تاريخ مدينة دمشق كذكر فضلها كتسمية من حلها من االماثل أك اجتاز بنواحيها من كارديها
كأىلها

تصنيف االماـ العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن ىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي

المعركؼ بابن عساكر

 - 499ىػ  575 -ىػ
دراسة كتحقيق علي شيرم
دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع
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جميع حقوؽ الطبع إعادة الطبع محفوظة للناشر

الطبعة االكلى

 - 5459ىػ  5998 -ـ

دار الفكر
بيركت
لبناف
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اىداء

إلى مهد الحضارات االنسانية كملتقى الديانات السماكية إلى أبناء العركبة كاالسبلـ إلى أقداـ
مدينة في التاريخ إلى دمشق أـ الشاـ نهدم انتاجنا
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كلمة الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم تصدير ( * ) أىمية التاريخ  :إذا كاف التاريخ سردا لماضي االنسانية

كسجبل لمجرل الحوادث الذم يصنعو االبطاؿ كالشعوب فإف التاريخ الكبير تاريخ دمشق
لمحدث الشاـ كمؤرخها الحافظ ابن عساكر ىو النور الساطع كاللؤلؤة المضيئة بين كتب

التاريخ
الذم يؤرخ العرؽ مدينة في التاريخ بل إنها جنة االرض كمدينة العلم كالفضل كالحضارة أـ

الشاـ يشد إليها الرحاؿ بما زخرت بو من المدارس كحلقات العلم في كل فن كعلم كبما
أنجبت من علماء كفرساف أعبلـ في كل حلبة من حلباتها

لقد دأبت دار الفكر كديدنها منذ تأسيسها بعد أسفار التراث من شتى العلوـ كالفنوف كإخراجها

كبسطها للناس لبلستفادة من كنزك االجدئاد كاستخبلص العبر منها
كمنذ عشرين عاما كعند اطبلعنا على المجلد الذم حققو االستاذ الدكتور شكرم فيصل من

تاريخ دمشق أثار لدينا حلما دفينا كأمنية من أعظم أمانينا فقد كنا نحلم بتحقيق كإخراج ىذا

الكتاب كفاء منا لهذه المدينة العظيمة الذم كاف لها دكر مميز في كل عصر من عصور التاريخ

فعرضنا على الدكتور رحمو اهلل أف نكمل الطريق معا بإحياء ىذ االثر التاريخي النفيس كذلك

بتحقيق بقية أجزاء الكتاب الثمانين كلكن الدكتور رحمو اهلل أشفق علينا كقاؿ  :كأنى لنا ذلك ؟

كالكتاب بحر زخار عميق الغور تغقصر عن جمعو كإنجازه كتحقيقو ىمم الرجاؿ لعدـ اكتماؿ
مخطوطاتو في مكاف كاحد من جهة كلحاجتو إلى سيل فياض لتغطية أعبائو المادية كنفقات
إخراجو من جهة ثانية كىو بهذا يحتاج لرعاية دكلة كليس لدار نشر ؟ كلكن كما قاؿ الشاعر

العربي  * :على قدر أىل العزـ تأتي العزائم *
_________

( * ) كلمة الناشر ىذه ىي تعريف بالكتاب كمؤلفو كليست دراسة لهما كال مقدمة تحقيق
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كقد استخرنا اهلل عبلـ الغيوب فشرح صدرنا للتصدم للعمل الضخم فتوكلنا على اهلل النجاز

ىذا التاريخ العظيم ككضعو بين أيدم الناس ىنيئا سلسا
فتتبعنا مخطوطاتو شرقا كغربا فأتينا بها جاىدين

ككاف مما أثار حماسنا أنو أثناء المؤتمر الذم عقد في دمشق بمناسبة مركر  999سنة على
كفاة مصنفو الحافظ المحدث الثقة ابن عساكر كمن المناقشات التي دارت في المؤتمر لمسنا
أنو ال أحد مهيؤ النجاز ىذا المشركع الكبير الذم بدأه المجمع العلي العربي بدمشق منذ

أربعين عاما كلم ينجزه السباب شتى

كمصنف الكتاب الحافظ ابن عساكر سليل أسرة عربية اشتهرت بالعلم كالفقو كالحديث

كالقضاء كالفتيا

كلد ىذا العالم الجليل في دمشق سنة (  ) 499ق كشب كنما في مناخها الصافي كترعرع في
أحضاف مدارسها كحلقات االقراء كالحديث الحافلة التي كانت تعقد في مسجد بني أمية كفي

منارات أخرل للعلم كالحديث كالفقو كالمدرسة الغزالية (  ) 5التي كاف يتردد عليها كيأخذ عن
أرباب العلم الذين كانوا يدرسوف فيها فكاف لكل ذلك أثر كبير في توجهو نحو العلم كنبوغو فيو

كلكن بعد كفاة أبيو كفي سنة (  ) 529عقد العزـ على الرحلة إلى طلب العلم كشأنو في ذلك
شأف كل العلماء الذين نبغوا كارتقوا مدارج العلم كالمعرفة
فاتجو نحو العراؽ أكال ففيها من العلماء من يرحل إليو كعاد إلى دمشق بعد سنة قاصدا الحج

كفي مكة كالمدينة كمنيو سمع ممن لقي من العلماء كحدث بمكة

ثم عاد من مكة ميمما شطر العراؽ ثانية فأقاـ في العراؽ خمس سنين في بغداد كسائر مدف

العراؽ ككانت حافلة بشيوخ العلم كالموصل كالرحبة كالجزيرة كماردين كالكوفة متنقبل بينها
شماال كجنوبا

كقد استمع إلى كبار المحدثين ( ذكرىم في معجم شيوخو )
كينهي رحلتو العلمية ىذه كيعود إلى بغداد كمنها إلى دمشق بعد أف استنفد ما عند علماء بغداد

كشيوخها كضمنو صدره كصحائفو

كفي دمشق أخذ يستعد لرحلة جديدة في طلب الحديث كلكن ىذه المرة إلى ما كراء بغداد
إلى خراساف ففيها من مراكز الحديث كالمحدثين ما يشد إليو الرحاؿ أيضا ككاف ذلك سنة (

 529ىػ )

_________
(  ) 5كىي ركاية الشيخ نصر المقدسي أصبل كصارت تعرؼ فيما بعد بالغزالية نسبة إلى االماـ

الغزالي

( طبقات السبكي  552ج ) 3
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يقوؿ السمعاني الذم التقاه  :دخل نيسابور قبلي بشهر سمعت منو معجمو كالمجالسة
للدينورم كقد شرع في تصنيف تاريخو تاريخ دمشق

ثم قفل راجعا إلى بغداد كمنها إلى دمشق ككاف ذلك سنة (  ) 533ثبلث كثبلثين كخمسمائة

كىا ىو ذا قد بلغ قمة العلم كتبوأ مرتبة الحفاظ كالمحدثين يقوؿ  :متى أركم ما سمعت ؟

لكنو ال يجرؤ على ذلك قبل أف يأذف لو شيوخو فقاؿ لو جده يحيى بن علي القرشي  :اجلس

إلى سارية من ىذه السوارم حتى نجلس إليك أما أعياف شيوخو كرؤساء البلد فكلهم قالوا لو :
من أحق بهذا منك ؟ قاؿ الحافظ  :فجلست في ذلك منذ ثبلث كثبلثين كخمسمائة

كىنا تبدأ حقبة جديدة يمن حياة الحافظ تمتد أربعين عاما ينصرؼ فيها إلى الجمع كالتصنيف

كالركاية كالتأليف كالمطالعة كالتسميع كيشتهر أمره كيطير ذكره في االفاؽ فيرحل إليو الطلبة

كما رحل ىو من قبل إلى شيوخو كتنتهي إليو الرئاسة في الحفظ كاالتقاف كالمعرفة التامة
بالحديث متونا كأسانيد كيصبح إماـ الحديث في عصره كفارسا في ميدانو

ثم كاف دخوؿ نور الدين زنكي إلى دمشق عاـ (  ) 549كىو قائد الجهاد ضد الصليبيين

كىذه الحقبة من التاريخ نشط فيها العلم كالجهاد في آف كرقي خبر ابن عساكر إلى نور الدين
يقوؿ الحافظ في خطبة كتابو  :كرقي خبر جمعي لو ( أم لتاريخ دمشق ) إلى الملك العادؿ

كبلغني تشوقو إلى استنجازه كاالستتماـ فراجعت العمل بو راجيا الظفر بالتماـ

كقد بنى لو نور الدين دارا لتعليم الحديث سميت فيما بعد دار الحديث النورية كىي أكؿ

مدرسة أنشئت في االسبلـ لتعليم الحديث كتولى التدريس فيها الحافظ ابن عساكر نفسو كابنو
ثم بنو عساكر من بعدىما ككاف نور الدين يحضر حلقات تدريس لو فيها كما كاف السلطاف

صبلح الدين يحضر مجلسو كدركسو أيضا

كقد تخرج من المدرسة النورية ىذه كأخذ عن شيوخها كبار العلماء كالمؤرخين كالمحدثين في
القرنين السادس كالسابع للهجرة كابن االثير الجزرم كالمقدسي كالمزم كابن كثير كالنوكم

كالذىبي كالحسيني كابن تيمية كابن قيم الجوزية كغيرىم

كللحافظ مؤلفات كثيرة في الحديث كمؤلفات كفيرة في الفضائل فضائل االشخاص
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كفضائل المدف كفضائل االعماؿ كفضائل الشهور كاالياـ كفضل الجهاد كفضل كتابة القرآف
كغيرىا من الفضائل

كما لو المعجم لمن سمع منو أك أجاز لو كمعجم الشيوخ من النببلء
كمن مؤلفاتو ككفرتها كتنوعها نجد أف ابن عساكر محدث حافظ ثبت ثقة أكال كمؤرخ ثانيا شأنو

في ذلك شأف سائر المؤرخين المسلمين

كال جرـ أف أكبر تأليفو كأكثرىا ذيوعا كشموال كتابو تاريخ دمشق
كأىمية ىذا التاريخ ال تكمن في أنو تاريخ لمدينة دمشق أحد أكبر معاقل الحضارة االنسانية

كالعلوـ االسبلمية عبر مختلف العصور فحسب بل إنو موسوعة حديثية كىو من أكسع المصادر

في سير الرجاؿ فمنو يمكن استخبلص كتب كأسفار عدة في موضوعات كعلوـ كفنوف شتى
فالكتاب مرجع لعلماء الحتوائو على االالؼ من االحاديث النبوية كاالثار

كالكتاب موسوعة في علم الرجاؿ كالجرح كالتعديل فهو عندما يترجم للرجاؿ كيذكر سيرىم

كيذكر مركياتهم فإنو يبين حالهم كعلى ما ىم عليو من ضعف أك توثيق كيصحح أسماءىم إذا

اقتضى الحاؿ

كيذكر سنة الوفاة للرجاؿ كىو بهذا يحدد طبقة االسم المترجم لو كفي ىذا من الفائدة ما يدركو
العاملوف في حقل الرجاؿ

كىو عنمد يسرد الخبر خصوصا في الفضائل يسرد جميع الركايات بأسانيدىا المتعلقة بالخبر

يذكر ذلك كىو أعلم الناس باالحاديث الضعيفة كالموضوعة فكأنو بإيراده السند يخلي

مسؤكليتو كيدع العهدة في نقل االخبار على من نقلها ككأنو يريد أف يقوؿ أيضا  :إف كتابو

لجميع طبقات الناس كإنو يريد أف يكوف تاريخو مرآة تعكس حياة الناس كمعتقداتهم كمذاىبهم

كنحلهم كآراءىم السياسية كاالجتماعية فلو النقل كالعرض كالسرد كللعقل التدقيق كالتمحيص
ككأنو ىنا يتلقي مع نظرية معاصرة في تدكين التاريخ ال رنولد توينبي التي تزعم " أف المؤرخين
أميل إلى توضيح آراء الجماعات التي يعيشوف في محيطها منهم إلى تصحيح االراء "

كالكتاب جمع أكبر عدد من رجاؿ الثقافة االسبلمية كأعبلـ الحضارة العربية خصوصا ذكم
الشأف منهم كحتى ترجم لمن كاف قبل االسبلـ أيضا

كالكتاب موسوعة في االدب شعرا كنثرا فضبل عن كوف الحافظ ابن عساكر نفسو
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شاعرا كأديبا كلو قصيدة في مدح نور الدين بعد أف رفع عن أىل دمشق المطالبة بالخشب فيها
 :لما سمحت الىل الشاـ بالخشب عوضت مصر بما فيها النشب كإف بذلت لفتح القدس

محتسبا لبلجر جوزببت خيرا غير محتسب كلست تعذر في ترؾ الجهاد كقد أصبحت تملك

من مصر إلى حلب ككاف يختم مجالسو بقطعة من شعره

كالحافظ ينقل من مصادر لم تصلنا فتاريخو كسيط بين عصرنا كعصر أسبلفو ككثيرا ما ينقل
علماء القرنين السادس كالسابع عنو كابن االثير في تاريخو الكامل كالمزم في تهذيبو تهذيب

الكماؿ كالذىبي في تاريخو تاريخ االسبلـ كسير أعبلـ النببلء كابن كثير في تاريخو البداية
كالنهاية

كىو عندما يؤرخ لمدينة دمشق تخصيصا ال يقتصر على الجانب التاريخي بل يتعداه إلى

جغرافية المدينة النو أدرؾ بحس العالم كحس المؤرخ أنو ال انفصاـ بين التاريخ كالجغرافيا
فالجغرافيا ىي المسرح التي تحدث عليو كقائع التاريخ كىي من أىم المؤثرات التي تؤثر في

االنساف كبالتالي في الحياة االجتماعية كالسياسية كالثقافية

كما أف الموقع الجغرافي للمدينة الذم حباىا اهلل بو كاف لو أثر في دكرىا الحضارم عبر
مختلف العصور

كإذا كاف تاريخ الطبرم يعد أغنى المصادر عن تاريخ الفرس فإف تاريخ ابن عساكر أغنى
المصادر عن تاريخ العرب المسلمين من نقطة االنطبلؽ االكلى كعلى امتداد الرقعة الجغرافية
التي كصل إليها االسبلـ خصوصا في الحقبات التاريخية التي كانت دمشق عاصمة الحياة

العربية كمصدر القرار كمحجة كفود الجماعات كالرجاالت من الجزيرة كالعراؽ كفارس كما كراء
النهرين كأقصى الشرؽ كمصر كإفريقية كأطراؼ المحيط كما كانت مركز تجمع كمنطقة حشد

كقاعدة عمليات للجيوش التي كصلت شرقا حتى حدكد الصين كغربا حتى اجتازت المحيط

كعبرت إلى إسبانيا كجنوب أكربة كما العمليات البحرية أيضا جنبا إلى جنب حتى أصبح حوض

البحر االبيض المتوسط بسواحلو شرقا كغربا بحيرة عربية
أليس من دمشق كانت تنطلق قوات الصوائف كالشواتي لسد الثغور كالدركب كرد غارات

بيزنطة عن حدكد الشاـ ؟ كمن دمشق أيضا انطلقت جحافل صبلح الدين لطرد الصليبين

كتحرير القدس
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كما لم تكن دمشق بمعزؿ عن الحياة كالمشاركة فيها في كل العهود
كتاريخ دمشق يقدـ مادة غنية للذين يدرسوف التاريخ االندلسي

ألم تنتقل الخبلفة االموية إلى االندلس ؟ كل ذلك يؤكد أف تاريخ دمشق ىو تاريخ حضارم
للعالم العربي كاالسبلمي مند ما قبل البعثة النبوية كحتى عصر المؤلف الذم يقف عند سنة

) 5 ( 575

ككأف الحافظ ابن عساكر أراد أف يؤرخ للعالم العربي كاالسبلمي على امتداد رقعتو الجغرافية
شرقا كغربا من خبلؿ تلك المشكاة المشعة دمشق الشاـ فكاف بتاريخو الكبير الموسوعي الفذ
شيخ المؤرخين كمؤرخ الحفاظ كالمحدثين ختاما من عصر الحفاظ ابن عساكر كىو عصر

الجهاد كعصر النهضة العلمية كمن خبلؿ موسوعتو تاريخ دمشق ندرؾ كيف استطاعت ىذه

االمة تخطي محنتها بالصمود كبالقوة الحيوية الكامنة فيها كطرد الصليبيين كتحرير القدس ثالث

الحرمين الشريفين كمحرؾ االسراء من المسجد الحراـ إلى المسجد االقصى
كمع كل ما بذلناه من جهد كصبر كتحمل الخراج ىذه الموسوعة التاريخية العربية إلى الضوء

نشعر بالتقصير كفرحتنا الكبرل تكتمل يوـ يكتمل عقد ىذا السفر العظيم بأجزائو الثمانين

كجدير بنا أف نردد ىنا كبعد تسعة قركف ما قالو الحافظ في خطبة كتابو يوـ ألف تاريخو  :فمن
كقف فيو على تقصير أك خلل أك عثر فيو على تغيير أك زلل فليعذر أخاه متطوال كليصلح ما

يحتاج إلى إصبلح متفضبل
كنحن نردد كراءه  :كإف تجد عيبا فسد الخلبل فجل من ال عيب فيو كعبل اللهم زدنا علما كال
تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا كىب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوىاب

كاجعلنا ربنا خيرا مما يظنوف كاغفر لنا ما ال يعلموف كال تؤاخذنا بما يقولوف كآخر دعواىم أف

الحمد هلل رب العالمين

بيركت  59ذك القعدة  59 5455نيساف ابريل  5995الناشر دار الفكر
_________

(  ) 5بينما يقف تاريخ بغداد عند سنة 463
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مقدمة التحقيق

قاؿ اهلل تعالى  ( :كقل اعملوا فسيرل اهلل عملكم كرسولو كالمؤمنوف )

الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنتوب إليو كنؤمن بو كنتوكل عليو كالصبلة كالسبلـ على
أشرؼ الخلق محمد رسولو كنبيو أرسلو بالهدل كعلى آلو كصحبو الذين ازداد بهم الحق إشراقا

كالخير انتظاما كاتساقا

أما بعد

ترجمة ابن عساكر اسمو كمولده كحياتو  :ىو علي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عبد اهلل بن
الحسين أبو القاسم الدمشقي الشافعي المعركؼ بابن عساكر

كلد في المحرـ في أكؿ الشهر سنة تسع كتسعين كأربعمئة في مدينة دمشق
أخذ العلم كالفقو منذ الحداثة بدمشق حيث عاش في بيت جليل كقد كاف أبوه الحسن بن ىبة

اهلل شيخا صالحا (  ) 5عدال محبا للعلم مقدرا للعلماء مهتما بأمور الدين كالفقو

يقوؿ د  .صبلح الدين المنجد في مقدمة المجلدة االكلى من تاريخ ابن عساكر (  " : ) 2كاف

للبيئة التي نشأ فيها الحافظ ابن عساكر أثر كبير في اتجاىو نحو العلم كنبوغو فيو فقد نبت في

بيت قضاء كحديث كفقو ككاف أالؼ ىذا البيت من كبار علماء دمشق
_________

(  ) 5طبقات الشافعية للسبكي 79 / 7 :
(  ) 2تاريخ ابن عساكر المجلدة االكلى  :ص 55
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كقضاتها (  ) 5فما أرل ابن عساكر منذ نشأتو غير العلماء كما كعى غير العلم
ككاف أخوه االكبر صائن الدين ىبة اهلل (  ) 2بن الحسن فقيها مفتيا محدثا قرأ القرآف

بالركايات كتفقو كبرع كرحل فسمع كقرأ االصوؿ كالنحو كتقدـ كسمع الكثير كأعاد باالمينية
لشيخو أبي الحصن السلمي كدرس كأفتى ككتب الكثير ككاف إماما ثقة ثبتا دينا كرعا ( ) 3

سمع أبا القاسم النسيب كأبا طاىر الحنائي كأبا الحسن بن الموازيني كأبا علي بن نبهاف كأبا
علي بن مهدم كأبا الغنائم المهتدم باهلل كأبا طالب الزينبي كلد سنة  488كمات في شعباف

سنة 563

كأما أخوه محمد بن الحسن بن ىبة أبو عبد اهلل كاف قاضيا (  ) 4كقد نشر أكالده الستة العلم
كالحديث ( ) 4

ككانت أمو من بيت القرشي أبوىا يحيى بن علي بن عبد العزيز القاضي الفقيو الكبير ككاف

عالما بالعربية ثقة حلو المحاضرة فصيحا ( ) 5

سمع عبد العزيز الكتاني كالحسن بن علي بن البرم كحيدرة بن علي كعبد الرزاؽ بن الفضيل

كأبا القاسم بن أبي العبلء كارتحل إلى بغداد فسمع بها كتفقو على أبي بكر الشاشي كبدمشق
على القاضي المركزم كالفقيو نصر ( ) 6

كقد سمع منو كركل عنو نافلتو أبو القاسم بن عساكر
كأما خالو أبو المعالي محمد بن يحيى فقد سمع أبا القاسم بن أبي العبلء كالحسن بن أبي

الحديد كالفقيو نصر المقدسي كأبا محمد بن البرم كالقاضي الخلعي بمصر كعلي بن عبد

الملك الدبيقي بعكا كحضر درس الفقيو نصر كثقو بو
_________

(  ) 5أبوه الحسن كاف قد صحب نصرا المقدسي كسمع منو انظر طبقات الشافعية للسبكي
79 / 7

(  ) 2انظر ترجمتو في طبقات السبكي  324 / 7سير االعبلـ  496 / 29كفيات االعياف 2

 473 /فوات الوفيات  235 / 4النجوـ الزاىرة  389 / 5شذرات الذىب 259 / 4
(  ) 3طبقات الشافعية للسبكي  325 / 7كسير أعبلـ 496 / 29
(  ) 4طبقات الشافعية للسبكي 79 / 7
(  ) 5سير االعبلـ 64 / 29

(  ) 6سير االعبلـ  64 - 63 / 29طبقات الشافعية للسبكي 335 - 334 / 7
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ناب عن أبيو في القضاء ثم استقل بو ككاف نزيها عفيفا صليبا في الحكم ( ) 5

قاؿ عنو السمعاني أنو كاف محمودا حسن السيرة شفوقا كقورا حسن المنظر مترددا ( ) 2
ركل عنو ابن أختو أبو القاسم بن عساكر

كأما خالو االخر سلطاف بن يحيى زين القضاة أبو المكارـ القرشي الدمشقي فقد ركل عن أبي

القاسم بن أبي العبلء ناب في القضاء عن أبيو ككعظ كأفتى ( ) 3

بدأ بتلقي علومو كدركسو باكرا كىو في سن صغيرة فقد سمعو أخوه الصائن سنة خمس
كخمسمئة (  ) 4فقد كاف في السادسة من عمره يومذاؾ فأخذ يسمع باعتناء أبيو كأخيو الصائن
فسمع أبا القاسم النسيب كقواـ بن زيد كسبيع بن قيراط كأبا طاىر الحنائي كأبا الحسن بن

الموازيني ( ) 5

كراح يتردد إلى مجالسهم كيحضر حلقات تدريسهم

يقوؿ د

المنجد في مقدمة المجلدة االكلى (  : ) 6فبيئة ىذا شأنها
فقد كجد فيها الحافظ ما ساعده على تفتح ذكائو كإقبالو على ما رغب فيو حتى غدا مؤرخ

الشاـ كحافظ العصر

تفقو في حداثتو بدمشق على الفقيو أبي الحسن علي بن المسلم بن محمد بن علي السلمي (

 ) 7عمدة أىل الشاـ كمفتيهم ككاف قد الزـ الغزالي مدة مقامو بدمشق كقد نقل ابن عساكر

عن الغزالي قولو في أبي الحسن السلمي  :خلفت بالشاـ شابا إف عاش كاف لو شأف فكاف كما
تفرس فيو كدرس بحلقة الغزالي مدة ثم كلي التدريس في المدرسة االمينية (  ) 8في سنة أربع

كخمسمئة كىي أكؿ مدرسة للشافعية بنيت في دمشق
_________

(  ) 5سير االعبلـ 538 / 29

(  ) 2التحبير 259 / 2
(  ) 3شذرات الذىب 95 / 4

(  ) 4تذكرة الحفاظ  5328 / 4سير االعبلـ 554 / 29
(  ) 5تذكرة الحفاظ 5328 / 4

(  ) 6تاريخ ابن عساكر المجلدة االكلى ص 54
(  ) 7انظر سير االعبلـ 39 / 29
(  ) 8الدارس للنعيمي 534 / 5

()53/5

ككاف السلمي ثقة ثبتا عالما بالمذاىب كالفرائض ككاف ابن عساكر يتردد عليو كيحضر دركسو

في المدرسة االمينية كيستمع عليو

رحلتو االكلى  :إلى بغداد  :كفي سنة  529ق ككاف قد بلغ الحادية كالعشرين من عمره ككاف
قد استوفى قسطا مهما من العلم على شيوخو بدمشق كتنوعت معارفو كاتجو نحو ركاية

الحديث حيث جمع من معرفة المتوف كاالسانيد كحفظ فأتقن كقرأ فتثبت كتعب في مبلحقة
المحدثين كالعلماء كلم يعد يقنعو ما حصل عليو في حلقات دمشق كمساجدىا كمدارسها

كعلمائها (  ) 5عزـ على طلب المزيد كالوقوؼ على آراء مشاىير العلماء كالفقهاء فقرر أف
يرحل عن دمشق رغبة في طلب الحديث

يقوؿ د

المنجد في مقدمة المجلدة االكلى (  : ) 2ككانت الرحلة في طلب الحديث كاالستماع إلى
الشيوخ أرا ذا شأف كلم يتخلف محدث كبير عن الرحلة ليتم علمو كيتلقى االسانيد العالية

ككانت مراكز العلم منتشرة في طوؿ العالم االسبلمي كعرضو كالعلماء كالفقهاء منتشركف في
كافة االصقاع كلكن االشعاع كاف ينتشر من مراكز استطاعت أف تستقطب أىل العلم كالحديث
كالركاية كاشتهرت فيها حلقات التدريس كالنقاش في مراكزىا العامة كالمدارس كالمساجد كفي

مراكزىا الخاصة كمقرات إقامة الفقهاء كالعلماء كالمحدثين
ككانت بغداد جنة االرض كمدينة السبلـ كقبة االسبلـ كمجمع الرافدين كغرة الببلد كعين

العراؽ كدار الخبلفة كمجمع المحاسن كالطيبات كمعدف الظرائف كاللطائف كبها أرباب
الغايات في كل فن كآحاد الدىر في كل نوع ( ) 3

كرغم تدني نفوذىا السياسي إلى مستول كبير فقد حافظت على دكرىا االستقطابي كالمحورم

حيث بقيت المركز االساس الذم يجذب طلبة الحديث
_________

(  ) 5تاريخ دمشق السيرة النبوية قسم  5المقدمة ص  :ق
(  ) 2المجلدة االكلى من تاريخ دمشق  :ص 56
(  ) 3معجم البلداف  :بغداد 465 / 5
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كالفقو كالعلوـ كلم تستطع أم من المراكز االخرل في مصر كمكة كالمدينة كخراساف كنيسابور

كأصبهاف كمرك كىراة كسرخس كطوس أف تناؿ من أىمية بغداد كدكرىا

كقد عرؼ عن أىل بغداد أنهم أرغب الناس في طلب الحديث كأشدىم حرصا عليو كأكثرىم

كتبا لو

كيقوؿ الخطيب (  : ) 5كأىل بغداد موصوفوف بحسن المعرفة كالتثبت في أخذ الحديث
كآدابو كشدة الورع في ركايتو اشتهر ذلك عنهم كعرفوا بو

كرحل أبو القاسم بن عساكر إلى بغداد سنة  529ق (  ) 2كذىب من بغداد إلى الحج سنة
 525ق فسمع بمكة كمنى كالمدينة كممن سمع بمكة  :عبد اهلل بن محمد المصرم الملقب
بالغزاؿ بمكة كعبد الخبلؽ بن عبد الواسع الهركم بمكة كحدث بمكة كمنها قفل عائد إلى

بغداد

كلما دخل بغداد أعجب بو العراقيوف كقالوا  :ما رأينا مثلو كقاؿ شيخو أبو الفتح المختار بن

عبد الحميد  :قدـ علينا ىذا فلم نر مثلو ( ) 4
كأقاـ ببغداد خمسة أعواـ يحصل العلم فسمع من ىبة اهلل بن الحصين كعلي بن عبد الواحد
الدينورم كقراتكين بن أسعد كأبي غالب بن البناء كىبة اهلل بن أحمد بن الطبر كأبي الحسن

البارع كأحمد بن ملوؾ الوراؽ كالقاضي أبي بكر ( ) 5

كسمع بالكوفة الشريف أبا البركات عمر بن إبراىيم الزيدم كطوؼ كجاب العراؽ كلقي
المشايخ ثم عاد إلى بغداد فأقاـ بها يسمع الحديث ( ) 6

كلزـ بو التفقو

_________

(  ) 5تاريخ بغداد 43 / 5

(  ) 2اتفقت مصادر ترجمتو على أف رحلتو االكلى إلى بغداد كانت سنة 529

(  ) 3يقوؿ د
المنجد في مقدمة المجلدة االكلى ص  : 57كأقاـ الحافظ في بغداد سنة كاحدة ثم عاد إلى
دمشق كلم يلبث أف عاد إليها يريد الحج عن طريقها لكنو لم يدعم قولو بأم حجة كبينة

(  ) 4طبقات الشافعية للسبكي 257 / 7 :

(  ) 5سير االعبلـ  ، 555 / 29كالمستفاد من ذيل التاريخ بغداد البن الدمياطي  :ص 587
(  ) 6المستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن الدمياطي  :ص 587
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كسماع الدرس بالنظامية كقرأ الخبلؼ كالنحو ( ) 5
ككاف ببغداد يسمى شعلة نار من توقده كذكائو كحسن إدراكو لم يجتمع في شيوخو ما اجتمع

فيثو ( ) 2

كعلى ىذا النحو الزـ ابن عساكر بغداد متتبعا العلماء كالفقهاء ككبار المحدثين مستمعا إليهم
قارئا عليهم مكثرا في مبلزمتهم حتى سنة خمس كعشرين كخمسمئة كقد استنفذ ما عند

الشيوخ من أحاديث بالغ في طلبها منهم فأتقن حفظها كتلقى متونها كأسانيدىا فقرر العودة إلى
دمشق كفعبل عاد إلى دمشق سنة  525ق ليسمع على شيوخها

رحلتو الثانية  :إلى ببلد العجم  :كبقي أبو القاسم بن عساكر في دمشق مدة مبلزما علمائها
كفقهائها ككبار محدثيها مكثفا الطلب منهم متعشقا لركاية الحديث عليهم حتى غدا حافظا

فهما متقنا بصيرا بهذا الشأف ال يلحق شأكه كال يشق غباره كال كاف لو نظير في زمانو كىو بعد

شاب في مقتبل العمر كبقي إلى سنة تسع كعشرين كخمسمئة حيث عزـ على التوجو إلى مراكز
ازدىر فيها علم الحديث كانتشر فيها الفقهاء كالعلماء كالمحدثوف فكانت رحلتو نحو الشرؽ

نحو ببلد العجم فارتحل إليها كطاؼ في مراكزىا كمدنها كبالغ في طلب الحديث فيها على
كبار شيوخها كمحدثيها فسمع بأصبهاف كنيسابور كمرك كتبريز كميهنة كبيهق كخسركجرد

كبسطاـ كدامغاف كالرم كزنجاف كىمذاف كأسداباذ كجي كىراة كبوف كبغ كبوشنج كسرخس
كنوقاف كسمناف كأبهر كمرند كخوم كجرباذقاف كمشكاف كركذراكر كحلواف كأرجيش ( ) 3
ككاف توجهو إلى ببلد خراساف على طريق أذربيجاف كالتقى بنيسابور بالسمعاني كفيو يقوؿ  :أبو
القاسم كثير العلم غزير الفضل حافظ متقن دين خير حسن السمت

_________

(  ) 5مفتاح السعادة لبطاش كبرل زاده  ، 358 / 2كابن الدمياطي  :ص  ، 587كطبقات

الشافعية للسبكي 257 / 7 :
(  ) 2طبقات الشافعية للسبكي 258 / 7 :
(  ) 3طبقات الشافعية للسبكي 256 / 7
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جمع بين معرفة المتوف كاالسانيد صحيح القراءة متثبت محتاط

إلى أف قاؿ  :جمع ما لم يجمعو غيره كأربى على أقرانو دخل نيسابور قبلي بشهر سمعت منو

كسمع مني

ككاف قد شرع في التاريخ الكبير لدمشق ثم كانت كتبو تصل إلى كأنفد جوابها ( ) 5

كسمع بنيسابور أبا عبد اهلل الفراكم كالزمو فترة كفي ذلك يقوؿ الفراكم  :قدـ ابن عساكر فقرأ
علي ثبلثة فأكثر كأضجرني كآليت على نفسي أف أغلق بابي فلما أصبحنا قدـ علي شخض

فقاؿ  :أنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم قلت  :مرحبا بك فقاؿ قاؿ لي في النوـ  :امض

إلى الفراكم كقل لو  :قدـ بلدكم رجل شامي أسمر اللوف يطلب حديثي فبل تمل منو ( ) 2
قاؿ القزكيني  :فواهلل ما كاف الفراكم يقوـ حتى يقوـ الحافظ
كلم تقتصر رحلتو كطوافو في ببلد خراساف على الدرس كالتلقي كالسماع إنما حدث في

أصبهاف كنيسابور كسمع منو جماعة من الحفاظ ممن ىو أسن منو ( ) 3

كدامت رحلتو في ببلد العجم أربع سنوات (  ) 4قضاىا في مبلزمة العلماء كالفقهاء

كالمحدثين متتبعا الحديث معتنيا بطرقو كركاتو كركاياتو كأسانيده فتعب في جمعو كبالغ في طلبو

حتى أنو جمع ما لم يجمعو أحد
كعاد إلى بغداد كمنها قفل إلى دمشق كيلخص أبو القاسم مشواره مع طلبو الحثيث للحديث
بقولو  :كأنا الذم سافرت في طلب الهدل سفرين بين فدافد كتنائف كأنا الذم طوفت غير

مدينة من أصبهاف إلى حدكد الطائف كالشرؽ قد عاينت أكثر منو بعد العراؽ كشامنا المتعارؼ

كجمعت في االسفار كل نفيسة كلقيت كل مخالف كموالف ( ) 5
_________

(  ) 5سير االعبلـ  ، 567 / 29 :تذكرة الحفاظ 5339 / 4 :

(  ) 2تذكرة الحفاظ  ، 53349 / 4 :كتذكرة الحفاظ للسبكي 259 / 7 :
(  ) 3معجم االدباء 76 / 53 :

(  ) 4المجلدة االكلى من تاريخ دمشق المقدمة للدكتور المنجد  :ص 22
(  ) 5االبيات في كتابو تبيين كذب المفترم  :ص 435
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ىاتاف الرحلتاف إلى ببلد العجم كخراساف كمراكزىا العلمية الكبيرة كإلى العراؽ كببلد الحجاز
سمحتا لو بلقاء كبار الشيوخ كأعياف العلماء كالفقهاء كالمحدثين حيث سعى في التحصيل

عليهم كاالفادة منهم فحفظ ككتب الكثير كقد التقى بأكثر من ألف كثبلثمائة شيخ كمن النساء
بضع كثمانين امرأة ( ) 5

يقوؿ الذىبي في سير االعبلـ (  : ) 2كعدد شيوخو في معجمو ألف كثبلثمائة شيخ بالسماع
كستة كأربعوف شيخا أنشدكه كعن مئتين كتسعين شيخا باالجازة الكل في معجمو كبضع

كثمانوف امرأة لهن معجم صغير سمعناه

عودتو إلى دمشق  :مرحلة جديدة  :كاف ابن أربع كثبلثين سنة لما عاد إلى دمشق كقرر

االستقرار فيها كذلك بعد أف حقق قدرا عاليا من بناء شخصيتو العلمية كالفقهية كبعد أف ذاع

صيتو كانتشرت أخباره كتناقل العلماء أخبار فطنتو كسعة حفظو كإتقانو كتردد اسمو في مختلف
االفاؽ

قاؿ أبو المواىب (  : ) 2لم أر مثلو كال من اجتمع فيو ما اجتمع فيو من لزكـ طريقة كاحدة
مدة أربعين سنة من لزكـ الصلوات في الصف االكؿ إال من عذر كاالعتكاؼ في شهر رمضاف

كعشر ذم الحجة كعدـ التطلع إلى تحصيل االمبلؾ كبناء الدكر قد أسقط ذلك عن نفسو
كأعرض عن طلب المناصب من االمامة كالخطابة كأباىا بعد أف عرضت عليو كأخذ نفسو
باالمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ال تأخذه في اهلل لومة الئم

قاؿ لي  :لما عزمت على التحديث كاهلل المطلع أني ما حملني على ذلك حب الرياسة كالتقدـ
بل قلت  :متى أركم كل ما سمعت ؟ كأم فائدة من كوني أخلفو صحائف ؟ فاستخرت اهلل
كاستأذنت أعياف شيوخي كرؤساء البلد كطفت عليهم فكلهم قالوا  :من أحق بهذا منك ؟

فشرعت منذ ثبلث كثبلثين كخمسمئة
_________

(  ) 5معجم االدباء  ، 76 / 53 :كتذكرة الحفاظ 5328 / 4 :
(  ) 2سير االعبلـ النببلء 556 / 29 :
(  ) 3تذكرة الحفاظ 5332 / 4 :
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ىذه المرحلة في حياة ابن عساكر ىي االكثر سعة كرحابة كقد امتدت على مدل عمره كفيها
انتهت إليو رياسة المذىب كبات  -كما يقوؿ عنو ابن النجار  :إماـ المحدثين في كقتو كمن
انتهت إليو الرياسة في الحفظ كاالتقاف كالمعرفة التامة بعلم الحديث كالثقة كالنبل كحسن

التصنيف كالتجويد كأخذ بعدما مبلتو الثقة كاالعتزاز بما حملو كحفظو أخذ يملي كيحدث

كيصنف حيث كاف بارعا في معرفة الحديث كمعرفة رجالو كىذا ما جعلو ينصرؼ بكليتو الى
االلتزاـ بما قرره من التحديث كالركاية

فانتهت إليو الرياسة كما أشرنا الى ذلك قريبا

يقوؿ كلده بهاء الدين الحافظ أبو محمد القاسم  :قاؿ لي أبي  :لما حملت بي أمي رأت في
منامها قائبل يقوؿ لها  :تلدين غبلما يكوف لو شأف

فإف اهلل تعالى يبارؾ لك كالمسلمين فيو

كصدقت اليقظة منامها كنبهو السعد فأسهره الليالي في طلب العلم كغيره سهرىا في الشهوات

أك نامها ككاف لو الشأف العظيم كالشأك الذم يجل عن التعظيم

ثم انصرؼ إلى جمع كالتصنيف كالركاية كالتأليف كىذا يتطلب إلى جانب التزامو بالقياـ
بواجباتو العبادية تخليا عن العمل لتحصيل األمبلؾ كالمنافع كبناء الدكر إلى المواظبة على

طاعة اهلل كعدـ التطلع إلى أسباب الدنيا كإعراضو عن المناصب الدينية كاإلمامة كالخطابة بعد
أف عرضتا عليو كانكب على التصنيف فصنف التصانيف المفيدة كخرج التخاريج ككاف حسن

الكبلـ على االحاديث محظوظا في الجمع كالتأليف
آثاره كمؤلفاتو  - 5 :إتحاؼ الزائر

 - 2االجتهاد في إقامة فرض الجهاد كىو أربعوف حديثا
_________

(  ) 5الطبقات الكبرل للشافعية للسبكي  ، 258 / 7 :كالمستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن
الدمياطي  :ص 586

(  ) 2طبقات الشافعية للسبكي  ، 258 / 7 :كسير أعبلـ 562 / 29

(  ) 3طبقات الشافعية للسبكي  ، 258 / 7 :تذكرة الحفاظ 5332 / 4 :
(  ) 4كفيات االعبلـ 359 / 3 :
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 - 3أربعوف البلداف

 - 4أربعوف حديثا من أربعين شيخا من أربعين مدينة
 - 5االربعوف الطواؿ في ثبلثة أجزاء
 - 6أربعوف المساكاة

 - 7اربعوف المصافحات
 - 8االحاديث الخماسيات كاخبار ابن أبي الدنيا

 - 9االحاديث المتخيرة في فضائل العشرة في جزءين
 - 59أخبار ابي عمرك االكزاعي ( كفضائلو عن معجم االدباء )

 - 55االشراؼ على معرفة االطراؼ في الحديث أربعة مجلدات
 - 52أمالي في الحديث
 - 53التاريخ الكبير لدمشق مشهور في مجلدات ( كىو كتابنا )
 - 54تاريخ المزة

 - 55التالي لحديث مالك العالي (  59جزءا )

 - 56تبياف الوىم كالتخليط الواقع في حديث االطيط
 - 57تبيين االمتاف باالمر بالختاف

 - 58تبيين كذب المفترم فيما نسب إلى أبي الحسن االشعرم
 - 59ثواب الصبر على المصاب بالولد
 - 29جزء حديث الهبوط

 - 25جزء كفر سوسية ( أحاديث جماعة من كفر سوسية )
 - 22الزىادة في بذؿ الشهادة في مجلد
 - 23سباعيات في الحديث

 - 24عوالي شعبة في مجلد ( إجابة السؤاؿ في أحاديث شعبة )
 - 25عوالي الثورم في مجلد

 - 26عوالي مالك في الحديث خمسين جزءا
 - 27غرائب مالك عشرة أجزاء
 - 28فضل أصحاب الحديث
 - 29فضل الجمرتين
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 - 39فضل الربوة

 - 35فضل عسقبلف
 - 32فضل مقاـ إبراىيم

 - 33القوؿ في جملة االسانيد في حديث المؤيد
 - 34كتاب االعتزاز بالهجرة  -إعزاز بالهجرة ( إعزاز الهجرة عند إعواز النصرة
سير االعبلـ )

 - 35كتاب السداسيات
 - 36كتاب طرؽ حديث عبد اهلل بن عمر
 - 37كتاب فضل مكة

 - 38كتاب فضل المدينة ال  - 39كتاب فضل قريش كاالنصار كاالشعريين كذـ الرافضة
 - 45كتاب ذـ قرناء السوء

 - 42كتاب ذـ من ال يعمل بعلمو
 - 43كتاب أحاديث أىل صنعاء الشاـ

 - 44كتاب أحاديث أبي االشعث الصنعاني
 - 45كتاب حنش كالمطعم كحفص الصنعانيين
 - 46كتاب يوـ المزيد
 - 47كتاب الخضاب
 - 48كتاب المسلسبلت

 - 49كتاب المعجم لمن سمع منو كأجاز لو
 - 59فضل الكراـ على أىل الحرـ

 - 55كتاب أخبار أبي محمد سعيد بن عبد العزيز كعواليو
 - 52كتاب في الصفات
 - 53كتاب طرؽ قبض العلم
 - 54كتاب فضائل الصديق

 - 55كتاب ما كقع لبلكزاعي في العوالي جزء
 - 56كتاب األبداؿ لم يتم
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 - 57كتاب العزلة
 - 58كتاب كشف المغطى في فضل الموطا

 - 59كتاب حديث أىل قرية الحميريين كقبيبات
 - 69كتاب حديث أىل فذايا كبيت أرانس كبيت قوفا
 - 65حديث أىل قرية الببلط

 - 62كتاب حديث سلمة بن علي الحسني الببلطي
 - 63كتاب حديث يسرة بن صفواف كابنو كابن ابنو
 - 64كتاب حديث سعد بن عبادة

 - 65كتاب حديث أىل رندين كجبرين
 - 66كتاب حديث أىل بيت سوام

 - 67كتاب حديث ركمة كمسرابا كالقصر

 - 68كتاب حديث جماعة من أىل حرستا
 - 69كتاب حديث أىل كفربطنا
 - 79كتاب حديث أىل دقانيا كحجراء كعين توما كجديا كطرميس
 - 75كتاب حديث جماعة من أىل جوير

 - 72كتاب حديث يحيى بن حمزة البتلهي كعواليو

 - 73كتاب مجموع حديث محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي البتلهي
 - 74كتاب حديث أبي بكر بن محمد بن رزؽ اهلل المنيني
 - 75كتاب مجموع أحاديث جماعة من أىل بعلبك

 - 76كتاب تكميل االنصاؼ كالعدؿ بتعجيل االسعاؼ بالعزؿ
 - 77كتاب الملتمس من عوالي مالك بن أنس  35جزءا
 - 78كتاب رفع التخليط عن حديث االطيط

 - 79كتاب ذكر البياف في فضائل كتابة القرآف
 - 89كتاب دفع التثريب على من فسر معنى التثريب
 - 85كتاب حلوؿ المحنة بحصوؿ االبنة

 - 82كتاب الجواىر كالآللئ في االبداؿ العوالي

 - 83كتاب الجواىر المبسوط لما ذكر حديث الهبوط
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 - 84كتاب مسلسل العيدين
 - 85كتاب اإلنذار بحدكث الزالزؿ

 - 86كتاب ترتيب الصحابة في مسند أبي يعلي
 - 87مسند أبي حنيفة
 - 88مسند أىل داريا
 - 89مسند مكحوؿ
 - 99معجم الصحابة

 - 95ترتيب الصحابة في مسند أحمد
 - 92معجم النسواف ( كتاب من سمع منو من النسواف )
 - 93مناقب الشباف خمسة عشر جزءا

 - 94من كافقت كنيتو كنية زكجتو في مجلد

 - 95الموافقات على االئمة الثبلثة الثقات في الحديث في ستة مجلدات ( كتاب الموافقات
على شيوخ االئمة الثقات  72جزء )
 - 96تشريف يوـ الجمعة  7أجزاء  - 97تقوية السنة على إنشاء دكر السنة
 - 98االقتداء بالصادؽ في حفر الخندؽ

 - 99المستفيد في االحاديث السباعية االسانيد

 - 599مجموع الرغائب مما كقع من حديث مالك الغرائب (  59أجزاء )
 - 595مجعم أسماء القرل كاالمصار
 - 592معجم الشيوخ النببلء ( النبل )

 - 593معنى قوؿ عثماف  :ما تعنيت كال تمنيت
 - 594المقالة الفاضحة للرسالة الواضحة

 - 595من ال يكوف مؤتمنا ال يكوف مؤذنا
 - 596ىذا الجهد أمضى أبو القاسم طيلة حياتو في بذلو حيث اشتهر اسمو في االرض
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كلم يكن لو نظير في زمانو من حيث سعة علمو كدأبو على العمل
كلم يزؿ طوؿ عمره مواظبا على صبلة الجماعة مبلزما لقراءة القراف مكثرا من النوافل كاالذكار

كالتسبيح أناء الليل كأطراؼ النهار ككاف يختم كل جمعة كلم ير إال في اشتغاؿ يحاسب نفسو

على ساعة تذىب في غير طاعة ( ) 5
كبقي منكبا على التأليف كالتصنيف كالتدريس ككاف الملك العادؿ محمود بن زنكي نور الدين

قد بنى لو دار الحديث النورية فدرس بها إلى حين كفاتو غير كفاتو ملتفت إلى غيرىا كال متطلع

إلى زخرؼ الدنيا كال ناظر إلى محاسن دمشق كنزىها بل لم يزؿ مواظبا على خدمة السنة

كالتعبد باختبلؼ أنواعو  :صبلة كصياما كاعتكافا كصدقة كنشر علم كتشييع جنائز كصبلت

رحم إلى حين قبض ( ) 2
توفي في رجب سنة احدل كسبعين كخمسمئة ليلة االثنين حادم عشر الشهر كصلى عليو

القطب النيسابورم كحضره صبلح الدين كدفن عند أبيو بمقبرة باب الصغير ( ) 3

قاؿ العماد (  : ) 4ككاف الغيث قد احتبس في ىذه السنة فدر كسح عند ارتفاع نعشو فكأف
السماء بكت عليو بدمع كبلو كطشو

كقاؿ الحسين بن عبد اهلل بن ركاحة يرثي أبا القاسم بن عساكر (  : ) 5ذرا السعي في نيل

العلى كالفضائل * مضى من إليو كاف شد الركاحل كقوال لسارم البرؽ إني نعيتو * بنار أسى أك
دمع سحب ىو اطل كما كاف إال البحر غار كمن يرد * سواحلو لم يلق غير جداكؿ كىبكم
ركيتم علمو عن ركاتو * كليس عوالي صحبو بنوازؿ فقد فاتكم نور الهدل بوفاتو * كعز التقى

منو كنجح الوسائل خلت سنة المختار من ذب ناصر * فأقرب ما نخشاه بدعة خاذؿ
_________

(  ) 5طبقات الشافعية للسبكي  ، 257 / 7 :كسير اعبلـ 562 / 29 :
(  ) 2طبقات الشافعية للسبكي 233 / 7 :
(  ) 3سير االعبلـ  ، 579 / 29 :طبقات السبكي  ، 233 / 7 :كفيات االعياف 355 / 3
 ،معجم االدباء 75 / 53 :

(  ) 4معجم االدباء 75 / 53 :

(  ) 5القصيدة في مجعم االدباء 55 - 48 / 59 :
في ترجمة الحسين بن عبد اهلل بن ركاحة كبعضها في سير االعبلـ 568 / 29 :
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نحا لئلماـ الشافعي مقالة * فأصبح شافي عي كل مجادؿ كسد من التجسيم باب ضبللة * كرد
من التشبيو شبهة باطل مكانة أبي القاسم بن عساكر كما قيل فيو  :يقوؿ السبكي (  : ) 5ىو

الشيخ االماـ  :ناصر السنة كخادمها كقامع جند الشيطاف بعساكر اجتهاده كىادمها إماـ اىل

الحديث في زمانو كختاـ الجهابذة الحفاظ كال ينكر احد منو مكانة مكانو محط رحاؿ الطالبين
كموئل ذكم المهم من الراغبين الواحد الذم أجمعت عليو االمة كالبحر الذم ال ساحل لو

كيقوؿ ابن خلكاف (  : ) 2كاف محدث الشاـ في كقتو كمن اعياف الفقهاء الشافعية غلب عليو
الحديث فاشتهر بو كبالغ في طلبو إلى أف جمع منو ما لم يتفق لغيره

قاؿ سعد الخير  :ما رأيت في سن ابن عساكر مثلو ( ) 3

قاؿ القاسم بن عساكر  :سمعت التاج المسعودم يقوؿ  :سمعت أبا العبلء الهمذاني يقوؿ
لرجل استأذنو في الرحلة قاؿ  :إف عرفت أحدا أفضل مني حينئذ آذف لك اف تسافر إليو إال اف

تسافر الى ابن عساكر فإنو حافط كما يحب ( ) 4

كقاؿ شيخو الخطيب أبو الفضل الطوسي  :ما نعرؼ من يستحق ىذا القلب سواه  -يعني لفظة

الحافظ

كمن ألقابو  :ثقة الدكلة كصدر الحفاظ كناصر السنة كجماؿ السنة كالثقة

كجميعها تؤكد مكانتو كعلمو كثقة العلماء كالناس بحديثو كركايتو

أما لقبو  " :ابن عساكر " فيقوؿ السبكي (  : ) 5كال نعلم أحدا من جدكده يسمى عساكر
كإنما ىو اشتهر بذلك يقوؿ الذىبي في السير (  : ) 6فعساكر ال أدرم لقب من ىو

_________

(  ) 5طبقات الشافعية 256 / 7 :
(  ) 2كفيات االعياف 399 / 3 :

(  ) 3تذكرة الحفاظ 5335 / 4 :
(  ) 4تذكرة الحفاظ  ، 5335 / 4 :طبقات السبكي 258 / 7 :
(  ) 5طبقات السبكي 255 / 7 :
(  ) 6سير االعبلـ 555 / 29 :

()25/5

من أجداده أك لعلو اسم الحدىم
كأكؿ من أثبت ىذا اللقب ابن الجوزم (  ) 5قاؿ  :علي بن الحسن بن ىبة اهلل أبو القاسم
الدمشقي المعركؼ بابن عساكر

كقاؿ فيو الشيخ النوكم  :ىو حافظ الشاـ بل ىو حافظ الدنيا االماـ مطلقا الثقة الثبت ( ) 2

كقاؿ ابن الدبيثي (  : ) 3أحد من اشتهر ذكره كشاع علمو كعرؼ حفظو كإتقانو

كقاؿ  :أبو القاسم ختم بو ىذا الشأف كلم يخلف بعده في الحديث مثلو كال أرل مثل نفسو في
معرفة الحديث كمعرفة رجالو

كقاؿ الذىبي في السير (  : ) 4كبلغنا أف الحافظ عبد الغني المقدسي بعد موت ابن عساكر
نفذ من استعار لو شيئا من تاريخ دمشق فلما طالعو انبهر لسعة حفظ ابن عساكر كيقاؿ  :ندـ

على تفويت السماع منو فقد كاف بين ابن عساكر كبين المقادسة كاقع رحم اهلل الجميع

شعره  :كللحافظ أبي القاسم بن عساكر شعر كثير قلما أملى مجلسا إال ختمو بشئ من شعره
كمن أبيات بعثها إلى أبي سعد بن السمعاني يعاتبو على كتاب كاف أبو سعد قد بعثو إليو  :ما

كنت أحسب أف حاجاتي إلي *  -ؾ كإف نأت دارم مضاعو أنسيت ثدم مودتي * بيني كبينك
كارتضاعو كلقد عهدتك في الوقا * ءأخا تميم ال قضاعة ( ) 5
_________

(  ) 5المنتظم ط بيركت 224 / 58 :
(  ) 2طبقات السبكي 259 / 7 :

(  ) 3ذيل تاريخ بغداد 395 / 55 :
(  ) 4سير االعبلـ 568 / 29 :

(  ) 5طبقات السبكي 222 / 7 :
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كمن شعره (  : ) 5أال إف الحديث أجل علم * كأشرفو االحاديث العوالي كأنفع كل نوع منو
عندم * كأحسنو الفوائد كاالمالي فإنك لن ترل للعلم شيئا * تحققو كأفواه الرجاؿ فكن يا

صاح ذا حرص عليو * كخذه عن الشيوخ ببل مبلؿ كال تأخذه من صحف فترمى * من

التصحيف بالداء العضاؿ كمن شعر الحافظ أبي القاسم بن عساكر أيضا (  : ) 2أيا نفس
كيحك جاء المشيب * فماذا التصابي كماذا الغزؿ تولى شبابي كأف لم يكن * كجاء مشيبي كأف

لم يزؿ كأني بنفسي على غرة * كخطب المنوف بها قد نزؿ فياليت شعرم ممن أكوف * كما قدر

اهلل لي باألزؿ قاؿ السمعاني  :كأنشدني لنفسو ببغداد (  : ) 3كصاحب خاف ما استودعتو كأتى
* ما ال يليق بأرباب الديانات كأظهر السر مختار ببل سبب * كذاؾ كاهلل من أكفى الجنايات أما
أتاه عن المختار في خبر * أف المجالس تغشى باالمانات قاؿ السمعاني  :كأنشدني لنفسو

بنيسابور (  : ) 4ال قدس اهلل نيسابور من بلد * ما فيو من صاحب يسلي كال سكن لوال

الجحيم الذم في القلب من حرؽ * لفرقة األىل كاألحباب كالوطن يا قوـ دكموا على عهد

الهول كثقوا * أني على العهد لم أغدر كلم أخن كال تدبرت عيشي بعد بعدكم * إال تمثلت بيتا
قيل من زمن فإف أعش فلعل اهلل يجمعنا * كإف أمت فقتيل الهم كالحزف

_________

(  ) 5كفيات األعياف  ، 359 / 3 :كسير االعبلـ  ، 569 / 29 :شذرات الذىب / 4 :
239
(  ) 2سير االعبلـ  ، 579 - 569 / 29 :كفيات االعياف  ، 359 / 3 :كمعجم االدباء :
86 / 53

(  ) 3معجم االدباء 87 - 86 / 53 :
(  ) 4معجم االدباء 87 / 53 :

()27/5

( تاريخ مدينة دمشق )  :سمى أبو القاسم الحافظ ابن عساكر تاريخو  :تاريخ مدينة دمشق
كذكر فضلها كتسمية من حلها من االماثل أك اجتاز بنواحيها من كارديها كأىلها

يفهم من تمسيتو أنو أرخ لمدينة دمشق في مرحلة ما أك في عصره كالذم يعرض للكتاب يرل

أف ابن عساكر لم يخص دمشق أك نواحيها فقط بل تعداىا في الكبلـ فكتب لببلد الشاـ كلها
كيصبح التخصيص في التسمية قاصار عن االحاطة بمضموف شمولية الكتابة كالمواضيع
كالتراجم التي تطرأ إليها
يقوؿ د  .شكرم فيصل في مقدمة المطبوعة عاصم  -عائذ (  : ) 5إف المؤلف ال يقدـ لنا

تاريخا دمشقيا كال تاريخا شاميا فسحب كإنما يقدـ تاريخا حضاريا لهذه الببلد كلها التي انتشر
فيها االسبلـ كسادت فيها العربية كانساحت فيها مهاجرة العرب المسلمين بين أقصى الشرؽ

فيما كراء النهر كبين أطراؼ المحيط

كلقد خص الحافظ المجلدة االكلى بفضائل الشاـ كفتوح الشاـ عامة كبعض المجلدة بخطط
دمشق كذكر مساجدىا ككنائسها كأبوابها كدكرىا كأنهارىا كقنواتها ثم بدأ بالترجمة لكل من
دخلها أك اجتاز بنواحيها من أنبيائها كىداتها كخلفائها ككالتها كفقهائها كقضاتها كعلمائها

كركاتها كقرائها كنحاتها كشعرائها كركاتها

كلم يكن تاريخو أكؿ تاريخ لدمشق كالشاـ كلم يكن تاريخ دمشق االكؿ من نوعو بين كتب

تاريخ المدف

فقبلو ألف " تاريخ لدمشق كالشاـ كلم يكن تاريخ دمشق االكؿ من نوعو بين كتب تاريخ المدف

فقبلو ألف " تاريخ الرقة " للقشيرم كتاريخ أصبهاف البي نعيم كتاريخ نيسابور للحاكم كتاريخ

بغداد للخطيب كىو أىم ما أنتج قبلو
كيمتاز تاريخ دمشق عن التواريخ التي سبقتو أنو أكسعها مادة كأشملها توجها كفي قيمتو كمكانتو

يقوؿ  :د

المنجد (  : ) 2لم تشهد دمشق في تاريخها محدثا فاؽ الحافظ في الحديث كلم تعرؼ في
تاريخها ثمانين مجلدة غيره فيكفيها فخرا أنها أكتيت أكسع

_________
(  ) 5تاريخ دمشق المجلد عاصم  -عائذ  :ص 7
(  ) 2تاريخ دمشق المجلد االكؿ المقدمة ص 35
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تاريخ كتب عن مدينة إسبلمية كتبو مؤلف من أعظم العلماء في صدر االسبلـ

كفي قيمتو صدر االستاذ محمد كر علي المجلدة االكلى بقولو (  : ) 5ما حظيت مدينة في

االسبلـ بتاريخ لها يضاىي تاريخ دمشق ىذا

كيقوؿ  :كقد يكوف تاريخ دمشق أكسع تواريخ المدف كىو أيضا من أكسع المصادر في تراجم
الرجاؿ

حتى ليجرد منو كتب على حدة في موضوعات مختلفة كوالة دمشق مثبل كقضاتها كشعرائها

كمنو يستخرج أحسن تاريخ لبني أمية سكتت معظم التواريخ عنو

كىو إلى ذلك حول عدة كتب مستقلة فكل طالب يظفر فيو بطلبتو كيجد فيو ما ال يجده في
كتاب غيره الف ابن عساكر يمتاز بالتحرم كالبسط كاالستقصاء كتتبع النوادر في سير المترجم

لهم كأخبارىم

كمن المؤكد أف الحافظ كاف قد كضع تصوره العاـ لموضوع كتابو في كقت مبكر كلعلو كضع

النهج كالمخطط التفصيلي لمضموف الموضوعات التي سيتناكلها بالبحث كلعل ىذا التصور

المبدئي ىو الذم دفع بو إلى رحلتيو االكلى كالثانية إلى بغداد كمنها إلى مكة كببلد الحجاز ثم

توجهو إلى ببلد العجم
فقد تأكد بشهادة رفيقو كصديقو أبي سعد السمعاني أنو بدأ بكتابو قبل رحلتو إلى ببلد العجم

يقوؿ السمعاني (  " : ) 2دخل نيسابور قبلي بشهر سمعت منو كسمع مني كسمعت منو
معجمو كحصل لي بدمشق نسخة منو ككاف قد شرع في التاريخ الكبير لدمشق "

كقد مضى فيما كتبناه أف رحلتو إلى ببلد العجم كانت في سنة تسع كعشرين كخمسمئة

كذكرنا أف عودتو إلى دمشق كانت في سنة ثبلث كثبلثين كخمسمئة كأنو استقر فيها منصرفا الى
التدريس كالتصنيف كالتاليف ككاف نتاج رحبلتو تحصيلو علما كثيرا كحفظو كإتقانو حديثا كاسعا

كمعرفة طرقو كأسانيده كمتونو كىو ما ظهر في كتاب تاريخ دمشق
_________

(  ) 5تاريخ مدينة دمشق المجلد االكؿ تصدير  :ص د
(  ) 2تذكرة الحفاظ  / 4سير االعبلـ 567 / 29
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كيتحدث الحافظ في مقدمتو عن كتابو كعملو كنهجو فيو فقاؿ  :أما بعد فإني كنت بدأت
قديما باالعتزاـ لسؤآؿ من قابلت سؤالو باالمتثاؿ كااللتزاـ على جمع تاريخ لمدينة دمشق أـ

الشاـ حمى اهلل ربوعها من الدثور كاالنفصاـ كسلم جرعها من كيد قاصديهم باالختصاـ فيو
ذكر من حلها من االماثل كاالعبلـ فبدأت بو عازما على االنجاز لو كاالتماـ فعاقت إنجازه

كاتمامو عوائق االياـ من شدة الخاطر ككبلؿ الناظر كتعاقب اآلالـ

فصدقت عن العمل بو برىة من االعواـ حتى كثر علي في اىمالو كتركتو لوـ اللواـ كتحشيم من
تحشيمو سبب لوجود االحتشاـ كظهر ذكر شركعي فيو حتى خرج عن حد االكتناـ كانتشر
الحديث فيو بين الخواص كالعواـ كتطلع الى مطالعتو أكلو النهى كذكك االحكاـ كرقى خبر

جمعي لو إلى حضرة الملك القمقاـ (  ) 5الكامل العادؿ الزاىد المجاىد المرابط الهماـ أبي
القاسم محمود بن زنكي بن آؽ سنقر ناصر االماـ أداـ اهلل ظل دكلتو على كافة االناـ كأبقاه
مسلما من االسواء منصور االعبلـ منتقما من عداة المسلمين الكفرة الطغاـ معظما لحملة
الدين بإظهار االكراـ لهم كاالحتراـ منغما عليهم بإدرار االحساف إليهم كاالنعاـ عافيا عن

ذنوب ذكم اإلساءات كاالجتراـ بانيا للمساجد كالمدارس كاالسوار كمكاتب االيتاـ راضيا بأخذ
الحبلؿ رافضا الكتساب الحطاـ آمرا بالمعركؼ زاجرا على ارتكاب الحراـ ناصرا للملهوؼ

كقاىرا للظالم العسوؼ باالنتقاـ قامعا ألرباب البدع باالبعاد لهم كاالرغاـ خالعا لقلوب الكفرة

بالجراة عليهم كاالقداـ كبلغني تشوقو الى االستنجاز لو كاالستتماـ ليلم بمطالعة ما تيسر منو
بعض اإللماـ فراجعت العمل فيو راجيا الظفر بالتماـ شاكرا لما ظهر منو من حسن االىتماـ
مبادرا ما يحوؿ دكف المراد من حلوؿ الحماـ مع كوف الكبر مظنة العجز كمطية االسقاـ

كضعف البصر حائبل دكف االتقاف لو كاالحكاـ كاهلل المعين فيو بلطفو على بلوغ المراـ

كانتهى من تصنيفو في مرحلتو االكلى سنة  549ق كبلغ خمسمئة كسبعين جزءا ثم أخذ يزيد

فيو كيضم إليو ما يستجد عنده حتى تمت نسختو الجديدة كالمؤلفة من ثمانين مجلدا سنة
 559ق

_________

(  ) 5القمقاـ من الرجاؿ السيد الكثير الخير الواسع الفضل ( اللساف )
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كقد رد
المنجد (  ) 5أف الحافظ سلخ في تأليف تاريخو ثبلثين سنة أك أقل قليبل

كيقوؿ ياقوت الحموم (  : ) 2كجمع كصنف فمن ذلك  :كتاب تاريخ مدينة دمشق كأخبارىا
كأخبار من حلها أكردىا في خمسمئة كسبعين جزءا من تجزئة االصل كالنسخة الجديدة ثمانمئة

جزء

كيقوؿ الذىبي (  : ) 3كصنف كجمع فاحسن فمن ذلك تاريخو في ثماف مئة جزء قلت :
الجزء عشركف كرقة فيكوف ستة عشر ألف كرقة

كفي تقديمو د
شكرم فيصل (  ) 4تاريخ مدينة دمشق مظهرا مكانتو بين كتب التراث بعامة كمكانتو من كتب

التاريخ بخاصة كمكانتو من التاريخ لببلد الشاـ بوجو أخص يقوؿ  :إنو يؤرخ لجوانب من

الجاىلية من حيث يترجم لرجاؿ من الجاىليين كالمخضرمين عرفوا دمشق كأعمالها أك حلوا بها

أك اجتازكا بنواحيها من كارديها كأىلها كما يقوؿ في عنواف كتابو

ثم ىو يؤرخ للسيرة النبوية بجوانبها كللذم اتصل بها كنتج عنها كما كاف فيها من أحداث
كذلك حين يبدأ كتابو بسيرة النبي صلى اهلل عليو ك سلم كيخصص لذلك نصف المجلدة الثانية

ثم ىو يترجم للخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كلمن كاف حولهم كمعهم تراجم طويلة مستوفاة
فتأتي ىذه التراجم ككأنها تاريخ للعصر كلو بالكثير من دقائقو التي ال نجد بعض مادتها عند

غيره كالتي ال تمتد في ببلد الشاـ كحدىا بل في أقطار االسبلـ كلها حيث انتشر ىؤالء العرب

في العصر االموم من أقطار الدنيا ىداة أك دعاة فوادا أك علماء
كمن الطبيعي أف يكوف كتاب ابن عساكر أغنى المصادر عن تاريخ االمويين

كلكن تاريخ االمويين ليس تاريخهم ىم فحسب كإنما ىو تاريخ العرب كالمسلمين في الفترة
التي كانت فيها دمشق عاصمة الحياة العربية

كما أكثر ما تواشجت الصبلة في القرف االكؿ في مقر الخبلفة كىل كانت الجماعات العربية

بكبار رجالها أك أرىاط قبائلها في غنى عن زيارة الشاـ كالوفود
_________

(  ) 5تاريخ دمشق المجلد االكؿ المقدمة ص 33
(  ) 2معجم االدباء 76 / 53

(  ) 3سير االعبلـ 558 / 29 :
(  ) 4تاريخ دمشق المطبوعة عاصم  -عائذ المقدمة ص 8 - 7
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على الخلفاء كاالستجابة لندبهم في ىذه البعوث أك تلك أك في الفتوحات البرية أك في
الفتوحات البحرية ؟ ألم تكن الشاـ في السلم كالحرب في معارؾ صفين أك في حركات العراؽ
كالحجاز في البعوث نحو إفريقيا أك نحو القسطنطينية ىي مهاد ىذا الملتقى الكبير الذم

انصهرت فيو القبائل كامتدت أمة كاحدة ىنا نحو أقصى الشرؽ كىناؾ نحو أقصى الغرب

أال يؤكد ذلك كلو عندنا أف ىذا التاريخ ىو تاريخ للعالم االسبلمي كلو من خبلؿ ىذه العدسة
الضوئية الصغيرة المكبرة  :دمشق
كىل كانت الشاـ بمعزؿ عن الحياة كالمشاركة فيها في القركف التي ثلث قياـ الدكلة العباسية ؟

ألم يدخلها علماء كخلفاء كقواد ؟ ألم يرتحل منها فقهاء كشعراء ككالة كقضاة كركاه كاف لهم

في صياغو تاريخ العرب كالمسلمين جميعا نصيب ؟ إف تاريخ دمشق البن عساكر يقدـ للذين

يدرسوف التاريخ االندلسي  :فتوحاتو كسياستو كإمارتو كخبلفتو كإدارتو كقيادتو كعلومو كثقافتو
كأدبو كفكره مادة طيبة كخاصة في بداياتو االكلى مما ىو جدير بالتتبع لو كاالفادة منو
ككاف تاريخ ابن عساكر  :يمتد في المكاف امتداد ببلد الشاـ من أقصى شمالها الى أقصى
جنوبها ثم يجاكز ذلك ليكوف على امتداد الوطن االسبلمي كالثقافة االسبلمية

كيمتد في الزماف ليسجل أطرافا من تاريخ الجاىلية ثم يكوف تاريخا للسيرة النبوية كالعصر

الراشدم كالخبلفة االموية ثم ما بعدىا من الخبلفة العباسية كالدكيبلت حتى كفاة ابن عساكر
في أكاخر القرف السادس الهجرم " " 575
كيمتد عمقا في فهم التاريخ فبل تستوقفو االحداث كالوقائع كحدىا كإنما يتناكؿ ركح التاريخ

حين يقدـ لنا المادة االكلية الغنية لرصد الحركة الحضارية  :دينا كشريعة كثقافة كفكرا

كذلك كاف ككذلك يجب أف نفهمو كأف ننظر إليو كمع أىميتو ىذا الكتاب فإف مؤلفو الحافظ

أبا القاسم كاف محدثا قبل أف يكوف مؤرخا كقد غلب عليو الحديث حيث تعمق فيو معرفة متنا

كسندا كطرقا حتى غدا إماـ أىل الحديث في زمانو (  ) 5لذلك فقد سلك في تاريخو ىذا نهج
المحدثين فهو يبدأ
_________

(  ) 5طبقات السبكي 255 / 7 :
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بذكر السند ثم يورد الخبر ( ) 5
كىذا يعني أف بعض القضايا التي تشغل باؿ المؤرخين كيهتموف بها قد يمر بها عرضا كقد ال

يذكرىا مطلقا النها ال تدخل في دائرة اىتمامو ىذا من جهة كمن جهة أخرل فإنو يختلف عن
غيره من المؤرخين فهو يبحث عن مادة معينة يريد أف يقرىا في ذىن قارئو كىناؾ قضايا أساسية

يفتش عنها ( ) 2

كىذا النهج ىو الذم تبعو جميع المحدثين الذين سبقوه كألفوا في تاريخ المدف

كأما التراجم فقد رتبت على حركؼ الهجاء كبدأ بمن اسمو أحمد قبل من كاف اسمو ابراىيم
كاعتبر الحركؼ في اسماء آبائهم كاجدادىم كأردؼ ذلك بمن عرؼ بكنيتو كلم يقف على
حقيقة تسمية ثم بمن ذكر بنسبتو كبمن لم يسم في ركايتو كأتبعهم بذكر النسوة كاالماء

كالشواعر

كابن عساكر حين يترجم لمن يترجم لهم من الشاميين أك غيرىم ال يسوغ الترجمة على أنها

نتيجة مطالعاتو كقراءاتو كال يصوغها على أنها خبلصة أفكاره كاطبلعاتو

كإنما يقدـ لك مادتها االكلى مسندة في كل جزئية من جزئياتها حتى في االسم أك الكنية أك يوـ
الوفاة كتتعدد صور الخبر بتعدد االسانيد التي انتهت إليو كالركايات التي جاء عليها كقد تتكاثر

االسانيد على خبر كاحد في صورة كاحدة أك صور متقاربة
إنو يتابع أصحاب الحديث في طريقتهم في االسناد

ككانت تلك ىي الطريقة السائدة في كل فركع الثقافة االسبلمية  :تثبتا من الخبر كتوخيا للحق

فيو كنشدانا للصواب حتى إذا تتابعت القركف تحلل أصحاب االخبار االديبة من ذلك ثم لحق
بهم مؤرخوف من المؤرخين كاصحاب التراجم

كبقي ابن عساكر كمن في طبقتو يمثلوه ذركة ىذا االسلوب في القرف السادس الهجرم
كلهذا فإف كل ما عند ابن عساكر في تاريخو ينشعب في ىذين القسمين الكبيرين  :االسانيد

كاالخبار ( ) 3

_________
(  ) 5تاريخ دمشق الملجد االكؿ المقدمة ص 33

(  ) 2تاريخ دمشق  :عثماف بن عفاف المقدمة  -أكب
(  ) 3تاريخ دمشق المطبوعة عاصم  -عائذ المقدمة  :ص  ، 56كانظر مجلة المجمع العلمي
بدمشق المجلد 49 :
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ككاف ابن عساكر صاحب منهج فما كاف من االحاديث متفقا مع منجو جاؿ فيو كصاؿ كأسهب

كأطنب كىذا ال يعني أنو لم يكن موضوعيا فبل يظن أنو التزـ المنجهية التزاما دقيقا إذ لم يكن
بإمكانو أف يفعل ذلك فهو ينقل أخبارا كأحاديث متعددة الجوانب ككثيرا ما يكوف مضطرا إلى

ركايتها بتمامها حرصا على سبلمة الركاية كتماـ الحديث أك الخبر

أذيالو  :كلهذا التاريخ أذياؿ منها (  - : ) 5ذيل كلد المصنف القاسم كلم يكلمو
 ذيل صدر الدين البكرم ذيل عمر بن الحاجب -كذيل علم الدين البرزالي

 ذيل أبو يعلى ابن القبلنسي ( ) 2مختصراتو (  : ) 3كلو مختصرات منها  - :ما اختصره االماـ أبو شامة عبد الرحمن بن
إسماعيل الدمشقي المتوفي سنة
_________
(  ) 5انظر كشف الظنوف  ، 294 / 5 :الوافي بالوفيات 48 / 5 :
(  ) 2عقب د

المنجد في مقدمة المجلدة االكلى ص  " : 37كلم أجد كجها لذلك "

أ  -فمن حيث النهج يخالف تاريخ القبلنسي نهج تاريخ الحافظ الف القبلنسي جعل تاريخو
للحواديث ال للتراجم
ب  -كمن حيث الزمن تقف حوادث القبلنسي عند سنة
ق  -فهو متقدـ على مؤلف تاريخ دمشق

ج  -يترجم الحافظ القبلنسي فيقوؿ عن تاريخو  :كقد صنف تاريخا للحوادث من بعد سنة

أربعين كأربعمائة إلى حين كفاتو كال يذكر أنو ذيل لتاريخو فلو كاف ذيبل لتاريخو لكاف ذكر ذلك

(  ) 3كشف الظنوف  ، 294 / 5 :كالوافي بالوفيات  ، 48 / 5كالمجلد االكؿ مقدمة
الدكتور المنجد  :ص 38 - 37
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 - 665كىو نسختاف كبرل في خمسة عشر مجلدا كصغرل

 -مختصرا للقاضي جماؿ الدين محمد بن مكرـ االنصارم صاحب لساف العرب نزلو في نحو

ربعو
 -مختصر للشيخ بدر الدين محمود بن أحمد العيني

 انتفى منو جبلؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة  955كسماه " تحفةالمذكر المنتفى من تاريخ ابن عساكر "

 الذيل على ذيل البرزالي للقاضي تقي الدين أبي بكر بن شهبة منتخب للقاسم بن علي بن عساكر -منتخب للصفار

 انتفى منو احمد بن عبد الدائم المقدسي كتابا سماه  :فاكهة المجالس كفكاىة المجالس -تعليق من تاريخ مدينة دمشق الحمد بن حجر

 مختصر السماعيل بن محمد الجراح اسمو  :العقد الفاخر بتاريخ ابن عساكر -مختصر البي الفتح الخطيب

 تهذيب ابن عساكر لعبد القادر بدرافكقد صدر منو خمسة أجزاء ثم تابع العمل فيو االستاذ أحمد عبيد فطبع منو جزءين  :السادس
كالسابع ينتهي السابع بترجمة عبد اهلل بن سيار

النسخ المخطوطة  - 5 :نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الظاىرية بدمشق تتألف من 59
مجلدا فيها نواقص كثغرات كثيرة كصدر ناشرىا  :ككمل نقصها من النسخ االخرل بالقاىرة

كمراكش كاستانبوؿ

كعلى الصفحة االكلى من كل مجلد  :كقف حضرة الوزير االكرـ كالدستور االفخم الحاج
سليماف باشا محافظ الشاـ ( المعركفة بالنسخة السليمانية )
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 - 2نسخة مصورة من الخزانة العامة بالرباط جزء منها يتناكؿ بداية التاريخ إلى نهاية القسم
االكؿ من السيرة النبوية " ذكر عركجو صلى اهلل عليو ك سلم إلى السماء كقد أشرنا إليها " -

خع "

 - 3نسخة مصورة من دار الكتب الوطنية بتونس تتناكؿ أجزاء من حرؼ العين إلى حرؼ

الميم

 - 4نسخة مصورة من خزانة مكتبة ابن يوسف بمراكش كالمعركفة بالنسخة المغربية (
كالنسخة اليوسفية ) كقد أشرنا إليها ب  " :ـ "

 - 5نسخة مصورة من مكتبة االزىر

 - 6جزء من نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث تتضمن القسم االخير من أخبار دمشق

كالسيرة النبوية

علمنا في الكتاب  :أ  -الغاية التي نتوخاىا  :يهمنا أف نؤكد أف غايتنا من تحقيق كتاب تاريخ
مدينة دمشق ىو  - :الوصوؿ إلى نص صحيح منزه عن التصحيف كالتحريف كالنقص

ىذا النص السليم يضع القارئ كالباحث كالدارس أماـ كتاب تاريخ دمشق كجها لوجو فيدرؾ
بوضوع قيمتو كمكانتو كالدكر الخطير الذم يضطلع بو

 كضع الكتاب تاريخ مدينة دمشق كلو بين أيدم الناس لما يمثلو من ثركة فكرية كتاريخيةكحضارية كفي نظرنا أف ظهور ىذا الكتاب إلى النور يساىم إلى حد بعيد في إعادة تجديد كتابة

التاريخ العربي كاالسبلمي على أساس علمي كاضح

ب  -نهجنا في التحقيق  - 5 :كلمة عن النسخ المخطوطة  :اعتمدنا النسخة المصورة عن
الكمتبة الظاىرية كنسخة أـ فيها نواقص كثيرة كثغرات ىامة كتحصيفات كأخطاء كثيرة كبياض

بين الكلمات كاالسطر
كلكن الضركرة
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اقتضت اعتمادىا الف النسخ االخرل الموجودة بين أيدينا أجزاءنا متناثرة تطاؿ بابا أك أكثر
قليبل أك أقل قليبل

باستثناء النسخة المصورة عن مكتبة أحمد الثالث فقد اعتمدنا القسم الثاني منها  -كالذم
يتناكؿ الجزء الثاني من السيرة النبوية  -أصبل لعلمنا في تحقيق السيرة النبوية " القسم الثاني "

كىو الجزء الرابع من كتابنا ىذا

أما النسخة السليمانية ( النسخة األـ ) فهي تتكوف من تسعة عشر مجلدا تناكب عليها عدد
من النساخ مختلفي الخطوط حسب التفصيل اآلتي  - :الجزء االكؿ  :كبو يبتدئ الكتاب

كيحوم  393كرقة بقياس  29 * 29سم ك  33سطرا في الصفحة

كتب بخط نسخي قويم مع ألفاظ كإشارات بالحمرة كتب أكائل القرف الثاني عشر أم حوالي

سنة  5558كما أشير إليو في الجزء الثالث

 الجزء الثاني  :بينو كبين الجزء االكؿ خرـ كبير يبتدئ بترجمة أحمد بن عتبة بن مكينكينتهي بترجمة إسماعيل بن عياش بن سليم يجوم  439كرقة فيها ثبلثة أنواع من الخط أكلهما

حتى الورقة  254خط رقعي جميل كثانيها من الورقة  255إلى  225خط نصف نسخي

كثالثهما من الورقة  226إلى آخر الجزء خط تعليق غير قويم كبقية الوصف مشتركة مع الجزء

االكؿ

 الجزء الثالث  :قد يكوف بينو كبين سابقو سقط يسير كىو يبتدئ بإسماعيل االسدم كينتهيبجابر بن عمرك بن أبي صعصعة كفي االكراؽ االخيرة منو بياض يشير إلى خرـ في النسخة

المنقوؿ منها يحوم  323كرقة مكتوب بخط تعليق مستعجل كىو خط أحمد بن سليماف
االجهورم كبقية الوصف كما تقدـ

 الجزء الرابع  :قد يكوف بينو كبين سابقو يقط يسير كىو يبتدئ بجعونة بن الحارث بن خالدكينتهي بالحسين بن عبد اهلل بن شاكر يحوم  342كرقة كتب بثبلثة أقبلـ مختلفة أكلها حتى

الورقة  563نصف نسخي عليو بعض التشكيل كثانيهما حتى الورقة  238نسخي كثالثهما

حتى آخر الكتاب رقعي جميل ىو خط أكؿ نسخة الجزء الثاني أما تاريخ كتابة ىذا الجزء فهو
سنة  5558كبقية الوصف كما تقدـ

 -الجزء الخامس  :يبتدئ بالحسين بن عبد اهلل بن محمد بن أبي كامل كينتهي بداكد النبي

يحوم  359كرقة كتب بخط نسخي ىو خط الجزء السابق اعتبارا من الورقة  564كبقية
الوصف كما تقدـ في الجزء االكؿ
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الجزء السادس  :يبتدئ بداكد بن االسود كينتهي بزيرؾ بن عبد اهلل يحوم  344كرقة خطو

تعليق مستعجل كىو خط أكاخر الجزء الثاني كباقي الوصف كما تقدـ

 -الجزء السابع  :يبتدئ بسابق بن عبد اهلل أبي سعيد كينتهي بسليماف بن يزيد االزدم يحوم

 327كرقة فيو نوعاف من الخط أكلهما حتى الورقة  592خط أكاخر الجزء الثاني ثانيها حتى

الورقة  599نصف نسخي أما القسم االخير فكتب بخط القسم االكؿ كبقية الوصف كما تقدـ
 -الجزء الثامن  :بينو كبين سابقو سقط يبتدئ ببقية ترجمة شداد بن أكس أبي يعلى كينتهي

بعبد اهلل بن بسر بن أبي صفواف يحوم  535كرقة كتب بخط نسخي حسن كأنو خط الجزء

االكؿ بقية كصفو كما تقدـ

 الجزء التاسع  :يبتدئ ببقية ترجمة عبد اهلل بن بسر بن أبي صفواف كينتهي بترجمة عبدالرحمن بن عبد اهلل بن الحارث كفيو سقط من الورقة  389من ترجمة عبد اهلل بن عركة بن
الزبير إلى عبد الجبار بن مسلم كسقط كبير في ترجمة عبد اهلل بن عباس يحوم  599كرقة فيو

خطاف أكلهما حتى الورقة  239خط نصف نسخي كىو خط الجزء السابع من الورقة 592

حتى  599كثانيهما رقعي حتى الورقة  399كما بقي فمن الخط االكؿ بقية الوصف كما تقدـ
 -الجزء العاشر  :يبتدئ بتتمة ترجمة عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحارث كينتهي بترجمة

عبيدة بن أشعب المدني يحوم  383كرقة خطو خط الجزء الخامس أما بقية الوصف فكما

تقدـ

 الجزء الحادم عشر  :يبتدئ بترجمة عبيدة بن عبد الرحمن بن حكيم كينتهي بعلي بنحوسن بو  445كرقة كتب بأقبلـ مختلفة لعلها لناسخ كاحد ككأنها من خط الجزء الثالث أما
بقية الوصف فكما تقدـ

 -الجزء الثاني عشر  :يبتدئ بعلي بن حجر بن إياس السعدم كينتهي بعمر بن الخطاب

يحوم  364كرقة خطو خط الجزء الثالث كتب سنة  5558ق كبقية الوصف مشترؾ مع
سابقيو
 -الجزء الثالث عشر  :يبتدئ ببقية ترجمة عمر بن الخطاب كينتهي بترجمة عياض بن غنم

يحوم  452كرقة من خط الجزء الثاني اعتبارا من الورقة  226حتى آخر
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ذلك الجزء

كبقية الوصف كما تقدـ
 -الجزء الرابع عشر  :يبتدئ بترجمة عياض بن مسلم الكاتب كينتهي بمحمد بن إدريس

الشافعي يحوم  457كرقة كتب بخط الجزء الخامس حتى الورقة  599كبقية الوصف كما
تقدـ

 -الجزء الخامس عشر  :يبتدئ ببقية ترجمة محمد بن إدريس الشافعي بعد سقط قليل كينتهي

بترجمة محمد بن مطرؼ كمن الورقة  293إلى  295بياض يحوم  524كرقة كتب بخطين
أكلهما حتى الورقة  265خط الجزء الخامس حتى الورقة  599كثانيهما من الورقة  263حتى
آخر الجزء خط أكؿ الجزء الرابع كبقية الوصف كما تقدـ

 -الجزء السادس عشر  :يبتدئ ببقية ترجمة محمد بن مطرؼ كينتهي بترجمة معبد بن كىب

كفيو سقط باالكرؽ التالية  398 ، 389 ، 345 ، 54يحوم  493كرقات كخطو خط أكاخر
الجزء الثاني إال ما دخلو من خط آخر كىو قليل كبقية الوصف كما تقدـ
 -الجزء السابع عشر  :يبتدئ بترجمة معبد مولى الوليد بن معاكية كينتهي بهاركف بن عمر بن

يزيد يحوم  493كرقة خطو خط أكاخر الجزء الثاني كبقية الوصف كما في االكؿ

 -الجزء الثامن عشر  :يبتدئ بترجمة الحق بن الحسين بن عمراف كينتهي بترجمة يزيد بن

معاكية كال بد أف سقطا حدث بينو كبين سابقو فذىب بحرؼ الهاء يحوم  299كرقة خطو خط

أكاخر الجزء الثاني

كبقية الوصف كما تقدـ
 -الجزء التاسع عشر  :يبتدئ بترجمة أبي ثابت الدمشقي من قسم الكنى كينتهي بترجمة امرأة

شاعرة من نصارل بصرل كدعاء للمصنف

فيو سقط من أكاخر ترجمة يزيد بن معاكية إلى حرؼ التاء من قسم الكنى كما أف الورقة 76

يتبعها أربع صفحات بيض معقبة بقولو  " :أخبرني كالدم الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن
رحمو اهلل " كىذا يدؿ على أف ىذا الجزء ركاية ابن المؤلف كىو القاسم مما يدؿ أف االصل

يختلف بين أجزاء السنخة
كقد قسم الجزء كما يدلي من الورقة  532ذكر من نسب إلى اآلباء كلم يعرؼ بالكني كال

باالسماء كمن الورقة  549ذكر أصحاب االلقاب التي غلبت على االسماء كاالنساب أما من
الورقة  547ففيها ذكر المجهولين مرتبين على االزماف
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كالسنين إلى الورقة  599حيث يذكر من النساء من لهن ركاية أك شعر من الحرائر كاإلماء مرتبا
ذكر أسمائهن على الحركؼ

أما من الورقة  293فذكر من ذكرت من النساء بكنيتها دكف التعريف لها بتسميتها
ثم من الورقة  355يذكر المجهوالت غير المسميات كالمكنيات

في حين أف آخر كرقة (  ) 359ففيها ترجمة امرأة شاعرة من نصارم بصرل

كيحتوم  359كرقة كتب بخط أكاخر الجزء الثاني كبقية الوصف كما تقدـ ( ) 5
ب  -نسخة مصورة من خزانة مكتبة ابن يوسف بمراكش كالمعركفة بالنسخة المغربية (

كالنسخة اليوسفية ) رمزنا إليها ب " ـ " تبدأ بترجمة أحمد بن عتبة بن مكين إلى ترجمة يزيد
بن معاكية ىي مقسمة على كاحد كثبلثين جزءا ينتهي الجزء االخير بقولو  " :يتلوه  :أنا أبو

السعود المجلي نا أبو الحسين بن النقور

كىو ما يشير إلى أف ترجمة يزيد بن معاكية لم تنتو
اعتمدنا منو الجزء  55ك  56أصبل للسقط الموجود بالجزء التاسع من النسخة السليمانية ما
بين ترجمة عبد اهلل بن عركة بن الزبير كترجمة عبد الجبار بن مسلم كاعتمدناىا كنسخة

مساعدة للنسخة األـ كتبها أكثر من ناسخ كما يبتدل من اختبلؼ الخطوط كخطها في مجملو

نسخي ككتبت عناكين التراجم كبعض االلفاظ بحبر أحمر تحوم  35سطرا في الورقة في معظم
االجزاء كتبت أكائل القرف الثاني عشر أم حوالي سنة  5552ق كما أشير إليو في أكاخر

الجزء  55كالجزء 35

ج  -جزء من نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث كقد إعتمدناىا أصبل كحيدا في تتمة
السيرة النبوية الظاىر أنها كتبت في القرف العاشر الهجرم كتبت بخط نسخي كعناكينها كاضحة

مكتوبة بخط الثلث إال أف فيها سقطا كتصحيفا عدد أسطرىا  39سطرا في الورقة

أما مختصر ابن منظور فيعتبر نسخة قيمة كرغم أنو ال يمثل عمل ابن عساكر كابتعد في نهجو

كركحو عن أسلوب كمنهج ابن عساكر في بناء كإقامة تاريخو فقد قاـ ابن منظور باختصار كتاب
تاريخ دمشق بعمل  -رغم أىميتو كقيمتو  -خاص بو حكمو نهجو كأسلوبو كذكقو الخاص
كنظرتو كميولو كاتجاىاتو الفكرية فكاف يحذؼ أك يثبت ما يراه كيختصر كيهمل ما يرغب

ككاف رجوعنا إليو ضركريا عندما يتعذر علينا مبلحقة خبر أك ركاية في مصدر ما
ككاف  -رغم محدكدية االستعانة بو  -من االصوؿ المعينة لنا
_________

(  ) 5اعتمدنا في كصف النسخة السليمانية على فهرس مخطوطات الظاىرية ج  6من 599
إلى 539
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في عملنا للوصوؿ إلى أثبات نص كاضح كسليم

كأما تهذيب ابن عساكر فهو قسماف  :قسم أصدره الشيخ عبد القادر بدراف كيمتد على أجزاء

خمسة يقوؿ الشيخ بدراف في مقدمة :
االماـ المتقن الحافظ الكبير ثقة الدين أبو القاسم علي بن عساكر الدمشقي رحمو اهلل تعالى

فجمع تاريخو الملقب بالتاريخ الكبير في ثمانين مجلدا كجعلو تاريخا لمدينة دمشق الزاىرة
ضارع بو تاريخ بغداد للبغدادم فجاء ركضة زاىرة يجتني منها المحدث ثمرات المقاصد

كاالديب كرد الخمائل كالسياسي حكمة تبهر العقوؿ كاللغوم اكماء كعساقبل كالفقيو نوادر
االصوؿ كالواعظ نكتا كلطائف كالخطيب فقرا تصاغ من العسجد كالبليغ المطابقة لمقتضى
االحواؿ كالمستفيد نوادرا كأمثاال ال يجدىا مجموعة في كتاب إال أنو طوؿ شرحو بطوؿ السند

ككرر فيو الحوادث تكرارا كاف مألوفا في زمنو كقد يمل منو أبناء ىذا الزماف فلذلك ىجر حتى
عز كجوده فصار كعنقاء فعرب كحديث مغرب كأصبح ال يسمح لعشاقو بالوصاؿ كال يتدانى
لقاصده حتى يناؿ مع احتياج أبناء زمننا إليو كتشوقهم لرؤية طلعتو فأحببت أف أتحفهم بو

محذكؼ التكرار كاالسانيد فشمرت ساعد الجد لذلك كأخذت عبارتو خالية عن التكرار

كأبقيت أسانيد في محلها من صحفو

ثم إني نقحت الحوادث حسب االمكاف
كأعملت الفكر في تصحيح ألفاظو التي تناكلتها أنامل الكتبة بالتحريف
كفي مقدمتو للجزء الثالث يقوؿ :

كضممت إليو فرائد سنحت للفكر أثناء التهذيب كنوادر أملتها القريحة أباف الترتيب

يقوؿ د

المنجد (  : ) 5كىذبو عبد القادر بدراف فحذؼ منو االسانيد كحذؼ كثيرا من االخبار فيو
كأثبت ما كافق نزعتو الدينية كمذىبو الحنبلي كقد ال حظنا أثناء مقايستنا ىذا المهذب باالصل
أف الشيخ بدراف كاف كثيرا ما يحذؼ كلمات لم يفهمها كيثبت بدال منها كلمات أخرل

كال يمكن االعتماد على ىذا المهذب في الدراسات العلمية النو بعيد عن االصل في أشياء

كثيرة

_________
(  ) 5مجلة معهد المخطوطات العربية مج 2
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أما االستاذ محمد أحمد دىماف فيقوؿ (  : ) 5كفى سنة  5329ق قصد أستاذنا المرحوـ
الشيخ عبد القادر بدراف طبع ىذا التاريخ فاصطدـ بعقبات جمة أعظمها كثرة الخطأ في

النسختين المخطوطتين بالمكتبة الظاىرية بدمشق فعمد إلى اختصاره كتهذيبو ليبتعد عن الخطأ
الذم فيهما كليحذؼ ما لم يظهر لو معناه كلم يهتد إلى صوابو
كمع ذلك فلم يسلم ما طبعو منو من الخطأ الكثير كالتحريف

أما الدكتور شكرم فيصل (  ) 2فاعتبر أنو  :أيا كاف الرأم في عمل الشيخ بدراف رحمو اهلل
فقد كاف خطوة رائدة إذا ما تمثلنا الظركؼ الثقافية التي كجد فيها كاالكضاع االجتماعية التي
كانت من حولو كبخاصة حين تقرأ المقدمات التي كتبها لؤلجزاء الخمسة كالخواتيم كالتي

تصور معاناتو كخصوماتو كتجسد إصراره كعزمو

كلقد كاف عمل االستاذ أحمد عبيد في الجزءين السادس كالسابع تدراكا كاضحا للكثير من
مثل الذم كقع للمرحوـ الشيخ بدراف كتجاكزا للثغرات التي عثر بها

كمهما يكن من أمر فقد كانت استعانتنا بو كرجوعنا إليو محدكدا جدا رغم اعترافنا بفضل كقيمة
ىذا المهذب كعمل ىذا الرجل حيث كاف لو السبق في أف عرؼ الناس بكتاب تاريخ دمشق

كأدرؾ الباحثوف منهم قيمتو في إغناء بحوثهم
 - 2علمنا في التحقيق

 :نقل الدكتور صبلح الدين المنجد في مقدمتو القيمة  -كالتي اعتبرناىا نجها لنا أضاء لنا

الولوج إلى عالم تاريخ ابن عساكر  -للمجلدة االكلى قاؿ  :كضعت اللجنة التي ألفها المجمع
العلمي لوضع قواعد عامة تتبع في تحقيق مجلدات التاريخ أسسا ينبغي اتباعها فرأت أف الغاية
من تحقيق الكتاب ىو تقديم نص صحيح كلذلك يجب  - 5 :أف يعني باختبلؼ ركايات

النسخ كأف يثبت ما صح منها

 - 2كأف يوجز في التعليق كيبل يثقل النص بتعليات طواؿ
_________

(  ) 5مجلة المجمع العلمي ج 543 / 28
(  ) 2تاريخ دمشق المطبوعة عاصم  -عائذ  -المقدمة ص 59

()42/5

 - 3كأف تضبط االعبلـ

 - 4كأف تفسر االلفاظ الغامضة

 - 5كأف يصرؼ النظر عن تخريج االحاديث
 - 6كأف يسمح بوضع النقطة كالنقطتين كالفاصلة كإشارات االستفهاـ كالتعجب لتوضيح النص
 - 7كأف تثبت االيات القرآنية بين قوسين مزىرين
 - 8كأف ترقم سطور النص

كقد رأينا في ىذه القواعد نهجا علميا يقترف بالتاريخ  -إذا ما استوعبت ىذه القواعد االسس

كطبقت  -إلى المستول الذم أراده مصنفو من خبلؿ تقديمو خاليا من التشويو كالتصحيف
كالتحريف إلى الوصوؿ جديا إلى نص صحيح كاضح

فحرصنا إلى احتراـ ىذه القواعد العامة غير أننا كنا نضطر إلى تجاكزىا أحيانا لضركرة
كلما كاف ىدفنا في تحقيق الكتاب ىو إلى تقديم نص صحيح كاضح كسليم خاؿ من التحريف

فقد قمت بما يلي  - 5 :مقابلة االصوؿ كمعارضتها كإثبات ما أراه صوابا ككنت أشير إلى
مختلف الفركؽ في الهامش

 - 2ضبط النص كخاصة أسماء االعبلـ كألفاظ تحتاج إلى ضبط لبليضاح
 - 3في حاؿ اختبلؼ الركايات كنت أستعين بالمصادر كالموارد التي أخذ منها ابن عساكر
كأثبت ما كرد فيها أك أعارضها بمصادر أخرل كردت فيها ركاية ما كأثبت ما أراه صوابا محاكال

تقديم الركاية الصحيحة من حيث الضبط كالخالية من التشويو كالتصحيف كالتحريف

 - 4كنت أضبط االسماء كأترجم أحيانا لبعض االعبلـ كأشير أحيانا إلى موضع ترجمتو تأكيدا
على صحة االسم كنسبتو كنسبو

 - 5كنت ألجأ أحيانا إلى تخريج االحاديث  -كاختصرت في ذلك كثيرا  -ككاف
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القصد التوضيح خاصة إذا كانت الحاجة إلى استكماؿ نص أك ركاية

 - 6قمت بإدخاؿ التعليقات على ىوامش النسخ الخطية في المتن كذلك ضمن معكوفتين
 - 7أثبت اآليات بين قوسين مزىرين بعد ضبطها كتخريجها
 - 8قمت بتنسيب الشعر كضبطو ما استطعت
 - 9االستعانة بمعاجم اللغة ( اللساف  -القاموس المحيط  -تاج العركس ) ككتب غريب

الحديث ( النهاية البن االثير  -كالفائق للزمخشرم  -كغريب الحديث ألبي عبيد الهركم )
في شرح كضبط ما عارضني من ألفاظ غريبة كضبط ما كرد من شعر

 - 59أثبت الرسم المألوؼ للناس في االعبلـ كتركنا الرسم القديم  :كسليمن كتبت سليماف

كإسماعيل كتبت إسماعيل إلى آخره
 - 55قمت باستدراؾ عناكين فرعية ككضعت بين معكوفتين لبليضاح

 - 52خبلؿ معارضة االصوؿ مع بعضها البعض كخبلؿ معارضة االصوؿ مع مصادر التي أخذ
عنها ابن عساكر كنت أحيانا ألجأ إلى زيادة في المتن فأضعها بين معكوفتين كأحيانا ألجأ إلى

حذؼ عبارة في االصل قد تكوف مضطربة كالمعنى مشوش كأثبت مكانها نص العبارة الصواب

في ىذه الحاؿ كنت أثبت نص العبارة المضطربة في الحاشية
 - 53لم أجنح في تعليقاتي إلى التطويل إال عند الضركرة حتى أني تركت االشارة كثيرا إلى
بعض التصحيف حتى ال أثقل النص كالكتاب كما نرل كاسع بما فيو الكفاية

 - 54قمت بوضع النقطة كالنقطين كالفاصلة كإشارات االستفهاـ كالتعجب لتوضيح النص
 - 55في تعليقاتي في الحاشية كنت أدعم ما أحشيو بالمصدر الذم أخذت عنو كالذم
رجعت إليو

كانت ىذه الخطوات القواعد التي رسمناىا كقررناىا للبدء بتحقيق كتاب تاريخ مدينة دمشق
مسترشدين بالمبلحظات القيمة التي سطرىا االستاذاف الدكتور صبلح الدين
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المنجد في مقدمتو للمجلدة االكلى كالدكتور شكرم فيصل في مقدمتو للجزء  -عاصم -

عائذ

كاستكملنا إعداد العدة حيث كفرنا القسم الكبير من المصادر التي نحتاج إليها كليس ىذا
باالمر البسيط فالكتاب يمتد في الزماف في قركف ما قبل التاريخ إلى أياـ مؤلفو إلى أكاسط

القرف السادس الهجرم

كتتشعب مواضيعو كتتفرع لتشمل فركعا كثيرة كمتنوعة في عالم المعرفة من دين كشريعة كثقافة

كفكر كأدب كشعر كغير ذلك

كانطلقنا بالمشركح نتنقل بو من مرحلة التخليط كاإلعداد  -بعد توفير كل متطلباتو  -إلى
مرحلة التنفيذ كالعمل ككنا ندرؾ أىمية العمل الذم نقدـ عليو كخطورتو كندرؾ المصاعب
كالعقبات التي تواجهنا لسعة الكتاب كغزارة مادتو من جهة كمن جهة أخرل لم يستطع الحافظ

أف ينقح كتابو كينظر فيو ككاف ينقل بعض االخبار كيدع العهدة على من نقلها عنو كقد عبر

الحافظ أبو القاسم بن عساكر بوضوح عن قلقو فيما يكوف قد علق في مؤلفو من شوائب يقوؿ

(  " : ) 5ىذا مبلغ علمي كغاية جهدم على ما كقع إلي أك ثبت عندم فمن كقف فيو على

تقصير أك خلل أك عثر فيو على تغيير أك زلل فليعذر أخاه في ذلك متطوال كليصلح منو ما
يحتاج إلى إصبلح متفضبل فالتقصير من أكصاؼ البشرية كليست االحاطة بالعلم إال لبارئ

البرية فهو الذم كسع كل شئ علما كأحصى مخلوقاتو عينا كاسما كمع ذلك فمن ذكرت أقل
ممن أىملت كما أصبت في ذكره أكثر مما أغلفت "

كلم نفاجا بالمتاعب ككنا قد عقدنا العزـ كاتلكنا على اهلل كبدأ مشوارنا مع تاريخ مدينة دمشق
كىو كما يقوؿ الذىبي في سير أعبلـ (  : ) 2في ثماف مئة جزء قلت  :كالجزء عشركف كرقة
فيكوف ستة عشر ألف كرقة "

كمع بداية العمل كانطبلقتو كنا كلما نتجاكز عقبة تظهر عقبات ككلما نحل مشكلة تبرز

مشكبلت فصدمنا لضخامة الثغرات كاالخطاء كتبين لنا كم ىي االصوؿ التي بين أيدينا سقيمة
كأنها ال تصلح علميا للتحقيق كىذا ما زاد علينا العب ء كأثقل

_________

(  ) 5تاريخ ابن عساكر الجزء االكؿ  -المقدمة
(  ) 2سير االعبلـ 56 / 29 :
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علينا الحمل خاصة كأف ىدفنا الكبير كغايتنا كأملنا أف نصل إلى نص سليم صحيح كاضح بعيد

عن التصحيف كالتحريف كالتشويو

إف بركز ىذه المشاكل لم يفت عضدنا بل أعطانا التصميم على متابعة العمل كالمثابرة عليو
حيث كضعنا نصب عينينا أف نخرج كتاب تاريخ دمشق إلى النور كأكدنا على التزامنا أف يكوف

تاريخ دمشق بين أيدم الناس لما يمثلو من ثركة فكرية كثقافية كحضارية كيزيد من أىميتو أف
الحافظ كخبلؿ عملية جمعو مواد تاريخو أخذ كثيرا من النصوص من مصادر كانت مكتوبة

كموجودة في عصره كقد أتلف أكضاع قسم كبير من ىذه النصوص المكتوبة كتآليفها كبقيت لنا

محفوظة في تاريخ مدينة دمشق

كسأضع أماـ القارئ الكريم نموذجا لما أعانيو من عقبات على سبيل المثاؿ ال الحصر
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السطر الثالث  :يتحدث الصواب سجدت
السطر السادس  :نقس أخل بالمعنى  :إذا رأل ما يفرح بو أك ( بشر بما ) يسره

السطر الثامن  :أبو الحسن بن قيس الصواب  :بن قيس

السطر العاشر  :محمد بن يحيى الصراؼ الصواب  :الصولي
أبو يعقوب الصواب  :أبو الغوث

السطر الثاني عشر  :المرزقي الصواب المزرفي
السطر الرابع عشر  :ابن دار الصواب  :يزداد

السطر الخامش عشر  :ضرب الصواب  :صرت
السطر الثاني كالعشركف  :فقاال  :الصواب  :فقاؿ

قاؿ أحب فهو مبارؾ الصواب  :أنا أخف نهوضا منك
السطر الرابع كالعشركف  :بجهتين الصواب  :بخمسين

السطر السابع كالعشركف  :أحمد بن محمد بن ركؽ كالصواب  :محمد بن أحمد بن رزؽ

السطر الحادم كالثبلثوف  :الهمداني كالصواب  :الهمذاني
السطر الثالث كالثبلثوف  :لعل كالصواب  :نعلي
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فأتيت بو كالصواب  :فأتيت بابو شيخ بعلبك كالصواب  :نعليك

كبعد فإف خطانا اآلف قد ثبتت كأقدامنا قد ترسخت كتآلفنا مع المشاكل كتحاببنا مع العقبات
كأحببنا الكتاب فتعلقنا بو إلى حدكد العشق فلم يعد بإمكاننا أف نبتعد عنو
فإننا نمضي معا يوميا ما ال يقل عن أربع عشرة ساعة نتسامر كنتهامس نسهر نحن كالقمر

كنرقب سويا انببلج الفجر يحكي لي ىمومو كمشاكلو كمصاعبو كتبلعب أيدم الزمن بو كتعبو
من أخطاء النساخ كسهوىم كأىوائهم كميولهم استأنس لي كاستأنست بو مسكين ىذا التاريخ

إني أبذؿ قصارل جهدم لمساعدتو كلست متعبا بالعكس فإني أجد لذة بالتعامل معو
لقد بذلنا جهدا صادقا نرجو أف يكوف مفيدا

فكتاب كتاريخ مدينة دمشق ىذه الثركة الواسعة تتضاءؿ دكنو الجهود كتصغر دكنو الهمم -

كقد صغرت  -كتاب كاسع كغزير المادة شامل كثير االستدراؾ كاالستطراد في الركاية

ىذا كلو لن يثنيني فإني استمد العزيمة من رحم المشاكل كالمصاعب كأحتفظ بالتصميم على
متابعة بذؿ الجهد المعتصم بالصبر كالمثابرة كاالمل

دعوة كرجاء  :مهما بلغت الجهود كتكثفت كمهما استقاـ العمل كمهما كاف التصدم عميقا
كىذا كلو كاف دأبنا كىاجسنا كمع ذلك فإف الحمل ثقيل كقد ناء بحملو الكبار الكبار كفيما
قدمناه كنا صادقين كلكن ما صادفنا كاف ىائبل كما استعسر علينا كثير كىذا التاريخ الثركة

جدير بتماـ الرعاية كشمولية االىتماـ لذلك ندعو  -بل نرجو  -من الباحثين كالدارسين في

شتى حقوؿ الثقافة أف يتفضلوا مشكورين بإبداء مبلحظاتهم كإصبلح ما يرد من خلل أك خطأ

كإلى إعطائنا النصح كالمشورة لتدارؾ ما كقعنا بو من تقصير أك خطأ الستداركو ككم نحن
بحاجة إلى نصح مثل ىؤالء العاملين في خدمة تراثنا كالمساىمين في إحياء أمهات كتب
التراث كالتي ال زالت مخزكنة في مكتبات العالم كلو كالتي تتناكؿ مختلف فركع المعرفة

كالثقافة كمختلف الفنوف كالعلوـ

كمنها  -بل من أىمها  -كتاب تاريخ دمشق حيث نقوـ باستكماؿ تحضيره لتقديمو ككضعو
بنى أيدم القراء الكراـ في مختلف االقطار العربية كاالسبلمية

كنحن في سباؽ مع الوقت كاختصار الزمن كنأمل اف يتتابع ظهور الكتاب حيث
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ستتسارع مسيرة تقديم االجزاء ألف المراحل المهمة في تحقيقو قد أنجزت ككضعت في

مسارىا كطريقها للتنفيذ

كنقوـ بإعداد فهارس شاملة تفصيلية تتناكؿ  - 5 :فهرس اآليات

 - 2فهرس األحاديث النبوية مرتبة حسب أكائلها كتتضمن  :أ  -االحاديث القولية
ب  -االحاديث الفعلية
ج  -النواىي كاالكامر
 - 3فهرس االعبلـ

 - 4فهرس شيوخ ابن عساكر كتتضمن  :أ  -شيوخ ابن عساكر الذين تلقى عنهم

ب  -الشيوخ الذين قرأ خطوطهم
ج  -الشيوخ الذين كتبوا إليو
 - 5فهرس رجاؿ السند

 - 6فهرس االحاديث القدسية
 - 7فهرس الكتب الواردة كالوثائق كالرسائل
 - 8فهرس الشعر كالرجز

 - 9فهرس االماكن كالبقاع كالمواقع كالجباؿ كاالنهار كالودياف
 - 59فهرس االقواـ كاالمم كالقبائل
 - 55فهرس االدياف كالفرؽ
 - 52فهرس االشياء
 - 53فهرس اآلثار

 - 54فهرس األمثاؿ
 - 55فهرس الوقائع كالغزكات كأياـ العرب
 - 56فهرس الحيوانات

 - 57فهرس الموضوعات ( التراجم )
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شكر  :لم يكن باإلمكاف المتابعة في تحقيق ىذا الكتاب لو لم ينعم العمل بالرعاية الدائمة

كالمسمرة كاالىتماـ الكبير للسادة مسؤكلي مؤسسة دار الفكر  -بيركت كالذين اعتبركا ىذا
العمل في أكلويات اىتماماتهم بل في رأس اىتماماتهم كىذا كاف لو الفضل االكبر في دفع
العمل حيث أنهم لم يهدأكا في توفير ما شأنو أف يسهم في نمو العمل كتطوره كلم يبخلوا في
توفير كل االمكانيات كقد كانوا يدركوف تماـ اإلدراؾ أىميتو ىذا الكتاب كالذم يعتبرأ ضخم

مؤلف من حيث حجمو كمضمونو كتنوع موضوعاتو كانتشاره على مدل زمني طويل كعلى

مساحة جغرافية كاسعة تطاؿ العالم العربي كاالسبلمي
كبعد

لقد بذلك جهدم كطاقتي صادقا في خدمة ىذا الكتاب الجليل الخطير الشأف كال زلت
رجائي إلى اهلل أف يلهمني الصبر كيمنحني القوة على المثابرة كمزيدا منها

كأسأؿ اهلل تعالى راجيا أف يعصمني من الكبر كالزىو كأف يأخذ بيدم لمزيد من طاعتو كأف يباعد
ما بيني كبين األىواء كأف يمدني بالعوف على تحقيق ما أتطلع إليو كما أطمح إلى الوصوؿ بتاريخ

دمشق إلى شاطئ األماف ككضعو بين أيدم القراء الكراـ نصا صحيحا خاليا من الشوائب
أسأؿ اهلل أف يجعل عملي متقببل كأف ينفع رب قد أنعمت علي فأسألك مزيدا من نعمك
رب أكزعني أف أشكر نعمتك التي أنعمت علي كعلى كالدم

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا

كىو الهادم إلى سواء السبيل

كلو الحمد أكال كآخرا
ربنا عليك توكلنا كإليك أنبنا كإليك المصير

علي شيرم بيركت  29ذك القعدة  5454ق أكؿ أيار 5994
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الرموز المتعمدة في تحقيق الكتاب  -النسخة األـ كىي النسخة السليمانية أشرنا إليها بكلمة
" االصل " في الغالب

 -النسخة اليوسفية " ـ "

 نسخة الخزانة العامة بالرباط " خع " -نسخة أحمد الثالث " د "

 النسخة التونسية " ت " النسخة االزىرية " ز " -مختصر تاريخ دمشق أشرنا إليو أحيانا بالمختصر

 تهذيب تاريخ دمشق الكبير أشرنا إليو بتهذيب ابن عساكر االجزاء المطبوعة من تاريخ دمشق التي نشرىا المجمع العلمي بدمشق أشرنا إليها بكلمةالمطبوعة

( ) آية قرآنية
" " حديث نبوم شريف

[ ] زيادات على االصل
 االرقاـ الصغيرة بين معقوفتين تشير إلى تسلسل أرقاـ االحاديث -االرقاـ التي تسبق أسماء التراجم تشير إلى تسلسل أرقاـ المترجم لهم
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صورة من النسخة التونسية
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صورة من نسخة دار الكتب الوطنية تونس
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نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث
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نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث
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صورة عن مخطوطة النسخة الظاىرية
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صورة عن مخطوطة النسخة الظاىرية
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صورة أخرل عن النسخة الظاىرية
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صورة من النسخة المغربية
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صورة من النسخة المغربية
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صورة من نسخة االزىر
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صورة من نسخة االزىر
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صورة من النسخة التونسية
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صورة من النسخة التونسية
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مقدمة المصنف

بسم اهلل الرحمن الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا كاغفر لنا إنك على كل شئ قدير (  ) 5الحمد هلل

خالق األركاح كبارئ األجساـ كفالق األصباح بالضياء بعد غسق الظبلـ كرازؽ الطيور كاإلنس
كالجن كالوحوش كاألنعاـ كفاتق السماء كاألرض عن قطر الغماـ كالحب ذك العصف كالنخل

ذات األكماـ تبصرة لذكم العقوؿ كتذكرة ألكلي األفهاـ أحمده على تواتر أنعامو بنعمو العظاـ
كأستزيده من مزيد مننو الجساـ كأشهد أف ال إلو إال اهلل محيي العظاـ ذك الطوؿ كالعزة كالبقاء
كالجبلؿ كاإلكراـ كأشهد أف محمدا عبده الصادؽ الكبلـ الداعي بإذنو إلى اتباع شريعة

اإلسبلـ الماحي بنبوتو عباد (  ) 2األكثاف كاألصناـ الماحق برسالتو معالم األنصاب كاألزالـ

صلى اهلل عليو صبلة مقركنة بالمزيد كالدكاـ كعلى آلو كأصحابو كأنصاره البررة الكراـ كأحلو
كإياىم بفضلو كرحمتو دار السبلـ كما طهرىم من دنس العيوب ككضر اآلثاـ أما بعد فإني كنت

قد بدأت قديما باالعتزاـ (  ) 3لسؤاؿ من قابلت سؤالو باالمتثاؿ كااللتزاـ على جمع ( ) 4
تاريخ لمدينة دمشق أـ الشاـ حمى اهلل ربوعها من

_________

(  ) 5العبارة بأكملها سقطت من مخطوط الخزانة العامة  -الرباط
كفي المطبوعة عن إحدل نسخو  " :رب أعن كيسر كسهل ككفق "

(  ) 2في المطبوعة  :عبادة األكثاف
(  ) 3زيادة عن المطبوعة

(  ) 4باألصل  :جمع جمع تاريخ

()3/5

الدثور كاالنقصاـ كسلم جرعها من كيد قاصد يهم باالختصاـ فيو ذكر من حلها من األماثل

كاألعبلـ فبدأت بو عازما على اإلنجاز لو كاإلتماـ فعاقت عن إنجازه كإتمامو عوائق األياـ من

شدكة (  ) 5الخاطر ككبلؿ الناظر كتعاقب اآلالـ فصدفت عن العمل فيو برىة من األعواـ

حتى كثر في إىمالو لوـ اللواـ كتحشيم من تحشيمو سبب لوجود االحتشاـ كظهر ذكر شركعي
فيو حتى خرج عن حد االكتتاـ كانتشر الحديث فيو بين الخواص كالعواـ كتطلع إلى مطالعتو

أكلوا النهى كذككا األحكاـ كرقى خبر جمعي لو إلى حضرة الملك القمقاـ (  ) 2الكامل العادؿ
الزاىد المجاىد المرابط الهماـ أبي القاسم محمود بن زنكي بن أبي (  ) 3سنقر ناصر اإلماـ
أداـ اهلل ظل دكلتو على كافة األناـ كأبقاه مسلما من األسوأ منصور األعبلـ منتقما من عداة

المسلمين (  ) 4الكفرة الطغاـ معظما لحملة الدين بإظهار اإلكراـ لهم كاالحتراـ منعما عليهم
بإدرار اإلحساف إليهم كاإلنعاـ عافيا عن ذنوب ذكم اإلساءات كاإلجراـ (  ) 5بانيا للمساجد
كالمدارس كاألسوار كمكاتب األيتاـ راضيا بأخذ الحبلؿ كرافضا الكتساب الحطاـ آمرا

بالمعركؼ زاجرا عن ارتكاب الحراـ ناصرا للملهوؼ كقاىرا للظالم العسوؼ باالنتقاـ قامعا
ألرباب البدع باإلبعاد لهم كاإلرغاـ خالعا لقلوب الكفرة بالجرأة عليهم كاإلقداـ كبلغني تشوقو
إلى االستنجاز لو كاالستتماـ ليلم بمطالعة ما تيسر منو بعض اإللماـ فراجعت العمل فيو راجيا
للظفر بالتماـ شاكرا لما ظهر منو من حسن االىتماـ مبادرا ما يحوؿ دكف المراد من حلوؿ

الحماـ مع كوف الكبر مطية (  ) 6العجز كمظنة األسقاـ كضعف البصر حائبل دكف اإلتقاف لو

كاإلحكاـ كاهلل سبحانو كتعالى المعين فيو بلطفو عن بلوغ المراـ كىو كتاب مشتمل على ذكر
من حلها من أماثل البرية أك اجتاز بها أك بأعمالها من

_________

(  ) 5كذا باألصل كالصواب  :شده كىو الشغل كما في اللساف

(  ) 2القمقاـ  :القمقاـ كالقماقم من الرجاؿ السيد الكثير الخير الواسع الفضل  :اللساف :
قمم
(  ) 3كذا كفي المطبوعة  :آؽ

(  ) 4استركت عن مخطوط الخزائن العامة بالرباط
(  ) 5في المطبوعة  :كاالجتراـ

(  ) 6في المطبوعة  :مظنة العجز كمطية األسقاـ
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ذكم الفضل كالمزيد من أنبيائها كىداتها كخلفائها ككالتها كفقهائها كقضاتها كعلمائها كدراتها
كقرائها كنحاتها كشعرائها كركاتها من أمنائها كأبنائها كضعفائها كثقاتها كذكر ما لهم من ثناء

كمدح كإثبات ما فيهم من ىجاء كقدح كإيراد ما ذكركنو (  ) 5من تعديل كجرح كحكاية ما نقل

عنهم من جد كمزح كبعض ما كقع إلي من ركاياتهم كتعريف ما عرفت من مواليدىم ( ) 2

ككفاتهم كبدأت بذكر من اسمو منهم أحمد ألف االبتداء بمن كافق اسمو اسم المصطفى ثم
ذكرتهم بعد ذلك على ترتيب الحركؼ مع اعتبار الحرؼ الثاني كالثالث تسهيبل للوقوؼ

ككذلك أيضا اعتبرت الحركؼ في أسماء آبائهم كأجدادىم كلم أرتبهم على طبقات أزمانهم أك
كثرة أعدادىم كعلى قدر علوىم في الدرجات كالرتب كال لشرفهم في األفعاؿ كالنسب

كأردفتهم بمن (  ) 3عرؼ بكنيتو كلم أقف على حقيقة تسميتو ثم ذكر تنسيبو (  ) 4كبمن لم
يسم في ركايتو كأتبعتهم بذكر النسوة المذكورات كاإلماء الشواعر المشهورات كقدمت قبل

جميع ذلك جملة من األخبار في شرؼ الشاـ كفضلو كبعض ما حفظ من مناقب سكانو كأىلو

كما خصوا بو دكف أىل األقطار كامتازكا بو على سائر سكاف األمصار ما خبل سكاف الحرمين
كجيراف المسجدين المعظمين كبوبت ذلك جميعو تبويبا كرتبتو في مواضعو ترتيبا كذلك مبلغ

علمي كغاية جهدم على ما كقع إلي أك ثبت عندم (  ) 5فمن كقف فيو على تقصير أك خلل
أك غير (  ) 6ذلك منو على تغيير أك زلل فليعذر أخاه في ذلك متطوال كليصلح منو ما يحتاج
إلى إصبلح متفضبل فالتقصير من األكصاؼ البشرية كليست اإلحاطة بالعلم إال لبارئ البرية

فهو الذم كسع كل شئ علما كأحصى مخلوقاتو عينا كاسما كمع ذلك فمن ذكرت أقل ( ) 7
ممن أىملت كما أصبت
_________

(  ) 5كذا كفي المجلدة األكلى " ذكركه "

(  ) 2كذا باألصل كفي المجلدة األكلى " موالدىم ككفياتهم "
(  ) 3باألصل " كأزد فيهم من " كالمثبت عن المجلدة األكلى المطبوعة
(  ) 4كذا باألصل كعلى ىامشو كتب مصححو  " :لعل  :نسبتو " كفي المجلدة األكلى
المطبوعة  :ثم بمن ذكر بنسبتو

(  ) 5باألصل " عند "

(  ) 6كذا باألصل كالعبارة في المطبوة المجلدة األكلى  :أك عثر فيو على تغيير
(  ) 7سقطت من األصل زيدت عن المجلدة األكلى
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في ذكره أكثر مما أغفلت كليس يخلو من فائدة من الفوائد المستفادة كذكر حكاية (  ) 5من
الحكايات المستحسنة المستجادة لما جمعو من األخبار الجامعة كانطول عليو من اآلثار

البلمعة كحواه من األذكار النافعة كتضمنو من األشعار الرائعة مما يرغب في حسنة الراغب
كيستفيد لعزتو كجودتو الطالب كاهلل سبحانو كتعالى ييسر جمعو على من جمعو كينفع بو من ركاه
كمن سمعو إنو جدير بإجابتي قدير على تحقيق رجائي كىو كلي كل خير كدافع كل سوء كضير

كالهادم في القوؿ لصوابو كال حوؿ كال قوة إال بو
_________

(  ) 5عن المجلدة األكلى كتهذيب ابن عساكر كباألصل " الحكاية "
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" باب في ذكر أصل اشتقاؽ تسمية الشاـ عن العالمين بالنقل كالعارفين بأصوؿ الكبلـ " أخبرنا
أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد اهلل األنصارم السلمي بقرائتي عليو ببغداد قاؿ

أخبرنا أبو محمد الحسين بن محمد بن عبد اهلل الجوىرم أنا أبو عمر بن العباس بن حيوية أنا
أبو الحسين أحمد بن معركؼ بن بشر بن موسى الخشاب أنا أبو محمد بن حارث بن أبي

أسامة أنا أبو عبد اهلل محمد بن سعد أنبأنا ىشاـ بن محمد عن أبيو قاؿ كاف الذم عقد لهم
يعني كلد نوح عليو السبلـ األلوية ببابل لوناطن (  ) 5بن نوح فنزؿ بنو ساـ المجدؿ سرة

األرض فيما بين ساتيدما إلى (  ) 2البحر كما بين اليمن إلى الشاـ كجعل اهلل النبوة كالكتاب
كالجماؿ كاألدمة كالبياض فيهم كنزؿ بنو حاـ مجرل الجنوب كالدبور كيقاؿ لتلك الناحية

الداركـ كجعل اهلل تعالى (  ) 3فيهم أدمة كبياضا قليبل كأعمر ببلدىم كسماءىم كرفع عنهم
الطاعوف كجعل في أرضهم األثل كاألراؾ كالعشر كالغاؼ (  ) 4كالنخل كحرت الشمس كالقمر
في

_________

(  ) 5في الطبرم  :يوناظر

(  ) 2ساتيدما  :قاؿ العمراني  :ىو جبل بالهند ال يعدـ ثلجو أبدا
كقاؿ غيره  :جبل بين ميافارقين كسعرت

كقيل  :ىو الجبل المحيي باألرض كاستبعد ياقوت قوؿ العمراني
(  ) 3عن ىامس األصل كسقطت من المطبوعة المجلدة األكلى أيضا
(  ) 4األثل  :شجر يشبو إال أنو أعظم منو كأكرـ كأجود عودا تسول بو األقداح الصفر الجياد
كاألراؾ  :شجر معركؼ كىو شجر السواؾ يستاؾ بفركعو

كالعشر  :شجر لو صمغ كفيو حراؽ مثل القطن يقتدح بو صنغو حلو

كالغاؼ  :شجر عظاـ تنبت في الرمل مع األراؾ كتعظم ككرقو أصغر من كرؽ التفاح

( انظر اللساف  :أثل  -أرؾ  -عشر  -غوؼ )
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سمائهم كنزؿ بنو يافث الصفوف تجرم الشاـ كالصبا كفيهم الشقرة كالحمرة كأخبل اهلل تعالى

أرضهم فاشتد بردىا كأجبل سماءىا فليس يجرم فوقهم شئ من النجوـ السبعة الجارية ألنهم

صاركا تحت بنات نعش كالجدم كالفرقد كابتلوا بالطاعوف ثم لحقت عاد بالشحر فعليو ىلكوا

بواد يقاؿ لو مغيث فلحقت بعدىم مهرة بالشحر كلحقت عبيل بموضع يثرب كلحقت العماليق
بصنعاء قبل أف تسمى صنعاء ثم انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبيبل فنزلوا موضع

الجحفة (  ) 5فأقبل سيل فاجتحفهم فذىب بهم فسميت الجحفة كلحقت ثمود بالحجر كما
يليو فهلكوا ثم لحقت طسم كجديس باليمامة كإنما سميت اليمامة بامرأة منهم فهلكوا كلحقت

أميم بأرض أبار فهلكوا بها كىي يمين اليمامة كالشحر ال يصل إليها اليوـ أحد غلبت عليها

الجن كإنما سميت أبار بأبار بن أميم كلحقت بنو يقطن بن عابر باليمن فسميت اليمن حيث
تناىوا إليها كلحق قوـ من بني كنعاف بن حاـ (  ) 2بالشاـ فسميت بالشاـ حيث تشآموا إليها

ككانت الشاـ يقاؿ لها أرض بني كنعاف ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوىم بها كنفوىم عنها فكانت
الشاـ لبني إسرائيل ككثبت الركـ على بني إسرائيل فقتلوىم (  ) 3كأجلوىم إلى العراؽ إال قليبل
منهم كجاءت العرب فغلبوا على الشاـ ككاف فالغ (  ) 4بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن ساـ
بن نوح ىو الذم قسم األرض بين بني نوح كما (  ) 5سمينا في الكتاب قاؿ كيقطن ىو
قحطاف بن عابر بن شالخ كطسم كأميم كعمليق كىو غريب بنو لوذ بن ساـ بن نوح كثمود

كجديس ابنا حاثر بن أرـ بن ساـ بن نوح كعاد كعبيل ابنا عوص بن ارـ بن ساـ بن نوح كالركـ
بنو السقطاف بن ثوباف بن يافث بن نوح عليو السبلـ أخبرنا أبو القاسم إسمعيل بن أحمد بن

عمر بن أبي االشعث السمرقندم
_________

(  ) 5الجحفة بالضم ثم السكوف كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل
كسميت الجحفة ألف السيل اجتحفها كحمل أىلها في بعض األعواـ
(  ) 2باألصل " حازـ " (  ) 3ما بين معقوفتين سقط من األصل كاستدرؾ عن الطبرم / 5
299
(  ) 4باألصل " فاتح " كالمثبت موافق لما في المطبوعة
ككاف فالغ كذا مكرر باألصل

(  ) 5عن الطبرم  299 / 5كمخطوط الخزانة العامة كباألصل " فما "
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الحافظ بقراءتي عليو ببغداد قاؿ أنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل بن الحسن بن منصور بن

البلكائي أنا أبو الحسين محمد بن محمد بن منصور بن الفضل المتوتي القطاف أنا أبو محمد
عبد اهلل بن جعفر بن درستوية النحوم أنا أبو يوسف يعقوب بن سفياف بن جواف الفسوم ( ) 5

قاؿ حدثت عن األصمعي عن النمر بن ىبلؾ عن قتادة عن أبي الخلد (  ) 2قاؿ األرض أربعة
كعشركف ألف فرسخا (  ) 3منها ألف فرسخ للعرب كلسائر الناس البقية أخبرنا أبو غالب

أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اهلل بن البنا ببغداد أنا أبو يعلى محمد بن الحسين بن
محمد بن الفرا أنبأنا أبو القاسم إسمعيل بن سعيد بن سويد المعدؿ قراءة عليو قاؿ قاؿ أبو

بكر محمد بن القاسم بن األنبارم كالشاـ فيو كجهاف يجوز أف يكوف مأخوذا من اليد الشؤمى
كىي اليسرل كقاؿ الشاعر * كانحى على شؤمى يديو فرادىا * بأظمأ من فرع الذكابة أسحما (

 * ) 4كيجوز أف يكوف فعلى من الشؤـ قاؿ كيقاؿ أنجد أتى نجدا كأعرؽ دخل العراؽ كأعمن
أتى عماف كقد أشأـ أتى إلى الشاـ كبصر ككوؼ كأمن كيامن إذا أتى اليمن دفع إلي أبو الفضل
محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن محمد بن عمر الحافظ األديب البغدادم ببغداد كتاب

اشتقاؽ أسماء البلداف ألبي الحسين محمد بن فارس بن زكريا اللغوم كعليو خطو فوجدت فيو

قاؿ أبو الحسين بن فارس أما الشاـ فهو فعل من اليد الشؤمى كىي اليسرل كيقاؿ أخذ شامة
أم على يساره كشأمت القوـ ذىبت على شمالهم كقاؿ قوـ ىو من شوـ اإلبل كىو سودىا
كحضارىا ىي البيض قاؿ أبو ذؤيب
_________

(  ) 5الفسوم  :بفتح الفاء كالسين نسبة إلى فسا كىي بلدة من ببلد فارس يقاؿ لها  :بسا
(  ) 2في المختصر  " 45 / 5أبو الجلد "
(  ) 3كذا باألصل كالصواب  :فرسخ

(  ) 4البيت لؤلعشى ديوانو ط بيركت ص  ، 588من قصيدة مطلعها  :ألم خياؿ من قتيلة
بعدما * كىى حبلها من حبلنا فتصرما كفي الديواف  :فذادىا بدؿ فرادىا
كالبيت في اللساف " شأـ " منسوبا للقطامي
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فما تشترم إال بربح سباؤىا * بنات المخاض شومها كحصارىا (  * ) 5كفي كتاب اهلل جل

ثناؤه في المعنى األكؿ " كأصحاب المشئمة " (  ) 2ثم قاؿ األعشى * كأنحى على شؤمي

يديها فرادىا * بأظمأ من فرع الذكابة أسحما * كيقاؿ شاـ كشآـ قاؿ النابغة قاؿ * على أثر
األدلة كالبغايا * كخفق الناعجات من الشآـ (  * ) 3كرجل شأـ من أىل الشاـ قاؿ ابن فارس
كسميت اليمن ألنها على يمين الكعبة قرأت بخط شيخنا أبي الفرج غيث بن علي بن عبد

السبلـ بن محمد بن جعفر الشرخي الصورم المعركؼ بابن األرمنازم الخطيب قاؿ نقلت من

كتاب فيو (  ) 4أخبار الكعبة كفضائلها كأسماء المدف كالبلداف عن الواقدم كالمدائني كابن

المقفع قاؿ ابن المقفع سميت الشاـ بساـ بن نوح كساـ اسمو بالسريانية شاـ كبالعبرانية شيم
كقاؿ الكلبي سميت بشامات لها حمر كسود كبيض كلم ينزلها ساـ قط كقاؿ غيره سميت

الشاـ ألنها عن شماؿ األرض كما أف اليمن أيمن األرض فقالوا تشاـ الذين نزلوا الشاـ كتيمن
الذين نزلوا اليمن كما تقوؿ أخذت يمنة أم ذات اليمين كشامة أم ذات الشماؿ كقاؿ بعض

الركاة إف اسم الشاـ األكؿ سورية ككانت أرض بني إسرائيل قسمت على اثني عشر سهما فصار

لكل قسم تسعة أسباط كنصف في مدينة يقاؿ لو سامر (  ) 5كىي من أرض فلسطين فسار
إليها متجر العرب في ذلك الدىر كمنها كانت ميرتهم فسموا الشاـ بساـ بن نمر (  ) 6حذفوا

فقالوا الشاـ "

_________

(  ) 5شرح أشعار الهذليين  74 / 5 :بركاية  :شيمها كحضارىا
قاؿ أبو عمر  :شيمها  :سودىا
(  ) 2سورة الواقعة اآلية 9

(  ) 3ديواف النابغة الذبياني ط بيركت ص  554بركاية  " :كخفف الناجيات " يعني سير اإلبل
المسرعات

كالناعجات من اإلبل  :البيض الكريمة ( قالو في اللساف )

(  ) 4باألصل " اهلل " كما أثبت يوافق

(  ) 5كذا باألصل كمخطوط الخزانة العامة بالرباط كفي المطبوعة المجلدة األكلى ابن عساكر
 :شاموس
(  ) 6كذا باألصل كمخطوط الخزانة العامة بالرباط كفي المجلدة األكلى من ابن عساكر
المطبوع  :نوح
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باب تاريخ بناء مدينة دمشق كمعرفة من بناىا كحكاية األقواؿ في ذلك تسليما لمن حكاىا "

قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر بن العباس السليم الحداد المعركؼ
بأخي سلماف بدمشق عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد التميمي أنبأنا تماـ بن

محمد الرازم أنا أبو بكر أحمد بن عبد اهلل بن الفرج الدمشقي أنا أبو بكر محمد بن أيوب بن

إسحاؽ الرافقي نا محمد بن خضر يعني ابن علي الرافقي (  ) 5نا أبو كىب يعني الوليد بن

عبد الملك بن مسرج نا سليماف بن عطاء عن سلمة بن عبد اهلل الجهني عن كعب قاؿ أكؿ

حائط كضع على كجو األرض بعد الطوفاف حائط حراف (  ) 2كدمشق ثم بابل (  ) 3قرأت
على أبي سعيد خلف بن إسماعيل بن أحمد الدمشقي بدمشق عن عبد العزيز بن أحمد بن

محمد الكتاني أنا مكي بن محمد بن الغمر أنا أبو (  ) 4سليماف بن زبر أنا أبي قاؿ كذكر أبو
الحسن يعني المدائني عن إسحاؽ بن أيوب القرشي أف جيركف (  ) 5من بناء سليماف بن داكد
بنتو الشياطين ككاف الشيطاف الذم بناه يدعى جيركف (  ) 6كبنى سقيفة مستطيلة على عمد

كسقائف على عمد كحولو مدينة *
_________

(  ) 5عن مخطوط الخزانة العامة كباألصل " الرايقي "
(  ) 2حراف  :قرية بالجزية على طريق الموصل كالشاـ كالركـ بينها كبين الرىا يوـ كبينها كبين

الرقة يوماف

(  ) 3باألصل كمخطوط الخزانة العامة " ابل " كالمثيت عن المجلدة األكلى من مطبوعة ابن
عساكر

(  ) 4سقطت من األصل كاستدركت عن ىامش األصل كمخطوطة الخزانة العامة
(  ) 5باألصل كمخطوطة الخزانة العامة " خيركف بن سليماف " كالمثبت عن مختصر تاريخ
دمشق البن منظور 43 / 5

(  ) 6عن مختصر ابن منظور كالمجلدة األكلى من مطبوعة ابن عساكر كباألصل " خيركز "
كفي مخطوط الخزانة العامة " خيركف "
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لطيفة تطيف (  ) 5بجيركف قرأت بخط أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن عمر بن
صابر شيخنا فيما ذكر أنو نقلو من خط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم أنا أبو إسحاؽ

إبراىيم بن يوسف بن خالد الهسنجاني (  ) 2نا مخلد بن مالك الحراني (  ) 3نا (  ) 4عثماف
بن عبد الرحمن الطرائفي (  ) 5عن يونس بن راشد عن خصيف قاؿ لما ىبط نوح من السفينة

كأشرؼ من جبل حسمى (  ) 6رأل تل (  ) 6حراف بين نهرين جبلب كديصاف (  ) 8فأتى
حراف فخطها ثم أتى (  ) 9دمشق فخطها فكانت حراف أكؿ مدينة خطت بعد الطوفاف ثم

دمشق قاؿ الرازم كقاؿ أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن خرداذبة في كتاب التاريخ كحكاه

عن غيره أف أصحاب الرس كانوا (  ) 59بحضور فبعث اهلل (  ) 55إليهم نبيا يقاؿ لو حنظلة
بن صفواف فكذبوه كقتلوه فسار عاد بن عوص بن إرـ بن ساـ بن نوح بولده بالرس ( ) 52
فنزؿ األحقاؼ كأىلك اهلل تعالى أصحاب الرس كانتسبوا (  ) 53كلد عاد في
_________

(  ) 5زيادة استدركت عن مختصر ابن منظور كباالصل " بجيرف " كالتصويب عن مختصر ابن
منظور

(  ) 2باالصل كمخطوطة الخزانة العامة " الهيجاني " كالمثبت كالضبط عن االنساب

الهسنجاني كىذه النسبة إلى قرية من قرل الرم ىسنكاف فعرب إلى ىسنجاف
كاللفظة سقطت من المجلدة االكلى من مطبوعة ابن عساكر

(  ) 3عن المجلدة االكلى كباالصل كمخطوطة الخزانة العامة " احراني "
(  ) 4عن مخطوطة الخزانة العامة كباالصل " بن "

(  ) 5عن مخطوطة الخزانة العامة كباالصل " الطرافقيي " تحريف
(  ) 6باالصل كمخطوطة الخزانة العامة " حسما " كالمثبت عن معجم البلداف
كفيو  :حسمى أرض ببادية الشاـ قرب تبوؾ

(  ) 7عن مختصر ابن منظور كباالصل " أبي بكر "
(  ) 8الزيادة عن مختصر ابن منظور كفي المجلدة االكلى من ابن عساكر  :حبلف كديصاف
كفي االصل كالمخطوطة الخزانة العامة " حيراف " بدؿ " حراف "

(  ) 9زيادة عن مختصر ابن منظور

(  ) 59باالصل كمخطوطة الخزانة العامة " كاف " كحضور  :بلدة باليمن من أعماؿ زبيد
(  ) 55سقطت من االصل كاستدركت عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط
(  ) 52كذا باالصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي مختصر ابن منظور  " :من الرس " كىو

الصواب

(  ) 53كذا باالصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي مختصر ابن منظور  " :كانتشر " كفي
المجلدة االكلى من ابن عساكر " كظهر "
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اليمن كلو كفشوا مع ذلك في األرض حتى نزؿ جيركف بن سعد بن عاد بن عوص بدمشق كىي
مدينتها كسماىا جيركف كىي إرـ ذات العماد كليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها

بدمشق فبعث اهلل تعالى ىو دبن عبد اهلل بن رباح بن خالد بن الخلود (  ) 5بن عاد بن عوص

بن إرـ بن ساـ بن نوح نبيا إلى عاد يعني إلى أكالد عاد باألحقاؼ فكذبوه فأىلكهم اهلل تعالى

قاؿ أبو الحسن كقرأت في بعض الكتب أف جيركف كيدبل (  ) 2كانا أخوين كىما ابنا سعد بن
لقماف بن عاد كىما اللذاف يعرؼ جيركف كباب البريد بدمشق بهما قاؿ نا أبو الحسين أخبرني

أحمد بن حميد بن أبي العجائز قاؿ قاؿ منصور بن يحيى بن سعيد الموصلي المدف القديمة

الكعبة كمصر كدمشق كالجزيرة كاألبلة كنينول كحراف كالسوس األقصى (  ) 3قاؿ كأخبرني أبو
القاسم أيوب بن سليماف بن بنة الرازم نا أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي الدنيا بسامرة

حدثنا محمد بن يحيى نا أحمد بن ىاركف نا خالد بن يزيد بن أسد بن عبد اهلل القشيرم
الدمشقي نا سعيد بن الحرث بن ميموف الصنعاني عن كىب بن منبو قاؿ كدمشق بناىا العادر (

 ) 4غبلـ إبراىيم الخليل ككاف حبشيا كىبو لو نمركد (  ) 5بن كنعاف حين خرج إبراىيم من

النار ككاف اسم الغبلـ دمشق فسماىا على اسمو كذلك بعد الغرؽ ككاف إبراىيم صلى اهلل عليو
ك سلم جعلو على كل شئ كسكنها الركـ بعد ذلك بزماف قاؿ أبو الحسين الرازم كحدث في

الكتاب الذم سماه أبو عبيدة محمد بن
_________

(  ) 5في مختصر ابن منظور  :الجلود
(  ) 2كذا باالصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي مختصر ابن منظور كالمجلدة االكلى من ابن

عساكر المطبوع " بريد "

(  ) 3باالصل " كالسوس كاالقصى " كالسوس  :بلدة بالمغرب كاالبلة  :بلدة على شاطئ
دجلة البصرة العظمى في زاكية الخليج الذم يدخل إلى مدينة البصرة

كنينول  :قرية باالموصل
(  ) 4في مختصر ابن منظور  :العازر

(  ) 5في مخطوطة الخزانة العامة الرباط بإعجاـ الذاؿ
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المثنى كتاب فضائل الرس (  ) 5كحكاه عن عمر المعركؼ بعمر كسرل أف بيواراسب الملك

الكيركاني (  ) 2بن مدينة بابل كمدينة صور كمدينة دمشق قاؿ أبو الحسين كحكى الدمشقيوف
كلم يقع إلي إسناده قالوا كاف في زماف معاكية بن أبي سفياف رجل صالح بدمشق من المعوزين (

 ) 3ككاف يقصده الخضر عليو السبلـ في أكقات يأتيو فيها فبلغ معاكية بن أبي سفياف ذلك

فجاء إليو راجبل فقاؿ لو بلغني أف الخضر ينقطع إليك فأحب أف تجمع بيني كبينو عندؾ فقاؿ

لو نعم فجاءه الخضر على الرسم فسألو الرجل ذلك فأبى عليو كقاؿ ليس إلى ذلك سبيل

فعرؼ الرجل ذلك إلى معاكية فقاؿ قل لو قد قعدنا مع من خير منك كحدثناه كخاطبناه كىو
محمد رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كلكن اسألو عن ابتداء بناء (  ) 4دمشق كيف كاف

فقاؿ نعم صرت إليها رأيت موضعها بحرا مستجمعا فيو المياه ثم غبت عنها خمسمائة سنة ثم
صرت إليها فرأيتها غيضة ثم غبت عنها خمسمائة سنة ثم صرت إليها فرأيتها بحرا كعادتها

األكلى ثم غبت عنها خمسماية عاـ كصرت إليها فرأيتها قد ابتدأ فيها البناء كنفر يسير فيها

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السمرقندم الحافظ نا أبو الحسين أحمد بن
محمد بن النقور أنا أبو طاىر محمد بن عبد الرحمن المخلص أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبد اهلل
بن سيف السجستاني أنا أبو عبيد السرم بن يحيى التميمي أنا (  ) 4شعيب بن إبراىيم

التميمي نا سيف بن عمر التميمي (  ) 5األسدم قاؿ كأما فارس كالركـ فإنهم لم يزالوا في
ملك منظور مذ بادئ الدىر حتى بعث اهلل رسولو عليو الصبلة ك السبلـ فجمع لو ملك

األشدين إلى ملك العرب كملك من
_________

(  ) 5كذا باالصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي المجلدة االكلى من ابن عساكر المطبوع :
الفرس

(  ) 2كذا باالصل كفي مخطوط الخزانة العامة " الكركانى " كفي مختصر ابن منظور 44 / 5
كالمجلدة االكلى من ابن عساكر المطبوع  " :الكيوناني "

(  ) 3في مخطوطة الخزانة العامة  " :المستورين "

(  ) 4سقطت من االصل كاستدركت فوؽ السطر فوؽ لفظة دمشق كاللفظة مثبتة في مخطوطة
الخزانة العامة

(  ) 5ما بين معكوفتين سقط من االصل كمخطوطة الخزانة العامة كاستدركت عن المجلدة
االكلى من ابن عساكر  52 / 5كفيها " االسيدم " بدؿ االسدم
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الركـ عشرة أىل أبيات فأكؿ بيوتاتهم (  ) 5ملك بالغ كبنوه في زماف بالغ صنع ماء الذىب ثم
خرج منهم الملك التمنع فمكث فيهم يسيرا ثم خرج منهم إلى علوم فمكث فيهم قليبل ثم

خرج منهم إلى تبيت ثم خرج منهم إلى اىليما ثم صار بعده إلى إيليا كبو سميت إيلياء ثم

تحوؿ الملك إلى يمين فملك من كلده فترؾ ثم مبصر ثم جيركف كىو الذم نزؿ بدمشق كبو

سمي باب جيركف ثم ملك بعدىم مهاطيل كتحوؿ (  ) 2الملك إليو كتزكج إلى النوبة ( ) 3

فولد لو األصفر ككاف الملك فيهم ثم انقرضوا فتحوؿ إلى صيفوف كمنهم القياصر فملك بعد
قيصر ىرقل ككاف آخر بني ىرقل األخرـ قرأت بخط شيخنا أبو الفرج غيث بن علي الصورم
فيما ذكر أف نقلو من كتاب فيو أخبار الكعبة كفضائلها كأسماء المدف كالبلداف كأخبارىا قاؿ

أبو البخترم كلد إبراىيم عليو السبلـ على رأس ثبلثة آالؼ كمائة كخمسين (  ) 4سنة من

جملة الدىر الذم ىو سبعة آالؼ سنة قاؿ كذلك بعد بنياف دمشق بخمس سنين كىي جيركف

عند باب مدينة دمشق من بناء سليماف بنتو الشياطين ككاف الشيطاف الذم بناه يقاؿ لو جيركف
فسمي بو كىي سقيفة مستطيلة على عمد كحولو مدينة تطيف بجيركف كقيل إف دمشق بناىا

دمشقيين (  ) 5غبلـ كاف مع اإلسكندرية كبلغني من كجو آخر أنو لما رجع ذك القرنين من

المشرؽ كعمل السد بين أىل خراساف كبين يأجوج كمأجوج كسار يريد المغرب فلما أف بلغ

الشاـ كصعد على عقبة دمر (  ) 6ابصر ىذا الموضع الذم فيو اليوـ مدينة دمشق ككاف ىذا
الوادم الذم يجرم فيو نهر دمشق غيضة أرك األرزة التي كقعت في سنة ثلثمائة كثبلث عشرة
من بقايا تلك الغيضة فلما نظر ذا القرنين إلى تلك الغيظة ككاف ىذا الماء الذم في ىذه

األنهار اليوـ مفترؽ مجتمعا في كاد (  ) 7كاحد فأخذ االسكندر كىو ذك القرنين يتفكر كيف
يبني

_________

(  ) 5في مخطوطة الخزانة العامة  :بنيانهم

(  ) 2عن المجلدة االكلى من مطبوعة ابن عساكر كباالصل كمخطوطة الخزانة العامة " كنحو "
(  ) 3باالصل كمخطوطة الخزانة العامة " النبوة " كالمثبت عن المجلدة االكلى
(  ) 4في ياقوت  :كمائة كخمس كأربعين سنة
(  ) 5كذا باالصل كمخطوطة الخزانة العامة
كفي مختصر ابن منظور  :دمسقس

(  ) 6دمر  :عقبة دمر مشرفة على غوطة دمشق كىي من جهة الشماؿ في طريق بعلبك
(  ) 7باالصل " كادم "
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فيو مدينة ككاف أكثر فكره كتعجبو أنو نظر إلى جبل يدكر بذلك الموضع كبالغيظة كلها فكاف لو

غبلـ يقاؿ لو دمشقيين (  ) 5على جميع ملكو كلما نزؿ ذك القرنين من عقبة دمر سار حتى

نزؿ في موضع القرية المعركفة بيلدا (  ) 2من دمشق على ثبلثة أمياؿ فلما نزؿ ذك القرنين أمر
أف يحفر لو في ذلك الموضع حفرة فلما فعلوا ذلك أمر أف يرد التراب الذم خرج (  ) 3منها
إليها فلما رد التراب إليها لم تمتلئ الحفيرة فقاؿ لغبلمو دمشقيين (  ) 5ارحل فإني كنت قد
نويت أني أؤسس في ىذا الموضع مدينة فأما إذ باف لي منو ىذا فبل يصلح أف يكوف ىاىنا

مدينة فقاؿ لو غبلمو كلم يا موالم قاؿ ذك القرنين إف بني ىا ىنا مدينة في ىذا الموضع فإنها

ما تكوف تكفي أىلها زرعها قاؿ المصنف للكتاب كعبلمة ذلك أف أىل غوطة دمشق ال

تكفيهم غبلتهم حتى يشتركا لهم من المدينة كأف ذك القرنين رحل من ىناؾ سائرا حتى صار إلى
البثنية (  ) 4كحوراف كأشرؼ على تلك (  ) 5البقعة كنظر إلى تلك التربة الحمراء فأمر أف

يناكؿ من ذلك (  ) 6التراب فلما صار في يده أعجبو ألنو نظر إلى تربة حمراء كأنها الزعفراف
فأمر أف ينزؿ ىناؾ فلما نزؿ أمر أف يحفر في ذلك الموضع حفيرة فلما حفر أمر أف يرد ذلك

التراب الذم حفر إلى المكاف الذم أخر منو فردكه ففضل منو تراب كثير فقاؿ ذك القرنين

لغبلمو دمشقيين (  ) 5ارجع إلى الموضع الذم فيو األرز إلى ذلك الوادم فاقطع ذلك الشجر
كابن على حافة الوادم مدينة كسمها دمشق على اسمك فهناؾ يصلح أف يكوف مدينة كىذا

الموضع بحرىا كمنو ميرتها يعني البثنية كحوراف فرجع
_________

(  ) 5كذا كفي مخطوطة الخزانة العامة " دمشقين " كفي مختصر ابن منظور  " :دمسقس "
كفي المجلدة االكلى من ابن عساكر المطبوع  :دمشقش

(  ) 2يلدا  :في ياقوت  :يلداف من قرل دمشق

ثم ذكر حديث ابن أبي العجائز كفيو يلدا  -كاالصل  -ثم قاؿ  :كذا ىي في الحديث بغير
نوف ال أدرم أىما كاحد أـ اثناف

(  ) 3االصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي مختصر ابن منظور  45 / 5أخرج
(  ) 4البثنية  :بالتحريك كياء مشددة يقاؿ  :بثنة كبثنية اسم ناحية من نواحي دمشق كقيل قرية
بين دمشق كأذرعات

كحوراف  :كورة كاسعة من أعماؿ دمشق من جهة القبلة ذات قرل كثيرة مزارع كحرار
(  ) 5في مخطوطة الخزانة العامة  " :البيعة " كفي مختصر ابن منظور  45 / 5كالمجلدة
االكلى من ابن عساكر المطبوع ص  " 54السعة "

(  ) 6باالصل " تلك " كالمثبت عن مخطوطة الخزانة العامة

(  ) 7البحر  :الريف كالعرب تسمي المدف كالقرل بحارا ( اللساف  :بحر )
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دمشقيين كرسم المدينة كبناىا كعمل لها حصنا كالمدينة التي كانت رسم دمشقيين ىي المدينة
الداخلة كعمل لها ثبلثة ابواب جيركف مع ثبلثة أبواب البريد مع باب الحديد الذم في سوؽ

األساكفة مع باب الفراديس الداخل ىذه كانت المدينة إذا أغلقت ىذه األبواب فقد أغلقت

المدينة كخارج ىذه األبواب كاف مرعى فبناىا دمشق كسكنها كمات فيها ككاف قد بنى ىذا

الموضع الذم ىو المسجد الجامع اليوـ كنيسة يعبد اهلل تعالى فيها إلى اف مات كبلغني من
كجو آخر عن بعضهم أف الذم بنى دمشق بناىا على الكواكب السبعة كأف المشترم بيتو

دمشق كجعل لها سبعة أبواب كصور على كل باب أحد الكواكب السبعة كصور على الباب
الذم يقاؿ لو اليوـ باب كيساف زحل فخربت الصور كلها التي كانت على األبواب إال باب

كيساف فإف صورة زحل عليو باقية إلى الساعة أنبأنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراىيم بن

العباس الخطيب المعركؼ بالنسيب كأبو محمد ىبة اهلل بن محمد بن أحمد األكفاني
األنصارم المزكي قاال حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن
محمد التميمي أخبرني أبو القاسم تماـ بن محمد الرازم قاؿ قرأت في كتاب عتيق بباب

كيساف لزحل باب شرقي الشمس باب توما للزىرة باب الصغير للمشترم باب الجابية للمريخ

باب الفراديس لعطارد باب الفراديس اآلخر المسدد للقمر قرأت بخط أبي الحسين الرازم
حدثني أبو الفضل أحمد بن منده بن محمد بن يحيى حدثني أبي نا أبي عبد اهلل يحيى بن

حمزة قاؿ قدـ عبد اهلل بن علي دمشق كحاصر أىلها فلما دخلها ىدـ سورىا فوقع منها حجر

كاف عليو مكتوب باليونانية فأرسلوا خلف راىب فقالوا تقرأ ما عليو فقاؿ جيئوني بقير فطبعو
على الحجر فإذا

_________

(  ) 5كذا كفي مخطوطة الخزانة العامة " دمشقين " كفي مختصر ابن منظور  " :دمسقس "
كفي المجلدة االكلى من ابن عساكر المطبوع  :دمشقش

(  ) 2مابين معكوفتين سقط من االصل كاستدرؾ عن مخطوطة الخزانة العامة كالعبارة في
مختصر ابن منظور

(  ) 3كذا باالصل ىنا كقد تقدـ ما فيو
(  ) 4غير كاضحة باالصل كالمثبت عن مخطوطة الخزانة العامة

(  ) 5االصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي مختصر ابن منظور كالمجلدة االكلى من ابن
عساكر  :المسدكد
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عليو مكتوب كيك إرـ الجبابرة من رامك بسوء قصمو اهلل إذا كىى منك جيركف الغربي من باب
البريد كيلك من الخمسة أعين نقض سورؾ على يديو بعد أربعة آالؼ سنة تعيشين رغدا فإذا
كحى منك جيركف الشرقي أديل لك ممن يعرض لك قاؿ فوجدنا الخمسة أعين عبد اهلل بن

علي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب عين بن عين بن عين بن عين قرأت على أبي محمد
عبد الكريم بن حمزة بن الخضر عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنبأنا تماـ بن محمد الرازم

أنبأنا أبو بكر أحمد بن الفرج عبد اهلل بن الفرج بن البرام حدثني محمد بن سعيد بن فطيس نا

إبراىيم بن عتيق سمعت أبا مسهر يقوؿ إف ملك دمشق بنى حصن دمشق الذم حوؿ المسجد
داخل المدينة على مسحة مسجد بيت المقدس كحمل أبواب بيت المقدس فوضعها على

أبوابو فهذه األبواب التي على الحصن ىي أبواب مسجد بيت المقدس
_________

(  ) 5باالصل كمخطوطة الخزانة العامة  " :نقص سويك على بيديو " كالمثبت عن مختصر ابن
منظور 47 / 5

(  ) 2باالصل  " :أف يراؾ " كالمثبت عن مختصر ابن منظور
(  ) 3عن مخطوطة الخزانة العامة كباالصل " عبد الملك "

(  ) 4كذا كرد باالصل كمخطوطة الخزانة العامة أربعة أعين ككقعت في المجلدة االكلى من ابن
عساكر " خمسة أعين " كىو الصواب
(  ) 5كذا كفي مخطوط الخزانة العامة " البراني " كلعل الصواب " البرامي " انظر االكماؿ / 5
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فصل في اشتقاؽ تسمية دمشق كأماكن من نواحيها كذكر ما بلغني من األقواؿ التي قيلت كدفع

إلي أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي ببغداد كتاب اشتقاؽ اسماء البلداف البن

الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوم كعليو خطو فوجدت فيو كأما دمشق فيقاؿ إنها من

دمشق كناقة دمشق أم سريعة قاؿ * كصاحبي ذات ىباب دمشق * كأنها بعد الكبلؿ زكرؽ *

كيقاؿ دمشق الضرب دمشقة إذا ضرب ضربا سريعا خفيفا أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن

بن أحمد البنا أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين بن الفرا أنبأنا أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن
سويد المعدؿ قاؿ قاؿ أبو بكر محمد بن القاسم بن األنبارم أنبأنا دمشق فعل من قوؿ العرب

ناقة دمشق الخطو إذا كانت خفيفة الخطو كذكر أبو عبد اهلل الحسين بن خالويو النحوم فيما
قرأتو بخط أبي محمد عبد اهلل بن محمد الخطابي الشاعر كتب إلي سيف الدكلة ال شكت

عشره كال

_________

(  ) 5االكلى في معجم البلداف " دمشق " منسوبا للزفياف
(  ) 2في مخطوطة الخزانة العامة  " :ناقة دمشق اللحم إذا كانت خفيفة " كفي معجم البلداف
 :ناقة دمشقة اللحم

كذكر بيت الزفياف السابق

(  ) 3باالصل كمخطوطة الخزانة العامة  " :السيف كالدكلة " كالتصويب عن مختصر ابن
منظور  48 / 5كالمجلدة االكلى من ابن عساكر ص 57
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أشلت يده يسأؿ عن دمشق ىل يقاؿ فيها دمشقة أـ ال فقلت دمشق اسم ىذه المدينة ليست
عربية فيما ذكر ابن دريد بل ىي معربة كال يقاؿ إال بغيرىا فأما الدمشقة السرعة في المشي

دمشق يدمشق دمشقة كدمشاقا إذا أسرع ككل سريع دمشق أطاؿ بقاء سيدنا بك المسند كزين
أـ خنور بكونو فيها فأعاد الرقعة كقد كقع عليها مر بنا في كتاب قاؿ عبد الرحمن بن حنبل

الحجيمي كىو بعسكر يزيد بن أبي سفياف عند حصارىم دمشق * أبلغ أبا سفياف عنا بأننا *
على خير حاؿ كاف جيش يكونها كإنا على بابي دمشقة نرتمي * كقد حاف من بابي دمشقة
حينها * كفي الرقعة أيضا أف الناقة السريعة يقاؿ لها دمشق كالمرأة السريعة اليد في العمل

فكتبت تحتو ىذا جائز للشاعر يحتمل لو كال سيما إذا قصد بدمشق إلى مدينة فزاد ىاء تأكيدا

للتأنيث كما أف عقربا مؤنثا بغير عبلمة التأنيث كالعقرباف ذكرىا فقالوا عقربة تأكيدا فكذلك

دمشق كدمشقة كذكر يونس كغيره أتانة كعجوزة كفرسة كل ذلك تأكيدا كقرأ ابن مسعود " تسع
كتسعوف نعجة أنثى " فبعث يستحضرني فلما مثلت بين يديو قلت أيها األمير رب علم كنت
سببو كقد استنقذتو دمشقة إال أنو في النحو كما ذكرت كالعرب تزيد المذكر بيانا كما قاؿ النبي

( صلى اهلل عليو ك سلم ) ابن لبوف ذكر كتزيد المؤنث تأكيدا مثل نعجة أنثى كذكر كبلما غيره

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الفرضي ببغداد ككاف أسر كبقي بببلد الركـ مدة

ثم أف رجبل من حكماء الركـ قاؿ لو إنما سميت دمشق بالركمية كإف
_________

(  ) 5االصل كمخطوطة الخزانة العامة كصوبت العبارة في المجلدة االكلى ص  : 57ال شلت

عشره كال ثل عرشو

(  ) 2باالصل " ابن أبي دريد "

(  ) 3زيادة عن مخطوطة الخزانة العامة

(  ) 4في مخطوط الخزانة العامة  " :كدمشاقة "
(  ) 5أـ خنور  :الداىية كقيل من كنى الضبع كيقاؿ  :كقعوا في أـ خنور إذا كقعوا في خصب
كلين من العيش كلذلك سميت الدنيا أـ خنور

كىذا المعنى المطلوب ىنا

(  ) 6كذا باالصل كفي االصابة  " 395 / 2بن حسل الجمحي "
(  ) 7البيتاف في االصابة 395 / 2
(  ) 8سورة ص االية 33
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أصل اسمها ذكك مسكنين أم مسك مضاعف لطيبها ألف ذكا التصغير كمسكس ىو المسك ثم

عربت فقيل دمشق كاهلل تعالى أعلم أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن عبد الباقي األنصارم
أنا أبو محمد بن الحسن بن علي الجوىرم أنبأنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوية أنبأنا

أحمد بن معركؼ أنبأنا الحارث بن أبي أسامة أنبأنا محمد بن سعد أنا ىشاـ بن محمد الكلبي
عن أبيو قاؿ ابن سعد كأخبرنا رؤيم بن يزيد المقرم نا ىاركف بن أبي عيسى الشامي عن محمد
بن إسحاؽ بن يسار قاال كلد إلسماعيل بن إبراىيم اثنا عشر رجبل كسماىم كقاال كدما كىوديما

كبو سميت دكمة الجندؿ قرأت بخط أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن صابر فيما نقلو من
خط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم أخبرني أبو العباس محمود بن محمد بن الفضل

الرافقي نا محمد بن موسى العمي نا أبو المنذر ىشاـ بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيو
قاؿ كلد للوط أربعة بنين كابنتاف فأما البنوف فاسمهم ماث كخبلف كعماف كملكاف كأما البنات

فاسمهم زغزكالرية فعماف مدينة البلقاء سميت بعماف بن لوط كمآب من سائر البلقاء سميت

بمآب بن لوط قاؿ أبو المنذر قاؿ الشرقي بن قطامي سميت صيداء التي بالشاـ بصيدكف بن
صدقاء بن كنعاف بن حاـ بن نوح كسميت أريحا التي بالشاـ بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن

ساـ بن نوح كسمي البلقاء ببالق بن عماف بن لوط ألنو بناىا كسكنها كقاؿ الرازم أخبرني
محمد بن حميد نبأنا محمد بن الحسن بن السمط قاؿ
_________

(  ) 5كذا باالصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي مختصر ابن منظور  " :دكك مسكس "
(  ) 2االصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي مختصر ابن منظور  :دكك للتضعيف

(  ) 3باالصل كمخطوطة الخزانة العامة " أبو علي " كالتصويب عن تبصير المنتبو 243 / 5

(  ) 4باالصل كمخطوط الخزانة العامة " أحمد بن سعيد " تحريف (  ) 5باالصل " سعيد "
خطأ كالتصويب عن ابن سعد  55 / 5كالخبر فيو

(  ) 6أم محمد بن إسحاؽ كالكلبي انظر ابن سعد 55 / 5
(  ) 7في طبقات ابن سعد  :كدكما

(  ) 8في مختصر ابن منظور  " :مآب " كفي معجم البلداف " مآب " بوزف " معاب "
(  ) 9زيد في مختصر ابن منظور  48 / 5كعين زغر سميت بزغر بنت لوط كالرية سميت
بالرية بنت لوط

(  ) 59عن ياقوت " صيداء " نقبل عن ىشاـ عن أبيو كباالصل " صيدنا "

()25/5

قرأت على خالي محمد بن سهل بن عبد الكريم قاؿ كقالوا البلقاء من عمل دمشق سميت

ببلقاء بن سويرة من بني عماف بن لوط كىو بناىا كيقاؿ كلد للوط أربعة رجبلف مآب كعماف

كابنتاف زغركالرية فعماف مدينة البلقاء سميت بعماف بن لوط كمآب من مدائن البلقاء سميت
بمآب بن لوط كزغر سميت بزغر بنت لوط كالرية برية بنت لوط كقاؿ صيداء إنما سميت
بصيدكف بن صيدقا بن كنعاف بن حاـ كىو أكؿ من كلده آدـ كبلغني أف الكسوة إنما سميت

بذلك ألف غساف قتلت بها رسل ملك الركـ إليهم ألخذ الجزية منهم كاقتست كسوتهم أخبرنا

أبو بكر محمد بن أبي نصر شجاع بن أبي بكر الحاقة اللفتوا ني ببغداد أنا أبو صادؽ محمد

بن أحمد بن جعفر بن محمد الفقيو األصبهاني أنا أبو الحسن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن

زنجوية العدؿ االصبهاني أنا أبو أحمد الحسين بن عبد اهلل بن سعيد العسكرم قاؿ كأما مؤتة
مهموزة كالهمزة ساكنة فهي األرض التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب كفيما دفع إلي أبو

الفضل بن ناصر من كتاب أبي الحسين بن فارس كقرأتو قاؿ كجيركف من قولك جرف الشئ إذا
امبلس كالجارف األملس من كل شئ كجلق من قولك جلق رأسو إذا حلقو كالجابية الخابية من

الجايب كالجمع جواب كقاؿ اهلل جل ثناؤه " كجفاف كالجوابي " ثم قاؿ األعشى * تركح على
آؿ المحلق جفتة * كجابية الشيخ العراقي تفهق * كقاؿ ابن فارس كأذرح من قولك ىو ذريحي
أم شديد الحمرة كذرحت الزعفراف في الماء
_________

(  ) 5في معجم البلداف " البلقاء "  :بن سويدة من بني عسل بن لوط
(  ) 2باالصل " أك "

كالتصحيح عن ياقوت
(  ) 3عن مختصر ابن منظور كباالصل " السنوة " تحريف
كالخبر في معجم البلداف " الكسوة " نقبل عن ابن عساكر

قاؿ ياقوت  :قرية ىي أكؿ منزؿ تنزؿ القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر

(  ) 4سورة إبراىيم االية 53

(  ) 5ديوانو ط بيركت ص  525كصدره فيو  :نفي الذـ عن آؿ المحلق جفنة

()22/5

كقاؿ ابن فارس كالبلقاء من البلق كتدمر من قلك دمر أم دخل قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) من اطلع في قوـ بغير إذنهم فقد دمر أم دخل قاؿ كبيركت فيعوؿ من البرت

كىو الرجل الدليل كجبلة من الجبل ككل شئ اجتمع كعظم فهو جبل كصور جمع من جمع

صورة فقاؿ صورة كصور كما قاؿ سورة البناء كالجمع سور كيقاؿ ىو من صاره يصوره أم أمالو
كعكا من قولك عككتو أم حبستو كالعكة شدة الحر ككذلك العكيك قاؿ * تطرد القر بحر

ساخن * كعكيك القيظ إف جاء بقر
_________

(  ) 5يعني دخل بغير إذف
(  ) 2البيت لطرفة بن العبد ديوانو ط بيركت  53بركاية  :بحر صادؽ

()23/5

* " باب اشتقاؽ اسم التاريخ كأصلو كسببو كذكر الفائدة الداعية إلى االعتناء بو " قرأت بخط
شيخنا أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السبلـ الصورم قاؿ قرأت في كتاب الخراج تأليف أبي

الفرج قدامة بن جعفر الكاتب قاؿ تاريخ كل شئ آخره كىو في الوقت غايتو كالموضع الذم
انتهى إليو يقاؿ فبلف تاريخ قومو أم إليو ينتهي شرفهم كيقاؿ كرخت الكتاب توريخا كأرختو

تأريخا اللغة األكلى لتميم كالثاني لقيس كلكل مملكة كأىل ملة تاريخ كجماع القوؿ في

تواريخهم أنهم يؤرخوف بالوقت الذم تحدث فيو حوادث مشهورة عامة قاؿ اهلل تعالى "
يسألونك عن األىلة قل ىي مواقيت للناس كالحج " باألىلة يدرؾ عدد األعواـ كتعرؼ أكقات
الحج كالصياـ كيعتبر بعض شرائع اإلسبلـ كانقضاء عدد النساء من بعولتهن كمدة حملهن

ككضع أجنتهن ككقت محل الديوف البلزمات كتصرـ مدد عقود التجارات كاإلجارات كاختبلؼ
الفصوؿ كاألكقات كبها تحد حوادث األمم الخاليات أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن بن

علي بن ذركا البصرم العنبرم الماكردم بقراءتي عليو ببغداد أنا أبو الحسن محمد بن علي بن
أحمد بن إبراىيم السيرافي أنا القاضي أبو عبد اهلل أحمد بن إسحاؽ بن حراف النهاكند نا أحمد

بن عمراف بن موسى األشناني نا موسى بن زكريا التسترم نا أبو عمرك خليفة بن خياط بن خليفة
بن خياط العصفرم الشيباني المعركؼ بشباب نا يزيد بن زريع أنبأنا سعيد عن قتادة في قولو
_________

(  ) 5سورة البقرة االية 589
(  ) 2زيادة عن مختصر ابن منظور 25 / 5

(  ) 3باالصل كمخطوطة الخزانة العامة " بشيباف " خطأ

()24/5

سبحانو كتعالى " يسألونك عن األىلة قل ىي مواقيت للناس كالحج " فجعلها اهلل سبحانو

كتعالى لصوـ المسلمين كإفطارىم كحجهم كمناسكهم كعدد سيئاتهم كمحل ذنوبهم في أشياء
كاهلل تعالى أعلم بما يصلح خلقو قاؿ " كجعلنا الليل كالنهار آيتين فمحونا آية الليل كجعلنا آية
النهار مبصرة لتبتغوا فضبل من ربكم كلتعلموا عدد السنين كالحساب " كقاؿ في آية أخرل "

كىو الذم جعل الشمس ضياء كالقمر نورا كقدره منازؿ لتعلموا عدد السنين كالحساب ما خلق

اهلل ذلك إال بالحق يفصل اآليات لقوـ يعلموف " أنبأنا أبو سعد محمد بن محمد بن محمد

المطرز كأبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد االصبهانياف قاال أنا أبو نعيم أحمد بن
عبد اهلل بن أحمد بن إسحاؽ نا إبراىيم بن أحمد المقرئ نا أحمد بن فرج نا أبو عمر الضرير

أنبأنا محمد بن مركاف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قولو تعالى " يسألونك عن
األىلة " قاؿ نزلت في معاذ بن جبل كثعلبة بن عنمة كىما رجبلف من األنصار قاال يا رسوؿ اهلل
ما باؿ الهبلؿ يبدك كيطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم كيستوم كيستدير ثم ال يزاؿ

ينقص كيدؽ حتى يعود كما كاف ال يكوف على حاؿ كاحد فنزلت " يسألونك عن األىلة قل ىي
مواقيت للناس " في حل دينهم كلصومهم كلفطرىم كعدة نسائهم كالشركط التي تنتهي إلى أجل

معلوـ أخبرنا أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد الحصيني الشيباني ببغداد أنا أبو
علي الحسين بن علي بن محمد التميمي المعركؼ بابن المذىب الواعظ أنا أبو

_________

(  ) 5سورة االسراء االية 52
(  ) 2سورة يونس االية 5

(  ) 3باالصل " أبو أسعد نعيم "
(  ) 4عن مخطوط الخزانة العامة كباالصل " ابن " خطأ
(  ) 5سقطت من االصل كاستدركت على ىامشو
كباالصل " عياش " تحريف
كالمثبت يوافق ما جاء في مخطوط الخزانة العامة

(  ) 6باالصل " رقيقا " بالراء كالمثبت عن مخطوط الخزانة العامة كمختصر ابن منظور / 5
25
(  ) 7سقطت من االصل كاستدركت من مخطوط الخزانة العامة
(  ) 8سقطت من االصل كاستدركت من مخطوط الخزانة العامة

()25/5

بكر أحمد بن جعفر بن حمداف بن مالك القطيعي أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن أحمد بن
محمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا إسحاؽ بن عيسى حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق

عن أبيو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إف اهلل تبارؾ كتعالى جعل ىذه األىلة

مواقيت للناس صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو قاؿ عمر كأفطركا على عذارل عليكم فأتموا العدة
أخبرناه عاليا أبو نصر أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن عبد الملك بن رضواف كأبو علي الحسين

بن المظفر بن الحسن بن السبط كأبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا قالوا أنا أبو

محمد الحسن بن علي بن محمد الجوىرم أنبأنا أبو بكر بن مالك نا بشر بن موسى األسدم

أنا أبو زكريا يحيى بن إسحاؽ السيلحيني نا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيو قاؿ قاؿ
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إف اهلل تبارؾ كتعالى جعل ىذه األىلة مواقيت للناس فإذا

رأيتموا فصوموا كإذا رأيتموا فأفطركا فإف غم عليكم فأتموا العدة كأخبرنا أبو القاسم إسماعيل

بن أحمد بن عمر بن السمرقندم أنا أبو الحسين بن النقور كأبو القاسم علي بن أحمد ابن

التسترم كأخبرنا القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن أحمد بن عمرك بن المأموف بن عمرك

الجزرم بالرحبة أنبأنا أبو القاسم ابن التسترم قاال نا أبو طاىر المخلص نا عبد اهلل بن محمد نا
لوين نا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

جعل اهلل تبارؾ كتعالى األىلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا كإذا رأيتموه فأفطركا فإف غم عليكم
فأتموا العدة ثبلثين قاؿ ابن جابر سمعت ىذا منو كحدثني آخرين انتهى

_________
(  ) 5كذا كردت العبارة نقبل عن عمر باالصل كمخطوطة الخزانة العامة كجاء مكانها في
المجلدة من ابن عساكر كمن أصل الحديث  :فإف غم عليكم فأتموا العدة

(  ) 2السيلحيني نسبة إلى قرية سيلحين قرية معركفة من قرل سواد بغداد قديمة الضبط عن

االنساب

(  ) 3باالصل " طالق " كقد تقدـ
(  ) 4باالصل كمخطوطة الخزانة العامة  " :الجردكم أنا جبو " كالمثبت عن المجلدة االكلى
االكلى من ابن عساكر

()26/5

كأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد الصريفيني نا عمر بن

أحمد الكتاني نا عبد اهلل بن محمد البغوم كأبو بكر أحمد بن القاسم بن نصر بن يزيد
النيسابورم قاال نا محمد بن سليماف لوين فذكر نحوه كزاد للناس الفرائضي "

()27/5

باب في مبتدأ التاريخ كاصطبلح األمم على التواريخ " أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي نصر بن
أبي بكر اللفتواني بأصبهاف نا أبو الحسن محمد أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن

ىاركف المعركؼ بزرا إماـ الجامع العتيق كأبو مسعود سليماف بن محمد بن عبد اهلل بن إبراىيم

بن سليماف الحافظ قاال أنبأنا أبو الفرج عثماف بن أحمد بن إسحاؽ البرجي أنبأنا أبو جعفر
محمد بن عمر بن حفص الجورجيرم نا أبو يعقوب إسحاؽ بن الفيض أنبأنا المصانعي بن

الجاركد عن عبد العزيز بن زياد مولى عبد اهلل بن عامر عن أنس عن النبي ( صلى اهلل عليو ك

سلم ) أف جبريل حدثو قاؿ مضى من الدنيا ستة آالؼ سنة كسبعماية سنة قاؿ ككل قطرة مطر

تنزؿ من السماء موكل بها ملك من المبلئكة يضعها موضعها قاؿ كنبأ في األرض من األنبياء

مائة ألف كأربعة كعشرين كأربعين ألفا كثلثمائة من المرسلين حتى جاء محمد ( صلى اهلل عليو
ك سلم ) خاتم األنبياء ال نبي بعده قاؿ كما بقي من الدنيا إال كما بقي من النهار إذا غابت

الشمس كبقي حمرة الشمس على الحيطاف أخبرنا أبو البركات عبد الوىاب بن المبارؾ بن

أحمد األنماطي الحافظ ببغداد نا أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيركف أنا أبو القاسم عبد

الملك بن بشراف أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواؼ نا أبو جعفر محمد بن
عثماف بن أبي شيبة نا المنجاب يعني ابن الحارث نا أبو عامر األسدم عن سفياف عن األعمش

عن

_________

(  ) 5باالصل " كسليما " مع الواك تحريف كذكره السمعاني باسم  " :أبو مسعود سليماف بن
إبراىيم بن محمد بن سليماف الملنجي الحافظ " كمثلو في تذكرة الحفاظ 5597 / 4
(  ) 2كذا باالصل كمخطوط الخزانة العامة

كفي مختصر ابن منظور  27 / 5مئة ألف كأربعوف ألفا كثبلثمئة

()28/5

أبي صالح عن كعب قاؿ الدنيا ستة آالؼ سنة أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد

السمرقندم أنا محمد بن ىبة اهلل بن الحسن أنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل أنا

عبد اهلل بن جعفر نبأنا يعقوب نا قبيصة نا سفياف عن األعمش عن كعب قاؿ الدنيا ستة آالؼ
سنة قاؿ قاؿ كإنما يركيو األعمش عن أبي صالح عن كعب أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن

حمزة بن خضر السلمي أنبأنا أبو الحسين طاىر بن أحمد بن علي بن محمود نا محمود بن

الفضل بدمشق نا أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحمن بن بشر بن المنعم أنبأنا عمر ( 2

) الحسن بن عمر بن علي بن الحسن العطار نا إبراىيم بن عبد اهلل بن عمر بن بكير

العسقبلني كجميع بن الجراح عن األعمش عن أبي صالح عن كعب قاؿ إف اهلل تعالى خلق
السموات كاألرض يوـ األحد كاالثنين كالثبلثاء كاألربعاء كالخميس كالجمعة ثم جعل مع كل

يوـ ألف سنة أخبرنا أبو الحسن بركات (  ) 3كعبد العزيز بن الحسين النمار بدمشق قاال نا أبو

بكر (  ) 4أحمد بن علي بن ثابت الخطيب نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن

محمد أنا أبو بكر أحمد بن سندم بن الحسن الحداد نا أبو محمد الحسن بن علي القطاف نا

إسماعيل بن عيسى نا إسحاؽ بن بشر قاؿ أنا مقاتل كجرير بن علي الضحاؾ عن ابن عباس

قاؿ كانت فترتاف فترة بين إدريس كنوح كفترة بين عيسى كمحمد فكاف أكؿ نبي بعث إدريس
بعد آدـ ككاف بين موت آدـ كبين بعثة إدريس مائتا سنة ألف آدـ عاش ألف سنة إال أربعين عاما

ككلد إدريس كادفر (  ) 5فمات آدـ كإدريس ابن (  ) 6مائة سنة فجاءتو النبوة بعد موت آدـ
بمائتي سنة ككاف في نبوتو مائة سنة كخمس سنين
_________

(  ) 5سقطت من االصل كاستدركت عن مخطوطة الخزانة العامة كفيها  " :سبعة " بدؿ " ستة
"

(  ) 2كذا باالصل كمخطوطة الخزانة العامة كفي المجلدة االكلى ص  : 25أنا أبو علي
الحسن

(  ) 3باالصل كمخطوطة الخزانة العامة  :بركات بن عبد العزيز
كالمثبت عن المجلدة االكلى ابن عساكر
(  ) 4باالصل  " :أحمد بن بكر " تحريف

(  ) 5كذا باالصل كفي مخطوطة الخزانة العامة  " :كآدـ " كفي مختصر ابن منظور 27 / 5
كآدـ حي

(  ) 6زيادة عن مختصر ابن منظور 27 / 5
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فرفعو اهلل تعالى كىو ابن أربعمائة سنة كخمس سنين ككاف الناس من آدـ إلى إدريس أىل ملة

كاحدة متمسكين باإلسبلـ كتصافحهم المبلئكة فلما رفع إدريس اختلفوا كفتر الوحي إلى أف
بعث اهلل تعالى نوحا فكاف نوح (  ) 5يعني يوـ بعث أربعمائة سنة كثمانين سنة فتر الوحي فيما
بين إدريس كنوح (  ) 2مائة سنة ككانت نبوة نوح ألف سنة إال خمسين عاما كعمر بعد الغرؽ

خمسين عاما كيقاؿ مئتي (  ) 2كاهلل تعالى أعلم ككاف ساـ بن نوح بعدما مات نوح ابن ( ) 2
مائة سنة كعاش بعده مائتي سنة ككاف بين نوح كىود ثمانمائة سنة كعاش ىود أربعمائة كأربع

كستين سنة ككابين ىود كصالح مائة سنة كعاش صالح ثبلثمائة سنة إال عشرين عاما ككاف بين
صالح كإبراىيم ستمئة سنة كثبلثوف سنة كعاش إبراىيم (  ) 4مائة سنة كخمسو كسبعين سنة

كقاؿ بعض ىؤالء المسمين مائتي سنة كعاش إسماعيل مائة سنة كتسعة كثبلثين كعاش إسحاؽ
مائة سنة كثمانين سنة كعاش يعقوب بن إسحاؽ مائة سنة كتسعة كأربعين سنة ككاف بين موسى
كإبراىيم سبعمائة سنة ككانت األنبياء بين موسى كعيسى متواترة ككذلك بين نوح إلى موسى

متواترة يقوؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز في سورة المؤمنين من بعد قصة نوح " ثم أرسلنا رسلنا
تترا " بعضها على إثر بعض " كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا " إلى قولو " ثم

أرسلنا " من بعدىم " موسى كىاركف " (  ) 5فمن زعم أنو يعلم عدتهم كأسمائهم فقد كذب
ألف اهلل تعالى يقوؿ لنبيو عليو الصبلة ك السبلـ " منهم من قصصنا عليك كمنهم من لم

نقصص عليك " (  ) 6ككاف بين موسى كعيسى كعن (  ) 7إسحاؽ قاؿ ابن سمعاف عن

مكحوؿ عن كعب ستمائة قاؿ إسحاؽ ككذلك قالو إدريس عن ضمرة عن كىب قاال أنا
إسحاؽ كأنبأنا جويبر كمقاتل عن الضحاؾ عن ابن عباس خمسمائة سنة كاهلل تعالى أعلم أم

ذلك كاف

_________

(  ) 5باالصل " نوحا "
(  ) 2عن مختصر ابن منظور 27 / 5
(  ) 3بياض باالصل كما أثبت عن مختصر ابن منظور 27 / 5
(  ) 4ما بين معكوفتين زيادة عن المخطوطة الخزانة العامة
(  ) 5سورة المؤمنوف " 45 - 44
(  ) 6سورة المؤمن االية 45 -

(  ) 7عن ىامش االصل كمكانها في مخطوطة الخزانة العامة بياض
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أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور أنبأنا أبو
طاىر محمد بن عبد الرحمبن إسماعيل بن العباس المخلص أنا أبو الحسين بن رضواف بن

أحمد بن جالينوس الصيدالني أنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردم نا يونس بن بكير
الشيباني عن (  ) 5محمد بن إسحاؽ بن يسار قاؿ كاف من آدـ إلى نوح ألف كمائتا سنة كمن
نوح إلى إبراىيم ألف كمائة كاثنتاف كأربعوف سنة كبين إبراىيم إلى موسى خمسمائة كخمس

كستوف سنة كمن موسى إلى داكد خمسمائة سنة كتسعة كستوف سنة كمن داكد إلى عيسى ألف
كثبلثمائة كسنة كست (  ) 2كخمسوف سنة كمن عيسى إلى محمد عليو الصبلة ك السبلـ

ستمائة سنة فذلك خمسة آالؼ كأربعمئة (  ) 3كاثناف كثبلثوف سنة ىذا اإلجماؿ صحيح ( 4
) أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا محمد بن ىبة اهلل بن الحسن أنا محمد بن الحسين

أنبأنا محمد بن الحسين (  ) 5أنبأنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب حدثنا أصحاب عن يونس بن
بكير عن محمد بن إسحاؽ قاؿ فذكر يعني ىذا ثم قاؿ فذلك خمسة آالؼ كأربعمائة كستة
كعشركف سنة كىذا اإلجماؿ غير صحيح أخبرنا أبو غالب أحمد كأبو عبد اهلل يحيى ابنا

الحسن بن أحمد بن البنا قاال نا أبو الحسين محمد (  ) 6بن أحمد بن اآلبنوسي أنا أبو بكر
أحمد بن عبيد اهلل بن الفضل إجازة أنا محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد عن الزعفراني نا
أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زىير بن حرب نا علي بن محمد بن بندم كيعقوب بن بكر بن

كعب األنطاكي قاال نا عيسى بن يونس نا األكزاعي نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قاؿ
كاف بين آدـ كنوح عشرة قركف كلهم على اإلسبلـ
_________

(  ) 5باالصل كمخطوطة الخزانة العامة " على " تحريف
(  ) 2عن مخطوطة الخزانة العامة

(  ) 3عن مخطوطة الخزانة العامة كمختصر ابن منظور  28 / 5كباالصل  :خمس ألف كأربعة
(  ) 4باالصل " غير صحيح " كالمثبت يوافق مخطوطة الخزانة العامة كمختصر ابن منظور
(  ) 5كذا كرد مرتين باالصل كنسخة الخزانة العامة

(  ) 6باالصل  " :أبو بكر الحسن بن محمد " تحريف كالتصحيح عن االنساب " االبنوسي "

(  ) 7كذا كردت العبارة باالصل كمخطوط الخزانة العامة كسقطت من مطبوعة المجلدة االكلى
من ابن عساكر ككرد فيها مكانها  :القرف مائة عاـ ككاف بين نوح كإبراىيم عشرة قركف

()35/5

قاؿ (  ) 5كأنا محمد بن عمر بن كاقد األسلمي عن غير كاحد من أىل العلم قالوا كاف بين
آدكنوح عشرة قركف القرف مائة سنة كبين نوح كإبراىيم عشرة قركف كالقرف مائة سنة (  ) 2كبين
إبراىيم كموسى بن عمراف عشرة قركف القرف مائة سنة قاؿ كأنبأنا ىشاـ بن محمد بن السائب

عن أبيو عن أبي صالح عن ابن عباس (  ) 3قاؿ كاف بين موسى بن عمراف كعيسى بن مريم

ألف سنة كتسعمائة سنة كلم يكن بينهما فترة كأنو أرسل بينهما (  ) 4ألف نبي من بني إسرائيل
سول من أرسل من غيرىم ككاف بين ميبلد عيسى كالنبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) خمسمائة
سنة كتسع كستوف سنة بعث في أكلها ثبلثة أنبياء كىو قولو تعالى " إذ أرسلنا إليهم اثنين

فكذبوىما فعززنا بثالث " (  ) 5كالذم عزز بو شمعوف ككاف من الحواريين ككانت الفترة التي
لم يبعث اهلل تعالى فيها رسوال أربعمائة سنة كأربعة كثبلثين سنة كأف حواريي عيسى بن مريم

كانوا اثني عشر رجبل ككاف قد تبعو بشر كثير كلكنو لم يكن فيهم حوارم إال اثني عشر رجبل

ككاف من الحواريين القصار كالصياد ككانوا عماال يعملوف بأيديهم كإف الحواريين من األصفياء
كأف عيسى حين رفع كاف ابن اثنين كثبلثين سنة كستة أشهر ككانت نبوتو ثبلثوف شهرا كأف اهلل
تعالى رفعو بجسده كأنو حي اآلف كسيرجع إلى الدنيا فيكوف فيها ملكا ثم يموت كما يموت

الناس ككانت قربة عيسى تسمى ناصرة (  ) 6ككاف أصحابو يسموف الناصريين ككاف يقاؿ
لعيسى الناصرم فلذلك سميت النصارل

_________
(  ) 5كذا كالقائل ابن سعد كالخبر التالي في الطبقات  ، 53 / 5ككقع قبلو ىنا نقص

نستدركو من المجلدة االكلى من مطبوعة ابن عساكر ص  : 27كأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد

الباقي الفرضي قاؿ  :أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوىرم أنا أبو عمر بن حيوية أنا أبو

الحسن أحمد بن معركؼ بن بشر بن موسى الخشاب أنا أبو محم حارث بن أبي أسامة أنا أبو
عبد اهلل محمد بن سعد أنا قبيصة بن عقبة نا سفياف بن سعيد عن أبيو عن عكرمة قاؿ  :كاف

بين آدـ كنوح عشرة قركف كلهم على االسبلـ

كالخبر في طبقات ابن سعد 53 / 5

(  ) 2ما بين معكوفتين زيادة عن ابن سعد 53 / 5

(  ) 3عن ابن سعد كباالصل " ابن عياش " كالخبر في طبقات ابن سعد 53 / 5
(  ) 4عن ابن سعد كباالصل " بينهم "
(  ) 5سورة يس االية 54

(  ) 6ناصرة  :قرية بينها كبين طبرية ثبلثة عشر ميبل فيها كاف مولد المسيح عيسى بن مريم
عليو السبلـ كمنها اشتق اسم النصارل ( معجم البلداف )
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أخبرنا أبو غالب أحمد كأبو عبد اهلل يحيى ابنا الحسن بن البنا قاال أنا أبو الحسن بن اآلبنوسي

أنا أبو بكر أحمد بن عبيد بن الفضل إجازة أنبأنا محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد نا ابن

أبي خيثمة نا فضيل بن عبد الوىاب نا جعفر بن سليماف عن عوؼ قاؿ كاف بين عيسى كمحمد
صلى اهلل عليهما ستمائة سنة أخبرنا أبو غالب أحمد كأبو عبد اهلل يحيى ابنا الحسن بن البنا
قاال أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة أنبأنا أبو طاىر محمد بن

عبد الرحمن بن العياش المخلص أنبأنا أبو عبد اهلل أحمد بن سليماف الطوسي أنبأنا أبو عبد اهلل

الزبير بن بكار الزبيرم حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي (  ) 5عن زكريا بن عيسى عن ابن
عيسى عن ابن شهاب أف قريشا كانت تعد قبل عد رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) من

زمن الفيل (  ) 2كانوا يعدكف بين الفيل كبين الفجار أربعين سنة ككانوا يعدكف بين الفجار كبين
كفاة ىشاـ بن المغيرة ستة سنين ككانوا يعدكف بين كفاة ىشاـ كبين بنياف الكعبة تسع سنين

ككانوا يعدكف بين بنياف الكعبة كبين أف خرج رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إلى المدينة

خمس (  ) 3عشرة سنة منها خمس سنين قبل أف ينزؿ عليو ثم كاف العدد بعد أخبرنا أبو

القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندم أنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل بن الحسن أنا محمد
بن الحسين بن الفضل أنبأنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب نا ابن نمير نا ككيع نا األعمش عن أبي

صالح عن كعب قاؿ بدأ اهلل تعالى خلق السموات كاألرض يوـ األحد كاالثنين كالثبلثاء

كاألربعاء كالخميس كالجمعة ثم جعل مع كل يوـ ألف سنة قاؿ كنبأنا ابن نمير نا ككيع نا

األعمش عن أبي صالح نا إسحاؽ بن عيسى بن (  ) 4بنت داكد بن أبي ىند حدثني عامر بن
يساؼ اليماني عن أيوب بن عتبة قاؿ كاف بين آدـ كنوح عشرة آباء كذلك ألف سنة ككاف بين
نوح كإبراىيم عشرة آباء
_________

(  ) 5عن مخطوط الخزانة العامة كباالصل " الموملي "

(  ) 2رسمت باالصل كفيما يلي من الخبر " النيل " بالنوف كقد صححت في كل مواقع الخبر
(  ) 3باالصل  " :خمسة عشر "

(  ) 4في المجلدة االكلى المطبوعة  " :عن " تحريف انظر ترجمة إسحاؽ في تقريب التهذيب
 69 / 5كقد كرد الخبر التالي في المطبوعة  29 / 5مبتورا شوه المعنى
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كذلك ألف سنة ككاف بين إبراىيم كموسى سبعة آباء كلم يسم السنين ككاف بين موسى كعيسى

ألف كخمسمائة سنة ككاف بين عيسى كمحمد عليهما الصبلة كالسبلـ ستمائة سنة كىي الفترة
قاؿ كأنبأ حرملة أخبرني (  ) 5بن كىب حدثني مالك قاؿ سمعت أف الفترة بين عيسى كبين
النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) سبعمائة سنة قاؿ كلم أسمع ذلك من أىل العلم أخبرنا أبو

غالب أحمد كأبو عبد اهلل يحيى ابنا (  ) 2الحسن بن البنا قاال (  ) 3أنا أبو بكر أحمد ( ) 4
بن عبيد بن الفضل بن سهل بن بيرم إجازة أنا أبو عبد اهلل محمد بن الحسين بن محمد

الزعفراني أنا أبو بكر بن خيثمة قاؿ قاؿ علي بن محمد عن علي بن مجاىد عن محمد بن

إسحاؽ عن الزىرم عن محمد بن صالح عن الشعبي قاال لما ىبط آدـ من الجنة كانتشر كلده
أرخ بنوه من ىبوط آدـ فكاف ذلك التاريخ حتى بعث اهلل تعالى نوحا فأرخوا حتى مبعث نوح
حتى كاف الغرؽ فهلك من ىلك ممن كاف على كجو األرض فلما ىبط نوح كذريتو األرض بين (

 ) 5من كاف من السفينة إلى األرض قسم األرض بين أكالده أثبلثا فجعل لساـ كسطا من

األرض ففيها بيت المقدس كالنيل كالفرات كدجلة كسيحاف كجيحاف كقيسوف كذلك ما بين

قيسوف (  ) 6إلى شرقي النيل كما بين منخر الريح كالجنوب (  ) 7إلى منخر الشماؿ كجعل

لحاـ قسمو غربي النيل فما كراءه إلى منخر ريح الدبور كجعل قسم يافث فقيسوف فما كراءه
إلى منخر ريح الصبا فكاف التاريخ من الطوفاف إلى نار إبراىيم فلما كثر كلد إسماعيل افترقوا
فأرخ بنو إسحاؽ من نار إبراىيم إلى مبعث يوسف كمن مبعث يوسف إلى مبعث موسى كمن

مبعث موسى إلى ملك سليماف

_________

(  ) 5سقطت من االصل كاستدركت عن ىامشو
(  ) 2باالصل " أنبأنا " تحريف

(  ) 3باالصل " قاؿ " كالمثبت عن مخطوط الخزانة العامة
(  ) 4زيادة عن مخطوط الخزانة العامة
(  ) 5في الطبرم  593 / 5ككل

(  ) 6في الطبرم  " :كفيشوف " كما في االصل يوافق مخطوط الخزانة العامة كمختصر ابن
منظور

(  ) 7في الطبرم  " :ريح الجنوب " كمنخر ريح الجنوب أم موضع ىبوبها
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كمن ملك سليماف إلى مبعث عيسى بن مريم كمن مبعث عيسى بن مريم إلى مبعث رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) كعلى جميع أنبيائو كرسلو كأرخ بنو إسماعيل من نار إبراىيم إلى بناء

البيت حتى بناه إبراىيم كإسماعيل ثم أرخ بنو إسماعيل من بنياف البيت حتى تفرقت معد فكاف
كلما خرج قوـ من تهامة أرخوا مخرجهم كمن بقي من تهامة من بني إسماعيل يؤرخوف خركج
معد كنهد كجهينة من بني زيد من تهامة حتى مات كعب بن لؤم إلى الفيل فكاف التاريخ من

الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة كذلك سنة سبع عشرة (  ) 5أك ثماف عشرة قاؿ
ابن أبي خيثمة قاؿ قاؿ يحيى بن معين غير مرة أكتب عن المدائني كتبو أخبرنا أبو غالب

محمد بن الحسن الماكردم أنا أبو الحسن محمد بن علي السيرافي أنا أبو عبد اهلل محمد بن

إسحاؽ النهاكندم نا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عمراف قاؿ (  ) 5لم يزؿ للناس تاريخ
كانوا يؤرخوف في الدىر األكؿ من ىبوط آدـ من الجنة لم يزؿ ذلك حتى بعث اهلل تعالى نوحا
فأرخوا من دعاء نوح على قومو ثم أرخوا من الطوفاف ثم لم يزؿ ذلك حتى حرؽ إبراىيم عليو

السبلـ فأرخوا من تحريق إبراىيم (  ) 3كأرخوا بني إسماعيل من بنياف الكعبة ثم لم يزؿ كذلك
حتى مات كعب بن لؤم فأرخوا من موتو فلم يزؿ كذلك حتى كاف عاـ الفيل فأرخوا من عاـ

الفيل ثم أرخ المسلموف بعد من مهاجر رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كقد كاف للعرب
أيضا تاريخ (  ) 4قاؿ خليفة (  ) 5حدثني محمد بن معاكية عن أبي عبيدة معمر بن المثنى
قاؿ لم يزؿ لفارس تاريخ يعرفوف أمورىم بو كتاريخ حسابهم إلى ىذا اليوـ منذ ىلك

_________

(  ) 5باالصل  " :عشر "
(  ) 2الخبر في تاريخ خليفة ص  " : 59نقبل عن يحيى بن محمد الكعبي عن عبد العزيز بن
عمراف " كقد اضطرب السند باالصل كفي المجلدة االكلى من مطبوعة ابن عساكر ص : 39
نا أبو عبد اهلل أحمد بن إسحاؽ النهاكندم نا أحمد بن عمراف بن موسى نا موسى بن زكريا نا
أبو عمرك خليفة بن خياط العصفرم حدثني يحيى بن محمد بن عبد العزيز بن عمراف قاؿ

(  ) 3زيادة عن تاريخ خليفة

كفي المجلدة االكلى  " :غرؽ إبراىيم " بدؿ " حرؽ إبراىيم "

(  ) 4عن تاريخ خليفة كباالصل " تاريخا "
(  ) 5تاريخ خليفة ص 59
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يزدجرد بن شهريار كذلك في سنة ست (  ) 5عشرة من ىجرة رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك

سلم ) كىو (  ) 2تاريخ الناس اليوـ قاؿ كلبني إسرائيل تاريخ (  ) 3آخر بسني ذم القرنين

كىو اليوـ في ذم الحجة سنة سبع كثبلثين كمائتين ألف كمائتاف كاثناف كسبعوف ككلما دخل

تشرين األكؿ من حساب الركـ فرد سنة كذلك أف حساب سني ذم القرنين كانت حين ىاجر
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) تسعمائة سنة كخمسا كعشرين سنة " ( ) 4

_________

(  ) 5باالصل " ستة "

(  ) 2زيادة اقتضاىا السابق
(  ) 3باالصل " تاريخا " كالتصحيح عن تاريخ خليفة
(  ) 4باالصل  :كخمس كعشركف سنة

()36/5

باب ذكر اختبلؼ الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم في التاريخ " كما نقل فيو من االتفاؽ منهم
انتهى أخبرنا أبو األعز قراتكين بن األسعد بن المذكور األزجي ببغداد أنبأنا أبو محمد الحسن (

 ) 5بن علي الجوىرم أنبأنا علي بن محمد بن لؤلؤ أنبأنا محمد بن الحسين بن شهريار أبو
بكر نبأنا عمرك بن علي بن يحيى بن كثير نبأنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي سلمة عن

الزىرم أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أرخ التاريخ حين قدـ المدينة في شهر ربيع
األكؿ انتهى قاؿ أبو حفص كقدـ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة يوـ االثنين عند
ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلة من ربيع األكؿ كىو ابن ثبلث كخمسين سنة كذا في ىذه الركاية

كىي مرسلة كركاه الصاعاني عن أبي عاصم فقاؿ عن ابن أبي سلمة كىو الصحيح كىو عبد

العزيز بن عبد اهلل بن أبي سلمة الماجشوني أخبرناه أبو الكرـ المبارؾ بن الحسن بن أحمد بن

الشهرزكرم كجماعة إجازة قالوا أنبأنا الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة أنبأ أبو القاسم
الحسين بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي أنبأنا إسماعيل محمد الصفار نا محمد بن

إسحاؽ نبأنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن ابن أبي سلمة عن ابن شهاب أف النبي ( صلى

اهلل عليو ك سلم ) أمر بالتاريخ يوـ قدـ المدينة في شهر ربيع انتهى
_________

(  ) 5باالصل " الحسين " خطأ كالتصحيح عن االنساب " الجوىرم "

()37/5

ركاه غيره عن ابن جريج عن ابن شهاب انتهى أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا محمد بن

ىبة اهلل أنبأنا محمد بن الحسين بن الفضل أنبأنا عبد اهلل بن جعفر نبأنا يعقوب أنبأنا أبو الطاىر

كيونس قاال نبأنا ابن كىب عن ابن جريج عن ابن شهاب أنو قاؿ التاريخ من يوـ قدـ النبي (

صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة مهاجرا قاؿ ابن كىب سألت مالكا عن التاريخ من متى قاؿ من
مقدـ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة كذا في حديث أبي عاصم كجزـ ابن كىب عن

ابن جريج أصوب ألنو ذكر ابتداء التاريخ لم يبين من أمر بو (  ) 5كالمحفوظ أف اآلمر بالتاريخ
عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنو أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم كأبو غالب أحمد بن
علي بن الحسين ببغداد قاال أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور أنبأنا محمد بن عبد

اهلل بن أخي ميمي نبأنا محمد بن ىاركف الحضرمي نبأنا محمد بن سهل بن عساكر كأخبرنا أبو
القاسم بن السمرقندم أنبأنا أبو الحسين بن النقور أنبأنا عيسى بن علي أنبأنا عبد اهلل بن

محمد حدثني علي بن أبي سليماف قاال نبأنا سعيد بن أبي مريم أخبرني يعقوب بن إسحاؽ نبأنا

محمد بن مسلم الطائفي عن عمرك (  ) 2بن دينار عن ابن عباس قاؿ كاف التاريخ في السنة
التي قدـ فيها رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة قاؿ محمد نبأنا ابن أبي مريم عن
محمد بن إسحاؽ كفي حديث علي أخبرني يعقوب بن إسحاؽ كأخبرنا أبو الحسن علي بن

محمد بن أحمد بن عبد اهلل خطيب مشكاف (  ) 3بها أنبأ

_________

(  ) 5باالصل " كلم سمي من تنويو " العبارة غير كاضحة كأثبتنا ما كرد ىنا من مختصر ابن
منظور  32 / 5كفي المجلدة االكلى ص  32كلم يبين مدتو

(  ) 2باالصل " عمر " كالتصحيح عن الكاشف للذىبي انظر ترجمتو فيو 284 / 2
(  ) 3باالصل " مكاف " كالتصحيح عن ياقوت كىي قرية من نواحي ركذبار من أعماؿ ىمذاف
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القاضي أبو منصور محمد بن الحسين بن أبي محمد بن مؤنس النهاكندم أنبأنا أبو العياش
أحمد بن الحسين بن زنبيل النهاكندم أنبأنا أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن

المعركؼ بابن األشقر نبأنا أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل نبأنا سعيد بن أبي مريم نبأنا يعقوب
بن إسحاؽ حدثني محمد بن مسلم فذكره أبو محمد بن سهل كالبخارم كفيها كلد عبد اهلل بن
الزبير انتهى يعقوب بن إسحاؽ ىذا ىو يعقوب بن أبي عباد العكرمي كركاه إسحاؽ المنصوب

(  ) 5السلولي عن محمد بن مسلم فأسقط منو ابن عباس أخبرناه أبو البركات عبد الوىاب بن
المبارؾ بن أحمد األنماطي أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيركف أنبانا أبو القاسم عبد

الملك بن بشراف أنبأنا أبو علي بن الصواؼ نا محمد بن عثماف بن أبي شيبة نا أبي نا إسحاؽ
بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم فأسقط منو ابن عباس (  ) 2أخبرناه أبو البركات عبد

الوىاب بن المبارؾ بن أحمد األنماطي أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيركف أنا أبو

القاسم عبد الملك بن بشراف أنا أبو علي بن الصواؼ أنا محمد بن عثماف بن أبي شيبة أنا أبي

نا إسحاؽ بن منصور عن محمد بن مسلم فذكره عن عمرك (  ) 3بن دينار قاؿ كاف التاريخ في
عشر سنين من سني رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كفي تلك السنة كلد ابن الزبير أخبرنا
أبو عبد اهلل محمد بن الفضل بن أحمد الفراكم الفقيو بنيسابور أنا أبو عبد اهلل محمد بن علي
بن محمد بن الحسن الخبازم كأبو سهل محمد بن أحمد بن عبيد اهلل (  ) 4الحفصي

المركزم قاال أنا أبو الهيثم محمد بن المكي بن محمد الكشميهني
_________

(  ) 5كذا كرد اسمو محرفا ىنا كسيرد صحيحا في الحديث التالي  :إسحاؽ بن منصور
السلولي

(  ) 2باالصل " ابن عياش "
(  ) 3باالصل " عمر " تحريف تقدمت االشارة إليو قريبا

(  ) 4في المجلدة االكلى من ابن عساكر ص  " 33عبد اهلل " تحريف
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كأخبرنا أبو عبد اهلل الفراكم أنا أبو عثماف سعيد بن أحمد بن محمد العيار الصوفي أنا أبو علي

محمد بن عمر بن محمد بن شبويو (  ) 5المركزم قاال أنا أبو عبد اهلل محمد بن يوسف بن

مطر الفربرم (  ) 2قاال حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخارم نا عبد اهلل بن سلمة

قاؿ حنبل القعنبي نا عبد العزيز زاد حنبل بن أبي حازـ عن أبيو عن سهل بن سعد قاؿ ما عدكا

من مبعث النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم كال من كفاتو ما عدكا إال من مقدمو المدينة كأخبرنا أبو

المظفر القشيرم أنبأنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد اهلل الحافظ أنا محمد بن المؤمل نا الفضل

بن محمد نا أحمد بن حنبل كأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا عمر بن عبد اهلل بن عمر
نا أبو الحسين بن بشراف نا عثماف بن أحمد نا أحمد بن حنبل حدثني أبو عبد اهلل حدثنا ركح

ثنا زكريا بن إسحاؽ أنبأنا عمرك (  ) 3بن دينار قاؿ إف أكؿ من أرخ الكتب يعلى بن أمية كىو
باليمن كأف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قدـ المدينة في ربيع األكؿ كأف الناس أرخوا ألكؿ

السنة كإنما أرخ الناس لمقدـ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة كأخبرنا أبو القاسم بن

السمرقندم أنا أبو الفضل عمر بن عبيد اهلل أنبأنا بشراف أنبأنا عثماف قاؿ كنبأنا حنبل كنبأنا أبو
عبد اهلل نا خالد بن حياف نا فرات بن سلماف عن ميموف بن مهراف قاؿ كقع (  ) 4إلى عمر

رضي اهلل تعالى عنو صك محلو (  ) 5في شعباف فقاؿ عمر أم شعباف ىذا الذم مضى أك

الذم ىو آت أك الذم نحن فيو ثم جمع أصحاب رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ

لهم ضعوا للناس شيئا يعرفونو فقاؿ قائل اكتبوا على تاريخ الركـ فقيل إنو يطوؿ كإنهم يكتبوف

من عدد ذم
_________

(  ) 5ضبطت عن تبصير المنتبو
(  ) 2نسبة إلى بلدة " فربر " كىي بليدة على طرؼ جيحوف مما يلي بخارل كما في معجم
البلداف كنص السمعاني على فتح الفاء كالراء كسكوف الباء نسبة إلى فربر

(  ) 3باالصل " عمر " خطأ كقد تقدمت االشارة إليو قريبا
(  ) 4في المطبوعة  " 34 / 5رفع "

(  ) 5حل الدين يحل  :كجب كحاف محل الدين ( االساس )
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القرنين كقاؿ قائل اكتبوا على (  ) 5تاريخ فارس فقيل إف الفرس كلما قاـ ملك طرح ما كاف
قبلو فاجتمع رأيهم أف ينظركا كم أقاـ (  ) 2رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) بالمدينة

فوجدكه أقاـ بها عشر سنين فكتب أك يكتب التاريخ على ىجرة رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك

سلم ) أخبرناه عاليا أبو نصر محمد بن أحمد بن عبد اهلل الكبريتي بأصبهاف أنا أبو مسلم

محمد بن علي بن محمد النحوم أنا أبو بكر محمد بن عاصم بن المقرم أنا أبو عركبة أنا

سفياف (  ) 3الصيدالني نا أبو خالد عن فرات بن سلماف عن ميموف بن مهراف قاؿ رفع إلى
عمر صك محلو شعباف قاؿ أم شعباف الذم نحن فيو أك الذم مضى أك الذم ىو آت ثم قاؿ

ألصحاب النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ضعوا للناس شيئا يعرفونو عن التاريخ فقاؿ بعضهم

اكتبوا على تاريخ الركـ فقالوا إف الركـ يطوؿ تاريخهم يكتبوف من ذم القرنين فقاؿ اكتبوا على
تاريخ فارس فقاؿ إف فارس كلما قاـ ملك طرح ما (  ) 4كاف قبلو فأجمع رأيهم أف الهجرة
كانت عشر سنين فكتبوا التاريخ من ىجرة رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أخبرتنا أـ

البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد بن البغدادم بأصبهاف قالت أنبأنا أبو طاىر أحمد بن محمد

بن محمود أنبأنا أبو بكر (  ) 5محمد بن إبراىيم بن علي بن عاصم بن المقرم أنبأنا محمد بن
جعفر الزراد نا عبيد اهلل بن سعد الجوىرم الزىرم نا كثير بن ىشاـ نا جعفر كىو ابن برقاف نا
ميموف بن مهراف قاؿ ائتمركا (  ) 6أصحاب رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) متى يكتبوف

التاريخ فقاؿ بعضهم نكتبو من الشهر الذم كلد فيو رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كقاؿ

بعضهم من حين أكحي إليو كقاؿ بعضهم نكتبو من ىجرتو التي ىاجر فيها من دار الشرؾ إلى

دار

_________
(  ) 5زيادة عن مختصر ابن منظور 33 / 5

(  ) 2عن مخطوط الخزانة العامة كباالصل " قاـ "
(  ) 3في المطبوعة  : 34 / 5نا أبو سفياف الصيدالني نا خالد بن حياف عن فرات بن سلماف
(  ) 4باالصل " من "

(  ) 5باالصل " أنبأنا بكر بن محمد " كالتصحيح عن االنساب " الزراد " فيمن يركم عن
الزراد كالمجلدة االكلى من ابن عساكر 34 / 5

(  ) 6كذا
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اإلسبلـ (  ) 5فاجتمع رأيهم على أف يكتبوا التاريخ من ىجرة النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )
إلى المدينة كذلك لعشر سنين منذ ىاجر رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) من مكة إلى

المدينة إلى (  ) 2يوـ توفي في ىذا التاريخ عشر سنين من حياتو ( صلى اهلل عليو ك سلم )

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا أبو الحسين بن النقور أنا عيسى بن علي أنا عبد اهلل

بن محمد نا داكد بن عمرك حدثنا حباف بن علي العنزم (  ) 3عن مجالد عن الشعبي قاؿ

كتب أبو موسى إلى عمر إنو يأتينا من قبلك كتب ليس لها تاريخ فأرخ فاستشار عمر في ذلك
فقاؿ بعضهم أرخ لمبعث رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كقاؿ بعضهم لوفاة رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ عمر ال بل نؤرخ لمهاجر رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )
فإف مهاجره فرؽ بين الحق كالباطل قاؿ فأرخ لمهاجر رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا عمر (  ) 4بن عبد اهلل بن عمر أنا أبو الحسين (  ) 5بن

بشراف أنا (  ) 6عثماف بن أحمد بن عبد اهلل نا حنبل حدثني عثماف نا يحيى بن سعيد عن قرة
بن (  ) 7خالد السدكسي نا محمد يعني ابن سيرين (  ) 8قاؿ قدـ رجل من أىل اليمن على

عمر فقاؿ لم ال تؤرخوف قاؿ كيف قاؿ تكتبوف من شهر كذا في سنة كذا فنظر القوـ في ذلك

فأرادكا أف يؤرخوا من مبعث النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ثم قالوا من كفاتو ثم ارادكا من
الهجرة فقالوا من أم شئ (  ) 9فهموا من رمضاف ثم بدا لهم أف يجعلوه من المحرـ ركاه علي

(  ) 59محمد المدائني عن قرة بن أمية
_________

(  ) 5في المجلدة االكلى المطبوعة  :االيماف
(  ) 2زيادة اقتضاىا السياؽ عن المجلدة االكلى المطبوعة
(  ) 3ضبطت عن تقريب التهذيب كاللفظة غير كاضحة باالصل

(  ) 4باالصل  " :أبو عمر " خطأ كسيرد صوابا في الخبر التالي كانظر ترجمتو في الكاشف 2
273 /

(  ) 5باالصل  " :بن عمر بن الحسن بن بشراف " كالتصويب عن المجلدة االكلى المطبوعة

من ابن عساكر
(  ) 6باالصل  " :بن "

(  ) 7باالصل  " :عن " كالتصويب عن تقريب التهذيب
(  ) 8عن مخطوطة الخزانة العامة كباالصل  " :بشراف "

(  ) 9كذا كلعلو " من أم شهر " كسيأتي صوابا في الخبر التالي
(  ) 59كذا باالصل كمخطوط الخزانة العامة كفي المطبوعة  " :أبو علي بن محمد المدائني "
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أخبرناه أبو غالب كأبو عبد اهلل نكتب من ظهر أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا عمر بن
عبد اهلل بن عمر عمر نا أبو الحسين بن بشراف أنا عثماف بن أحمد بن عبد اهلل نا حنبل حدثني

عبد اهلل نا يحيى بن سعيد عن قرة بن خالد السدكسي نا محمد يعني ابن سيرين قاؿ قدـ رجل

من أىل اليمن على عمر فقاؿ لم ال تؤرخوا قاؿ كيف قاؿ يكتبوف من شهر كذا في يوـ كذا في
سنة كذا فنظر القوـ في ذلك فأرادكا أف يؤرخوا من مبعث النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ثم

قالوا من كفاتو ثم أرادكا من الهجرة فأرخوا من الهجرة فقالوا من أم شهر فهموا من رمضاف ثم
بدا لهم أف يجعلوه من المحرـ أخبرنا أبو البركات عبد الوىاب بن المبارؾ األنماطي أنا أبو

الفضل أحمد بن الحسن بن خيركف أنا أبو القاسم عبد الملك بن بشراف أنا أبو علي محمد بن

أحمد بن (  ) 5الحسن بن الصواؼ نا أبو (  ) 2جعفر محمد بن عثماف بن أبي شيبة نا

مصعب بن عبد اهلل الزبيرم نا ابن أبي حازـ عن أبيو عن سهل بن سعد قاؿ أخطأ (  ) 3الناس
العدد لم يعدكا من مبعث النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كلم يعدكا من متوفاه إنما عدكا من

مقدمو المدينة قاؿ مصعب ككاف تاريخ قريش في الجاىلية من مكة من متوفى ىشاـ بن المغيرة
أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا عمر بن عبد اهلل بن عمر أنا أبو الحسين بن بشراف أنا

عثماف بن أحمد بن عبد اهلل نا حنبل نا ىاركف بن معركؼ حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني

عثماف بن عبد اهلل قاؿ سمعت سعيد بن المسيب قاؿ جمع عمر بن الخطاب من المهاجرين
كاألنصار فقاؿ متى نكتب التاريخ فقاؿ لو علي بن أبي طالب منذ خرج النبي اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) من أرض الشرؾ يعني يوـ ىاجر قاؿ فكتب ذلك عمر بن الخطاب

_________

(  ) 5زيادة عن مخطوط الخزانة العامة

(  ) 2زيادة عن المطبوعة 36 / 5
(  ) 3باالصل  " :أخطأكا " كالمثبت عن ـ الخزانة العامة
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أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخطيب أنا أبو منصور النهاكندم أنا أبو العباس النهاكندم
نا أبو القاسم عبد اهلل بن محمد نا محمد بن إسماعيل البخارم نا عبد اهلل بن عبد الوىاب

الحجبي نا عبد العزيز بن محمد بن عثماف بن رافع سمعت ابن المسيب يقوؿ عمر متى نكتب
التاريخ فجمع المهاجرين فقاؿ لو علي من يوـ ىاجر النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فكتب

التاريخ لسنتين في ىذه الركاية إلى مدة (  ) 5أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا عمر بن

عبد اهلل نا أبو الحسين بن (  ) 2بشراف أنا أحمد بن عثماف بن أحمد قاؿ حدثنا حنبل كحدثني

أبي إسحاؽ حدثنا محمد بن عمر حدثني ابن أبي سبرة عن عثماف بن عبد اهلل عن رافع عن ابن
المسيب قاؿ فأكؿ من كتب التاريخ عمر لسنتين كنصف من خبلفتو فكتبو لست (  ) 4عشرة

من المحرـ بمشورة علي بن أبي طالب كأخبرنا أبو القاسم السمرقندم أنبأنا عمر بن عبد اهلل

بن عمر أنا أبو الحسين بن بشراف أنا عثماف بن أحمد نا حنبل حدثني أبي نا محمد بن عمر نا
ابن أبي الزياد (  ) 5عن أبيو قاؿ استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على الهجرة ركاه أبو

الحسن المدائني عن عبد الرحمن بن أبي الزياد أخبرناه أبو غالب أحمد كأبو عبد اهلل يحيى ابنا
البنا أنبأنا أبو الحسين بن اآلبنوسي أنبأنا أحمد بن عبيد بن الفضل إجازة أنا أبو عبد اهلل

الزعفراني أنا ابن أبي خيثمة أنا علي بن محمد المدائني عن ابن أبي الزياد عن أبيو أف عمر

شاكر في التاريخ فقائل يقوؿ من النبوة كقائل يقوؿ من الهجرة كقائل يقوؿ من الوفاة فأجمعوا
على الهجرة انتهى أخبرنا أبو غالب بن أحمد كأبو عبد اهلل يحيى ابنا الحسن قاال نا محمد بن

_________

(  ) 5كذا كلم تثبت لدينا

(  ) 2زيادة اقتضاىا السياؽ اقتبست مما سبق
(  ) 3زيادة عن خع كقد سقطت من االصل
(  ) 4باالصل  :لستة

(  ) 5في المطبوعة المجلدة االكلى ص  " 37الزناد "
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أحمد بن محمد (  ) 5اآلبنوسي أنا أبو بكر أحمد بن عبيد بن الفضل إجازة أنا أبو عبد اهلل
الزعفراني أنا ابن أبي خيثمة أنا علي بن محمد عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أف رجبل من

المسلمين قدـ من أرض اليمن فقاؿ لعمر رأيت باليمن شيئا يسمونو التاريخ يكتبوف من عاـ
كذا كشهر كذا فقاؿ عمر إف ىذا لحسن فأرخوا فلما أجمع على أف يؤرخ شاكر فقاؿ قائل

مولد النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كقاؿ قوـ من المبعث كقاؿ قائل حين خرج مهاجرا من

مكة كقاؿ قائل الوفاة حين توفي فقاؿ أرخوا خركجو من مكة إلى المدينة ثم قاؿ بأم شهر نبدأ
فنصيره أكؿ السنة فقالوا رجب فإف أىل الجاىلية كانوا يعظمونو كقاؿ آخركف شهر رمضاف

كقاؿ بعضهم ذك الحجة فيو الحج (  ) 2كقاؿ آخركف الشهر الذم خرج فيو من مكة إلى
المدينة كقاؿ آخركف الشهر الذم قدـ فيو فقاؿ عثماف أرخوا المحرـ أكؿ السنة كىو شهر
حراـ كىو أكؿ الشهور في العدة كىو منصرؼ الناس عن الحج فصيركا أكؿ السنة المحرـ

فكاف أكؿ ما أرخ في اإلسبلـ من مهاجر النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ الناس سنة ( 3

) إحدل كسنة اثنتين إلى يومنا ىذا أك كاف التاريخ في سبع عشرة كيقاؿ في سنة ست عشرة
في ربيع األكؿ أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي قاؿ أنبأنا عبد العزيز الكتاني

أنبأنا مكي بن (  ) 4محمد أنبأنا أبو سليماف بن زبر نا محمد بن يوسف بن بشر نا محمد بن

عبد اهلل بن سليماف بن أيوب نا محمد بن عبد اهلل بن نمير نا يونس قاؿ حدثنا من سمع جابرا
عن أبي جعفر قاؿ نزؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة مهاجرا ففيو أكقع أصحابو
تسمية السنين من مهاجر النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كقد أقاـ بمكة اثنتي عشرة سنة

أخبرنا أبو غالب أحمد كأبو (  ) 5عبد اهلل يحيى ابنا الحسن بن البنا قاال أنبأنا أبو
_________

(  ) 5باالصل  :كخع " محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد "
كالذم أثبتناه يوافق ترجمتو في االنساب " االبنوسي "

(  ) 2زيادة عن خع

(  ) 3زيادة عن المجلدة المطبوعة 38 / 5
(  ) 4باالصل  " :كأبو "

(  ) 5باالصل  " :بن " كأحمد كيحيى ابنا الحسن بن البنا كقد كقع باالصل " الحسن " خطأ
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جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة نا أبو طاىر المخلص نا أبو عبد اهلل أحمد بن
سليماف الطوسي نا الزبير بن بكار حدثني عبد الرحمن بن المغيرة قاؿ كتب عمر التاريخ في

شهر ربيع األكؿ سنة ست (  ) 5عشرة من الهجرة بمشورة علي بن أبي طالب ككاف عمر بن
الخطاب استشار في التاريخ فقاؿ قائل من النبوة (  ) 2كقاؿ قائل من الهجرة كقاؿ قائل من

الوفاة أنبأنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد األكفاني أنا أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الصمد

اللباد الكبلني (  ) 3أنا تماـ أخبرني أبي أخبرني أبو (  ) 4الحسن علي بن محمد بن العباس
بن عيسى المصرم بمصر نا أحمد بن يحيى بن الوزير التجيبي المصرم سمعت محمد بن

إدريس الشافعي يقوؿ إنما أرخ التاريخ من مقدـ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة ليس

من مبعثو أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا عمر بن عبد اهلل بن عمر أنبأنا أبو الحسين بن
بشراف أنبأنا عثماف بن أحمد أنبأنا حنبل بن إسحاؽ حدثني أبي حدثنا محمد بن عمر قاؿ حج

عمر في سنة ست (  ) 5عشرة كخلف على المدينة زيد بن ثابت كفيها كتب التاريخ في شهر

ربيع األكؿ يعني أف في ربيع األكؿ كتب التاريخ ال أنو جعل إبتداء التاريخ من ربيع األكؿ كإنما
جعل من المحرـ أخبرنا أبو بكر محمد بن األكفاني نا عبد العزيز بن الكتاني أنا أبو محمد بن
أبي نصر نا أبو الميموف نا أبو زرعة قاؿ أمبل علينا عبد األعلى بن مسهر ما صح من التاريخ

كما العمل عليو كحدثنا أف التاريخ منذ نزؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة ( ) 6
كتوفي سنة عشر لتمامها من التاريخ "
_________

(  ) 5باالصل  " :ستة "
(  ) 2زيادة عن خع

(  ) 3في المطبوعة  38 / 5الكبلعي
(  ) 4زيادة عن خع

(  ) 5باالصل  :ستة
(  ) 6زيادة عن خع
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باب ذكر تاريخ الهجرة كاالقتصاد (  ) 5في ذكره للشهرة " أخبرتنا فاطمة بنت محمد بن
البغدادم بأصبهاف قالت أخبرنا محمد بن أحمد بن محمود أنا أبو بكر بن المقرئ نا محمد بن

جعفر الزراد المنبجي (  ) 2نا عبد اهلل بن سعيد نا عمي يعقوب بن إبراىيم نا أبي عن ابن

إسحاؽ قاؿ قدـ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة في شهر ربيع األكؿ لثنتي عشرة
ليلة خلت منو أخبرنا أبو األعز قراتكين بن األسعد األزجي أنا محمد (  ) 3نا أبو محمد

الجوىرم أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ نا أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار
قاؿ قاؿ أبو حفص الفبلس قدـ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة يوـ االثنين ارتفاع

النهار لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع األكؿ أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد األكفاني أنا أبو

بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن عبد
اهلل المقرئ أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي قيس الدنا (  ) 4كأخبرنا أبو القاسم بن

السمرقندم أنا أبو محمد بن أحمد بن عبد العزيز أنا أبو الحسين بن بشراف أنا أبو الحسين بن

عمر بن الحسين بن علي بن مالك بن األشناني قاال حدثنا ابن أبي الدنيا حدثني األسناني ( 5

) أبو زيد النميرم حدثني
_________

(  ) 5كذا باالصل كفي خع  " :كاالقتصار " كفي المطبوعة  49 / 5كاالختصار
(  ) 2ضبطت عن االنساب كىذه النسبة إلى منبج إحدل ببلد الشاـ كالزراد نسبة إلى صنعة
الدركع كالسبلح

(  ) 3كذا كليست في المطبوعة
(  ) 4كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  :الرفاعي

(  ) 5كذا باالصل كخع كالعبارة في المجلدة االكلى ص  : 49حدثني كقاؿ ابن االكفاني نا أبو
زيد النميرم
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محمد بن يحيى الكتاني نا عبد العزيز بن عمراف عن صالح بن سعيد عن مجمع بن عبد اهلل زاد

األشناني بن نبيل عن فضالة بن عبيد قاؿ كاف مقدـ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة

يوـ االثنين للنصف من ربيع األكؿ أخبرنا أبو علي الحسن (  ) 5بن أحمد بن الحسن الحداد

المقرئ كجماعة إجازة قالوا أنبأنا أبو بكر أحمد (  ) 2بن عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم بن
زيدة التاجر أنا أبو القاسم سليماف بن أحمد الطبراني نا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة

الدمشقي نا محمد بن عايذ أنبأنا الوليد بن مسلم عن عبد اهلل بن يزيد عن أبي البداح (  ) 3بن

عاصم بن عدم عن أبيو قاؿ قدـ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة يوـ االثنين الثنتي

عشرة ليلة خلت من ربيع األكؿ فأقاـ بالمدينة عشر سنين كحدثنا أبو الحسين علي بن

المسلمة بن الفتح الفقيو الفرضي أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العبلء المصيصي نا أبو
بكر محمد بن أبي نصر أنا أبو القاسم بن أبي العقب أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراىيم

القرشي البسرم أنا ابن عايذ حدثنا الواقدم نا عبد اهلل بن يزيد الهذلي عن أبي البداح ( ) 6
بن عاصم عن أبيو قاؿ قدـ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) المدينة يوـ االثنين الثنتي

عشرة ليلة خلت من ربيع األكؿ فأقاـ بالمدينة عشر سنين ىذا أكلى بالصواب أخبرنا أبو بكر
محمد بن عبد الباقي الفرضي نا أبو محمد (  ) 7الحسن بن
_________

(  ) 5في المطبوعة  " :الحسن " خطأ
(  ) 2كذا باالصل كخع خطأ كالصواب  " :محمد " كفي التبصير  657 / 2محمد بن عبد
اهلل بن ريذة صاحب الطبراني

(  ) 3باالصل بدكف نقط كفي خع " الداح " كالمثبت كالضبط عن تقريب التهذيب يقاؿ :
اسمو عدم كيقاؿ كنيتو أبو عمرك كأبو البداح لقب

(  ) 4باالصل  " :أبي "
(  ) 5باالصل  " :أبي " كىو محمد بن عائذ يركم عنو أبو عبد الملك البسرم انظر ترجمة
أبي عبد الملك في تهذيب التهذيب 59 / 5

(  ) 6باالصل كخع " أبي القداح " انظر ما تقدـ فيو قريبا

(  ) 7باالصل  " :نا أبو بكر محمد بن الحسن " كما أثبتناه يوافق ما جاء عنو في االنساب "
الجوىرم "
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علي الجوىرم أنا أبو عمر بن حيوية أنبأنا أحمد بن معركؼ أنا الحارث بن أبي أسامة أنا محمد

بن سعد (  ) 5أنا موسى بن داكد نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أف النبي ( صلى اهلل عليو

ك سلم ) أقاـ بمكة عشرا كخرج منها في صفر كقدـ المدينة في شهر ربيع األكؿ ذكر أبو

الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الوراؽ المعركؼ بابن القواس أف عمر بن الخطاب جعل
التاريخ من أكؿ سني الهجرة للنصف من شهر ربيع األكؿ سنة عشرة قاؿ ككاف أكؿ المحرـ سنة

الهجرة يوـ الخميس اليوـ السابع عشر من أفركردين (  ) 2ماه سنة ثبلثة كثبلثين لكسرل
أبركاز كاليوـ الثامن من أيار سنة ثبلث كثبلثين كتسعماية لذم القرنين "

_________

(  ) 5باالصل كخع  " :أنا أبو محمد بن سعيد أنا أبو موسى بن داكد " كالمثبت عن طبقات
ابن سعد  224 / 5كالخبر فيها

(  ) 2عن مختصر ابن منظور  35 / 5كفى االصل " فركدد بن "
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باب ذكر القوؿ المشهور في اشتقاؽ تسمية األياـ كالشهور " أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد
بن عبد اهلل الكبريتي بأصبهاف أنا أبو مسلم محمد بن علي بن الحسين بن مهرابزد (  ) 5أنا

أبو بكر بن المقرئ أنا أبو زرعة نا أبو عركبة نا سلمة بن شبيب نا يزيد بن ىاركف أخبرنا شريك
عن غالب بن غيبلف عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قاؿ إف اهلل تعالى خلق يوما فسماه

األحد ثم خلق ثانيا فسماه االثنين ثم خلق ثالثا فسماه الثبلثاء ثم خلق رابعا فسماه األربعاء ثم

خلق خامسا فسما الخميس فخلق األرض يوـ األحد كاالثنين كخلق الجباؿ يوـ الثلثاء فلذلك
يقوؿ الناس يوـ ثقيل كخلق موضع القرل كاألشجار يوـ األربعاء كخلق الطير كالوحش كالسباع

كالهواـ كاآلفة يوـ الخميس كخلق اإلنساف يوـ الجمعة كفرغ من الخلق يوـ السبت أخبرنا أبو
البركات عبد الوىاب بن المبارؾ األنماطي أنا أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيركف نا أبو
القاسم عبد الملك بن بشراف أنا أبو علي بن الصواؼ نا محمد بن عثماف بن أبي شيبة قاؿ

حدثني يحيى بن عبد الحميد كإسماعيل بن موسى قاال حدثنا شريك عن غالب بن غيبلف عن
ابن عباس قاؿ أكؿ ما خلق اهلل تعالى كتبارؾ األحد فسماه األحد ثم خلق االثنين فسماه

االثنين فخلق فيها السماكات كاألرض ثم خلق الثبلثاء فسماه ثالثا (  ) 2فخلق فيو الجباؿ
فمن ثم يقوؿ الناس يوـ ثقيل ثم خلق األربعاء فسماه رابعا فخلق فيو مواقع األشجار كاألنهار

ثم خلق الخميس فسماه
_________

(  ) 5باالصل  " :مهراـ كا " كفي المطبوعة  " :مهرراد " كالمثبت عن بغية الوعاة  89كفي
الوافي  535 / 4مهر بزد

(  ) 2باالصل  " :ثالث "
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خامسا فخلق فيو البهائم كالوحش ثم خلق الجمعة فخلق فيو آدـ كاألمهات كفرغ تبارؾ كتعالى
يوـ السبت ثم قرأ ابن عباس " أئنكم لتكفركف بالذم خلق األرض في يومين " (  ) 5اآلية كلها
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو الحسين بن النقور كعبد الباقي محمد بن غالب أبو

منصور كأنبانا أبو طاىر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص نا عمرك كىو ابن ( ) 2

العبلء المقرئ كانت العرب في الجاىلية يسموف األحد أكؿ كاالثنين أىوف كالثبلثاء دبار ( ) 3
كاألربعاء كبار (  ) 4كالخميس مؤنس كالجمعة عركبة كالسبت سيار أخبرنا أبو القاسم إسماعيل
بن أحمد بن عمر أنبأنا أبو الحسين بن النقور كأبو منصور عبد الباقي بن محمد بن غالب بن

العطار قاال أنبأنا أبو طاىر المخلص أنبأنا أبو محمد عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن
محمد بن عيسى السكرم أنا أبو يعلى زكريا بن يحيى المنقرم (  ) 5األصمعي قاؿ كاف أبو

عمرك بن العبلء يقوؿ إنما سمي المحرـ ألف القتاؿ حرـ فيو كصفر ألف العرب كانت تنزؿ فيو
ببلدا يقاؿ لها صفر كشهرا ربيع كانوا يربعوف فيهما (  ) 6كجمادياف (  ) 7كاف يجمد فيهما

الماء كرجب كانوا يرجبوف فيو النخل كشعباف شعب فيو القبايل كرمضاف رمضت فيو الفصاؿ من

الحر كشواؿ شالت اإلبل بأذنابها للضرب (  ) 8كذك القعدة قعدكا فيو عن القتاؿ كذك الحجة
كانوا يحجوف فيو فأما أكؿ السنة فالمحرـ أخبرنا أبو غالب أحمد كأبو عبد اهلل يحيى أم ابنا

الحسن بن البنا قاال أنبأنا أبو
_________

(  ) 5سورة السجدة االية 9 :
(  ) 2عن خع كباالصل  " :أبو "
(  ) 3باالصل كخع  " :بار " كالمثبت عن مختصر ابن منظور 36 / 5

(  4 9في خع كمختصر ابن منظور  " 36 / 5جبار " كقد كرد االربعاء مرتين باالصل كلم
يذكر الخميس كىو سبق قلم من الناسخ

(  ) 5باالصل " أبو يعلى بن زكريا " كفي المطبوعة  :البصرم بدؿ المنقرم
(  ) 6زيادة عن خع
(  ) 7باالصل  " :كجمادتا " كفي خع  " :كجماتا " كالمثبت عن مختصر ابن منظور 36 / 5
(  ) 8كذا باالصل كخع كفي مختصر ابن منظور كالمطبوعة  :للضراب
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الحسين محمد بن أحمد بن اآلبنوسي أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبيد بن الفضل إجازة أنا أبو
عبد اهلل محمد بن الحسين الزعفراني نا ابن أبي خيثمة قاؿ كأنا علي بن محمد عن ابن المبارؾ

عن يونس األيلي (  ) 2عن الزىرم أف عثماف قاؿ أكؿ السنة المحرـ أخبرنا أبو بكر محمد بن
الحسن بن علي بن إبراىيم الفرضي ببغداد حدثنا القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي
بن محمد بن عبد اهلل بن عبد الصمد بن المهتدم باهلل نا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثماف

بن شاىين إمبلء نا عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوم نا أبو الربيع الزىرم (  ) 3نبأنا
نوح بن قيس نا عثماف بن محصن أف ابن عباس قاؿ في ىذه اآلية " كالفجر كلياؿ عشر " ( 4

) قاؿ ىو المحرـ فجر السنة أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل

المشكاني بها أنبأنا القاضي أبو منصور محمد بن الحسن بن محمد بن يونس النهاكندم أنبأنا

أبو العباس أحمد بن الحسين أنبأنا أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن بن الحايل (

 ) 5المعركؼ بابن األشقر ح كأخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميموف بن النرسي الكوفي
المعركؼ بأبي في كتابو كاللفظ لو ثم حدثنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي

ببغداد قاؿ أنا أبو الحسين بن المبارؾ بن عبد الجبار بن أحمد بن الطيورم كأبو الغنائم بن
النرسي قاال أنا أبو أحمد عبد الوىاب بن محمد بن موسى الغندجاني (  ) 6الواسطي أنا أبو
بكر أحمد بن عبداف بن محمد بن الفرج الشيرازم الحافظ نا أبو الحسن محمد بن سهل

المقرئ قاال أنا أبو عبد اهلل البخارم نا أبو نعيم حدثنا أبو يوسف بن أبي إسحاؽ عن أبي

إسحاؽ عن األسود عن عبيد بن عمير قاؿ
_________

(  ) 5باالصل  " :أخبرنا أبو غالب كأبو عبد اهلل أحمد بن الحسن " كمثلو في خع كصححت
العبارة عن المطبوعة

(  ) 2االيلي  :بفتح االلف كسكوف الياء ىذه بلدة على ساحل بحر القلزـ مما يلي ديار مضر
( االنساب )

(  ) 3كذا باالصل كفي االنساب " الزىراني " كاسمو  :سليماف بن داكد الزىراني العتكي من
أىل البصرة

(  ) 4سورة الفجر االية االكلى
(  ) 5في خع كالمطبوعة " الحامل "

(  ) 6الغند جاني بفتح الغين المعجمة كسكوف النوف كفتح الداؿ ىذه النسبة إلى غند جاف
بلدة من كور االىواز
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إف المحرـ شهر اهلل كىو رأس السنة فيو يكسا البيت كيؤرخ التاريخ زاد ابن سهل كتضرب فيو
الورؽ كفيو يوـ كاف تاب فيو قوـ فتاب اهلل تعالى عليهم أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم نا

محمد بن ىبة اهلل بن الحسن نا محمد بن الحسين بن الفضل نا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب نا

أبو جعفر أحمد بن يحيى األزدم الصوفي نا أبو نعيم نا يونس عن أبي إسحاؽ عن ( ) 5
األسود عن عبيد بن عمير قاؿ المحرـ شهر اهلل كىو رأس السنة فيو يكسى البيت كيؤرخ
التاريخ كتضرب فيو الورؽ كفيو يوـ تاب فيو قوـ فتاب اهلل تعالى عليهم "
_________

(  ) 5سقطت من االصل كخع كاستدركت عن المطبوعة
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باب ذكر السبب الذم حمل األئمة كالشيوخ على أف قيدكا المواليد كأرخوا التواريخ " أخبرنا
أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السمرقندم أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعده بن
إسماعيل الجرجاني أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم السهمي أنا أبو أحمد عبد اهلل
بن عدم الجرجاني نا عبد الوىاب بن عصاـ بن الحكم نا إبراىيم بن الجنيد نا موسى بن

حميد نا عمر (  ) 5الخراساني قاؿ قاؿ سفياف الثورم لما استعمل الركاة الكذب استعملنا لهم
التاريخ أك كما قاؿ أبو عمر أخبرنا أبو محمد طاىر بن سهل بن بشر بن أحمد بن اإلسفرايني

بدمشق ثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أنا أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن إسحاؽ

الحافظ أنا إسحاؽ بن أحمد نا إبراىيم بن يوسف نا أحمد (  ) 2بن أبو الحوارم سمعت
حفص بن غياث يقوؿ إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين يعني احسبوا سنو كسن من كتب

عنو أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيركف ببغداد كأبو الحسن علي بن

الحسن بن سعيد قاؿ علي كقاؿ محمد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا أبو عبد
اهلل بن عبد الواحد نا محمد بن العباس الخزاز نا أبو محمد سليماف بن داكد بن كثير الطوسي

سمعت أبا حساف الزيادم يقوؿ سمعت حساف بن زيد يقوؿ لم نستعن على الكذابين بمثل
التاريخ نقوؿ للشيخ ( ) 3
_________

(  ) 5كذا كالصواب " أبو عمر " كما كرد في مختصر ابن منظور كسيأتي صحيحا في آخر

الخبر

(  ) 2ما بين معكوفتين سقط من االصل كاستدرؾ عن المطبوعة
(  ) 3باالصل " الشيخ " كالتصحيح عن مختصر ابن منظور
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سنة كم كلدت فإذا أقر بمولده عرفنا صدقو من كذبو قاؿ أبو حساف فأخذت في التاريخ فأنا

اعمل من ستين سنة كذا في الشيخين من تاريخ بغداد حساف بن زيد كأظنو حماد بن زيد كاهلل
تعالى أعلم أخبرنا أبو منصور محمد بن خيركف كأبو الحسن علي بن الحسن بن سعيد قاال نا
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا محمد بن أحمد بن يعقوب كأخبرنا أبو المظفر عبد الكريم

بن عبد المنعم بن عبد الكريم بن ىوازف القشيرم أنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي

البيهقي الحافظ قاال أنا محمد بن نعيم الضبي أخبرني أبو محمد بن زياد أنا أبو نعيم يعني بن

عدم نا أحمد بن يوسف التجيبي بجرجاف سمعت الحسن بن الربيع يقوؿ قدمت بغداد فلما

خرجت شيعني أصحاب الحديث فلما برزت إلى خارج قاؿ لي أصحاب الحديث توقف فإف
أحمد بن حنبل يجئ فتوقفت فجاء أحمد بن حنبل فقعد فأخرج ألواحو فقاؿ يا أبا علي أمل

علي كفاة عبد اهلل بن المبارؾ في أم سنة مات فقلت سنة إحدل كثمانين فقيل لو ما تريد بهذا
قاؿ أريد الكذابين أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراىيم بن العباس الحسيني كأبو الحسن علي بن
أحمد بن منصور الغساني الفقيو بدمشق قاال نا كأبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيركف

ببغداد قاؿ أنبأنا أبو بكر الحافظ نا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذاف

قاؿ سمعت أبا الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمي الحافظ يقوؿ ينبغي لطالب الحديث
كمن عني بو أف يبدا بكتب حديث بلده كمعرفة أىلو كبفهمو كضبطو حتى يعلم صحيحو
كسقيمو كيعرؼ أىل التحديث بو كأحوالهم معرفة تامة إذا كاف في بلده علم كعلماء قديما

كحديثا ثم يشتغل بعد الحديث (  ) 5بالبلداف كالرحلة فيو "
_________

(  ) 5كذا باالصل كخع كفي مختصر ابن منظور  :بعد بحديث البلداف
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باب ذكر أصل اشتقاؽ تسمية الشاـ كحث المصطفى عليو السبلـ أمتو على سكنى الشاـ

كإخباره بتكفل اهلل تبارؾ كتعالى بمن سكنو من أىل اإلسبلـ " أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن

أحمد بن محمد بن ىبة اهلل األكفاني نا عبد العزيز بن (  ) 5أحمد بن محمد الكتاني أنا أبو
القاسم تماـ بن محمد الرازم أنا أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن مركاف أنا أحمد بن المعلى

نا ىشاـ بن عمار نا يحيى بن حمزة حدثني سعيد بن عبد العزيز عن مكحوؿ عن أبي إدريس

الخوالني عن أبي حوالة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ستجندكف أجنادا جندا
بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن قاؿ فقمت فقلت خر لي يا رسوؿ اهلل قاؿ عليك بالشاـ

فمن أبى فليحلق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تبارؾ كتعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو ركاه
الوليد بن مزيد (  ) 2العذرم بن كعقبة البيركتياف كأبو (  ) 3حيوة شريح بن يزيد الحضرمي

الحمصي كسعيد بن المسلمة بن ىشاـ األموم كمركاف بن محمد الطاطرم (  ) 4كأبو مسهر
عبد األعلى بن مسهر الغساني الدمشقياف عن سعيد مثلو كركاه أبو مسهر أيضا عن سعيد عن

ربيعة بن يزيد كركاه أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارؾ المركزم عن سعيد عن ربيعة فأرسلو
_________

(  ) 5سقطت كاستدركت عن خع
(  ) 2باالصل " يزيد " كالتصحيح عن خع
(  ) 3باالصل كخع " كأخو " تحريف

(  ) 4ىذه النسبة إلى يبيع الكرابيس كالثياب البيض ( االنساب كعنو ضبطت )
كفي خع  :الطاىرم تحريف
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كركاه أبو سفياف ككيع بن الجراح عن سعيد عن ربيعة فصحف في إسناده كأسقط منو أبا إدريس
فأما حديث الوليد بن مزيد كعقبة (  ) 5كأخبرناه (  ) 2أبو الفتح أحمد بن عقيل بن محمد بن
رافع الفارسي البزاز الدمشقي ببغداد كدمشق أنبأنا أبي أبو الفضل ح كأخبرنا أبو القاسم

إسماعيل بن أحمد ببغداد أنبأنا أبو محمد عبيد اهلل بن إبراىيم بن كستة النجار كأخبرناه أبو

محمد طاىر بن سهل بن بشر (  ) 3أنا أبو القاسم حسين بن محمد بن إبراىيم بن الحنائي
قالوا قاؿ أنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اهلل بن يحيى القطاف قراءة عليو كنحن

لنسمنا أبو الحسن خيثمة بن سليماف بن حيدرة (  ) 4أنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي
كعقبة بن علقمة قاال نا سعيد بن عبد العزيز حدثني مكحوؿ عن أبي إدريس الخوالني عن عبد

اهلل بن حولة (  ) 5قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إنكم ستجندكف أجنادا جندا
في الشاـ كجندا في العراؽ كجندا باليمن قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليكم بالشاـ

فمن أبى فليحلق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو قاؿ سعيد
ككاف ابن حوالة رجبل من األزد ككاف مسكنو األردف ككاف إذا حدث بهذا الحديث قاؿ كما

تكفل اهلل تعالى بو فبل ضيعة عليو أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكم أنا أبو بكر
أحمد بن الحسين البيهقي أنا أبو عبد اهلل الحافظ كأبو سعيد بن أبي عمر قاال حدثنا أبو

العباس محمد بن يعقوب ح
_________

(  ) 5باالصل  " :الوليد بن يزيد بن عقبة " خطأ كالصواب ما أثبتنا كقد تقدما قريبا أنهما من
ركاة الحديث

(  ) 2كذا كالصواب  :فأخبرناه

(  ) 3عن خع كباالصل " بشير "
(  ) 4باالصل " حندر " خطأ

(  ) 5كذا كردت باالصل ىنا كفي التبصير  " 542 / 2حولي كىو ابن حوالة " ككنيتو أبو
حوالة
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أخبرنا أبو الفرج علي بن الفضل بن الحضر بن أبي يعلى الجهني أنا أبو علي نصر اهلل بن

أحمد بن عثماف أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرم أنا أبو العباس أنا العباس بن

الوليد البيركتي أنا عقبة بن علقمة أنا سعيد بن عبد العزيز حدثني مكحوؿ عن أبي إدريس عن

الخوالني (  ) 5قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إنكم ستجندكف أجنادا جندا في
الشاـ كجندا في العراؽ كجندا في اليمن قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليك بالشاـ فمن

أبى فليحلق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث أبي

حيوة فأخبرناه أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد األكفاني أنا أبو محمد عبد العزيز الكتاني أنا تماـ

بن محمد أنا أبو بكر بن أبي دجانة نا الحارث بن محمد العابد كمحمد بن العباس بن الدرفس
كأحمد بن ىشاـ بن عبد اهلل بن كثير القارم قالوا نا يحيى بن عثماف نا أبو حيوة نا سعيد بن

عبد العزيز عن مكحوؿ عن أبي إدريس عائذ اهلل عن عبد اهلل بن حوالة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) إنكم ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن قاؿ
قلت يا رسوؿ اهلل خير لي قاؿ عليكم بالشاـ فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو أخبرناه

عاليا أنبأنا أبو بكر بن طاىر بن محمد السحامي بنيسابور نا أحمد بن الحسن بن محمد أنا

الحسن بن أحمد بن محمد أنا أبو بكر محمد بن حمدكف بن خالد نا أبو عتبة نا شريح بن
يزيد نا سعيد بن عبد العزيز عن مكحوؿ بن إدريس عائذ اهلل الخوالني عن عبد اهلل بن حوالة

األزدم قاؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ إنكم ستجندكف أجنادا جندا

بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن قلت يا رسوؿ اهلل استخر لي قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى

فليحلق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث سعيد بن

مسلمة فأخبرناه أبو محمد بن األكفاني نا عبد العزيز الكتاني أنبأنا تماـ بن محمد حدثني أبو
بكر أحمد بن عبد اهلل بن أبي دجانة
_________

(  ) 5كذا كفي خع " الحوالي " كقد مر  :عبد اهلل بن حوالة أك حولي أبو حوالة
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النصرم نا أبو الحسن محمد بن علي بن حارث الرقي نا أيوب بن محمد الوزاف نا سعيد بن

مسلمة نا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحوؿ عن أبي إدريس الخوالني عن عبد اهلل بن
حوالة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إنكم ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا
بالعراؽ كجندا باليمن فقلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو

كليستق من غدره (  ) 5فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث أبو مركاف كأبو
مسهر فأخبرناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد أنا شجاع بن شجاع الصقلي أنبأنا

أبو (  ) 2عبد اهلل محمد بن إسحاؽ بن مندة أنبأنا إسماعيل بن محمد كأخبرناه أبو القاسم بن
السمرقندم أنبأنا أبو محمد بن أبي عثماف كأحمد بن محمد بن إبراىيم القصارم (  ) 3ح
كأخبرناه أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد بن إبراىيم القصارم أنبأنا ببغداد قاؿ أنبأنا أبي

أنبأنا أبو القاسم (  ) 4إسماعيل بن الحسن بن عبد اهلل الصرصرم أنبأنا أبو عيسى أحمد بن
إسحاؽ بن عبد اهلل األنماطي قاال أنبأنا العباس بن عبد اهلل أنبأنا مركاف بن محمد كأبو مسهر
عبد األعلى بن مسهر قاؿ أنبأنا سعيد عن مكحوؿ عن أبي إدريس الخوالني عن عبد اهلل بن
حوالة األزدم قاؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ إنكم ستجتدكف أجنادا

جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليكم بالشاـ فمن
أبى فليلحق (  ) 5بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تبارؾ كتعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو
_________

(  ) 5باالصل  " :أتى إليو فليحلق " صححنا العبارة مما سبق

(  ) 2سقطت من االصل كاستدركت عن ىامشو كخع
(  ) 3باالصل كخع " الغفارم " كالمثبت عن االنساب " القصارم " كىذه النسبة إلى القصار
كىو الذم يقصر الثياب

(  ) 4بين أبي القاسم كأحمد بن محمد باالصل عبارة  " :أنبأنا أبو بكر " كال قيمة لها
فحذفناىا الف أبا القاسم من شيوخ القصارم ( انظر االنساب  :القصارم )

(  ) 5عن ىامش االصل كباالصل " فيلحلق "
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قاؿ سعيد ككاف أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث يقوؿ كمن تكفل اهلل بو فبل ضيعة عليو كأما
الحديث الذم قاؿ فيو عن سعيد (  ) 5عن ربيعة فأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم حدثنا

أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنبأنا تماـ بن محمد الرازم كابو محمد عبد الرحمن بن
عثماف بن القاسم بن أبي نصر كأبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اهلل كأبو نصر محمد

بن أحمد بن الجندم كأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن ح كأخبرناه أبو الحسن

علي بن أحمد بن منصور الغساني الفقيو بدمشق أنبأنا أبو العباس أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر
قالوا أنبأنا أبو القاسم علي بن يعقوب ح كأخبرناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد

أنبأنا شجاع بن علي بن شجاع أنبانا أبو عبد اهلل محمد بن إسحاؽ بن مندة أنبأنا محمد بن
سليماف بن حذلم كأبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب قاال أنبأنا أبو زرعة أنبأنا أبو

مسهر أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بيزيد عن أبي إدريس الخوالني عن عبد اهلل بن حوالة

األزدم عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ستجندكف أجنادا مجندة جندا بالشاـ
كجندا بالعراؽ فقاؿ الحوالي خر لي يا رسوؿ اهلل قاؿ عليك بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو

كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد
بن الحسن الحداد في كتابو ثم حدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن محمد االصبهاني

عنو أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن إسحاؽ الحافظ أنبأنا أبو القاسم سليماف بن أحمد

الطبراني أنبأنا أبو زرعة كأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة أنبأنا أبو مسهر نا سعيد بن عبد
العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخوالني عن عبد اهلل بن حوالة األزدم عن رسوؿ اهلل

( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ إنكم ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن
قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره إف

اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو

_________
(  ) 5باالصل كخع " سعد " كقد مر قريبا
كىو سعيد بن عبد العزيز
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أخبرنا عاليا أبو القاسم علي بن إبراىيم بن العباس الخطيب أنا أبو عبد اهلل محمد بن علي بن
يحيى بن سلواف أنا أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المؤذف أنا عبد الرحمن بن القاسم

الهاشمي أنا أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر الغساني (  ) 5أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن

ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخوالني (  ) 2عن عبد اهلل بن حوالة األزدم عن رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) إنكم ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن فقاؿ
الحوالي خر لي يا رسوؿ اهلل قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف

اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو فكاف أبو إدريس الخوالني إذا حدث بهذا الحديث التفت

(  ) 3إلى ابن عامر فقاؿ من تكفل اهلل تعالى بو فبل ضيعة عليو كأما حديث الوليد بن مسلم
الذم قرأ فيو بين مكحوؿ كربيعة أخبرنا أبو محمد بن األكفاني أنبأنا عبد العزيز الكتاني أنا
تماـ بن محمد أنا محمد بن إبراىيم بن مركاف أنبأنا أبو بكر أحمد بن المعالي نا سليماف بن

عبد الرحمن كعبد الرحيم بن إبراىيم قاال نا الوليد نا (  ) 4سعيد عن مكحوؿ كربيعة بن يزيد
عن أبي إدريس الخوالني عن عبد اهلل بن حوالة الحوالي كىو من األزد قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن فقاؿ

فقمت فقلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره
فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو فقاؿ ربيعة فكاف أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث

يقوؿ من تكفل اهلل بو فبل ضيعة عليو قاؿ ربيعة ككاف ابن حوالة ممن نزؿ األردف أخبرنا أبو
علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد إجازة كحدثني أبو مسعود

_________

(  ) 5باالصل كخع  " :القاني " تحريف كالتصويب عن تقريب التهذيب
(  ) 2عن خع كباالصل " الخوالني "

(  ) 3قبلها باالصل  " :يقوؿ " كال معنى لها فحذفنا ىا
(  ) 4باالصل كخع " بن " كالمثبت عن المطبوعة االكلى 55 / 5
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عبد الرحيم بن علي بن حمد قاؿ أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن أبي علي

قراءة عليو أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حياف أبو الشيخ أنا ابن أبي عاصم
كىو أحمد بن عمرك نا عبد الرحمن بن إبراىيم بن دحيم حدثنا الوليد بن مسلم نا سعيد بن

عبد العزيز عن مكحوؿ كربيعة بن يزيد عن أبي إدريس (  ) 5عن عبد اهلل بن حوالة قاؿ قاؿ
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إنكم ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا
باليمن قلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليكم بالشاـ إف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو (

 ) 2كأما حديث ككيع الذم صحف في إسناده كأسقط منو أبا إدريس فأخبرناه أبو القاسم ىبة
اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الشركطي الواسطي ببغداد أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت

الخطيب أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ البرقاني نا أبو بكر أحمد بن إبراىيم
اإلسماعيلي أخبرتناه بو عاليا بنت أـ المجتبى فاطمة بنت ناصر بن الحسن بن علي الحسينية
بأصبهاف قالت أخبرنا أبو القاسم إبراىيم بن إبراىيم بن منصور بن إبراىيم السلمي أنا أبو بكر

محمد بن إبراىيم بن علي بن عاصم قاال أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا
زىير نا ككيع نا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد (  ) 3عن رجل يقاؿ لو حولي قاؿ قاؿ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إنكم ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا

باليمن قاؿ فقاؿ لي خر لي يا
_________

(  ) 5باالصل  " :عن مكحوؿ عن ربيعة بن يزيد عن ربيعة عن أبي إدريس "
(  ) 2بعده كقد سقط من االصل كخع نستدرؾ النقص عن المطبوعة  : 52 / 5قاؿ أبو
إدريس كمن تكفل اهلل بو فبل ضيعة عليو

كأخبرناه أبو علي الحداد  -إجازة  -كحدثني أبو مسعود االصبهاني عنو نا أبو نعيم أحمد بن
عبد اهلل الحافظ ثنا أبو القاسم سليماف بن أحمد الطبراني نا إبراىيم بن دحيم ثنا أبي ح

قاؿ سليماف كثنا جعفر الفريابي نا سليماف بن عبد الرحمن الدمشقي قاال  :نا الوليد بن مسلم
نا سعيد بن عبد العزيز عن مكحوؿ كربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخوالني عن عبد اهلل بن

حوالة االزدم قاؿ  :كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ  :ستجندكف أجنادا  :جندا

بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن

قلت  :خرلي يا رسوؿ اهلل  :قاؿ  :عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف

اهلل تكفل لي بالشاـ كأىلو
(  ) 3باالصل كخع " زيد " كالتصويب عن تقريب التهذيب

كقد مر
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رسوؿ اهلل قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل
لي بالشاـ كأىلو كأما حديث ابن المبارؾ الذم أرسلو فأخبرناه عاليا أبو غالب أحمد بن الحسن

بن البنا أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن اآلبنوسي أنبأنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن محمد بن
الفتح الجلي أنبأنا أبو يوسف محمد بن سفياف (  ) 5بن موسى المصيصي الصفار نا أبو

عثماف سعيد بن رحمة بن نعيم االصبهاني سمعت ابن المبارؾ عن سعيد بن عبد العزيز عن

ربيعة بن يزيد بن أبي ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم
) إنكم ستجندكف أجنادا مجندة جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن فقاؿ ابن الحوالي

خر لي يا رسوؿ اهلل قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تعالى
قد تكفل لي بالشاـ كأىلو [ * * * ] قاؿ قاؿ ابن رحمة سمعت ابن المبارؾ عن موسى بن
يسار عن ربيعة بن يزيد عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) نحوه كركاه سويد عبد العزيز

الواسطي قاضي بعلبك عن سعيد بن عبد العزيز فجاء فيو بإسناد آخر أنبأناه أبو محمد بن

األكفاني نا عبد العزيز الكتاني أنبأنا علي كإبراىيم ابنا محمد الحنائي (  ) 2أنبأنا عبد الوىاب
الكبلبي أنا أبو الحسن بن جوصا أنبأنا محمد بن ىاشم نا سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن
عبد العزيز عن أبي حسن عن عبد اهلل بن عمر أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ

إنكم ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن فقاؿ لو رجل يقاؿ لو

الخوالني (  ) 3خر لي يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق
من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كذا قاؿ كىو كىم كالمحفوظ بهذا اإلسناد

رأيت عمود الكتاب انتزع من
_________

(  ) 5باالصل " سيف " كالمثبت عن خع
(  ) 2باالصل  " :أنبأنا علي بن إبراىيم أنبأنا محمد الجنائي " كالتصحيح عن المطبوعة / 5
53
(  ) 3كذا كرد ىنا كقد مر تكرارا  " :ابن حوالة " أك " الحوالي "
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تحت كسادتي كىو في الباب اآلخر كسويد سئ الحفظ ركاه محمد بن راشد الخزاعي
المكحولي كمحمد بن عبد اهلل بن المهاجر الشعيثي كعبد الرحمن بن يزيد عن مكحوؿ عن ابن
حوالة كاسقطا أبا إدريس من إسناده ككذا ركم عن الوليد بن مسلم عن سعيد عن مكحوؿ فأما

حديث المكحولي فأخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين أنبأنا أبو
علي الحسن بن علي بن المذىب الواعظ أنبأنا أبو بكر بن مالك أنبأنا عبد اهلل بن أحمد

حدثني أبي (  ) 5حدثني أبو سعيد مولى بني ىاشم كىاشم بن القاسم قاال نا محمد بن راشد
أنبأنا مكحوؿ عن عبد اهلل بن حوالة أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ سيكوف جند

(  ) 2بالشاـ كجند بالعراؽ كجند باليمن فقاؿ رجل فخر لي يا رسوؿ اهلل إذا كاف ذلك فقاؿ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) عليك بالشاـ عليك بالشاـ ثبلثا فمن أبى فليلحق بيمنو

كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو قاؿ أبو النضر (  ) 3مرتين فليلحق
بيمنو انتهى أبو النصر (  ) 4ىو ىاشم بن القاسم كأما حديث الشعيثي (  ) 5فحدثنيو أبو

الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاؼ الموصلي الهمداني الفقيو ببغداد كأنبأنا أبو جعفر
محمد بن أبي منصور بن أبي علي البزازم بالرم أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد بن علي بن
محمد البلخي الحافظ بالرم أنبأنا أبو بكر محمد بن رزؽ اهلل المقرئ قراءة عليو بمنين ( ) 6

أنبأنا (  ) 7أبو عمر محمد بن موسى بن فضالة أنبأنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن عبد اهلل بن عبد
الرحمن بن إبراىيم بن
_________

(  ) 5بعدىا باالصل " أنبأ عبد اهلل بن أحمد " كالمثبت موافق لمسند أحمد 33 / 5
(  ) 2باالصل " جندا " في المواضع الثبلثة كالتصحيح عن مسند أحمد

(  ) 3باالصل  " :فمن أتى فليلحق بيمنو كلينشق عذره " كتصويب الحديث عن مسند أحمد
(  ) 4باالصل كخع كالمطبوعة  " 54 / 5أبو النصر " بالصاد المهملة كالمثبت عن تقريب

التهذيب

(  ) 5باالصل " الشعبي " كالمثبت عن خع كقد تقدـ قريبا
(  ) 6منين بالفتح ثم الكسر قرية في جبل سنير من أعماؿ الشاـ
( ياقوت )

(  ) 7قبلها كرد باالصل " أنبأنا أبو بكر " فحذفنا ىا النها مقحمة ال قيمة لها
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عمرك القرشي نا أبي نا الوليد بن مسلم نا محمد بن عبد اهلل الشعيثي عن مكحوؿ عن عبد اهلل
بن حوالة األزدم كأمره معاكية كأبو الدرداء أف يجمع بالناس ففعل فقاؿ في كبلمو ما أنبأنا أبو

الخطيب (  ) 5كال أحسن الخطبة كلكني سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ

إنكم ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن يعني فقلت خر لي يا رسوؿ

اهلل إف أدركني ذلك قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره (  ) 2فإف اهلل
تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث عبد الرحمن بن يزيد فأخبرناه أبو علي الحسن بن

أحمد الحداد إجازة كحدثني أبو (  ) 3مسعود عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن علي بن أحمد

قاؿ أنبأنا أبو نعيم الحافظ نا سليماف بن أحمد الواعظ الطبراني نا أبو مسلم الكشي نا سليماف

بن الفرج الهاشمي نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحوؿ عن ابن حوالة

قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ستكوف جنود مجندة جند بالشاـ كجند باليمن
كجند (  ) 4بالعراؽ قاؿ ابن حوالة فما تأمرني يا رسوؿ اهلل قاؿ عليك بالشاـ عليك بالشاـ

فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو (  ) 5فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره عبد
الرحمن بن يزيد ىذا ليس ىو ابن جابر بل إنما ىو عبد الرحمن بن يزيد بن خيثم (  ) 6كذا
كاف ينسبو أبو أسامة كأما ما ركم عن الوليد فأخبرناه أبو الحسن علي بن المسلي بن محمد

السلمي الفقيو حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنا أبو النصر عبد الوىاب بن عبد

اهلل بن الجباف (  ) 7أنا جمح بن القاسم أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبيد بن
فياض نا الوليد بن عتبة نا الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز عن

_________
(  ) 5كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  " : 55 / 5ما أنا بخطب " كىذا مناسب أكثر
(  ) 2باالصل  " :فمن أتى فليلحق بيمنو كلينشق من عذره " كما أثبتناه مما سبق
(  ) 3عن المطبوعة

(  ) 4باالصل " جندا " في المواضع الثبلثة
(  ) 5باالصل " فمن أتى فليلحق بيمنو كلينشق من عذره " صوبناه مما سبق
(  ) 6االصل كخع كفي المطبوعة " تميم " كىو الصواب انظر ترجمتو في تهذيب التهذيب
كالكاشف للذاىبي

(  ) 7باالصل كخع " الجبام " كفي المطبوعة " حباف " ككبلىما خطأ كالمثبت عن تذكرة

الحفاظ 5976 / 4
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مكحوؿ عن عبد اهلل بن حوالة األزدم أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ كىو يسمع
ستجندكف أجنادا جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن قاؿ عبد اهلل بن حوالة األزدم

فقلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليكم بالشاـ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل

تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو [ * * ] المحفوظ عن الوليد ما تقدـ كركاه المغيرة بن زياد

الموصلي كالعبلء بن كثير كبكار بن تميم الدمشقياف عن مكحوؿ فقالوا عن كاثلة كأما حديث
المغيرة فأخبرناه أبو علي الحسن الحداد في كتابو كحدثني عنو عبد الرحيم بن علي بن أحمد
االصبهاني أنبأنا أبو القاسم بن أبي بكر بن أبي علي أنبأنا أبو الشيخ عبد اهلل بن محمد بن
جعفر نا حامد بن شعيب نا محمد بن بكار أنبأنا عنبسة بن عبد اهلل بن عبد الواحد أنبأنا

المغيرة بن زياد الموصلي عن مكحوؿ الدمشقي عن كاثلة بن األسقع قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) يجند الناس أجنادا فجندا بالشاـ كجندا باليمن كجندا بالعراؽ كجندا

بالمشرؽ كجندا بالمغرب فقلت يا رسوؿ اهلل إني رجل حدث السن فإف أدركت ذلك الزماف

فأيها تأمرني يا رسوؿ اهلل قاؿ عليكم بالشاـ فإنها صفوة اهلل تعالى في أرضو يسوؽ إليها صفوتو
من خلقو فإف أبيتم فعليكم باليمن فاستقوا بغدره كقد تكفل اهلل تعالى لي بالشاـ كأىلو كركل
أبو شهاب عبد ربو بن نافع (  ) 5الحناط عن المغيرة البجلي (  ) 2عن عبد اهلل بن األسقع

بدال من كاثلة أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو الحسين بن النقور أنبأنا عيسى بن علي
الوزير أنبأنا عبد اهلل بن محمد البغوم نبأنا محمد بن علي الجوزجاني نا سعيد بن سليماف نا أبو

شهاب أنبأنا المغيرة بن زياد عن مكحوؿ عن عبد اهلل بن األسقع قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) يجند الناس أجنادا جندا بالشاـ كجندا باليمن
_________

(  ) 5باالصل  " :ابن شهاب عبد ربو بن قانع " كالتصويب عن تقريب التهذيب
(  ) 2عن تقريب التهذيب كىو المغيرة بن زايد البجلي أبو ىشاـ أك ىاشم الموصلي
كباالصل " ثقيفي " كذا
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كجندا بالمشرؽ كجندا بالمغرب فقاؿ فقاؿ رجل يارسوؿ اهلل لعلي أدرؾ ذلك فأم ذلك تأمرني
فقاؿ عليك بالشاـ فإنها صفوة اهلل في أرضو يسوؽ اهلل إليها صفوتو من عباده عليكم بالشاـ

فإف اهلل تعالى قد توكل لي بالشاـ كأىلو كمن أباىا فليلحق بيمنو يعني اليمن قاؿ البغوم عبد

اهلل بن األسقع يقاؿ أنو أخو كاثلة كيشك في سماعو من النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قلت

كال يصح قولو عن عبد اهلل كىو كىم من الجوزجاني (  ) 5فقد ركاه عثماف بن جرير زاد
الحافظ عن سعيد بن سليماف كركاه خالد بن يزيد القشيرم عن أبي شهاب فقاال عن كاثلة كأما

حديث العبلء بن كثير فأخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ كجماعة إجازة
قالوا أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم بن ريذة (  ) 2التاجر أنبأنا أبو

القاسم سليماف بن أحمد الطبراني نا الحسن بن إسحاؽ التسترم أنبأنا محمد بن الصباح

الجرجرائي (  ) 3نا علي بن ثابت أنا الحارث بن يزيد الشيباني عن العبلء بن كثير عن مكحوؿ
قاال دخلنا على كاثلة بن األسقع فقلنا حدثنا بحديث سمعتو من رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) فقاؿ سمعت معاذا أك حذيفة يستشيراف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) في المنزؿ

فأكمأ إليهما بالشاـ ثم استشاراه فأكمأ إليهما بالشاـ ثم استشاراه فأكمأ إليهما بالشاـ قاؿ في

الثالثة عليكم بالشاـ فإنها صفوة اهلل ثبلثا تبارؾ اهلل كتعالى ليسكنها خيرتو من عباده كمن ( 4
) أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث

بكار فأخبرناه أبو الحسن علي بن عبد اهلل بن نصر بن
_________

(  ) 5باالصل ىنا " الجرجاني " خطأ كقد مر ذكره في إسناده الحديث
(  ) 2باالصل " زيدة " كالتصحيح عن التبصير

كقد كقع في االصل  " :أبو بكر أحمد بن عبادة محمد بن عبد اهلل "

(  ) 3باالصل كخع " الجرجاني " كالتصحيح عن االنساب كىذه النسبة إلى جرجرايا بلدة
قريبة من الدجلة بين بغداد ككاسط
(  ) 4باالصل  " :كمن أتى فليلحق بيمنو كلينشق عذره " صوبنا العبارة مما سبق كمن المطبوعة
57 / 5
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الزاغوني (  ) 5أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة أنبأنا أبو طاىر المخلص نا يحيى
بن محمد بن أحمد بن صاعد نا محمد (  ) 2بن إسماعيل السلمي نا أبو أيوب أم سليماف

بن عبد الرحمن نبأنا بشر بن عوف القرشي أبو عوف نا بكار بن تميم عن مكحوؿ عن كاثلة قاؿ

غدكنا إليو نسألو أنا كعبد اهلل بن حزاـ بن سعد فقلنا لو حدثنا حديثا عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) ال زيادة فيو كال نقصاف كأنا حضرناه فأغضب الشيخ فاستوفز لنا فجلس فقاؿ
أفيكم أحد يقرأ القرآف قالوا كلنا قاؿ أفيكم أحد يقرأ في ىذه الليلة شيئا قالوا نعم قاؿ فهل

تخافوف أنكم قد متم أك أخرتم أك نسيتم أك سهوتم ثم قالوا ما نأمن من ذاؾ قاؿ فالكتاب
الذم ال يأتيو الباطل من بين يديو كال من خلفو تخافوف أف تكونوا قد فعلتم كحديث قد سمعناه

مذ حقب من الدىر تسألونا عنو على مثل ذلك إذا كضعناه على كجو حبللو كحرامو بمعناه ( 3
) الذم عني بو فإنا ال نأمن أف نقدـ أك نؤخر فيما سول ذلك ثم فتح لهم الحديث فقاؿ

سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ لحذيفة بن اليماف كمعاذ بن جبل كىما
يستشير انو في المنزؿ فأكمأ إلى الشاـ ثم سأاله فأكمأ إلى الشاـ ثم سأاله فأكمأ إلى الشاـ ثم
قاؿ عليكم بالشاـ فإنها صفوة ببلد اهلل تبارؾ كتعالى ليسكنها خيرتو من عباده فمن (  ) 4أبى

فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل عز ك جل قد تكفل لي بالشاـ كأىلو أخبرناه كالدم

اإلماـ الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن ىبة اهلل تعالى بقراءتي عليو قاؿ كىذه األحاديث

غير محفوظة كالمحفوظ حديث حوالة بن عبد اهلل كقد ركاه عن عبد اهلل بن حوالة بسر ( ) 5

بن عبد اهلل الحضرمي كأبو عبد السبلـ صالح بن رستم كيونس بن ميسرة بن حلبس الحبلني (
 ) 6الدمشقيين

_________
(  ) 5باالصل " الزازم " كالتصحيح عن اللباب البن االثير كىذه النسبة إلى قرية زاغوني من
أعماؿ بغداد

كفي اللباب " عبيد اهلل " بدؿ " عبد اهلل "

(  ) 2زيادة استدركت عن المطبوعة

(  ) 3عن المطبوعة كباالصل " نفعناه "
(  ) 4باالصل  " :فمن أتى فليلحق بيمنو كلينشق عذره "

(  ) 5باالصل كخع " بشر " كالمثبت كالضبط عن تقريب التهذيب كفي المطبوع " بن عبيد
اهلل " خطأ

(  ) 6كذا باالصل كخع كسقطت من المطبوع كلم ترد في ترجمتو في تهذيب كفي التاريخ
الكبير للبخارم  " 492 / 8الجببلني " ىذه النسبة إلى جببلف قبيلة بحمص في حمير
كفي االنساب كقعت الحببلني بالحاء المهملة خطأ
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كجبير بن نفير الحضرمي كأبو قتيلة مرثد بن كداعة العمي (  ) 5كسلماف بن سمير (  ) 2كعبد

اهلل بن عبد الثماني كالحارث بن الحارث األزدم ككثير بن ترة الحضرمي الحمصيوف كعبد اهلل

بن شقيق العقيلي البصرم فأما حديث بسر فأخبرناه أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين
الموازيني بدمشق أنا أبو الحسين بن أبي نصر قاؿ أنبأنا أبو يوسف بن القاسم الميانجي ( ) 3

حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي نا ىشاـ بن عمار نا صدقة بن خالد نا زيد بن كاقد
عن بسر (  ) 4بن عبيد اهلل عن ابن حوالة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إنها

ستكوف أجنادا مجندة يمن كشاـ كعراؽ قلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليك بالشاـ فمن ( 5

) أبى فليلحق بيمنو كليستق بغدره فإف اهلل عز ك جل قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث
صالح فأخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن إجازة كحدثني أبو مسعود عبد الرحمن
بن علي بن أحمد أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل الحافظ نا أبو القاسم سليماف بن أحمد

الطبراني نا أحمد بن المعلى كأحمد بن أنس بن مالك أنبأنا ىشاـ بن عمار نا عبد اهلل بن عبد
الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبيو قاؿ نبأنا أبو عبد السبلـ (  ) 6صالح بن رستم مولى بني
ىاشم عن عبد اهلل بن حوالة األزدم أنو قاؿ يا رسوؿ اهلل خر لي بلدا أكوف فيو فلو علمت

أنك تبقى (  ) 7لم أختر على قربك قاؿ عليك بالشاـ ثبلثا فلما رأل النبي ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) كراىتو لها قاؿ ىل تدرم ما يقوؿ اهلل تعالى في الشاـ إنو يقوؿ يا شاـ يدم عليك يا
شاـ أنت صفوتي من ببلدم أدخل فيك خيرة عبادم أنت سوط نقمتي كسوط عذابي أنت

األنذر (  ) 8كعليك المحشر كرأيت ليلة أسرم بي عمودا أبيض كأنو لؤلؤة تحملو المبلئكة
قلت ما

_________

(  ) 5عن تهذيب التهذيب  ، 399 / 6كالضبط عن تقريب التهذيب كقيل في نسبو :
الجعفي كقيل الشرعي كقيل الحمصي

كباالصل " الفتي "

(  ) 2ضبطت عن تقريب التهذيب كفي المطبوعة " سليماف " تحريف

(  ) 3باالصل " المنايحي " كالمثبت الميانجي عن االنساب كعنو ضبطت كىذه النسبة إلى
ميانج
(  ) 4كذا كرد ىنا " بشر " كقد مر قريبا كتقدـ " عبد اهلل " بدؿ " عبيد اهلل "
(  ) 5باالصل " فمن أتى فليلحق بيمنو كلينشق بعذره "

(  ) 6باالصل " أبو عبد اهلل السبلـ " كالتصويب عن تقريب التهذيب
(  ) 7زيادة عن خع

(  ) 8كذا كفي اللساف  :االندر " البيدر شامية
( بالداؿ المهملة )
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تحملوف قالوا عمود اإلسبلـ أمرنا أف نضعو بالشاـ كبينا أنا نائم إذ رأيت الكتاب اختلس من
تحت كسادتي فظننت أف اهلل تعالى قد تخبل من أىل األرض فأتبعتو بصرم فإذا ىو بين يدم

حتى كضع بالشاـ فمن (  ) 5ابى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد توكل لي
بالشاـ كأىلو كذا في ىذه الركاية كركاه غيره عن ىشاـ عن عبد اهلل بن عبد الرحمن عن أبي

عبد السبلـ كلم يذكر عبد الرحمن أخبرناه أبو الفتح نصر اهلل بن محمد بن عبد القوم

المصيصي الفقيو بدمشق أنبأنا أبو الفتح نصر بن إبراىيم المقدسي إجازة إف لم أكن سمعتو منو

أنا أبو الحسن علي بن عبد اهلل بن علي األبركقي أخبرني أبي عبد اهلل إجازة أنا أبو حفص عمرك
بن زريق المقرئ نا أبو صالح القاسم بن الليث نا ىشاـ بن عمر بن عمار نا عبد اهلل بن عبد

الرحمن بن يزيد بن جابر نا صالح أبو عبد السبلـ عن عبد اهلل بن حوالة األسدم فذكر معناه
كىكذا ركاه أبو عبد الرحمن النسائي كأبو الحسن خفيف بن عبد اهلل الغازم عن ىشاـ كلم

يذكرا عبد الرحمن كفي حديث النسائي عنو حدثني صالح بن رستم كأما حديث يونس فأخبرناه

أبو علي الحسن بن أحمد إجازة كحدثني (  ) 2أبو عبد الرحيم إجازة أنبأنا أبو نعيم الحافظ

نبأنا سليماف بن أحمد نا أحمد بن المعلى نا ىشاـ بن عمار عن صدقة بن خالد ثنا محمد بن
عبد اهلل الشعيثي عن مكحوؿ كيونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد اهلل بن حوالة قاؿ سمعت

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ إف الناس سيجندكف ثبلثة أجناد جندا بالشاـ كجندا
بالعراؽ كجندا باليمن قلت خر لي يا رسوؿ اهلل إف أدركني ذلك قاؿ عليك بالشاـ مرتين أك

ثبلثا فإف أبيتم فالحقوا بيمنكم كسقوا بغدركم فإف اهلل تعالى قاؿ تكفل لي بالشاـ كأىلو كذا
ركاه الشعيثي عن يونس كركاه إبراىيم بن أبي شيباف الدمشقي عن يونس
_________

(  ) 5باالصل  :فمن أتى فليلحق بمنو كلينشق بعذره
(  ) 2عن خع كباالصل " كحديث " كفي المطبوعة  :أبو مسعود عبد الرحيم بن علي عنو
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فأدخل بينو كبين أبي حوالة أبا إدريس الخوالني أخبرناه أبو الغنائم محمد بن علي بن ميموف بن
النرسي في كتابو كحدثناه أبو الفضل محمد بن ناصر عنو قاؿ نا أبو الحسين المبارؾ بن عبد
الجبار الطيورم كأبو الغنائم بن النرسي كاللفظ لو قاال أنبأنا عبد الوىاب بن محمد بن موسى

كأخبرنا أبو الفضل بن ناصر أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيركف أنبأنا أبو الحسين
محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد االصبهاني قاال أنا أحمد بن عبداف الشيرازم قاال أنا أبو

الحسين محمد بن سهل المقرئ حدثنا محمد بن إسماعيل البخارم قاؿ سمع محمد بن

المبارؾ ىو الصورم سمع إبراىيم يعني ابن أبي شيباف سمع يونس بن حلبس عن أبي إدريس
عن ابن حوالة قاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) عليك بالشاـ [ * * * ] ركاه أبو الربيع

سليماف بن عتبة الغساني عن يونس عن أبي إدريس أيضا إال أنو قاؿ عن أبي الدرداء بدال عن
أبي حوالة أخبرناه أبو علي الحسن بن علي بن المسلمة الفقيو أنبأنا أبو الفتح نصر بن زيد بن

علي بن إبراىيم الفقيو كأبو محمد عبد اهلل بن عبد الرزاؽ بن فضيل كأخبرناه أبو الحسن علي
بن زيد بن علي السلمي أنا الفقيو أبو الفتح نصر بن إبراىيم قاال أنا أبو الحسن محمد بن

عوؼ أنبأنا الحسن بن منير أبنأنا محمد بن خريم نا ىشاـ بن عمار نا سليماف بن عتبة نا ( ) 5
يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )

قاؿ ستجندكف أجنادا مجندة جندا بالشاـ كجندا باليمن كجندا بالعراؽ كجندا بمصر قالوا فخر
لنا يا رسوؿ اهلل قاؿ عليكم بالشاـ قالوا إنا أصحاب ماشية كعمود كال نطيق الشاـ قاؿ فمن لم
يطق الشاـ قاؿ فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق بغدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو

كأخبرناه أبو علي الحداد إجازة كحدثني أبو مسعود االصبهاني عنو قاال أنا أبو نعيم الحافظ نا
سليماف بن أحمد أنا أحمد بن المعلى نا ىشاـ بن عمار نا

_________

(  ) 5باالصل " بن " تحريف
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سليماف بن عتبة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي ( صلى اهلل عليو

ك سلم ) قاؿ إنكم ستجندكف أجنادا مجندة جندا بالشاـ كمصر كالعراؽ كاليمن قاؿ فخر لنا يا

رسوؿ اهلل قاؿ عليكم بالشاـ قالوا إنا أصحاب ماشية كعمود كإنا ال نطيق الشاـ قاؿ فمن أبى
فليلحق بيمنو كليستق (  ) 5من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأخبرناه أبو

علي الحداد في كتابو كحدثني أبو مسعود عنو أنبأنا أبو نعيم حدثنا االصبهاني أنبأنا أبو القاسم

بن أبي بكر بن أبي علي نا أبو الشيخ بن أبي عاصم كحدثنا ىشاـ بن عمار نا سليماف بن عتبة
سمعت يونس بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )

قاؿ مثلو كأما حديث جبير بن نفير فأخبرناه أبو علي الحداد في كتابو كحدثني أبو مسعود عنو

أنبأنا أبو نعيم حدثنا سليماف بن أحمد الطبراني أنبأنا أبو بكر بن سهل نا عبد اهلل بن أبي ( ) 2
صالح حدثني معاكية عن أبي يحيى كىو سليم بن عامر أف جبير بن نفير حدثو عن عبد اهلل بن

حوالة األزدم أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ إنكم ستكونوا (  ) 3أجنادا مجندة

جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن فعليكم بالشاـ فإنها صفوة اهلل في األرض كفيها

خيرتو من عباده فمن (  ) 4أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل قد تكفل لي بالشاـ
كأىلو كأخبرناه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندم أنا أبو بكر ىبة اهلل بن
الحسين أنبأنا أبو الحسين محمد بن الفضل نا (  ) 5عبد اهلل بن جعفر بن درستوية نا يعقوب
بن سفياف نا عبد اهلل بن صالح حدثني معاكية بن صالح عن أبي يحيى أف جبير بن نفير حدثو

عن عبد اهلل بن حوالة عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنو قاؿ إنكم ستجندكف أجنادا

جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن فعليكم بالشاـ
_________

(  ) 5باالصل " كلينشق "
(  ) 2كذا باالصل كخع " بن أبي صالح " كفي الكاشف  " :بن صالح " يركم عن معاكية بن
صالح كيركم عنو " بكر بن سهل " كقد كرد ىنا باالصل " أبو بكر بن سهل " خطأ

(  ) 3كذا باالصل كخع كالصواب  :ستكونوف
(  ) 4باالصل " فمن أتى

كلينشق بعذره " صوبنا العبارة مما تقدـ
(  ) 5باالصل  :بن تحريف

()72/5

فإنها صفوة اهلل في أرضو كفيها خيرة (  ) 5اهلل تعالى من عباده فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق

(  ) 2من غدره فإف اهلل تعالى قد توكل لي بالشاـ كأىلو كأخبرنا أبو علي الحداد إجازة كحدثني

عنو أبو مسعود االصبهاني عنو أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني أنبأنا أبو الشيخ
االصبهاني نبأنا ابن أبي عاصم نبأنا ىشاـ بن عمار نا يحيى بن حمزة نا نصر بن علقمة عن
جبير بن نفير عن عبد اهلل بن حوالة قاؿ كنا عند النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقلت يا

رسوؿ اهلل خر لي قاؿ أختار لك الشاـ يا أىل الشاـ فعليكم بالشاـ فإف صفوة اهلل تعالى من
أرضو الشاـ ىذا مختصر من حديث أخبرناه بتمامو أبو الفتح نصر اهلل بن محمد بن عبد القوم

الفقيو حدثنا نصر بن إبراىيم بن نصر الزاىد أنبأنا أبو الفتح ابن محمد النحوم حدثنا أبو

العباس أحمد بن عمر بن عبد الملك بن موسى أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن سالم (
 ) 3حدثنا أبو الوليد ىشاـ بن عمار كأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي الحسن بن إبراىيم
الداراني أنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد الواسطي أنبأنا

أبو العباس أحمد بن عمر بن عبد الملك بن موسى أنا عبد اهلل بن محمد بن سالم ببيت

المقدس نا ىشاـ بن عمار نا يحيى بن حمزة حدثنا نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن عبد

اهلل بن حوالة قاؿ كنا عند رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فشكوا إليو الفقر كالعرم كقلة
الشئ فقاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) بل أبشركا فواهلل ألنا ككثرة أخوفني عليكم كقاؿ

الواسطي ألنا ككثرة الشئ أخوؼ عليكم من قلتو كاهلل ال يزاؿ ىذا األمر فيكم حتى تفتح لكم

أرض فارس كأرض الركـ كأرض حمير كحتى تكونوا أجنادا ثبلثة جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ

كجندا باليمن كحتى يعطى الرجل مائة دينار فيتسخطها ( ) 4
_________

(  ) 5باالصل كخع " خيفة " كالتصويب عن المطبوعة 65 / 5
(  ) 2باالصل  " :فمن أتى
كلينشق "

(  ) 3باالصل " سبلـ " كالتصويب عن تقريب التهذيب كالكاشف ككنيتو أبو محمد كالزيادة
عن تقريب التهذيب

(  ) 4عن مختصر ابن منظور  55 / 5كخع كباالصل  " :فيستخطها "
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قاؿ ابن حوالة فقلت يا رسوؿ اهلل كمن يستطيع الشاـ كبها الركـ ذات القركف فقاؿ رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) سيخلفنكم اهلل فيها حتى تظل العصابة فيهم البيض قمصهم المحلقة (

 ) 5أقفاؤىم قياما على الرجل األسود منكم كقاؿ الواسطي المحلوؽ كما أمرىم فعلوا كأف بها
اليوـ رجاال ألنتم اليوـ أحقر في أعينهم من القرداف في أعجاز اإلبل قاؿ ابن حوالة فقلت

فاختر لي يا رسوؿ اهلل إذا أدركني ذلك قاؿ اخترت لك الشاـ فإنها صفوة اهلل تعالى من ببلده
يسكنها صفوتو من عباده يا أىل اإلسبلـ فعليكم بالشاـ فإف صفوة اهلل تعالى من األرض الشاـ

فمن أبى فليلحق بيمنو كليستق (  ) 2من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو قاؿ

فسمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير يقوؿ فعرؼ أصحاب النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )

نعت ىذا الحديث في جزء بن سهيل (  ) 3ككاف قد كلي األعاجم ككاف أكيدما قصيرا فكانوا

يمركف كتلك األعاجم حولو قياـ ال يأمرىم بشئ إال فعلوه فيتعجبوف من ىذا الحديث ركاه عبد
اهلل بن يوسف عن يحيى بن حمزة فخالفو في بعض ألفاظو أخبرنا أبو القاسم زاىر بن طاىر بن

محمد الشحامي (  ) 4بنيسابور قاال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ
كأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا أبو بكر بن البللكائي قاال أنبأنا أبو الحسين محمد

بن الحسين بن الفضل القطاف أنبأنا عبد اهلل بن جعفر أنبانا يعقوب نا عبد اهلل بن يوسف نا

يحيى بن حمزة حدثني أبو علقمة نصر (  ) 5بن علقمة فرد الحديث إلى جبير بن نفير قاؿ
قاؿ عبد اهلل بن حوالة (  ) 6كنا عند رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )
_________

(  ) 5زيادة عن خع

(  ) 2باالصل  " :فمن أتى
كلينشق "

(  ) 3عن مختصر ابن منظور  55 / 5كباالصل " سهل " كفي المطبوعة  :جبر بدؿ جزء
(  ) 4باالصل " السجابي " كفي خع  " :النجامي " كالمثبت  " :الشحامي " عن المطبوعة
(  ) 5سقطت من االصل كاستدركت عن خع
(  ) 6باالصل كخع  " :حوار " تحريف
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فشكونا إليو العرم كالفقر كقلة الشئ فقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أبشركا فواهلل

ألنا من كثرة الشئ أخوفني عليكم من قلتو كاهلل ال يزاؿ ىذا األمر فيكم حتى يفتح اهلل تعالى (
 ) 5أرض الشاـ كفارس كأرض الركـ كأرض حمير حتى تكونوا ثبلثة أجناد جندا بالشاـ كجندا

باليمن كجندا بالعراؽ كحتى يعطى الرجل المائة فيتسخطها (  ) 2قاؿ ابن حوالة قلت يا رسوؿ

اهلل كمن يستطع الشاـ كبو الركـ ذات القركف قاؿ كاهلل ليفتحنها اهلل تعالى عليكم كليستخلفكم
فيها حتى تظل العصابة البيض منهم قمصهم المحلقة أقفاىم قياما على الركيجل األسود منكم

المحلوؽ كما أمرىم من شئ فعلوه كإف بها اليوـ رجاال (  ) 3أنتم أحقر في أعينهم من القرداف
في أعجاز اإلبل قاؿ ابن حوالة فقلت يا رسوؿ اهلل اختر لي إف أدركني ذلك الزماف قاؿ إني
أختار لك الشاـ فإنو صفوة اهلل تعالى من ببلده كإليو يجتبي صفوتو من عباده يا أىل اليمن

عليكم بالشاـ فإف صفوة اهلل من أرضو الشاـ أال فمن (  ) 4أبى فليستق من غدره اليمن فإف

اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو قاؿ أبو علقمة فسمعت عبد اهلل بن جبير يقوؿ فعرؼ

أصحاب رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) نعت الحديث في جزء بن سهيل (  ) 5السلمي
ككاف على األعاجم في ذلك الزماف فكاف إذا راحوا إلى مسجد نظركا إليو كإليهم قياما حولو

فعجبوا لنعت رسوؿ اهلل فيهم قاؿ أبو علقمة أقسم رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) في

ىذا الحديث ثبلث مرات ال نعلم أنو أقسم في حديث مثلو كأما حديث أبي قتيلة فأخبرناه أبو

القاسم ىبة اهلل بن عبد الواحد ابن حصين أنا أبو علي الحسن بن علي بن المذىب أنبأنا أبو
بكر بن مالك نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي حدثنا حيوية بن شريح كيزيد بن عبد ربو قاؿ

أنبأنا بقية حدثني بحير بن سعد (  ) 6عن خالد بن معداف عن أبي قتيلة (  ) 7عن ابن حوالة

أنو قاؿ قاؿ

_________

(  ) 5زيادة عن ىامش االصل
(  ) 2باالصل " فيسخطها " كالمثبت عن مختصر ابن منظور
(  ) 3عن خع كالمطبوعة  67 / 5كباالصل  " :كبلال "
(  ) 4باالصل  " :فمن أتى فلينشق
"

(  ) 5عن مختصر ابن منظور كباالصل " حر بن سهل "
(  ) 6في تقريب التهذيب  " :سعيد " كبحير بكسر الحاء

(  ) 7باالصل " أبي قبيلة " خطأ كىو أبو قتيلة مرثد بن عبد اهلل كالزيادة عن خع
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رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنو قاؿ سيصير األمر إلى أف تكونوا جنودا مجندة جند

بالشاـ كجندا باليمن كجندا بالعراؽ فقاؿ ابن حوالة خر لي يا رسوؿ اهلل قاؿ إذا أدركت ذلك
قاؿ عليو الصبلة ك السبلـ عليك بالشاـ فإنو خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده

فإف أبيتم فعليكم بيمنكم كأسقوا من غدركم فإف اهلل تبارؾ كتعالى قد توكل لي بالشاـ كأىلو

كأنبأناه أبو علي الحداد كحدثني عنو أبو مسعود االصبهاني أنبأنا أبو نعيم الحافظ نا سليماف
بن أحمد نا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثنا حيوة بن شريح نا بقية عن بحير بن

سعيد (  ) 5عن خالد بن معداف عن أبي قتيلة (  ) 2عن عبد اهلل بن حوالة األزدم قاؿ قاؿ
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ستصير األمور إلى أف تصيركا جنودا مجندة جندا بالشاـ

كجندا باليمن كجندا بالعراؽ فقاؿ ابن حوالة خر لي يا رسوؿ اهلل قاؿ عليك بالشاـ فإنو خيرة

اهلل من أرضو يجتبي إليو خيرتو من عباده فإف أبيتم فعليكم بيمنكم كاسقوا من غدركم فإف اهلل
تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأخبرناه أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن إبراىيم المعركؼ بابن

الخطاب كأبو صادؽ مرشد بن يحيى بن القاسم بن علي إجازة كأخبرناه أبو محمد عبد الرحمن

بن أبي الحسن بن إبراىيم الدارقي (  ) 3أنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد اإلسفرائيني ( 4
) قالوا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن الطاىر الطباؿ (  ) 5أنبأنا أبو

الطاىر محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن نصر الذىلي نا موسى بن ىاركف نا أبو طالب نا بقية بن
الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معداف عن أبي قتيلة (  ) 6عن أبي حوالة أنو قاؿ قاؿ
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) سيصير األمر إلى أف تكونوا أجنادا مجندة جندا بالشاـ

كجندا

_________

(  ) 5باالصل كخع " يحيى بن سعد " كالتصحيح عن تقريب التهذيب
(  ) 2كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  :الداراني
(  ) 3عن المطبوعة كباالصل " الفرايني "
(  ) 4كذا كرد اسمو كنسبتو باالصل كفي االنساب  :الطفاؿ كلم يرد في عامود نسبو " الطاىر
" كىذه النسبة إلى بيع الطفل كىو الطين الذم يؤكل

(  ) 5باالصل " بن " خطأ

(  ) 6باالصل  " :أبي قبيلة خطأ
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بالعراؽ كجندا باليمن فقاؿ أبو حوالة خر لي يا رسوؿ اهلل إف أدركت ذلك قاؿ فعليكم بالشاـ
فإنها خيرة اهلل تعالى من أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده فإف أبيتم (  ) 5فعليكم بيمنكم

كاسقوا من غدركم فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو قاؿ كحدثنا موسى بن ىاركف أنبأنا

ىماـ بن أبي بدر عن بقية بإسناده نحوه كأخبرناه مختصرا أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا أبو
الحسين بن النقور أنبأنا عيسى بن علي أنبأنا عبد اهلل بن محمد البغوم أنبأنا أبو طالب عبد

الجبار بن عاصم الشامي نا بقية عن بحير (  ) 2بن سعد عن خالد بن معداف عن أبي قتيلة (

 ) 3عن ابن حوالة قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليك بالشاـ فإف اهلل تعالى قد تكفل لي
بالشاـ كأىلو كذا ركاه ثور بن يزيد عن جابر عن (  ) 4خالد بن معداف أخبرناه أبو علي الحداد
كتابة كحدثني أبو مسعود أنا أبو نعيم الحافظ نا سليماف بن احمد نا محمد بن علي بن شعيب

السمسار نا إسماعيل بن إبراىيم الترجماني نا داكد (  ) 5بن الجراح عن صدقة عن ثور بن
يزيد عن خالد بن معداف حدثني أبو قتيلة قاؿ شهدت معاكية بن أبي سفياف في بيت المقدس

على منبر يخطب قاؿ إذا قاـ إليو رجل فكاف أكؿ ما استفتح بو قاؿ بينا أنا عند رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) إذ قاؿ إف اهلل فاتح لكم كممكن لكم فقاؿ رجل خر لي قاؿ عليك

بالشاـ فإنها خيرة اهلل من أرضو يجتبي إليها خيرتو من عباده كخالفهما فضالة بن شريك

الحمصي عن خالد فقاؿ عن العرباض بن سارية لم يذكر أبا قتيلة كال ابن حوالة أخبرنا أبو علي
الحسن بن أحمد المقرئ في كتابو كحدثني أبو مسعود

_________

(  ) 5باالصل  :أتيتم

(  ) 2باالصل  " :يحيى " كقد تقدـ
(  ) 3باالصل  " :أبي قبيلة " خطأ
(  ) 4عن خع

(  ) 5كذا باالصل كفي تقريب التهذيب  :ركاد
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االصبهاني عنو أنبأنا عبد الرحمن بن محمد أحمد الذكواني (  ) 5نا عبد اهلل بن محمد بن

جعفر الوراؽ نا (  ) 2بن أبي عاصم أنبأنا عمرك بن عثماف نا محمد بن حمير نا فضالة بن

شريك عن (  ) 3خالد بن معداف عن عرباض بسارية عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ
قد تكفل اهلل تبارؾ تعالى بالشاـ كأىلو ىذا مختصر كأخبرناه بتمامو أبو علي الحسن بن أحمد
الحداد كجماعة إجازة قالوا أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم بن ريذة (

 ) 4التاجر نا أبو القاسم سليماف بن أحمد الطبراني نا إبراىيم بن محمد بن عرؽ ( ) 5

الحمصي نا عمرك بن عثماف نا محمد بن حمير نا فضالة بن شريك عن خالد بن معداف عن

العرباض عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنو قاـ يوما من األياـ في الناس فقاؿ أيها الناس

توشكوا (  ) 6أف تكونوا أجنادا مجندة جندا بالشاـ كجندا بالعراؽ كجندا باليمن فقاؿ ابن
حوالة يا رسوؿ اهلل إف أدركني ذلك الزماف فاختر لي فقاؿ إني اخترت لك الشاـ فإنو خيرة
المسلمين كصفوتو من ببلده يجتبي إليها صفوتو من خلقو فمن (  ) 7أتى فليلحق بيمنو

كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كىذاف القوالف صحيحاف فقد

جاءت الركاية عنهما في حديث كاحد كأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم فيما قرأتو عليو عن

أبي طاىر محمد بن أحمبن أبي الصفر أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد الغساني
بقرائتي عليو أنبأنا أبو يعلى عبد اهلل بن محمد بن حمزة بن أبي كريمة بصيدا أخبرني محمد بن

المعافا بن أحمد بن عمرك بن عثماف الحمصي نا محمد بن حمير حدثني فضالة بن شريك

حدثني خالد بن معداف عن العرباض بن سارية السليمي عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنو

قاـ

_________
(  ) 5سقطت من االصل

(  ) 2عن االنساب كباالصل " الدكالبي " ىذه النسبة إلى ذكواف اسم لبعض أجداد المنتسب
إليو كالزيادة عن االنسباب ( الذكواني )

(  ) 3باالصل  " :بن " تحريف

(  ) 4باالصل كخع كالمطبوعة  " :زيده " خطأ كالصواب عن التبصير
(  ) 5عن خع كباالصل  :غزؼ

(  ) 6كذا باالصل كخع كباالصل  :غزؼ
(  ) 7باالصل  :فمن أتى
كلينشق من عذره
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في الناس يوما فوعظهم موعظة بليغة كجلت منها القلوب كذرفت منها األعين العيوف فقاؿ أيها

الناس يوشك أف تكونوا أجنادا مجندة جند بالشاـ كجند بالعراؽ كجندا باليمن فقاـ عبد اهلل بن
حوالة فقاؿ يا رسوؿ اهلل إف أدركني ذلك فاختر لي قاؿ إني اختار لكم الشاـ فإنو عقر ( ) 5

دار المسلمين كصفوة اهلل من ببلده يجتبي إليها صفوتو من خلقو كأما أنتم فكلتكم ( ) 2

يمنكم اسقوا من غدركم فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث سلماف فأخبرناه
أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو أبو علي بن المذىب أنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل بن

أحمد حدثني أبي نا عصاـ بن خالد كعلي بن عياش قاؿ أنبأنا حريز (  ) 3عن سلماف بن سمير
عن ابن حوالة األزدم ككاف من أصحاب رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) عن النبي ( صلى

اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ستكوف أجناد مجندة شاـ كيمن كعراؽ كاهلل تعالى أعلم بأيها بدأ

كعليكم بالشاـ أال كعليكم بالشاـ أال كعليكم بالشاـ فمن كره فعليو يمنو كليستق من غدره
فإف اهلل قد تكفل لي بالشاـ كأىلو اخبرناه أبو علي الحداد إجازة كحدثني عنو أبو مسعود

األصبهاني نا أبو نعيم الحافظ نا أبو القاسم سليماف بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى
بن حمزة نا علي بن عياش الحمصي نا حريز (  ) 4بن عثماف نا سلماف بن سمير عن عبد اهلل

بن حوالة عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ تكوف أجنادا جند بالشاـ كجند بالعراؽ كجند

باليمن كاهلل أعلم بأيها بدأ فعليكم بالشاـ ثبلث مرات فمن كره فعليو بيمنو كليستق من غدره

فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأخبرناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد
أنبأنا أبو منصور شجاع الصقلي أنا أبو عبد اهلل إسحاؽ بن يحيى بن محمد بن مندة حدثنا

إسماعيل يعني ابن محمد الصفار نا عبد الكريم بن الهيثم أنا ابن الشمار أنبانا حريز (  ) 5بن

عثماف

_________

(  ) 5عن مختصر ابن منظور  52 / 5كباالصل كخع " مقر "
(  ) 2في مختصر ابن منظور  " :فعليكم " كفي المطبوعة  " :كإما أبيتم فعليكم "

(  ) 3باالصل كخع كالمطبوعة " جرير " خطأ كالصواب ما أثبت انظر ترجمة حريز بن عثماف
في تهذيب التذيب 465 / 5
(  ) 4كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  :أبو اليماف

(  ) 5باالصل كخع كالمطبوعة " جرير " تحريف كالصواب ما أثبت انظر ما تقدـ بشأنو قريبا
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عن سلماف بن سمير يرده إلى عبد اهلل بن حوالة نحوه كأنبأنا أبو علي الحداد كحدثني أبو

مسعود أنبأنا أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن نبأنا أبو محمد عبد
اهلل بن محمد بن جعفر نبأنا ابن أبي عاصم نا عمرك (  ) 5بن عثماف نا أبي عن حريز (  ) 2بن
عثماف عن سلماف بن بشير (  ) 3عن ابن حوالة عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ إف

اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث عبد اهلل كالحارث ككثير فأخبرناه أبو الحسن

علي بن أحمد بن محمد بن منصور الفقيو أنبأ أبي أبو العباس أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر نا
الحسن بن حبيب الحنابصرم (  ) 4نا عبد اهلل بن عبيد بن يحيى بن أبي حرب أنبأنا أبو

علقمة نصر بن خزيمة بن جنادة أخبرني أبي عنصر بن علقمة عن أخيو يعني محفوظ بن علقمة

عن ابن عايذ كىو ابن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الثماني كجبير بن نفير كالحارث بن

الحارث ككثير بن مرة كنفر من الفقهاء أف ابن حوالة (  ) 5قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو

ك سلم ) لتكونن أجناد ثبلثة جند بالشاـ كجند بالعراؽ كجند باليمن فعليكم بالشاـ فإنها صفوة

اهلل من ببلده كإليها يجتبي صفوتو من عباده فمن أبى فليستق (  ) 6بغدر اليمن فإف اهلل تعالى
قد تكفل لي بالشاـ كأىلو كأما حديث ابن شقيق فأخبرناه أبو زكريا يحيى بن عبد الوىاب بن

منده في كتابو كحدثني عنو أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاؼ بن أحمد

الموصلي ببغداد عنو أنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراىيم بن إسحاؽ بن زياد

الضبي المعركؼ بابن ريذة (  ) 7في شهور ستة سبع كثبلثين كأربعمائة أنبأنا أبو القاسم
_________
(  ) 5باالصل  " :عمر " كالمثبت عن تذكرة الحفاظ 599 / 5

(  ) 2باالصل كخع كالمطبوعة " جرير " " تحريف كالصواب ما أثبت انظر ما تقدـ بشأنو قريبا
(  ) 3كذا كرد باالصل ىنا كالصواب " سمير " كقد تقدـ
(  ) 4في المطبوعة  :الحصايرم

(  ) 5باالصل  :كخع  " :ابن أبي حوالة "
(  ) 6باالصل  :فمن أتى فلينشق

(  ) 7ببلصل " زيده " كمثلو في المطبوعة كبلىما خطأ كالصواب ما أثبتناه راجع تبصير المنتبو
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سليماف بن أحمد بن أيوب نا إدريس بن جعفر نا يزيد بن (  ) 5ىاركف نا كهمس بن الحسن

عن عبد اهلل بن شقيق عن عبد اهلل بن حوالة قاؿ كنا مع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

في سفر فقاؿ يا ابن حوالة كيف أنت إذا أدركتك فتنة تفور في أقطار األرض كأنها صياصي (
 ) 2بقر قلت ما تأمرني يا رسوؿ اهلل قاؿ عليك بالشاـ ركاه خالد بن الحارث عن كهمس عن
ابن شقيق فأدخل بينو كبين أبي حوالة رجبل أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميموف بن

النرسي الكوفي في كتاب كحدثنا أبو الفضل محمد بن علي بن ناصر أنبأ أبو الحسين المبارؾ
بن عبد الجبار بن أحمد بن الطيورم كأبو الغنائم النرسي كاللفظ لو قاال أنبأنا أبو أحمد عبد

الوىاب بن محمد بن موسى الغندجاني الواسطي فأخبرنا أبو الفضل بن ناصر أنبأنا أبو الفضل
أحمد بن الحسين بن خيركف أنبانا أبو الحسين بن محمد بن الحسن بن أحمد االصبهاني كأبو
أحمد الغندجاني قاال أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبداف بن محمد بن الفرج الشيرازم الحافظ
أنبأنا أبو الحسن محمد بن سهل المقرئ نا أبو محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إسماعيل

البخارم قاؿ كقاؿ عارـ حدثنا خالد بن الحارث سمع كهمس عن ابن شقيق عن رجل يقاؿ لو

زايدة أك مزيدة عن أبي حوالة قاؿ كنت مع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) في سفر فذكر

فتنة تثور في أقطار األرض قاؿ عليك بالشاـ أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن
الفتح الفقيو نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد التميمي أنبأنا أبو بكر محمد بن رزؽ اهلل بن أبي

عمرك بمنين كأبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن شماس (  ) 3قاال نا أبو عبد اهلل الحسين بن
أحمد بن أبي ثابت أنبانا أبو عقيل أنس بن عبد السبلـ أنبأنا عمرك بن ىشاـ حدثنا عثماف بن

عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوباف عن العواـ
_________

(  ) 5سقطت من االصل كخع كاستدركت عن المطبوعة 72 / 5

(  ) 2صياصي جمع صيصة كىي قرف البقر ( قاموس ) شبو الفتنة بها لشدتها كصعوبة االمر
فيها ( اللساف )

(  ) 3في خع  " :مشماش " كفي المطبوعة  " :مشماس "
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عن عبد اهلل بن مساحق قاؿ سمعت ابن عمر يقوؿ قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم
) تجندكف أجنادا قاؿ رجل يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليك بالشاـ فإنها صفوة اهلل في األرض

كفيها خيرتو من عباده فمن رغب عن ذلك فليلحق بيمنو كليستق (  ) 5بغدره فإف اهلل تعالى قد
تكفل لي بالشاـ كأىلو اخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابو كحدثني أبو مسعود

عبد الرحيم بن علي بن أحمد أنبأنا أبو القاسم بن أبي بكر بن أبي علي عبد الرحمن نا أبو

محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حياف أبو الشيخ (  ) 2أنبانا أحمد بن الحسن بن عبد
الملك أنا أبو أمية الحراني نا عثماف بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوباف عن

العواـ عن عبد اهلل بن مساحق قاؿ سمعت ابن عمر يقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك

سلم ) إف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو ىو الصواب نا أبو العواـ كذا ركم عن عثماف

بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني كركاه محمد بن سليماف بن أبي داكد الحراني المعركؼ

بالبومة عن ابن ثوباف فقاؿ عن أبي العواـ أخبرناه أبو علي الحداد في كتابو كحدثني أبو مسعود
االصبهاني عنو أنبأنا أبو نعيم الحافظ نا سليماف بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاؽ التسترم
نا مخلد بن مالك نا محمد بن سليماف بن أبي داكد نا ثوباف نا أبو العواـ أنو سمع عبد اهلل بن

مساحق يقوؿ سمعت ابن عمر يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ

تجندكف أجنادا قاؿ رجل يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ عليك بالشاـ فإنها صفوة اهلل من ببلده بها
خيرتو من عباده فمن رغب عن ذلك فليلحق بيمنو كليستق من غدره (  ) 3فإف اهلل تعالى قد

تكفل لي بالشاـ كأىلو أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد كجماعة قالوا أنبأنا محمد بن عبد اهلل
بن

_________

(  ) 5باالصل  " :كلينشق "

(  ) 2باالصل كخع  " :بن الشيخ " كفي المطبوعة  :حباف بالباء الموحدة خطأ كىو صاحب
كتاب طبقات المحدثين بأصبهاف
(  ) 3باالصل " كلينشق من عذره "
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أحمد بن ريذة (  ) 5أنا أبو القاسم الطبراني أنا أحمد بن زىير التسترم نا حماد بن اشكاب نا
إسحاؽ بن إدريس نا أباف بن يزيد نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قبلبة عن عبد اهلل بن يزيد

أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ يكوف بالشاـ جند كبالعراؽ جند كباليمن جند فقاـ
رجل فقاؿ يا رسوؿ اهلل خر لي فقاؿ عليك بالشاـ فإف اهلل تعالى قد توكل لي بالشاـ كأىلو كذا

ركاه الطبراني في مسنده عن عبد اهلل بن يزيد الخثعمي كال يثبت لو صحبة كقد ركاه أبو بكر بن
أبي عاصم عن ابن اشكاب مختصرا أخبرنا أبو علي الحداد إجازة كحدثني أبو مسعود عبد

الرحيم بن علي بن أحمد عنو أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن

المعدؿ أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر الحافظ أنبأنا ابن أبي عاصم أنبأنا ( ) 2
محمد بن اشكاب أنبأنا إسحاؽ بن إدريس أنبأنا أباف حدثنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو قبلبة
عن عبد اهلل بن يزيد أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ إف اهلل تعالى قد توكل لي بالشاـ
كأىلو المحفوظ عن أبي قبلبة عبد اهلل بن زيد الحرسي (  ) 3حديثو عن سالم بن عبد اهلل بن
عمر عن أبيو بلفظ آخر أخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن الحصين أنبأنا أبو علي بن

المذىب أنبأنا أبو بكر بن مالك نبأنا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي أنبأنا الوليد حدثنا األكزاعي
أف يحيى بن أبي كثير حدثو أف أبا قبلبة حدثو عن سالم بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر قاؿ

سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ تخرج نار من حضرموت أك (  ) 4نحو من
حضرموت فتسوؽ الناس قلنا يا رسوؿ اهلل ما تأمرنا قاؿ عليكم بالشاـ

_________

(  ) 5باالصل " زيده " تحريف
(  ) 2زيادة عن خع

(  ) 3كذا باالصل كخع كفي تقريب التهذيب  :الجرمي
(  ) 4في مسند أحمد  " 8 / 2تخرج نار من حضرموت أك بحضرموت
" كفي مختصر ابن منظور  " 52 / 5أك من بحر حضر موت "
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كأخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكام كأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن

ىوازف القشيرم بنيسابور قاال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن الجنزركدم (  ) 5أنبأنا أبو عمرك (
 ) 2محمد بن أحمد بن حمداف كأخبرناه أبو عبد اهلل الحسين بن عبد الملك بن الحسين

الخبلؿ األديب بأصبهاف أنبأنا أبو القاسم إبراىيم بن منصور سبط بحركيو أنبأنا أبو بكر محمد

(  ) 3بن علي بن إبراىيم كعلي (  ) 4بن عاصم قاال أنبأنا أبو يعلى الموصلي نا زىير حدثنا

الوليد بن مسلم أنا األكزاعي كقاؿ ابن حمداف حدثني يحيى بن أبي كثير أف أبا قبلبة حدثو عن
سالم بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر قاؿ سمعت النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كقاؿ ابن

حمداف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ تخرج نار من نحو حضرموت أك من

حضرموت تسوؽ الناس فقلت كقاؿ ابن حمداف فقلنا يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا قاؿ عليكم
بالشاـ كأخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكم كأبو محمد ىبة اهلل بن سهل بن عمر بن

محمد السندم الفقيو بنيسابور قاال أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الجنزركذم أنبأنا أبو

أحمد بن محمد أنبأنا أبو محمد الباغندم أنبأنا ىشاـ بن عمار نا يحيى بن حمزة عن األكزاعي
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قبلبة عن سالم بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو عن النبي ( صلى

اهلل عليو ك سلم ) قاؿ سمعتو يقوؿ ستخرج نار من نحو (  ) 5حضرموت أك قاؿ من
حضرموت قلت يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا قاؿ عليك بالشاـ كأخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم
السلمي الفقيو أنا أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد أنا جدم أنا أبو بكر أنا الحسن بن

علي اإلماـ نا سعيد بن عبدكس نا محمد بن يوسف الفريابي أنبأنا األكزاعي حدثني يحيى بن
أبي كثير حدثني أبو قبلبة الجرمي حدثني سالم بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر قاؿ قاؿ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )
_________

(  ) 5ىذه النسبة إلى جنزركذ قرية من قرل نيسابور ( ياقوت ) كعنو الضبط
(  ) 2في المطبوعة  : 75 / 5أنا أبو عمر نا محمد بن أحمد
(  ) 3عن تذكرة الحفاظ  5976 / 3كباالصل " أحمد

" (  ) 4زيادة عن المطبوعة 75 / 5
(  ) 5زيادة عن خع
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تخرج في آخر الزماف نار من حضرموت أك قاؿ (  ) 5من نحو حضرموت تحشر الناس قاؿ

قلت يا رسوؿ اهلل ما تأمرنا قاؿ عليكم بالشاـ كأخبرنا أبو عبد اهلل الفراكم كأبو محمد بن أبي

إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارم قاؿ أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد أنا أبو سهل
بشر بن أحمد اإلسفرايني أنبأنا بهلوؿ بن إسحاؽ األنبارم نا سويد بن سعيد نا راشد (  ) 2بن

أبي سعد المصرم عن األكزاعي عن يحيى بن أبي بشر (  ) 3عن أبي قبلبة عن سالم بن

عبدكية (  ) 4عن ابن عمر عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ستخرج نار في آخر

الزماف من حضرموت أك نحو حضرموت تحشر الناس فقلنا يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا قاؿ عليكم
بالشاـ كأخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا أنبأنا أبو الحسين أحمد بن عبد اهلل بن

محمد بن حسنوف إجازة لم (  ) 5يكن سماعا أنبأنا أبو الحسين عبد الوىاب بن الحسن بن
الوليد الكبلبي بدمشق أنبأنا عبد اهلل بن عتاب بن الزفتي نا محمود بن خالد نا عبد اهلل بن كثير
عن األكزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو قبلبة الجرمي أنبأنا سالم بن عبد اهلل بن عمر
نا عبد اهلل بن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ستخرج نار في آخر الزماف

من حضرموت أك من نحو حضرموت تسوؽ الناس فقلنا يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا قاؿ عليكم

بالشاـ كأخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الشامي الفقيو كأبو الحسين عبد الرحمن بن عبد

اهلل بن الحسن بن أحمد بن أبي الحديد قاال أنبأنا أبو عبد اهلل الحسن بن أحمد أنبأنا أبو عبد
اهلل محمد بن الفحاـ نبأنا أبو علي الحسين بن إبراىيم بن خالد بن جابر الفرائضي إمبلء نا

محمد بن صالح البهراني كىو أحمد بن تماـ بن صالح نبأنا المسيب بن كاضح نا الحارث بن

عطية عن األكزاعي عن
_________

(  ) 5باالصل  " :كقاؿ " كالمثبت عن خع
(  ) 2كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  :رشدين بن سعد

(  ) 3كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  " :كثير " كقد تقدـ
(  ) 4كذا بالصل كخع كفي المطبوعة " عبد اهلل " كقد تقدـ
(  ) 5كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  :إف لم يكن سماعا
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يحيى بن أبي كثير عن أبي قبلبة عن سالم عن ابن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) تخرج نار من حضرموت أك من نهر حضرموت تسوؽ الناس قلنا يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا

إذا كاف كذلك قاؿ عليكم بالشاـ كركاه عن يحيى بن أبي كثير عن (  ) 5المبارؾ التمامي

كحسين (  ) 2بن ذكواف المعلم كالحجاج بن الحجاج البصريوف كأباف بن زياد بن يزيد العطار
كأبو معاكية شيباف بن عبد الرحمن الكوفي النحوم كما ركاه األكزاعي عنو فأما حديث علي

فأخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد الشيباني أنا أبو علي المذىب أنبأنا أبو

بكر بن مالك نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي أنبأنا عبد الملك (  ) 3بن عمرك نا علي يعني
ابن المبارؾ عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قبلبة حدثني سالم بن عبد اهلل حدثني عبد اهلل

بن عمر قاؿ قاؿ لنا رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ستخرج نار قبل يوـ القيامة من نحو

(  ) 4حضرموت أك من حضرموت تحشر الناس قالوا فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل قاؿ عليكم

بالشاـ كأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنبانا الشريف أبو الحسن ىبة اهلل بن عبد الرزاؽ

األنصارم أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد اهلل بن بشراف أنبأنا أبو جعفر محمد بن

عمرك بن البخترم نا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي أنبأنا أبو عامر العقدم أنبأنا عبد ( ) 5
المبارؾ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قبلبة عن سالم بن عبد اهلل بن عمر (  ) 6حدثني عبد

اهلل بن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يوشك أف تخرج قبل يوـ القيامة نار
من قبل حضرموت أك من حضرموت تحشر الناس فقالوا يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا قاؿ عليكم

بالشاـ

_________
(  ) 5كذا كفي المطبوعة  " :علي بن المبارؾ " كسيرد حديثو
ترجم لو في تقريب التهذيب  :علي بن المبارؾ الهنائي

كاف لو عن يحيى بن أبي كثير كتاباف

كانظر مسند أحمد بن حنبل / 2

(  ) 2باالصل كخع  " :نا االحسين كحسين بن ذكواف " كلفظتا " نا الحسين " مقحمتاف
فحذفناىما

كسيرد حديث حسين
(  ) 3باالصل " مالك " كالمثبت عن مسند أحمد 53 / 2
(  ) 4في مسند أحمد  " :من بحر "

(  ) 5كذا كردىنا كقد تقدـ أنو " علي بن المبارؾ "
(  ) 6باالصل " عمير " تحريف
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كأما حديث حسين فأخبرناه أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو علي المذىب أنبأنا أبو بكر بن
مالك أنبأنا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا عبد الصمد أنبأنا أبي أنبأنا الحسين يعني المعلم

قاؿ قاؿ لي يحيى حدثني أبو قبلبة حدثني سالم بن عبد اهلل بن عمر (  ) 5حدثني عبد اهلل بن
عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ستخرج نار قبل يوـ القيامة من بحر

حضرموت تحشر الناس قالوا فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل قاؿ عليكم بالشاـ كأما حديث الحجاج
فأخبرناه أبو القاسم بن زاىر بن طاىر بن محمد الشحامي أنبأنا أبو نصر عبد اهلل بن عبد

الرحمن بن علي بن محمد بن موسى أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد السليطي أنبأنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الشرقي أنبانا أحمد بن حفص كعبد اهلل بن محمد الفرا

كقطن يعني ابن إبراىيم قالوا أنبأنا حفص حدثنا إبراىيم عن (  ) 2الحجاج قاؿ حفص عن

قتادة كقاؿ الفرا كقطن عن الحجاج عن يحيى بن أبي كثير كلم يذكر قتادة عن أبي قبلبة عن
سالم بن عبد اهلل عن أبيو أنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) تخرج نار من

حضرموت تحشر الناس فقالوا أين تأمرنا يا رسوؿ اهلل قاؿ عليكم بالشاـ قاؿ أحمد مرة قاؿ
الشاـ قاؿ أبو حامد لم يقل الفرا كقطن قتادة في ىذا اإلسناد كأما حديث أباف فأخبرناه أبو

القاسم ىبة اهلل بن محمد بن الحصين أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن المذىب أنا أبو بكر

بن جعفر بن حمداف أنا عبد اهلل بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي (  ) 3نا يحيى بن إسحاؽ نا
أباف بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قبلبة عن سالم عن أبيو عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل

عليو ك سلم ) قاؿ تخرج نار من قبل حضرموت تحشر الناس قاؿ قلنا فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل

قاؿ عليكم بالشاـ كأما حديث شيباف كأخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو علي بن

المذىب أنبأنا أبو بكر بن مالك أنبأنا عبد اهلل بن أحمد في كتابو كحدثني أبو مسعود
_________

(  ) 5باالصل " عمير " كالمثبت عن مسند أحمد  559 / 2كالحديث فيو كالزيادة التالية عنو
(  ) 2عن خع كباالصل " بن " تحريف

(  ) 3الحديث في مسند أحمد 99 / 2
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االصبهاني عنو أنبأنا أبو نعيم الحافظ نا أبو عمر محمد بن أحمد بن الحسين الهيساني ( ) 5

نا عبد اهلل بن محمد بن النعماف أنبأنا سعيد بن حفص نا شيباف كأخبرنا أبو القاسم بن الحصين
أنبأنا أبو بكر بن علي بن المذىب أنبأنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي ( 2

) نا الحسن بن موسى كالحسين بن محمد قاال ثنا شيباف عن يحيى عن (  ) 3أبي قبلبة عن

سالم بن عبد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )
ستخرج نار من حضرموت زاد أحمد أك من (  ) 4نحو حضرموت قبل القيامة تحشر الناس
قاؿ قلنا يا رسوؿ اهلل فما تأمرنا قاؿ عليكم بالشاـ كأخبرناه أبو البركات عمر بن إبراىيم بن

محمد بن محمد بن (  ) 5أحمد الزبيدم (  ) 6الجبيني بمسجد أبي إسحاؽ بالكوفة أنا أبي
أنا أبو علي إبراىيم بن محمد أنا أبو القاسم زيد بن جعفر العلوم كأخبرنا أبو الحسن علي بن

إبراىيم بن أبي البركات عمر بن إبراىيم بن إسحاؽ بالكوفة كأبو الفضل كتايب بن محمد بن
أحمد بن محمد بن إبراىيم البجلي المعركؼ بابن أبي دفشالة المعدؿ الكوفي بالمسجد

األعظم بالكوفة قاال أنبأنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن سلماف أنا (  ) 7الشريف أبو
القاسم بن جعفر كأبو الحسن محمد بن يعلى قاال أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا

أحمد بن حازـ بن أبي عزرة أنبأنا عبيد اهلل بن موسى أنبأنا شيباف بن أبي يحيى عن أبي قبلبة
عن سالم عن ابن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ستخرج نار من

حضرموت أك من نحو حضرموت نار قبل يوـ القيامة تحشر الناس قالوا قلنا يا رسوؿ اهلل فما
تأمرنا قاؿ عليكم بالشاـ
_________

(  ) 5الهيساني بفتح فسكوف ىذه النسبة إلى ىيساف قرية من قرل أصبهاف ( االنساب ) كفيو
 " :الحسن " بدؿ " الحسين "

(  ) 2مسند أحمد  69 / 2كالزيادة التالية عنو
(  ) 3عن مسند أحمد كباالصل " بن " تحريف
(  ) 4في مسند أحمد  " :بحر "
(  ) 5زيادة عن خع

(  ) 6في المطبوعة  : 79 / 5الزيدم الحسيني
(  ) 7زيادة عن المطبوعة
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كقركاه عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عامر بن عاصم العمرم عن سالم أخبرنا القاسم الخضر (
 ) 5الحسين بن عبد اهلل بن عبداف األزدم بدمشق أنبأنا أبو عبد اهلل الحسن بن عبد الواحد

بي أبي الحديد أنبانا أبو الحسن علي بن موسى بن السمسار أنبأنا محمد بن إبراىيم بن مركاف
أنبأنا عبد الملك أحمد بن إبراىيم التسترم نا محمد بن أبي السرم نا فضالة بن حصين نا عبد

اهلل بن عمر عن سالم بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم

) ستخرج نار من حضرموت فتسوؽ الناس إلى المحشر تقيل إف قالوا كتسير إذا ساركا قالوا يا
رسوؿ اهلل فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل إف أدرؾ ذلك منا قاؿ عليكم بالشاـ أنبأنا أبو المظفر عبد

المنعم بن األستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن ىوازف القشيرم عن أبي الوليد الحسن بن محمد
بن علي البلخي المعركؼ بالدربندم أنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن طلحة بن إبراىيم بن محمد بن

غساف بالبصرة أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبد اهلل بن القاسم بن سوار نا أبو إسحاؽ إبراىيم بن

عبد الوىاب األبزارم نا أبو بكر أحمد بن محمد بن ىاني الطائي األثرـ قاؿ قاؿ أبو عبد اهلل
أحمد بن محمد بن حنبل ركل سالم عن ابن عمر أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ

تخرج نار [ * * * ] ركاه نافع عن ابن عمر عن كعب قاؿ تخرج نار أخبرني أبو القاسم بن
السمرقندم أنبأنا أبو الفضل عمر بن عبد اهلل بن عمر بن البقاؿ قاؿ أنبأنا القاضي أبو القاسم

عبد الواحد بن أحمد بن عثماف بن إبراىيم قاؿ أنبأنا القاضي أبو علي الحسن بن محمد بن
إسحاؽ األنصارم أنبأنا أبو إسحاؽ إسماعيل بن إسحاؽ القاضي قاؿ أنبأنا علي بن عبد اهلل

المديني قاؿ كأما الثالث يعني مما خلف سالما فيو نافع مولى ابن عمر فحدثني بو الوليد بن

مسلم عن مركاف عن األكزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير (  ) 2حدثني أبو (  ) 3قبلبة عن
_________

(  ) 5باالصل " الحضرمي " كالتصحيح عن تذكرة الحفاظ 5297 / 4
(  ) 2باالصل  " :يحي بن أبي إسماعيل بن أبي كثير
" كذا كالمثبت عن تقريب التهذيب

(  ) 3باالصل " أبي "
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سالم بن عبد اهلل عن ابن عمر عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) في قصة النار أنها تخرج
من حضرموت فتحشر الناس قاؿ كلست أحفظ لفظ بل حدثنا علي قاؿ حدثنا أبو عامر عبد

الملك بن عمرك عن علي بن المبارؾ عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قبلبة قاؿ حدثني سالم

بن عبد اهلل حدثني ابن عمر قاؿ قاؿ لنا رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) تخرج نار أخبرنا
(  ) 5األكزاعي في قصة النار كأما حديث نافع حدثناه علي نبأنا محمد بن عبيد الطنافسي نبأنا
عبيد اهلل عن نافع عن ابن عبيد عن كعب قاؿ خرج نار من لفظ سالم إال أنو صيره عن كعب

خبلؼ ما ركل سالم أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا أنبأنا أبو الحسين (  ) 2محمد
بن أحمد بن محمد اآلبنوسي أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني الحافظ أنبأنا

محمد بن علي بن إسماعيل األيلي نا محمد بن سناف الشيرازم أنبا المسيب بن كاضح نا
المعتمر بن سليماف عن أبيو عن بهز بن حكيم عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل خر لي
قاؿ عليك بالشاـ قاؿ الدارقطني تفرد بو المسيب عن معتمر (  ) 3عن أبيو عن بهز عن

سليماف بن طرخاف التيمي (  ) 4قلت ىذا من ركاية األكابر عن األصاغر لقي أنس بن مالك

كأخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن عبد اهلل بن البنا البغدادم

الجريرم بقراءتي عليو قاؿ أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن عبد اهلل الجوىرم

المقنعي (  ) 5المعدؿ قاؿ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن
_________
(  ) 5في المطبوعة  " :كما أخبرناه االكزاعي " مناسب للسياؽ

(  ) 2باالصل  " :أبو الحسن بن محمد " تحريف ما أثبتناه موافقا لما جاء في االنساب
(  ) 3باالصل كخع  " :معمر " كما أثبت كضبط عن تقريب التهذيب

(  ) 4باالصل كخع  " :عن بهز أكبر نهر قد سليماف بن خالد التيمي " كذا كما أثبتناه عن
المجلدة االكلى ص 85
(  ) 5ضبطت عن االنساب كفيو في عامود نسبو اختبلؼ
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أحمد بن لولو أنبأنا الحسن بن أحمد كأخبرنا أبو األعز قراتكين بن األسعد بن المذكور التركي

األزجي بقراءتي علي ببغداد أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوىرم أخبرنا أبو القاسم عبد

العزيز بن جعفر بن أحمد الخرقي (  ) 5أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مالك الشطوم ( 2
) قاؿ أنبأنا حميد بن زنجوية نا ركح بن أسلم نا حماد بن سلمة عن بهز بن الحكيم عن أبيو

عن جده أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ألبي ذر يا أبا ذر كلم يقل ابن البنا يا ابا
ذر كقاؿ إذا رأيت البناء بلغ سلعا فعليك بالشاـ قلت فإف حيل قاؿ قراتكين قاؿ فإف حيل بين
ذاؾ أفأضرب بسيفي من حاؿ بيني كبين ذلك قاال كلكن اسمع كأطع كلو لعبد حبشي زاد ابن

البنا مجدع كأخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك (  ) 3الكرماني
ببغداد أنبأنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطبسي أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن
محمد بن إبراىيم الصدقي بمرك أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم العامرم نبأنا أبو

الموجو محمد بن عمرك بن الموجو بن إبراىيم بن غزكاف الفزارم أنبأنا سعيد يعني ابن ىبيرة

العامرم نبأنا حماد بن سلمة أنبأنا بهز بن حكيم عن أبيو عن جده أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) قاؿ عليكم بالشاـ أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندم
أنبأنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة اإلسماعيلي أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو أحمد بن

عدم نبأنا أبو جعفر بن محمد بن إبراىيم بن عبد اهلل الديبلي (  ) 4بمكة نا عبد الحميد بن
صبيح نا حماد بن زيد عن بهز بن حكيم عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل

_________

(  ) 5ضبطت عن االنساب كىذه النسبة إلى بيع الثياب كالخرؽ

(  ) 2كذا كىذه النسبة إلى جنس من الثياب يقاؿ لها الشطوية كبيعها كىي منسوبة إلى شطا
من أرض مصر
( االنساب ) كفيو  :بن ىبلؿ الشطوم

كفي المطبوعة  " 85 / 5النيبطوني " تحريف
(  ) 3مجدع  :المقطوع االذنين

(  ) 4عن االنساب كىذه النسبة إلى ديبل بلدة من ببلد ساحل البحر من ببلد الهند
كباالصل كالمطبوعة  " 82 / 5الدبيلي " تحريف
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تأمرني قاؿ فنحا بيده الشاـ أخبرنا عاليا أبو سهل محمد بن إبراىيم بن سعدكية ببغداد أنبأنا أبو
الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازم أنبأنا أبو الحسن أحمد بن إبراىيم بن أحمد بن خراش

أنبأنا أبو جعفر أحمد بن إبراىيم بن عبد اهلل الديبلي (  ) 5أنبأنا عبد الحميد نا حماد فذكر
بإسناده مثلو سواء أخبرنا أبو الفتح نصر اهلل بن محمد بن عبد الباقي القوم المصيصي الفقيو
أنبأنا أبو الفتح نصر بن إبراىيم بن الزاىد أنبأنا عمر بن حماد بن أحمد بن محمد الخطيب

أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي (  ) 2أنبأنا أبو بكر محمد بن

إسحاؽ بن فركخ في منزلو بربض الرافقة (  ) 3نا إسماعيل بن أبي الحارث نا معاكية عن أبي

إسحاؽ عن بهز بن حكيم عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل تأمرنا فقاؿ ىاىنا كنحا بيده

نحو الشاـ أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو علي المذىب أنا أحمد بن جعفر القطيعي نا
عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا يحيى عن بهز حدثني أبي عن جدم قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل أين
(  ) 4تأمرني خر لي فقاؿ بيده نحو الشاـ كقاؿ إنكم محشوركف رجاال كركبانا كتجركف على

كجوىكم [ * * * ] أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر بن الحسن بن السبط كأبو بكر محمد

بن الحسين بن المزرفي كأبو عبد اهلل الحسين بن محمد بن عبد الوىاب البارع كأبو غالب

محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن قريش الفرار (  ) 5قالوا أنبأنا أبو الغنائم عبد الصمد
بن علي بن المأموف
_________

(  ) 5عن االنساب كىذه النسبة إلى ديبل بلدة من ببلد ساحل البحر من ببلد الهند
كباالصل كالمطبوعة  " 82 / 5الدبيلي " تحريف

(  ) 2في خع " السلطي "

(  ) 3ربض الرافقة  :كىو الذم يسمى الرقة ( ياقوت ) كالرافقة بلد متصل البناء بالرقة كىما
على ضفة الفرات كبينهما مقدار ثبلثمائة ذراع
(  ) 4عن خع كمسند أحمد  5 / 5كباالصل " من "
(  ) 5في المطبوعة  :القزاز

()92/5

كأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن المرزقي (  ) 5كأبو السعود أحمد بن علي بن محمد بن

المجلي (  ) 2قاال حدثنا محمد بن علي بن المهتدم قاال أنا أبو الحسن علي بن عمر بن

محمد الحربي أنبأنا أبو الفضل محمد بن علي بن الحسن بحرب القاضي قاؿ ابن المأموف
قاضي الرقة كقاؿ ابن المهتدم سنة خمس كثبلثمائة أنبأنا أيوب بن محمد الوراؽ (  ) 3نا

مركاف بن معاكية نا بهز بن حكيم عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل أين تأمرني خر لي

قاؿ فنحا بيده نحو الشاـ كقاؿ إنكم محشوركف كقاؿ ابن المهتدم تحشركف رجاال كركبانا

كتجركف على كجوىكم كأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا أبو الحسين بن النقور كأبو
القاسم بن التسترم أخبرنا أبو علي الحسن بن سعد بن أحمد بن عمرك بن المأموف الجزرم

الفقيو بالرحبة أنا أبو القاسم التسترم (  ) 4قاال أنبأنا أبو طاىر المخلص أنبأنا أبو القاسم بن
منيع نا سويد بن سعيد نا مركاف عن بهز بن حكيم بن معاكية بن حيدة عن أبيو عن جده قاؿ

قلت يا رسوؿ اهلل خر لي قاؿ فنحا بيده نحو الشاـ ثم قاؿ إنكم محشوركف رجاال كركبانا

كتجركف على كجوىكم في حديث أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغساني الفقيو
بدمشق أنبأنا أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد أنا جدم أبو بكر أنبأنا أبو علي الحسن بن
علي بن بحير (  ) 5الشعراني الطبراني أنا أبو عبد اهلل محمد بن إسحاؽ بن يزيد البغدادم

المعركؼ بالصيني (  ) 6نا ركح كعبد اهلل بن حبيب أبو كىب (  ) 7السهمي قاال نا بهز بن
حكيم بن معاكية القشيرم عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل
_________
(  ) 5كذا كقدـ " المزرفي " كىو الصواب

(  ) 2باالصل " المحبل " تحريف كالمثبت كالضبط عن تبصير المنتبو 5344 / 4
(  ) 3في خع " الوزاف "

(  ) 4ما بين معكوفتين سقط من االصل كاستدرؾ على ىامشو كمن خع
(  ) 5في المطبوعة  :يحيى

(  ) 6باالصل كخع " الضبي " كالمثبت عن االنساب كىو بغدادم كلم يذكر لماذا قيل لو
ذلك لو ترجمة في تاريخ بغداد 238 / 5
(  ) 7باالصل  " :كأبو كىب " كالمثبت عن االنساب " السهمي " كذكره  :عبد اهلل بن بكر
بن حبيب
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خر لي فأكمى بيده نحو الشاـ ىذا ىو عبد اهلل بن بكر بن حبيب نسبو إلى جده أخبرنا أبو

محمد ىبة اهلل بن أحمد بن عبد اهلل بن علي بن طاكس بدمشق أنا أبو الغنائم محمد بن علي

بن الحسن بن أبي عثماف نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويو أنبأنا أبو عمرك عثماف بن

أحمد الدقاؽ نا يحيى بن أبي طالب نا عبد اهلل بن بكر حدثنا بهز بن حكيم عن أبيو عن جده
قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل بأبي كأمي ما تأمرني خر لي قاؿ ىا ىنا كنحا بيده نحو الشاـ إنكم

محشوركف رجاال كركبانا كتجركف (  ) 5على كجوىكم أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد بن
محمد بن ىبة اهلل بن علي األكفاني بدمشق كأبو المعالي تغلب بن جعفر بن أحمد بن الحسين
السراج ببغداد قاال أنبأنا أبو الحسن عبد الدائم بن الحسن القطاف قاؿ أنبأنا عبد الوىاب بن

الحسن بن الوليد أنبأنا أبو العباس أحمد بن عتاب بن الزفتي نا بكار بن قتيبة نا عبد اهلل بن

بكر نا بهز بن حكيم عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل خر لي أين تأمرني قاؿ فأكمأ بيده
نحو الشاـ كقاؿ ثم تحشركف رجاال كركبانا كتجركف على كجوىكم أخبرنا أبو سهل محمد بن

إبراىيم بن سعدكية االصبهاني ببغداد أنبأنا أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازم
أنبأنا أبو القاسم جعفر بن عبد اهلل أنبأنا أبو بكر بن ىاركف الركياني أنا محمد بن إسحاؽ نا

السهمي (  ) 2نا بهز بن حكيم بن معاكية القشيرم عن جده قاؿ قلت يا نبي اهلل أين تأمرني
خر لي قاؿ ىا ىنا كنحا بيده نحو الشاـ إنكم تحشركف رجاال كركبانا كتجركف (  ) 3على

كجوىكم أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل الطبرم أنا أبو
الحسين بن الفضل القطاف أنا عبد اهلل بن جعفر بن درستوية أنبأنا أبو القاسم نا
_________

(  ) 5باالصل " كتخركف " كالمثبت عن خع
(  ) 2سقطت من االصل كاستدركت عن خع كىو عبد اهلل بن بكر بن حبيب السهمي
(  ) 3زيادة عن المطبوعة
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يعقوب بن سفياف نا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل خر

لي قاؿ فأكمأ بيده نحو الشاـ إنكم تحشركف رجاال كركبانا كأخبرنا أبو عبد اهلل الفراكم أنبأنا أبو
بكر المسعفي أنبأنا أبو الحسين بن القطاف ببغداد أنبأنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب سعيد نا
المكي بن إبراىيم قاؿ بهز أنبأنا عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل أين تأمرني خر لي

قاؿ ىا ىنا كنحا بيده نحو الشاـ إنكم تحشركف رجاال كركبانا تجركف على كجوىكم كقد ركاه

أبو قزعة (  ) 5سويد بن حجر الباىلي البصرم عن حكيم بن معاكية كما ركاه عن (  ) 2أبيو

بهز اخبرناه أبو سهل محمد بن إبراىيم أنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقرئ أنا جعفر
بن عبد اهلل بن يعقوب الرازم أنا أبو بكر محمد بن ىاركف (  ) 3الركياني نا ابن إسحاؽ يعني

أبا بكر بن الصغاني نا أبو نصر التمار عبد الملك نا حماد بن سلمة نا أبو قزعة الباىلي عن

حكيم بن معاكية عن أبيو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) تحشركف ىا ىنا كأكمى

بيده نحو الشاـ مشاة كركبانا على كجوىكم تعرضوف على اهلل تعالى على أفواىكم الفداـ ( ) 4
كأكؿ ما تعرب عن أحدكم فخذه كركاه عركة بن ركيم اللخمي عن معاكية بحيدة جد بهز أخبرناه
أبو القاسم الخضر بن حسين بن عبداف أنبأنا محمد بن علي بن أحمد بن المبارؾ الفراء أنبأنا

عبد اهلل بن الحسين بن عبيد اهلل بن عبداف أنبأنا عبد الوىاب بن الحسن الكبلبي أنا أبو

الجهم نا ىشاـ بن عمار نا عاصم نا عثماف بن عمبلؽ عن عركة بن ركيم (  ) 5عن معاكية (

 ) 6بن حيدة القشيرم أنو قدـ على النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )

_________
(  ) 5باالصل " غرعة " كالمثبت عن خع كفي تقريب التهذيب  :سويد بن حجير مصغرا

كقزعة بسكوف الزام إف كاف من قزع إذا أسرع كبفتحها إف كاف كاحد القزع كىي السحاب

المتفرقة كالسكوف أكثر ( المغني )

(  ) 2عن المطبوعة كباالص كخع " عنو "
(  ) 3عن المطبوعة كباالصل كخع " ىواز "
(  ) 4الفداـ  :ما يشد على فم االبرؽ كالكوز من خرقة لتصفية الشراب يقاؿ  :فدـ فاه :
كضع عليو الفداـ

(  ) 5باالصل كخع  " :رزتم " كما أثبت عن تقريب التهذيب

(  ) 6باالصل كخع  " :معاكية بن حيكم بن حيدة " كالصواب ما أثبتناه انظر تقريب التهذيب
كاالكماؿ 576 / 2
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فقاؿ كالذم بعثك بالحق نبيا ما خلصت إليك حتى حلفت لقومي عددىا يعني أنامل كفيو هلل
ال أتبعك كال آمن بك كال أصدقك كإني أسئلك باهلل بم بعثك ربك قاؿ باإلسبلـ قاؿ كما

اإلسبلـ قاؿ تسلم كجهك هلل تعالى كتخلي لو نفسك قاؿ فما حق أزكاجنا علينا قاؿ أطعم إذا

طعمت كاكس إذا اكتسيت كال تضرب الوجو كال تقبح كال تهجر إال في السب ككيف " كقد

أفضى بعضكم إلى بعض كأخذ منكم (  ) 5ميثاقا غليظا " ثم أشار قبل الشاـ فقاؿ ىا ىنا

تحشركف ىا ىنا تحشركف ركبانا كمشاة (  ) 2كعلى كجوىكم كأفواىكم الفداـ كأكؿ شئ يعرب
عن أحدكم فخذه أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل الطبرم

أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطاف أنبأنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب بن سفياف نا آدـ بن أبي
إياس أنبأنا أبو عمر الصنعاني (  ) 3عن أبي سليماف عن محمد بن إسحاؽ المديني عن ابن

أبي نجيح عن مجاىد عن ابن عباس قاؿ قاؿ رجل يا رسوؿ اهلل إني أريد الغزك فقاؿ لو رسوؿ
اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) عليك بالشاـ كأىلو ثم الزـ من الشاـ عسقبلف فإنو إذا دارت
الرحا في أمتي كاف أىل عسقبلف في راحة كعافية قرأت على أبي غالب أحمد بن الحسن بن
البنا عن أبي محمد الحسن بن علي الجوىرم كأخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن علي اآلبنوسي

إجازة كحدثني أبو المعمر المبارؾ بن أحمد بن عبد العزيز األنصارم عنو أنبأنا الجوىرم أنبأنا

أبو عمر بن حيوية أنبأنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن المنادم نا القاسم بن زكريا بن يحيى

أبو بكر المطرز المقرئ نا سويد بن سعيد نا حفص بن ميسرة عن أبي سليماف عن محمد بن
إسحاؽ عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن ابن عباس أف رجبل أتى النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم

) فقاؿ إني أريد أف أغزك فقاؿ لو عليك بالشاـ فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو ثم الزـ
من الشاـ عسقبلف فإنو إذا دارت الرحا في أمتي كاف أىلها في راحة كعافية

_________

(  ) 5سورة النساء االية 29 :
(  ) 2في مختصر ابن منظور  " 53 / 5ركبانا كرجاال "

(  ) 3باالصل " الصغاني " تحريف كىو حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعاني انظر الكاشف
للذىبي  585 / 5كتقريب التهذيب

()96/5

أبو سليماف ىذا يحيى بن سليماف سماه محمد بن أبي السرم عن حفص بن ميسرة في ىذا

الحديث قرأت على أبي القاسم بن السمرقندم عن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر
أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع أنبأنا أبو يعلى عبد اهلل بن محمد بن
حمزة أخبرني محمد بن الحسن ىو ابن قتيبة نا أبو محمد بن أبي السرم نا أبو عمر حفص بن

ميسرة الصنعاني (  ) 5حدثني أبو سليماف يحيى بن سليماف المدني حدثني محمد بن إسحاؽ

عن عبد اهلل بن أبي نجيح عن مجالد عن عبد اهلل بن عباس قاؿ جاء رجل إلى النبي ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) فقاؿ يا رسوؿ اهلل إني أريد أف أغزك في سبيل اهلل قاؿ عليك بالشاـ فإف اهلل

تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو الزـ من الشاـ عسقبلف فإنها إذا دارت الرحا في أمتي كانت
فيهم راحة كعافية أخبرنا أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن الحصين أنبأنا أبو علي بن المذىب

أنبأنا أبو بكر بن مالك حدثني عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا عبد اهلل نا عبد الصمد نا حماد

عن الجريرم يعني سعيد بن إياس عن أبي بشا قاؿ عبد اهلل بن المشا يقاؿ لقيط يقولوف ابن

المشا كأبو المشا كىو لقيط بن المشا أبي أمامة قاؿ قاؿ ال تقوـ الساعة حتى يتحوؿ خيار

أىل العراؽ إلى الشاـ كيتحوؿ شرار أىل الشاـ إلى العراؽ كقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) عليكم بالشاـ ركاه الخطيب المذىب ىو ركاه غيره حماد (  ) 2فقاؿ عن أبي ىريرة

بدؿ أبي أمامة قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي عن أبي بكر
أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أنبأنا الحسن بن أبي بكر أنبأنا أبو محمد أنبأنا أحمد بن

محمد بن عبد اهلل القطاف نا إسماعيل بن إسحاؽ نا حجاج بن ىبلؿ نا حماد بن سلمة عن

الجريرم عن ابن المشا (  ) 3عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ
_________

(  ) 5راجع المصدر السابق
(  ) 2كذا كردت العبارة باالصل كخع كثمة نقص في الكبلـ شوش المعنى كفي المطبوعة / 5
 : 87ركاه الخطيب عن ابن المذىب

كركاه غيره عن حماد
(  ) 3اختلف إسناد الحديث في المطبوعة  87 / 5عن االصل كخع
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عليكم بالشاـ أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد بن يوسف بن ماىاف أنبأنا أبو
منصور بن شجاع بن علي بن شجاع أنبأ أبو عبد اهلل حمد بن إسحاؽ بن محمد بن مندة نا

أحمد بن محمد بن إبراىيم نا أبو حاتم الرازم محمد بن إدريس نا عمر بن حفص بن شليلة

الدمشقي نا سهل بن ىاشم الواسطي نا بسطاـ بن مسلم عن الحسن عن أبي أسيد األنصارم
قاؿ قاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إذا رأيت البناء قد بلغ السلع فاغز بالشاـ فإف لم

تستطع فاسمع كأطع كذا في سماعي كاغز يعني أقم بالشاـ كركاه أبو الجهم عمرك بن حازـ عن

عمرك بن حفص أك قاؿ فالحق بالشاـ أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد المطرز قاؿ نا أبو نعيم
الحافظ حدثنا سليماف بن أحمد نا عبداف بن أحمد نا جعفر بن محمد الوراؽ أنبأنا أبو عمر

الضرير نا حماد بن سلمة عن أبي شيباف (  ) 5عيسى عن أبي طلحة الخوالني كاسمو درع ( 2
) قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) تكونوا جنود أربعة فعليكم بالشاـ فإف اهلل تعالى
قد تكفل لي بالشاـ كأىلو قاؿ الطبراني في حرؼ الذاؿ المعجمة فيما أجازه لي أبو علي

الحداد كجماعة قالوا أنبأنا أبو بكر بن ريذة (  ) 3أنبأنا أبو القاسم الطبراني قاؿ ذرع أبو طلحة
الخوالني كقد اختلف في صحبتو أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميموف المعركؼ بأبي

أخبرنا أبو الفضل بن ناصر أنا أبو الحسن بن المبارؾ بن عبد الجبار كأبو الغنائم قاال أنبأنا أبو
أحمد عبد الوىاب بن محمد كأخبرنا أبو الفضل بن ناصر أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن
بن خيركف أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن أحمد االصبهاني كأبو أحمد الغندجاني قاال

_________

(  ) 5كذا باالصل كفي تقريب التهذيب  :عيسى بن سناف الحنفي أبو سناف
(  ) 2في تقريب التهذيب  :اسمو ذرع بالمعجمة أك المهملة

(  ) 3باالصل كخع  " :زيد " كفي المطبوعة  " :زيده " كالتصويب " ريذة " كالضبط عن
التبصير
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أنا أبو بكر أحمد بن عبداف بن محمد بن الفرج أنبأنا أبو الحسن محمد (  ) 5بن سهل نبأنا
أبو عبد اهلل البخارم كاللفظ لو أم ألبي الغنائم قاؿ في حرؼ الداؿ المهملة درع الخوالني

كىو أشبو بالصواب كال يثبت لو صحبة أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي بن عبد السبلـ الصورم
كنقلتو من خطو أنبأنا أبو الحسين بن الرذاذ بتنيس أنبأنا أبو عبد اهلل الحسين بن محمد بن

أحمد الرقي نا أحمد بن إبراىيم بن أحمد بن الحداد حدثنا الحسين بن الطيب البلخي ثنا عوف

بن موسى عن إياس بن معاكية قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إف اهلل تعالى قد

تكفل لي بالشاـ كأىلو كأف إبليس أتى العراؽ فباض فيها كفرخ كإلى مصر فبسط عبقرية ( ) 2
كاتكأ كقاؿ جبل الشاـ جبل األنبياء ىذا مرسل كمع إرسالو منقطع بين البلخي كعوف بن موسى

أخبرنا الحداد في كتابو ثم حدثني أبو مسعود المعدؿ عنو قاؿ أنبأنا أبو نصر الحافظ سليماف
بن أحمد بن كاثلة بن الحسن العرقي (  ) 3نا كثير بن عبيد نا أبو حيوة شريح بن يزيد عن
أرطأة بن المنذر حدثني أبو الضحاؾ قاؿ أتيت ابن عمر فسألتو أين نزؿ قاؿ إلى الناصية

األكلى من أصحاب رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ساركا بأمر رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو
ك سلم ) حتى نزلوا الشاـ ثم انزلوا حمص خاصة فانظر ما كانوا عليو كأتو أخبرنا أبو غالب ( 4
) أحمد كأبو عبد اهلل يحيى ابنا الحسن بن البنا قاال أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد

اآلبنوسي أنبأنا أحمد بن عبيد بن الفضل بن تيرم إجازة نا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن
الحسين بن محمد الزعفراني أنبأنا ابن أبي خيثمة نا ىاركف بن معركؼ نا ضمرة عن إبراىيم بن
أدىم عن عطاء الخراساني قاؿ لما ىممت بالنقلة من خراساف شاكرت من بها من أىل العلم

أين يركف لي أف أنزؿ بعيالي ككلهم يقولوف لي عليك بالشاـ ( ) 5
_________

(  ) 5زيادة عن خع كفي المطبوعة  :أبو الحسين
(  ) 2ضرب من البسط كالعباقرل ( قاموس )

(  ) 3بياض في خع كنقص في االصل كثمة عبارة غير كاضحة على ىامشو كتنبو على النقص
كما استدرؾ عن مختصر ابن منظور  54 / 5كفي المطبوعة  :بلواء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كآلو كسلم

(  ) 4باالصل كخع  :أبو غالبا
(  ) 5سقطت بقية الحديث من االصل كخع انظر تتمتو في مختصر ابن منظور - 54 / 5
55
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عليك بالشاـ قرأت بخط أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر فيما ذكر أنو

كجد بخط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم أخبرني أبو العباس محمد بن جعفر بن يحيى
بن حمزة الحضرمي الدمشقي نا جدم أحمد أنبأنا أبي عن أبيو يحيى قاؿ حدثني سفياف الثورم

عن طعمة بن عمرك الجعفرم عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي (  ) 5قاؿ قلت لعبد اهلل بن

عمرك بن العاص إف لي رحما كقرابة كإف منزلي قد نبا بي بالعراؽ كالحجاز فخر لي فقاؿ ارضى
لك ما أرضى لنفسي كلولدم (  ) 2عليك بدمشق ثم عليك بمدينة األسباط بانياس ( ) 3
فإنها مباركة األرض السهل كالجبل نقل اهلل تعالى عنها أنملها حتى بدلوا تطهيرا لها "
_________

(  ) 5باالصل كخع  " :عبيد الرحمن بن سابط الحجبي " كالمثبت عن تقريب التهذيب كيقاؿ
فيو  :عبد الرحمن بن عبد اهلل بن سابط

(  ) 2باالصل كخع " كلوالدم " كالمثبت عن مختصر ابن منظور
(  ) 3زيادة عن خع
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باب بياف أف اإليماف يكوف بالشاـ عند كقوع الفتن ككوف المبلحم العظاـ " أخبرنا أبو القاسم
زاىر بن طاىر بن محمد الشحاـ أنبأنا أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد بن إسحاؽ بن محمد بن
يحيى بن مندة نا أبي نا جمح بن القاسم بن عبد الوىاب بن أباف بن خلف المؤذف بدمشق

أنبأنا أحمد بن بشر بن حبيب الصورم نا عبد الحميد بن بكار نا عقبة بن علقمة نا األكزاعي
عن عطية بن قيس عن عبد اهلل بن عمر (  ) 5قاؿ قاؿ النبي عليو الصبلة ك السبلـ رأيت ( 2
) عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي فذىب بو إلى الشاـ فأكلتو الملك ىذا حديث حسن

غريب كالمحفوظ عن عقبة حديثو عن سعيد بن عبد العزيز أخبرناه أبو محمد عبد الكريم بن

حمزة بن الخضر السلمي حدثنا عبد العزيز بن أحمد التميمي أنبأنا تماـ بن محمد الرازم كعبد

الرحمن بن عثماف بن أبي نصر قاال أنبأنا خيثمة بن سليماف كأخبرناه أبو الحسين محمد بن
محمد بن محمد بن محمد (  ) 3بن أحمد بن محمد بن باذكنة أنبأنا أبو الفضل محمد بن

علي بن أحمد كأخبرناه أبو الفرج مجلي بن الفضل بن حصن بن أبي يعلى الموصلي أنبأنا أبو
علي نصر اهلل بن أحمد بن عثماف الخشنامي (  ) 4قاال أنبأنا أحمد بن الحسين الحيرم

القاضي

_________
(  ) 5في مختصر ابن منظور  " 56 / 5عمرك "
(  ) 2في مختصر ابن منظور  :أريت

(  ) 3في خع ثبلث مرات " محمد "

(  ) 4عن خع كباالصل " الحشامي "
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كأخبرناه أبو عبد اهلل الفراكم أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي أنبأنا أبو طاىر الفقيو

قاال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب االصم قاال أنبأنا أبو العباس بن الوليد بن مزيد أخبرناه

أبو الحسن علي بن المسلم الفقيو السلمي أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العبلء

المصيصي كأخبرناه أبو القاسم السمرقندم أنبأنا عبيد بن إبراىيم بن عتيبة النجار بدمشق أنبأنا
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اهلل القطاف الشيخ الصالح أنبأنا خيثمة بن سليماف األطرابلسي

قاؿ أنبأنا العباس بن الوليد البيركتي (  ) 5أنا عقبة بن علقمة حدثني سعيد بن عبد العزيز عن

عطية بن قيس عن عبد اهلل بن عمرك (  ) 2بن العاصي قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) إني رأيت عمودا كقاؿ أبو العباس األصم أف عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي

كقاؿ الفراكم كسادتي (  ) 3فنظرت فإذا ىو نور ساطع عمد بو إلى الشاـ أال إف اإليماف إذا
كقعت الفتن بالشاـ كفي حديث السهلكي أال إف اإليماف قد كقع بالشاـ كىذا غريب أيضا من

حديث سعيد عن عطية كالمحفوظ حديث سعيد عن يونس بن ميسرة بن حلبس الجببلني ( 4

) كذلك ركاه أبو إسحاؽ إبراىيم بن محمد كمحمد بن معاذ بن عبد بن عبد الحميد
الدمشقيوف كيحيى بن صالح الوحاظي (  ) 5كسعيد بن مسلمة األموم عن سعيد فأما حديث
أبي إسحاؽ فأخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابو كحدثني عنو عبد الرحيم بن

علي بن أحمد االصبهاني أنبأنا أبو نعيم الحافظ أنبأنا سليماف الطبراني أنبأنا محمد بن النضر

األزدم أنبأنا معاكية بن عمر عن أبي

_________
(  ) 5باالصل كخع  " :السركني " كالمثبت عن تقريب التهذيب
(  ) 2باالصل " عمر " كالمثبت عن خع

(  ) 3كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  " :كسادم " كىو االقرب

(  ) 4عن التاريخ الكبير  492 / 8كباالصل " الحببلني " كجببلف قبيلة بحمص في حمير
كفي المطبوعة  " :الجيبلني "
(  ) 5الوحاظي نسبة إلى كحاظة  -مخبلؼ باليمن ( قاموس )
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إسحاؽ عن سعيد بن عبد العزيز أنبأنا ابن حلبس عن عبد اهلل بن عمرك قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) إني رأيت أف عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي فأتبعتو بصرم فإذا
ىو نور ساطع عمد بو إلى الشاـ أال كإف اإليماف إذا كقعت الفتن بالشاـ كأما حديث الوليد

فأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا أبو بكر بن الطبرم أنبأنا أبو الحسين أنبأنا عبد اهلل بن

جعفر نبأنا يعقوب بن سفياف حدثني أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراىيم كصفواف بن صالح
كأخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد األكفاني حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنبأنا تماـ بن
محمد الرازم أنبأنا محمد بن إبراىيم بن مركاف نا زكريا بن يحيى نا دحيم قاال نا الوليد بن

مسلم قاؿ ابن مركاف حدثنا أحمد بن المعلى نبأنا سليماف بن عبد الرحمن كصفواف بن صالح
كعبد الرحمن بن إبراىيم قالوا أنبأنا الوليد بن مسلم نبأنا سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن

ميسرة عن عبد اهلل (  ) 5بن عمرك قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إني رأيت
عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي فأتبعتو بصرم فإذا ىو نور ساطع حتى ظننت أنو

مذىوب بو فعمد بو إلى الشاـ كإني أكلت أف الفتن إذا كقعت أف اإليماف بالشاـ كأخبرنا أبو

علي الحداد إجازة كحدثني أبو مسعود االصبهاني أنبأنا أبو نعيم الحافظ أنبأنا سليماف بن

أحمد الطبراني أنبأنا أحمد بن المعلى الدمشقي أنبأنا ىشاـ بن عمار قاؿ قاؿ كحدثنا إبراىيم
بن دحيم نا أبي قاؿ كأنبأنا كارد بن أحمد بن أسد البيركتي نا صفواف بن صالح قالوا أنبأنا
الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد اهلل بن عمرك

قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي
فأتبعتو بصرم فإذا ىو نور ساطع حتى ظننت أنو مذىوب بو إلى الشاـ كإني أكلت أف الفتن إذا

كقعت أف اإليماف بالشاـ كأما حديث مركاف فقرأتو على أبي الحسين أحمد بن كامل بن رستم

بن مجاىد النصرم عن أبي الفتح محمد بن الحسن بن محمد األسد آبادم الصوفي نزيل
صور

_________

(  ) 5عن ىامش االصل كخع
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أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر أنبأنا خيثمة أنبأنا محمد بن عوؼ أنبأنا مركاف بن محمد أنبأنا
سعيد بن عبد العزيز عن ابن حلبس عن عبد اهلل بن عمرك قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو

ك سلم ) إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي فنظرت فإذا بو نور ساطع عمد بو
إلى الشاـ أال كإف اإليماف إذا كقعت الفتن بالشاـ كأما حديث محمد بن معاذ فأنبأناه أبو
محمد ىبة اهلل بن أحمد األكفاني أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنبأنا أبو

الحسن علي كأبو إسحاؽ إبراىيم أنبأنا محمد بن إبراىيم الحنائي (  ) 5قاال أنبأنا عبد الوىاب
بن الحسين الكبلبي أنبأنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا حدثنا يزيد بن محمد نا يحيى

بن صالح كمحمد بن معاذ قاال نا سعيد بن عبد العزيز عن أبي حلبس (  ) 2عن عبد اهلل بن
عمرك بن العاص قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) رأيت أف عمود الكتاب انتزع
من تحت كسادتي فأتبعتو بصرم فإذا ىو نور ساطع عمد بو إلى الشاـ أال كإف اإليماف إذا

كقعت الفتن بالشاـ كأما حديث يحيى بن صالح فأخبرناه أبو علي الحداد حدثني أبو مسعود

االصبهاني عنو أنبأنا أبو نعيم الحافظ أنبأنا أبو القاسم الطبراني أنبأنا أبو زرعة كأحمد بن محمد
بن يحيى بن حمزة الدمشقياف قاال نا يحيى بن صالح الوحاظي أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن
يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل

عليو ك سلم ) رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي فأتبعتو بصرم فإذا ىو نور ساطع
عمد بو إلى الشاـ أال كإف اإليماف إذا كقعت الفتن بالشاـ كىو مختصر أخبرناه (  ) 3بتمامو

أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندم أنبأنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل الطبرم أنبأنا أبو

الحسين (  ) 4محمد بن الفضل أنبأنا عبد اهلل بن
_________

(  ) 5الحنائي بكسر الحاء كفتح النوف المشددة ىذه النسبة إلى بيع الحناء كىو نبت
يخضبوف بو االطراؼ ( االنساب )

(  ) 2باالصل كخع " أبي حبيش " تحريف

(  ) 3باالصل  " :كىو مختصرا فأخبرناه " كالمثبت عن خع
(  ) 4باالصل " أبو الحسن " كالتصحيح عن خع
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جعفر أنبأنا يعقوب بن سفياف نا يحيى بن صالح نا سعيد بن عبد العزيز عن ابن حلبس عن عبد

اهلل بن عمرك بن العاص قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) رأيت عمود الكتاب

انتزع من تحت كسادتي فأتبعت بصرم فإذا ىو نور ساطع عمد بو إلى الشاـ أال كإف اإليماف
إذا كقعت الفتن بالشاـ كأما حديث سعيد بن مسلمة (  ) 5فأخبرناه أبو محمد بن األكفاني
حدثنا عبد العزيز الكتاني أنبأنا تماـ الرازم حدثني أبو بكر أحمد بن عبد اهلل بن أبي دجانة

النصرم أنبأنا أبو الحسن محمد بن علي بن حرب الرقي أنبأنا أيوب بن محمد الوراؽ أنبأنا

سعيد بن مسلمة نا سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن حلبس عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص
قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي

فعمد بو إلى الشاـ أال كإف اإليماف إذا كقعت الفتن بالشاـ ركاه مدرؾ بن عبد اهلل األزدم كأبو
إدريس الخوالني عن عبد اهلل بن عمرك أيضا فأما حديث مدرؾ فأخبرناه أبو محمد بن األكفاني
نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني حدثني تماـ بن محمد الرازم كأبو بكر محمد بن عبد اهلل

الدكرم كعبد الوىاب بن جعفر الميداني قالوا أنبأنا أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن عبد
الرحمن بن عبد الملك بن مركاف أنبأنا أبو عبد الملك اليسرم (  ) 2نا عمر بن عثماف نا أبي
نا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم عن مدرؾ بن عبد اهلل األزدم قاؿ غزكنا مع معاكية

بمصر فنزلنا تنيس (  ) 3فقاؿ عبد اهلل بن عمرك لمعاكية يا أمير المؤمنين أتأذف أف أقوـ على
فرسي في الناس فأذف فأقاـ على فرسو فحمد اهلل تعالى كأثنا عليو ثم قاؿ سمعت رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ رأيت في المناـ أف عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي فتبعتو

بصرم فإذا ىو كالعمود من النور فعمد بو إلى الشاـ أال كإف اإليماف إذا كقعت الفتن بالشاـ

ثبلث مرات ثبلث مرات
_________

(  ) 5باالصل  " :بن أبي سلمة " كالصواب عن خع

(  ) 2في المطبوعة  :أبو عبد الملك التسترم عن عمرك بن عثماف
(  ) 3تنيس  :بكسر تين كتشديد النوف جزيرة في مجر مصر قريبة من البر بين الفرما كدمياط
كفي مختصر ابن منظور  " :بلبيس "
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ركاه غيره فقاؿ عن مدرؾ أك أبي مدرؾ كالصواب مدرؾ أخبرناه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد
بن السمرقندم أنبأنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل الطبرم أنبانا أبو الحسين (  ) 5بن الفضل

أنبأنا عبد اهلل بن جعفر أنبأنا يعقوب بن سفياف أنبأنا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم عن
مدرؾ بن عبد اهلل أك أبي مدرؾ قاؿ غزكنا مع معاكية رضي اهلل تعالى عنو مصر فنزلنا منزال فقاؿ

عبد اهلل بن عمرك بن العاص لمعاكية يا أمير المؤمنين أتأذف لي أف أقوـ فوؽ فرسي في الناس

فأذف لو فقاـ على فرسو فحمد اهلل تعالى كأثنى عليو ثم قاؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو

ك سلم ) يقوؿ رأيت في المناـ أف عمود الكتاب حمل من تحت كسادتي فأتبعتو بصرم فإذا

ىو كالعمود من النار (  ) 2يعمد بو الشاـ أال كإف اإليماف إذا كقعت الفتن بالشاـ ثبلث مرات
يقولها ثبلثا الصواب على فرسو كأما حديث أبي إدريس فأخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد

الحداد في كتابو أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن ريذة (  ) 3أنبأنا أبو القاسم سليماف بن
أحمد نا أحمد بن رشدين المصرم كأبو الزنباع ركح بن الفرج قاال نا عمرك بن خالد الحراني نا

ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن (  ) 4ربيعة بن يزيد عن أبي (  ) 5إدريس الخوالني عن عبد
اهلل بن عمرك بن العاص قاؿ سمعت نبي اهلل عليو الصبلة ك السبلـ يقوؿ بينا أنا نايم رأيت

عمود الكتاب احتمل من تحت كسادتي رأسي فأتبعتو بصرم فإذا ىو قد عمد بو إلى الشاـ أال

كإف اإليماف إذا كقعت الفتن بالشاـ ثبلث مرات كركاه بسر بن عبيد اهلل الحضرمي عن أبي
إدريس فقاؿ عن أبي الدرداء بدال من عبد اهلل أخبرناه أبو إبراىيم بن طاىر بن البركات بن

إبراىيم الخشوعي كأبو القاسم تماـ بن عبد اهلل بن المظفر الظبي بدمشق قاال أنا أبو الحسن
علي بن طاكس
_________

(  ) 5باالصل " أبو الحسن " كالتصحيح عن خع
(  ) 2كذا باالصل كخع ىنا كقد تقدـ  " :المعمود بن من النور " كىو الوارد أيضا في مختصر
ابن منظور 56 / 5

(  ) 3باالصل كخع كالمطبوعة " زيدة " خطأ
(  ) 4باالصل " بن " تحريف

(  ) 5سقطت من االصل كخع
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كأخبرناه أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد المقرئ أنبأنا قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر

الشامي قاال أنبأنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اهلل أنبأنا ابن (  ) 5بشراف كأخبرناه
أبو محمد بن ىبة اهلل بن طاكس أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن الحسن بن أبي عثماف أنبأ

أبو عبد اهلل الحسن بن محمد المظفر الغفارم (  ) 2قاال أنا أبو بكر أحمد بن سليماف ( ) 3
النجاد نا أبو الليث يزيد بن جهور بطرسوس (  ) 4نا أبو توبة الربيع بن نافع عن يحيى بن
حمزة عن ثور بن يزيد عن بسر بن عبيد اهلل عن أبي إدريس الخوالني عائذ اهلل عن أبي الدرداء

قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) بينا أنا نائم رأيت عمود اإلسبلـ احتمل من تحت
رأسي فظننت أنو مذىوب بو فأتبعتو بصرم فعمد بو إلى الشاـ كلم يكن الغضايرم قالو الليث

كأخبرناه أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفزارم أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي

كأخبرناه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد أنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل البللكائي قاال أنا أبو
الحسين بن الفضل القطاف أنا أبو جعفر أنبأنا يعقوب بن سفياف نا عبد اهلل بن يوسف كأخبرناه
أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن الحصين أنبأنا أبو علي بن المذىب أنبأنا أبو بكر بن مالك

القطيعي نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا إسحاؽ بن عيسى كأخبرناه أبو علي الحسن بن

أحمد الحداد إجازة كحدثني عنو أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن أحمد أنا أبو نعيم الحافظ

نا سليماف بن أحمد نا أحمد بن المعلى نا ىشاـ بن عمار

_________

(  ) 5باالصل " أبو " كالصواب عن خع
(  ) 2كذا باالصل كخع كالصواب " الغضائرم " كىذه النسبة إلى الغضارة كىو إناء يؤكل فيو

الطعاـ

( االنساب ) كذكر باسم  :أبو عبد اهلل الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم

المعركؼ بالغضائرم

(  ) 3عن التبصير  5499 / 4كاالنساب " الغضائرم " كباالصل كخع كالمطبوعة " 96 / 5
سلماف " تحريف

(  ) 4طرسوس  :بفتح أكلو كثانيو مدينة بثغور الشاـ بين أنطاكية كحلب كببلد الركـ
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كأخبرناه أبو محمد بن األكفاني نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنا أبو الحسن علي بن الحسن
بن السمسار نا يوسف بن القاسم أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقبلف سنة ثماف

كثبلثمائة نا ىشاـ بن عمار نا يحيى بن حمزة نا زيد بن كاقد حدثني بسر بن عبيد اهلل حدثني
أبو إدريس الخوالني عن ابي الدرداء إف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ بينا أنا نائم

رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت كسادتي رأسي فظننت أنو مذىوب بو فأتبعتو بصرم فعمد
بو إلى الشاـ أال كإف اإليماف حين تقع الفتن بالشاـ زاد الطبراني يعني فتن المبلحم كاللفظ
لحديث األكفاني أخبرناه عاليا أبو طاىر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراىيم بن الحنائي

كأبو الحسن بن الحسين الموازيني إجازة قاال أنبأنا أبو عبد اهلل محمد بن عبد السبلـ بن عبد

الرحمن بن عبيد بن سعد قراءة عليو سنة ثماف كثبلثين كأربعمائة أنبأنا أبو محمد بن سليماف بن

يوسف الربعي البندار سنة أربع كستين كثبلثمائة نا أبو العباس أحمد بن عامر بن المعمر األزدم

من أصل كتابو نا ىشاـ بن عمار نا يحيى بن حمزة فذكر بإسناده مثلو كقاؿ بينا أنا نائم رأيت

عمود الكتاب حمل من تحت رأسي كلم يقل أف كالباقي مثلو كركاه عمرك بن العاص نحوا ( 5
) من ركاية ابنو عبد اهلل أخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن عبد الواحد بن
الحصين أنبأنا أبو علي المذىب أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمداف نا عبد اهلل بن أحمد

حدثني أبي (  ) 2أنا أبو اليماف كأخبرناه أبو علي الحداد في كتابو حدثني أبو مسعود

االصبهاني عنو أنبأنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو القاسم الطبراني أنبأنا أبو موسى بن عيسى بن

المنذر نا محمد بن المبارؾ الزبيرم قاال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهلل عن

عبد اهلل بن الحارث قاؿ سمعت عمرك بن العاص يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) يقوؿ بينا أنا في (  ) 3منامي أتتني المبلئكة فحملت عمود الكتاب من تحت رأسي
_________

(  ) 5باالصل كخع  " :كركاه عمر بن العاص نحو "

(  ) 2سقطت من االصل كخع كاستدركت عن مسند أحمد  598 / 4كالحديث التالي فيو
(  ) 3باالصل  " :بينما أنا نائم في منامي " كالمثبت عبارة مسند أحمد
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فعمدت بو إلى الشاـ أال فاإليماف حيث تقع الفتن بالشاـ كقاؿ الطبراني أم بينا أنا نايم كقاؿ
ال كأف اإليماف أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكم أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين

البيهقي (  ) 5كأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندم أنبأ أبو بكر الطبرم قاال أنبأنا

أبو الحسين بن الفضل القطاف أنا عبد اهلل بن جعفر أنبأنا يعقوب بن سفياف حدثني نصر بن
محمد بن سليماف (  ) 2الحمصي نا أبي أبو ضمرة محمد بن سليماف (  ) 2السلمي كأخبرنا

أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسن عن ابن الحسن الربعي نا أبو العباس أحمد بن
عتبة بن مكين نا أبو سعيد محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض نا أبو القاسم نصر بن محمد بن

سليماف أبي ضمرة حدثني أبي أبو ضمرة حدثني عبد اهلل (  ) 3بن أبي قيس قاؿ سمعت عمر
بن الخطاب يقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) رأيت عمودا من نور خرج من
تحت رأسي ساطعا حتى استقر بالشاـ أخبرنا عاليا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد إجازة
كحدثني أبو مسعود االصبهاني الحافظ نا سليماف بن أحمد الطبراني نا خطاب بن سعد

الدمشقي نا نصر بن محمد بن أبي ضمرة (  ) 4السلمي نا أبي نا عبد اهلل (  ) 5بن أبي قيس
فذكر نحوه كقاؿ خرج من تحت كسادتي حتى كركم عن عبد اهلل بن عمرك في ىذا الباب

أخبرناه أبو الفضائل ناصر بن محمود بن علي الدمشقي نا أبو الحسن علي بن

_________

(  ) 5باالصل  :أحمد بن الحسين بن الفضل القطاف البهقي
(  ) 2باالصل كخع  " :سلماف " كالصواب عن تقريب التهذيب

ككردت كنيتو باالصل " أبي حمزة " كالصواب عن خع كتقريب التهذيب

(  ) 3باالصل  " :حدثني أبي عبيد اهلل بن قيس " كالصواب  :عبد اهلل بن أبي قيس عن تقريب
التهذيب كالكاشف للذىبي  597 / 2كيقاؿ  :عبد اهلل بن قيس بو االسود النصرم الحمصي

مخضرـ
(  ) 4باالصل  " :نصر بن محمد نا نصر بن أبي حمزة " كذا كالصواب مما سبق
(  ) 5باالصل " عبيد اهلل " انظر ما تقدـ فيو
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أحمد بن زىير حدثنا علي بن محمد بن شجاع أنا أبو الحسن عبد الوىاب بن جعفر نا الحسن
بن علي بن عمرك العنسي أبو محمد قاؿ قرأت على أبي بكر بن جعفر حدثنا يحيى بن محمد

بن السكن نا ربحاف بن سعيد نا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قبلبة عن بشير عن عبد اهلل

بن عمر قاؿ قاؿ لنا نبي اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يوما إني رأيت المبلئكة في المناـ

أخذكا عمود الكتاب فعمدكا بو إلى الشاـ فإذا كقعت الفتن فإف اإليماف بالشاـ كذا قاؿ في

اإلماـ كقد كقع عاليا كفيو اإليماف إال أنو أسقط منو أبو قبلبة أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم

أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد النقور نا أبو طاىر المخلص نا محمد بن ىاركف
بن عبد اهلل الحضرمي نا محمد بن حساف األزرؽ أنبأنا أبو عصمة (  ) 5ريحاف بن سعيد نا

عباد بن منصور عن أيوب عن بشير (  ) 2عن عبد اهلل بن عمر قاؿ قاؿ لنا نبي اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) إني رأيت المبلئكة في المناـ أخذكا عمود الكتاب فعمدكا بو إلى الشاـ فإذا

كقعت الفتن فإف اإليماف بالشاـ بشير ىو ابن كعب كركم من كجو آخر عن أيوب عن أبي

قبلبة عن عبد اهلل بن عمر كمن غير ذكر بشير أخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في
كتابو أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن ريذة (  ) 3أنبأنا أبو القاسم الطبراني نا

إبراىيم بن أحمد بن عمر بن ككيع بن أحمد بن عمر الوكيعي نا أبي نا مؤمل بن إسماعيل نا

محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن أبي قبلبة عن عبد اهلل بن عمر (  ) 4أف النبي ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) قاؿ إني رأيت في المناـ أخذكا عمود الكتاب فعمدكا بو إلى الشاـ فإذا

كقعت الفتنة فاألمن بالشاـ
_________

(  ) 5باالصل  " :غصة " كالصواب عن تقريب التهذيب
(  ) 2عن خع كباالصل  :بشر

(  ) 3باالصل كخع كالمطبوعة  " :زيدة " تحريف
(  ) 4باالصل كخع  " :عمرك "

()559/5

أخبرنا أبو عبد اهلل بن الفضل الفراكم أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي كأخبرنا أبو القاسم
بن السمرقندم أنبأنا أبو بكر البللكائي قاال أنبأنا أبو الحسين بن الفضل أنبأنا عبد اهلل بن

جعفر نا يعقوب بن سفياف نا صفواف نا الوليد حدثنا عفير بن معداف أنو سمع سليماف بن عامر

يحدث عن أبي أمامة عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كقرأت على أبي غالب أحمد بن

الحسن بن البنا عن أبي محمد بن الحسن بن علي الجوىرم بن علي الجوىرم (  ) 5قراءة
كأخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن علي بن اآلبنوسي إجازة كحدثني أبو المعمر المبارؾ بن أحمد

األنصارم عنو أنبأنا الجوىرم حدثنا أبو عمر بن حيوية أنبأنا أحمد بن جعفر بن محمد حدثني

أحمد بن مبلعب أبو الفضل حدثني سليماف بن أحمد الواسطي أنبأنا الوليد بن مسلم نا عفير

بن معداف عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) رأيت

كأف عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي فأتبعتو بصرم فإذا ىو نور ساطع عمد بو إلى

الشاـ فرأيت أف الفتن إذا كقعت فإف اإليماف بالشاـ كاللفظ لحديث سليماف اخبرناه أبو علي
الحسن بن أحمد الحداد كجماعة إجازة قالوا أنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن ريذة (  ) 2أنا

سليماف بن أحمد الطبراني أنبأنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي نا عمرك بن عثماف نا الوليد بن

مسلم عن عفير بن معداف أنو سمع سليماف بن عامر يحدث عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم
) قاؿ رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت كسادتي فأتبعتو بصرم فإذا ىو نور ساطع حتى

ظننت أنو قد ىول يعمد بو إلى الشاـ كإني أكلت أف الفتن إذا كقعت أف اإليماف بالشاـ
كأخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن أحمد بن عمر الحريرم (  ) 3ببغداد نا أبو الحسن محمد بن
عبد الواحد بن محمد بن جعفر المعركؼ بابن زكج الحرة سنة

_________

(  ) 5كذا كررت باالصل كخع
(  ) 2باالصل كخع كالمطبوعة  " :زيدة " تحريف
(  ) 3عن خع كباالصل  :الجريزم
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أربعين كأربعمائة أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراىيم بن الحسن بن محمد بن شاذاف نا أبو علي

الحسين بن خير بن حوثرة بن يعيش بن الموفق بن أزر بن النعماف الطائي الحمصي بحمص نا
أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى بن أبي النعاس نا عبد اهلل بن عبد الجبار الخبائرم (  ) 5نا

الحكم بن عبد اهلل بن خطاؼ (  ) 2نا الزىرم عن سعيد بن المسيب عن عائسة قالت ىب

النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) من نومو مرعوبا كىو يرجع فقلت ما لك يا رسوؿ اهلل فقاؿ سل
عمود اإلسبلـ من تحت رأسي فأكحشني ثم رميت ببصرم فإذا ىو قد غزا في الشاـ فقيل لي

يا محمد إف اهلل تعالى قد اختار لك الشاـ كلعباده فجعلها لكم عزا كمحشرا كمنعة كذكرا ( ) 3
من أراد اهلل بو خيرا أسكنو (  ) 4الشاـ كأعطاه نصيبا منها كمن أراد بو شرا أخرج سهما من
كنانتو كىي معلقة في كسط الشاـ فلم يسلم في الدنيا كاآلخرة تابعو يحيى بن سعيد العطار

الحمصي على ركايتو عن ابن خطاؼ إال أنو خالفو فيو سعيد بن المسيب فقاؿ عن الزىرم عن
عركة عن عائشة ككأنو الصواب كقرأتو على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر

السلمي عن أبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحاؽ البخارم حدثنا عبد الغني بن
سعيد حدثنا الحاكم بن عبد اهلل بن سعيد نا إسحاؽ بن إبراىيم بن يونس أنبأنا القاسم بن ىاشم

البزازنا خالد بن خلي نا يحيى بن عبد األزدم عن الزىرم عن عركة عن عائشة قالت ىب

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) من نومو مذعورا كىو يرجع قلت ما لك أنت بأبي كأمي
قاؿ سل عمود اإلسبلـ من تحت رأسي ثم رميت ببصرم فإذا ىو قد غرز في كسط الشاـ فقيل

لي يا محمد إف اهلل تبارؾ كتعالى اختار لك الشاـ كجعلها لك عزا كمحشرا كذكرا من أراد بو

خيرا أسكنو (  ) 4الشاـ كأعطاه نصيبو منها كمن أراد بو شرا أخرج سهما من كنانتو كىي معلقة
كسط الشاـ فرماه بها فلم يسلم دنيا كال آخرة أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ كجماعة

قالوا أنبأنا أبو بكر محمد بن
_________

(  ) 5باالصل كخع  :الجنائزم كالمثبت كالضبط عن االنساب كىذه النسبة إلى خبائر كىو
بطن من الكبلـ ( االنساب )

(  ) 2عن تقريب التهذيب كباالصل كخع ىنا  " :خطاب " كيسأتي صحيحا في آخر الحديث
(  ) 3باالصل  " :كذكر "

(  ) 4عن مختصر ابن منظور  57 / 5كباالصل " سكنو "
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عبد اهلل بن ريذة (  ) 5أنبأنا سليماف بن أحمد بن المثنى حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي

أنبأنا ىشاـ بن عمار نا عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنبانا صالح بن رستم عن عبد

اهلل بن حوالة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) رأيت ليلة أسرم بي عمودا أبيض

كأنو لؤلؤة تحملو المبلئكة (  ) 2فقلت ما تحملوف فقالوا عمود اإلسبلـ أمرنا أف نضعو بالشاـ
كبينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت رأسي فظننت أف اهلل تعالى قد تخلى من
أىل األرض فأتبعتو بصرم كإذا ىو نور ساطع بين يدم حتى كضع بالشاـ فقاؿ ابن حوالة يا

رسوؿ اهلل خر لي (  ) 3فقاؿ عليك بالشاـ قرأنا على أبي عبد اهلل يحيى بن الحسين بن البنا
عن أبي تماـ علي بن محمد عن أبي عمر بن حيوية أنبأنا محمد بن القاسم بن جعفر أنبأنا ابن

ابي خيثمة نا ىاركف بن معركؼ نا ضمرة نا ثور عن عبد اهلل بن حوالة قاؿ فخرتم يا أىل الشاـ
أف اهلل تعالى إذ قذؼ بالفتن عن أيمانكم كعن شمائلكم كالذم نفس بن حوالة بيده ليقذفنكم
اهلل تعالى بفتنة يخرج منها زيافكم (  ) 4كأنبأنا ضمرة عن ابن شوذب قاؿ تذاكرنا الشاـ قاؿ

فقلت ألبي سهل أما بلغك أنو يكوف بها كذا قاؿ بلى كلكن ما كاف بها يكوف أيسر مما يكوف
بغيرىا أنبأنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجا بن أبي منصور شفاىا أنبأنا منصور بن الحسين بن

علي بن القاسم بن داكد (  ) 5الكاتب كأبو طاىر أحمد بن محمود قاال أنبأنا أبو بكر محمد

بن إبراىيم بن المقرئ نا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بالموصل نا أبو الوكيع نا أبو الربيع
الزىراني (  ) 6سليماف بن داكد أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة قاؿ قاؿ كعب لن
(  ) 7تزاؿ الفتنة مراما بها لم تبد من قبل الشاـ "
_________

(  ) 5باالصل كخع كالمطبوعة  " :زيدة " تحريف
(  ) 2عن مختصر ابن منظور  57 / 5كباالصل " يحملها ملكا "
(  ) 3زيادة عن خع كابن منظور

(  ) 4زيافكم جمع زائف يقاؿ  :درىم زيف كزلف أم ردئ ( اللساف  :زيف )
(  ) 5في المطبوعة  :ركاد

(  ) 6عن خع كباالصل  " :الزىرم أبي " كذا
(  ) 7عن خع كباالصل " إف "
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باب ما جاء في نبينا المصطفى خاتم النبيين عليو الصبلة ك السبلـ عن كقوع الفتن عقر دار
المؤمنين أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندم أنبأنا أبو الحسين أحمد بن

محمد بن النقور كأبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسرم كالشريف أبو (  ) 5نصر

محمد بن أحمد بن محمد الزينبي قالوا أنبأنا أبو طاىر المخلص قالوا (  ) 2الزبيني كأنا حاضر
كأخبرنا أبو الفضل محمد بن نصر بن محمد بن علي ك (  ) 5أبو القاسم الخضر بن الحسين
بن علي بن محمد بن المعلم ببغداد قاال أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندم قانا أبو طاىر
المخلص نا عبد اهلل بن محمد البغوم نا عبد الجبار يعني ابن عاصم كحدثني ىانئ بن عبد

الرحمن بن أبي عبلة بالرملة كسكنو ببيت المقدس عن إبراىيم بن أبي عبلة كأخبرنا أبو القاسم
بن السمرقندم أنبأنا أبو الحسين بن النقور أنبأنا عيسى بن علي الوزير أنبأنا أبو القاسم عبد اهلل

بن محمد البغوم أنبأنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم نا ىانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة

العقيلي عن إبراىيم بن أبي عبلة عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل الكندم ككاف قومو بعثوه
كافدا إلى رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ بينا أنا مع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك

سلم ) تمس ركبتو ركبتي مستقبل الشاـ بوجهو مولي إلى اليمن ظهره كفي حديث عيسى موليا
ظهره إلى اليمن إذ أتانا (  ) 3رجل
_________

(  ) 5زيادة عن المطبوعة 593 / 5
(  ) 2كذا باالصل كخع كالصواب  " :قاؿ "

(  ) 3في خع  " :أتاه " كمثلها في مختصر ابن منظور 58 / 5
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فقاؿ يا رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أذاؿ (  ) 5الناس الخيل ككضعوا السبلح كزعموا
أف الحرب قد كضعت أكزارىا فقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كذبوا بل اآلف جاء

القتاؿ ال تزاؿ فرقة الحديث كفي حديث عيسى ال يزاؿ قوـ من أمتي يقاتلوف على أمر اهلل عز

ك جل يزيغ اهلل تعالى بهم قلوب أقواـ كينصرىم عليهم حتى تقوـ الساعة أك حتى يأتي أمر اهلل
تعالى الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوـ القيامة كىو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث

كإنكم متبعي أفنادا كعقر دار المؤمنين بالشاـ ركاه العباس بن إسماعيل عن ىانئ فزاد في
إسناده الوليد بن عبد الرحمن بن إبراىيم كجبير أخبرنا أبو علي الحداد إجازة كحدثني أبو

مسعود االصبهاني عنو كأنبأنا أبو نعيم الحافظ انبأنا سليماف بن أحمد أنبأنا عمر بن إسحاؽ بن

إبراىيم بن العبلء بن زبريق الحمصي نا العباس بن إسماعيل أنبأنا ىانئ بن عبد الرحمن بن أبي
عبلة أنبأنا عمي إبراىيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي (  ) 2عن جبير بن

نفير عن سلمة بن نفيل قاؿ كنت جالسا عند النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ يوحى إلي

أني مقبوض غير ملبث كأنكم متبعي أفنادا (  ) 3يضرب بعضكم رقاب بعض كال يزاؿ من أمتي

أناس يقاتلوف على الحق كيزيغ اهلل تعالى بهم قلوب أقواـ كيرزقهم منهم حتى تقوـ الساعة

كالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوـ القيامة كعقر دار المؤمنين بالشاـ كركاه محمد بن
المهاجر بن دينار كإبراىيم بن سليماف الدمشقياف عن الوليد بن عبد الرحمن فأما حديث

محمد بن المهاجر فأخبرناه أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكم كأبو محمد ىبة اهلل بن سهل
بن عمر السندم الفقيهاف قاال أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الجنزركذم (  ) 4أنبأنا أبو

أحمد الحاكم أنبأنا محمد بن محمد الباغندم
_________

(  ) 5أذاؿ الناس الخيل  :أراد أنهم كضعوا أداة الحرب عنها كأرسلوىا ( نهاية  :ذيل )

(  ) 2الجرشي بضم الشين كفتح الراء كىذه النسبة إلى بني جرش بطن من حمير ( االنساب )
(  ) 3أفنادا أم جماعات متفرقين قوما بعد قوـ كاحدىم فند ( نهاية )

(  ) 4عن ياقوت " جنزركذ " كاسمو محمد بن عبد الرحمن ككنيتو أبو سعد
كجنزركذ  :قرية من قرل نيسابور
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نا ىشاـ بن عمار نا الوليد بن مسلم نا محمد بن المهاجر أف الوليد بن عبد الرحمن الجرشي
حدثو عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ كعقر

دار المسلمين بالشاـ كركاه غير ىشاـ عن الوليد أتم من ىذا أخبرناه أبو القاسم بن
السمرقندم أنبأنا أبو الحسين بن النقور أنبأنا عيسى بن علي الوزير أنا عبد اهلل بن محمد

البغوم أنبأنا أبو الوليد القرشي أحمد بن عبد الرحمن أنا الوليد بن مسلم حدثني محمد بن

مهاجر األنصارم أف الوليد عبد الرحمن الجرشي حدثو عن جبير بن نفير (  ) 5عن سلمة بن

نفيل (  ) 2الحضرمي قاؿ فتح اهلل تبارؾ كتعالى على رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

فتحا فأتيت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فدنوت منو حتى كانت ثيابي تمس ثيابو فقلت

يا رسوؿ اهلل سيبت الخيل كعطل السبلح كقالوا كضعت الحرب أكزارىا فقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) كذبوا اآلف جاء القتاؿ اآلخر كالقتاؿ األكؿ ال تزاؿ (  ) 3الفتن تزيغ قلوب
أقواـ تقاتلونهم (  ) 3كيرزقكم اهلل تعالى منهم حتى يأتي أمر اهلل على ذلك كعقر دار

المسلمين يومئذ بالشاـ خالفهما داكد بن رشيد فركاه عن الوليد بن مسلم فجعلو من مسند

نواس بن سمعاف أخبرتنا أـ المجتبى فاطمة بنت ناصر بن الحسن قالت أخبرنا أبو القاسم
إبراىيم بن منصور سبط بحركيو أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المقرئ أنبانا أبو يعلى

الموصلي نبأنا داكد بن رشيد نا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد
الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس قاؿ فتح اهلل تعالى على رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) فأتيتو فقلت يا رسوؿ اهلل سيبت (  ) 4الخيل ككضعت السبلح كقد كضعت

الحرب أكزارىا كقالوا ال قتاؿ فقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) اآلف جاء القتاؿ ال

يزاؿ اهلل تعالى يزيغ قلوب أقواـ تقاتلونهم فيرزقكم اهلل تعالى منهم حتى يأتي أمر اهلل تعالى على
ذلك كعقر دار المسلمين (  ) 5بالشاـ كىكذا ركاه البغوم عن داكد
_________

(  ) 5عن تقريب التهذيب كباالصل " نفير "
(  ) 2عن تقريب التهذيب كباالصل  :نفير

(  ) 3العبارة في المطبوعة  : 595 / 5ال يزاؿ اهلل يزبغ قلوب أقواـ فقاتلوا بهم

(  ) 4في المطبوعة  :سيبت
(  ) 5في المطبوعة  :المؤمنين
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أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنبأنا أبو الحسين بن النقور أنبأنا محمد بن عبد اهلل بن

الحسين بن ىاركف أنبأنا أبو القاسم البغوم أنبأنا داكد بن رشيد أنبأنا الوليد عن محمد بن

مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعاف قاؿ فتح
على رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم فتح فقالوا يا رسوؿ اهلل سيبت الخيل ككضعت السبلح
ككضعت الحرب أكزارىا قالوا ال قتاؿ قاؿ كذبوا اآلف جاء القتاؿ ال يزاؿ اهلل تبارؾ كتعالى يزيغ

قلوب قوـ يقاتلوف فيرزقهم (  ) 5اهلل منهم حتى يأتي أمر اهلل على ذلك كعقر دار المسلمين
بالشاـ كأما حديث إبراىيم أخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن الحصين أنبأنا أبو علي

الحسن بن علي بن المذىب أنبأنا أبو بكر بن مالك أنبأنا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي أنبأنا

الحكم بن نافع نا إسماعيل بن عياش عن إبراىيم بن (  ) 2سليماف عن الوليد بن عبد الرحمن
الجرشي عن جبير بن نفير أف سلمة بن نفيل أخبرىم أنو أتى النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )
فقاؿ إني سئمت الخيل كألقيت السبلح ككضعت الحرب أكزارىا قلت ال قتاؿ (  ) 3فقاؿ لو
النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) اآلف جاء القتاؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على الناس

يزيغ (  ) 4اهلل قلوب أقواـ فيقاتلونهم كيرزقهم اهلل تعالى منهم حتى يأتي أمر اهلل كىم على
ذلك أال أف عقر دار المسلمين للشاـ كالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوـ القيامة

الصواب يزيغ اهلل تعالى قلوب أقواـ كما تقدـ قرأت على أبي القاسم خضر بن الحسين بن
عبداف عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنبأنا أبو الحسين علي بن الحسن بن أبي ذركاف ( ) 5

أنا أبو عبد الوىاب ا لكبلبي نا أحمد بن عمير بن يوسف نا أبو عامر المرم نا الوليد بن مسلم
قالوا كحدثني كلثوـ بن زياد أنو سمع سليماف بن حبيب يخبر أف أبا الدرداء كما ممن تقدـ

_________

(  ) 5في خع  " :ثم يرزقهم " كفي المطبوعة  595 / 5فيرزقكم
(  ) 2باالصل  " :إبراىيم بن إسماعيل بن سليماف " كالمثبت عن مسند أحمد 594 / 4
(  ) 3سقطت من االصل كاستدركت عن خع كمسند أحمد 594 / 4

(  ) 4في مسند أحمد  " :يرفع " كباالصل كخع  " :يزيغ " فبل معنى إذف لتعقيب ابن عساكر
في آخر الحديث إال إذا كانت الركاية " يرفع " كما جاء في مسند أحمد كاللفظة مثبتة في

المطبوعة 596 / 5
(  ) 5عن خع كباالصل " كرداف " كفي المطبوعة  :زركاف

()557/5

إلى حمص فبلغ عمر أنو أحدث (  ) 5بها بناء فكتب يرده إلى دمشق فرده فكاف بها فلما قتل

عمر أتاه جلساؤه من أىل حمص يسألونو الرجعة (  ) 2إلى حمص فأبى عليهم فاستشفعوا
عليو بمعاكية فقاؿ أبو الدرداء يا معاكية أتأمرني بالخركج من عقر دار اإلسبلـ "
_________

(  ) 5باالصل كخع  " :حدث " كالمثبت عن مختصر ابن منظور  58 / 5كلفظة " بناء "
سقطت من المطبوعة  596 / 5فاختلف المعنى

(  ) 2عن خع كمختصر ابن منظور كباالصل " الرخصة "
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باب فيما جاء أف الشاـ صفوة اهلل من ببلده كإليها يحشر (  ) 5خيرتو من عباده " أخبرنا أبو

علي الحسن بن أحمد المقرئ إجازة حدثني أبو مسعود االصبهاني أنبأنا أبو نعيم الحافظ أنبأنا
سليماف بن أحمد أنبأنا الحسين بن إسحاؽ أنبأنا مخلد بن مالك أنبأنا إسماعيل بن عياش عن

عبد العزيز بن عبيد اهلل عن القاسم عن أبي أمامة قاؿ قاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )

صفوة اهلل تعالى من أرضو الشاـ كفيها صفوتو من خلقو كعباده كليدخلن الجنة من أمتي ثلة ال

حساب عليهم كال عقاب (  ) 2كتب إلي أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد بن محمد
الصوفي بأصبهاف أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه حدثنا سليماف بن
أحمد الطبراني نا محمود بن محمد المركزم نا علي بن حجر نا الوليد بن مسلم نا عفير بن

معداف أنو سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ
الشاـ صفوة اهلل من أرضو كفيها صفوتو من خلقو (  ) 3فمن خرج من الشاـ إلى غيرىا

فيسخطو كمن دخل إليها من غيرىا فيرحمو أخبرنا أبو علي الحداد في كتابو أنبأنا أبو محمد بن
عبد اهلل بن أحمد بن ريذة (  ) 4نا سليماف الطبراني أنبأنا أحمد بن المعلى الدمشقي نا ىشاـ
بن عمار قاؿ حدثنا أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل أنبأنا الهيثم بن خارجة قاال نا

_________

(  ) 5في مختصر ابن منظور  59 / 5يجتبي
(  ) 2كذا باالصل كخع كفي مختصر ابن منظور  " 59 / 5عذاب "

(  ) 3في مختصر ابن منظور  :من ببلده يجتبي إليها صفوتو من عبادة
(  ) 4باالصل كخع كالمطبوعة المجلدة االكلى  " :زيدة " تحريف
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عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني صالح بن رستم مولى بني ىاشم عن عبد اهلل
بن حوالة األزدم أنو قاؿ يا رسوؿ اهلل خر لي بلدا أكوف فيو فلو علمت أنك تبقى ما اخترت

على قربك شيئا قاؿ عليك بالشاـ فلما رأل كراىتي للشاـ قاؿ أتدركف ما يقوؿ اهلل تعالى في

الشاـ يقوؿ يا شاـ أنتي صفوتي من ببلدم أدخل فيك خيرتي من عبادم إف اهلل تعالى قد تكفل
لي بالشاـ كأىلو كتبت إلى أبي زكريا يحيى بن عبد الوىاب بن مندة أنبأنا محمد بن عبد اهلل

التاجر أنبأنا سليماف بن أحمد أنبأنا الوليد بن حماد الرملي أنبأنا سليماف بن عبد الرحمن

الدمشقي نا بشر بن عوف أنبأنا بكار بن تميم عن مكحوؿ عن كاثلة بن األسقع قاؿ سمعت
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كىو يقوؿ لحذيفة بن اليماف كمعاذ بن جبل كىما
يستشيركنو في المنزؿ فأكمأ إلى الشاـ ثم سأاله فأكمى إلى الشاـ ثم سأاله فأكمى إلى الشاـ

كقاؿ عليكم بالشاـ (  ) 5فإنها صفوة اهلل تعالى من ببلده يسكنها خيرتو من عباده فمن ( ) 2
أبى فليلحق بيمنو كليستق من غدره فإف اهلل تعالى قد تكفل لي بالشاـ كأىلو أخبرنا أبو علي

الحداد في كتابو كحدثني أبو مسعود االصبهاني أنبأنا أبو نعيم الحافظ أنبأنا سليماف بن أحمد
أنبانا خير بن عرفة المصرم أنبأنا إبراىيم بن حارث العسقبلني حين (  ) 3أدـ أنبأنا حفص بن
ميسرة عن مقاتل بن حياف عن الضحاؾ بن مزاحم عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك قاؿ

قلت للنبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) (  ) 4يا رسوؿ اهلل أين الناس يوـ القيامة فقاؿ رسوؿ اهلل
( صلى اهلل عليو ك سلم في خير أرض اهلل كأحبها إليو الشاـ كىي أرض فلسطين كاإلسكندرية

من خير األرضين المقتولوف فيها ال يبعثهم اهلل إلى غيرىا فيها قتلوا كفيها يبعثوف كمنها يحشركف

كمنها يدخلوف الجنة أخبرنا أبو الفتح نصر اهلل بن محمد بن عبيد القوم الفقيو نا نصر بن
إبراىيم المقدسي نا سليماف بن أيوب الرازم أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن
_________

(  ) 5زيادة عن خع

(  ) 2باالصل  " :فمن أتى

كلينشق من عذره " كالمثبت عن المطبوعة المجلدة االكلى كقد تقدـ الحيدث
(  ) 3كذا

(  ) 4زيادة عن مختصر ابن منظور 59 / 5
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أحمد بن القاسم بن المحاملي كأنبأنا أبو الكرـ المبارؾ بن الحسين بن الشهرزكرم المقرئ

كأبو الفضل محمد بن محمد بن عطاؼ كأبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل األنصارم

كأبو منصور موىوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي (  ) 5قالوا أنبأنا أبو الفوارس

طراد بن محمد الزينبي أنبأنا علي بن محمد بن عبد اهلل بن بشراف قاال أنبأنا أبو علي إسماعيل
بن محمد الصفار أنبا أحمد بن منصور أنبأنا عبد الرزاؽ أنبأنا معمر عن قتادة أف عمر بن

الخطاب قاؿ لكعب أال (  ) 2تتحوؿ إلى المدينة فيها مهاجر رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) كقبره فقاؿ كعب إني كجدت في كتاب اهلل تعالى المنزؿ يا أمير المؤمنين أف الشاـ كنز
اهلل من أرضو كبها كنزه من عباده كأنبأنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا أبو الحسن

علي بن الحسين العاقولي (  ) 3نا مشرؼ بن مرة بن إبراىيم المقدسي أنبأنا أبو محمد الحسن
بن محمد الغساني أنبأنا أبو عمراف موسى بن عبد الرحمن بن الصباغ أنبأنا الحسن بن جرير

الصورم أنبأنا عثماف بن سعيد أبو بكر الصيداكم نا سليماف بن صالح عن ثوباف عن منصور بن
الغنم عن علقمة قاؿ قدـ كعب على عمر المدينة فقاؿ لو عمر يا كعب ما يمنعك من النزكؿ

بالمدينة فإنها مهاجر رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كبها مدفنو قاؿ يا أمير المؤمنين إني
كجدت في كتاب اهلل تعالى المنزؿ في التوراة أف الشاـ كنز اهلل في أرضو كبها كنز اهلل تعالى من
عباده كأراد عمر العراؽ فقاؿ لو كعب أعيذؾ باهلل يا أمير المؤمنين من العراؽ فإنها أرض المكر

كأرض السحر كبها تسعة أعشار الشر كبها كل داء عضاؿ كبها كل شيطاف مارد (  ) 4أنبأنا أبو
طاىر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراىيم بن الحنائي الدمشقي

_________

(  ) 5الجواليقي بفتح الجيم كالواك كىذه النسبة إلى الجواليق كىي جمع جوالق كلعل بعض
أجداد المنتسب إليها كاف يبيعها أك يعملها

ككرد اسمو باالصل كخع  " :مهوت الخضر أحمد بن الخضر الجواليقي "
( كالتصحيح عن االنساب

(  ) 2باالصل  " :ال " كالصواب عن خع

(  ) 3العاقولي بفتح العين المهملة كضم القاؼ ىذه النسبة إلى دير العاقوؿ كىي بليدة على
خمسة عشر فرسخا من بغداد

كفي المطبوعة " الحسن " بدؿ " الحسين "

(  ) 4بعده في المطبوعة المجلدة االكلى ص  : 599كذا قاؿ  :عن ثوباف كالصواب ابن ثوباف
كىو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوباف

()525/5

حدثني أبو البركات ابن أبي طاىر الفقيو قاؿ أنبأنا أبو القاسم الحنائي نا عبد الوىاب الكبلبي

نا أحمد بن عمير بن يوسف نا عمرك (  ) 5بن عثماف الحمصي أنبأنا ابن لهيعة عن جابر بن

يزيد عن سعيد بن أبي ىبلؿ عن موسى بن طريف أف عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنو قاؿ

لكعب ما يمنعك أف تسكن المدينة كىي ىجرة رسوؿ اهلل عليو الصبلة ك السبلـ كموضع قبره
قاؿ إني أجد في كتاب اهلل المنزؿ أف الشاـ كنز اهلل في األرض كبها كنزه من عباده أخبرنا أبو
طاىر إسماعيل بن نصر بن أبي نصر الطوسي إجازة شافهني بها لفظا ثم حدثني أبو القاسم

كىب بن سلماف السلمي الفقيو عنو أنبأنا أبو المعالي الشرفي المشرؼ بن المرجا بن إبراىيم
المقدسي بصور سنة ثماف كثبلثين كأربعمائة أنبأنا الحسن بن محمد بن أحمد الغساني بصيدا نا
أبو عمراف موسى بن عبد الرحمن ثنا الحسين بن السميدع نا محمد بن المبارؾ الصورم نا

إسماعيل ابن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم (  ) 2بن عبد اهلل بن مريم عن (  ) 3حسين بن
عبيد عن كعب قا أحب يعني الببلد إلى اهلل تعالى الشاـ كأحب الشاـ إلى اهلل تعالى القدس (

 ) 4كأحب القدس إلى اهلل تعالى جبل نابلس ليأتين على الناس زماف يتماسحونو بالحباؿ بينهم
صوابو حبيب بن عبيد أنبأنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس كأبو القاسم الحسين بن

أحمد بن عبد الصمد بن تميم كأبو إسحاؽ إبراىيم بن طاىر بن بركات الخشوعي قالوا أنبأنا
الفقيو أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العبلء أنبأنا أبو بكر أحمد بن جرير بن أحمد بن

خميس السلماسي أنبأنا أبو الحسن المظفر بن الحسن نا أبو الحسن أحمد بن عمير بن

يوسف بن جوصا أنبأنا أبو حفص عمرك بن عثماف بن كثير أنبأنا أبو المغيرة حدثني الغاز بن
جبلة حدثني الوليد بن عامر اليزني عن كعب (  ) 5أنو كاف يقوؿ يا أىل الشاـ إف الناس

يريدكف أف يضعوكم كاهلل يرفعكم كاهلل تعالى يتعاىدكم كما
_________

(  ) 5باالصل  " :يوسف بن عمر " كالتصحيح عن المجلدة االكلى

(  ) 2كذا كرد باالصل كخع كىو أبو بكر بن عبد اهلل بن أبي مريم ( تقريب )
(  ) 3سقطت من االصل كخع

(  ) 4زيادة عن خع كمختصر ابن منظور 69 / 5
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يتعاىد الرجل نبلو في كنانتو ألنها أحب أرضو إليو يسكنها أحب خلقو إليو من دخلها مرحوـ

كمن خرج منها فهو مغبوف أنبأنا أبو الوحش سبيع (  ) 5بن المسلم كأبو تراب حمداف بن

أحمد المقرئاف قاال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأنا أبو الحسن أحمد بن الحسن بن

أحمد بن رزقويو أنبأنا أبو بكر أحمد بن سندم بن الحسن الحداد نا الحسن بن علي القطاف نا
إسماعيل بن عيسى أنبانا سعيد بن يعلى بن أبي عركبة قاؿ بلغني عن كعب أنو قاؿ مكتوب في
التوراة إف الشاـ كنز اهلل عز ك جل يسكنها كنزه من عباده يعني بها قبور األنبياء عليهم الصبلة

كالسبلـ إبراىيم كإسحاؽ كيعقوب أخبرنا أبو الفرج غيث بن علي الصورم كنقلتو من خطو

أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا علي بن إبراىيم الحافظ البزاز بالبصرة نا أبو بكر يزيد
بن إسماعيل بن عمر الخبلؿ نا العباس بن عبد اهلل بن أبي عيسى الترقفي (  ) 2نا أحمد بن
كثير المصيصي نا إسماعيل بن أبي (  ) 3خالد عن محمد بن عمرك أك عمر شك أبو محمد
يعني العباس قاؿ ابن كثير كأراني سمعتو منو عن كىب بن منبو قاؿ إني ألجد ترداد الشاـ في

الكتب حتى كأنو ليس هلل تعالى حاجة إال بالشاـ أنبأنا أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن علي

بن أبي العبلء أنبأنا الخطيب أبو بكر أحمد بن علي أنبأنا أبو الحسين بن بشراف أنا عثماف بن
أحمد بن عبد اهلل الدقاؽ قاؿ قرئ على ابي بكر محمد بن أحمد بن النضر بن بنت معاكية بن
عمر نا معاكية بن عمرك بن المهلب األزدم عن إبراىيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن
خارجة الفزاكم عن األكزاعي عن ثابت بن معبد قاؿ قاؿ اهلل تعالى يا شاـ أنت خيرتي من

أرضي أسكنك خيرتي من عبادم قرأناه على أبي عبد اهلل بن البنا عن أبي تماـ الواسطي عن

أبي عمر بن حيوية
_________

(  ) 5باالصل كخع  " :أبو الحوش سميع " كالصواب عن معرفة القراء للذىبي 495 / 5

(  ) 2ىذه النسبة إلى ترقف قاؿ السمعاني  :كظني أنها من أعماؿ كاسط ( االنساب ) كسقط
عيسى من المطبوعة 559 / 5

(  ) 3عن الكاشف للذىبي

()523/5

أنبأنا محمد بن القاسم الكوكبي (  ) 5أبو الطيب نا أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة أنبأنا صحيح
بن عبد اهلل الفرغاني حدثنا أبو إسحاؽ الفزارم عن األكزاعي عن ثابت بن معبد قاؿ قاؿ اهلل

تعالى يا شاـ أنت خيرتي من ببلدم أسكنك خيرتي من عبادم "
_________

(  ) 5بياض باالصل كالزيادة عن المطبوعة

()524/5

باب اختصاص الشاـ عن غيره من البلداف بما يبسط عليو من أجنحة مبلئكة الرحمن " أخبرنا
أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن ىوازف القشيرم كأبو محمد إسماعيل بن عبد

الرحمن الغازم قاؿ أنبأنا أحمد بن منصور بن خلف أنبانا أبو طاىر محمد بن الفضل بن خزيمة
أنبأنا جدم محمد بن إسحاؽ أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراىيم بن محمد بن سعدكية حدثنا

أبو الفضل أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازم أنبأنا أبو القاسم جعفر

بن عبد اهلل نا محمد بن ىاركف الركياني قاال نا محمد (  ) 5بن بشار نا كىب أخبرتنا فاطمة

بنت ناصر بن الحسن العلوية قالت قرئ على أبي (  ) 2القاسم إبراىيم بن منصور بن إبراىيم
كأنا حاضرة أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المقرئ أنبأنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد

األعلى ىو ابن حماد أنبأنا كىب بن جرير حدثني أبي قاؿ سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن

يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة (  ) 3عن زيد بن ثابت قاؿ كنا عند أبي يعلى
كنا مع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) نؤلف القرآف من كقاؿ أبو يعلى في الرقاع فقاؿ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) طوبى للشاـ فقلنا كلم ذاؾ فقاؿ ألف كقاؿ أبو يعلى إف
مبلئكة الرحمن كفي حديث ابن خزيمة مبلئكة الرحمة (  ) 4باسطة أجنحتها عليها
_________

()4

(  ) 5مع كباالصل " أحمد "
(  ) 5ب (  " ) 2أبو "

(  ) 6ض (  ) 3عن التقريب بكسر المعجمة كتخفيف الميم بعدىا
(  ) 7ع (  - ) 4 ( ) 4ع كباالصل " الرحمن " كىي الركاية المتقدمة

()525/5

أخبرنا أبو القاسم زاىر بن طاىر الشحامي نا أبو بكر البيهقي نا أبو عبد اهلل الحافظ أنا أبو
عبد اهلل محمد بن يعقوب نا إبراىيم بن عبد اهلل السعدم أنبأنا كىب بن جرير حدثنا أبي قاؿ

سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن
ثابت قاؿ كنا عند رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) نؤلف القرآف من الرقاع فقاؿ رسوؿ اهلل
( صلى اهلل عليو ك سلم ) طوبى للشاـ قلنا ألم شئ ذاؾ قاؿ ألف مبلئكة الرحمن باسطة

أجنحتها عليهم كركاه أبو زكريا يحيى بن إسحاؽ السالحيني عن يحيى بن أيوب كما ركاه يحيى
بن خريم بن جرير بن حازـ كركاه عمرك بن الحارث كعبد اهلل بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب

فأما حديث يحيى بن إسحاؽ فأخبرناه أبو القاسم بن الحصين (  ) 5أنبأنا أبو علي المذىب
أنبأنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي حينئذ كأخبرتنا فاطمة بنت ناصر العلوية

قالت أنبأنا أبو القاسم إبراىيم بن منصور أنبأنا أبو بكر بن المقرئ أنبأنا أبو يعلى الموصلي قاؿ
أنبأنا أبو خيثمة قاؿ نا يحيى بن إسحاؽ نا يحيى بن أيوب أنبأنا كقاؿ أحمد حدثنا (  ) 2يزيد

بن أبي حبيب أف عبد الرحمن بن شماسة أخبره أف زيد بن ثابت قاؿ بينا نحن عند رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) نؤلف القرآف من الرقاع إذ قاؿ طوبى للشاـ قيل كلم كفي حديث
أحمد كبم (  ) 3ذاؾ يا رسوؿ اهلل قاؿ إف مبلئكة الرحمن باسطوا (  ) 4أجنحتها عليها

كأخبرناه أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد الفارسي أنبأنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد
اهلل الحافظ أنا أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الفقيو أنبأنا عثماف بن سعيد الدارمي

كبشر بن موسى األسدم كالحارث بن أبي أسامة التيمي
_________

(  ) 5في المجلدة االكلى المطبوعة  " :المحصل " تحريف

(  ) 2باالصل كخع  " :حدثنا يحيى بن أبي زيد بن أبي حبيب أف أحمد بن شماسة أخبره زيد
بن ثابت " كذا كرد مشوشا كالصواب عن مسند أحمد 585 / 5

(  ) 3كذا كالذم في مسند أحمد " لم "

(  ) 4في مسند أحمد  " :باسطة أجنحتها عليو "

()526/5

قالوا أنبأنا يحيى بن إسحاؽ نا يحيى بن أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أف عبد الرحمن بن
شماسة حدثو عن زيد بن ثابت قاؿ كنا حوؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) نؤلف القرآف

إذ قاؿ طوبى فقيل لو كلم قاؿ إف مبلئكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها كأخبرناه أبو القاسم بن
السمرقندم أنبأنا أبو طاىر محمد بن أحمد بن أبي الصقر األنبارم أنبأنا أبو أحمد إسماعيل بن

عمرك بن راشد المقرئ الحداد كأبو الحسن علي بن عيسى بن معركؼ بن سليماف الهمداني

بقراءتي عليهما قاال أنبأنا أبو الخطيب بن أحمد بن محمد الشافعي قراءة عليو أنبأنا أبو العباس
عبد اهلل بن أحمد بن عديس الدمشقي إمبلء قاؿ أنبأنا إبراىيم بن يعقوب أنبأنا يحيى فذكره

كأما حديث عمرك فأخبرناه أبو علي الحداد كجماعة إجازة قالوا أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد

اهلل بن ريذة (  ) 5نا سليماف بن أحمد نا أحمد بن رشدين المصرم نا حرملة بن يحيى نا ابن

كىب أخبرني عمرك بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن (  ) 2شماسة أنو سمع زيد بن
ثابت يقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كنحن عنده طوبى للشاـ قلنا ما بالو يا

رسوؿ اهلل قاؿ إف الرحمن (  ) 3لباسط رحمتو عليو كركاه عن ابن لهيعة الوليد بن مسلم

كالحسن بن موسى األشيب فأما حديث الوليد فأخبرتنا بو فاطمة بنت ناصر العلوية قالت قرئ
على أبي قاسم سبط بحركيو أنبأنا أبو بكر بن المقرئ أنبأنا أبو عبلة بن يحيى يعلى نا داكد بن

رشيد نا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن
زيد بن ثابت قاؿ كنا عند رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يوما فقاؿ طوبى للشاـ فقلنا ما

ذاؾ يا رسوؿ اهلل قاؿ تيك مبلئكة الرحمن (  ) 4عز ك جل باسطوا أجنحتها على الشاـ
_________
(  ) 5باالصل كخع  " :يزيد " كفي المطبوعة  " :زيدة " تحريف
(  ) 2باالصل كخع  " :أبي " تحريف

(  ) 3كذا كردت العبارة باالصل كخع كفي المطبوعة  554 / 5بهذا االسناد  :إف مبلئكة
الرحمن لباسطة أجنحتها عليو

(  ) 4زيادة عن خع كفي المجلدة االكلى المطبوعة  :مبلئكة اهلل

()527/5

كأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم نا أبو طاىر أحمد بن محمد بن أبي الصقر نا أبو محمد
إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد اهلل العسقبلني بمصر أنبأ أبو القاسم عبد الرحمن بن

أحمد بن سعد األنصارم المقدسي نا عبد اهلل بن محمد بن سالم أنبأنا ىشاـ بن عمار نا الوليد

(  ) 5نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت قاؿ
سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ طوبى للشاـ قلنا فقلنا كما ذاؾ يا رسوؿ اهلل

قاؿ فإف مبلئكة الرحمن (  ) 2عز ك جل باسطوا أجنحتها على الشاـ تابعهما ىشاـ بن خالد
األزرؽ عن الوليد كأما حديث األشيب فأخبرناه أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو علي بن

المذىب أنبأنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل حدثني أبي نا حسن نا ابن لهيعة نا يزيد بن أبي

حبيب عن ابن (  ) 3شماسة عن (  ) 4زيد بن ثابت قاؿ بينا نحن عند رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) يوما حتى قاؿ طوبى للشاـ طوبى للشاـ قلت ما باؿ الشاـ قاؿ المبلئكة باسطوا

أجنحتها على الشاـ كركاه عمرك (  ) 5بن خالد الحراني عن ابن لهيعة اخبرناه أبو منصور

محمود بن إسماعيل الصيرفي أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد نا سليماف بن أحمد نا أبو

الزنباع ركح بن الفرج نا عمرك بن خالد الحراني نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنو سمع

ابن شماسة يخبر عن زيد بن ثابت قاؿ كنا عند رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) نكتب

الوحي فقاؿ طوبى للشاـ ثبلث مرات فقلنا كما ذاؾ يا رسوؿ اهلل فقاؿ إف المبلئكة ناشرة
أجنحتها على الشاـ قرأت بخط أبي إسحاؽ إبراىيم بن عبد اهلل بن حصن األندلسي كاف

بدمشق قاؿ حدثني عبد الوىاب بن الحسن أنبأنا أحمد بن عمير نا يزيد بن محمد بن عبد

الصمد نا سليماف بن عبد الرحمن أنبأنا معركؼ سمعت كاثلة بن األسقع
_________

(  ) 5باالصل  " :الوليد بن أبي لهيعة " تحريف
(  ) 2في المطبوعة  :اهلل
(  ) 3باالصل كخع " أبي " تحريف كالصواب عن مسند أحمد 584 / 5
(  ) 4عن مسند أحمد كباالصل " قاؿ "

(  ) 5باالصل كخع كالمجلدة المطبوعة  " :عمر " كالصواب عن تقريب التهذيب كسيرد
صوابا
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يقوؿ إف المبلئكة تغشى (  ) 5مدينتكم ىذه يعني دمشق ليلة الجمعة فإذا كاف بكرة افترقوا

على أبواب دمشق براياتهم كبقيودىم (  ) 2فيكونوف سبعين رجبل ثم ارتفعوا كيدعوف اهلل لهم

اللهم اشف مريضهم كرد غائبهم ( ) 3
_________

(  ) 5عن مختصر ابن منظور  65 / 5كباالصل كخع " تغشوا "
(  ) 2في ابن منظور  :كبنودىم

(  ) 3في المطبوعة  :آخر الجزء الثاني يتلوه في الجزء الثالث إف شاء اهلل باب دعاء النبي
صلى اهلل عليو كآلو سلم للشاـ بالبركة
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" باب دعاء النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) للشاـ بالبركة (  ) 5كما يرجى بيمن دعائو ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) من رفع السوء عن أىلها " أخبرنا أبو الفرج جعفر بن أحمد بن محمد بن

عبد العزيز العباسي المكي بمدينة الرسوؿ في مسجده بين قبره كمنبره أنبأنا الحسن بن عبد

الرحمن بن الحسن أنبأنا أحمد بن إبراىيم بن فراس أنبأنا أبو جعفر أحمد بن إبراىيم بن عبد

اهلل الديبلي حدثنا أبو عمير (  ) 2عيسى بن محمد بن النحاس نا ضمرة عن ابن شوذب عن
توبة العنبرم عن سالم أراه عن أبيو قاؿ قاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) اللهم بارؾ لنا في

مدنا كصاعنا كشامنا كيمننا فقاؿ رجل يا رسوؿ اهلل كعراقنا فقاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم
) بها الزالزؿ كالفتن كمنها يطلع قرنا الشيطاف كذا أخبرنا أبو جعفر ككاف أكؿ كتابو قد ذىب

فكتب إسناده من ال يعرؼ فقاؿ فيو أخبرنا الديبلي كإنما يركيو ابن فراس عن العباس بن محمد

بن الحسن بن قتيبة عن أبي عمير كركاه غير أبي عمير عن ضمرة بغير شك أخبرناه أبو الحسن
علي بن عبيد اهلل بن نصر بن الزاغوني ببغداد أنا محمد بن أحمد بن مسلمة نا أبو طاىر

المخلص كأخبرناه أبو الفتح محمد بن علي بن عبد اهلل أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد

بن محمد بن شريح قاال أنبأنا يحيى بن محمد بن صاعد نا العباس بن الوليد بن مزيد العذرم (
 ) 3ببيركت حدثني أبي نا عبد اهلل بن شوذب نا
_________

(  ) 5عن خع كمختصر ابن منظور  62 / 5كباالصل  :للشاـ كأىلها
(  ) 2باالصل كخع  " :أبو عمر " كالصواب عن تقريب التهذيب
(  ) 3عن تقريب التهذيب كباالصل كخع  " :العلوم " تحريف
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عبد اهلل بن القاسم كمطر ككثير بن سهل عن توبة العنبرم عن سالم أبو عبد اهلل عن أبيو أف
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) دعا كأخبرنا أبو محمد بن طاكس نا سليماف بن ( ) 5

إبراىيم بن محمد الحافظ أنبأنا محمد بن إبراىيم الجرجاني إمبلء أبو العباس األصم نا العباس
بن الوليد البيركتي أخبرني أبي حدثني عبد اهلل بن شوذب حدثني عبد اهلل بن القاسم كمطر

ككثير أبو سهل (  ) 5عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو قاؿ إف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم
) دعا قاؿ اللهم بارؾ لنا في مكتنا كبارؾ لنا في مدينتنا كبارؾ لنا في شامنا كبارؾ لنا في يمننا
كبارؾ لنا في صاعنا كبارؾ لنا في مدنا فقاؿ رجيا رسوؿ اهلل كفي عراقنا فأعرض عنو فرددىا
ثبلثا كل ذلك يقوؿ الرجل كفي عراقنا فيعرض عنو فقاؿ بها الزالزؿ كالفتن كمنها كقاؿ ابن

صاعد فيها (  ) 2يطلع قرف الشيطاف كفي حديث البيهقي قرنا الشيطاف قاؿ ابن شوذب إال أف

كثيرا (  ) 3لم يذكر مكة كقاؿ مكة يمانية زاد ابن صاعد أم قد دخلت في اليمن قاؿ ابن

صاعد كزاده ضمرة عن عبد اهلل بن شوذب عن توبة لم يذكر بينهما آخر أخبرنا ىبة اهلل بن عبد

اهلل الواسطي أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت نا الحسن بن أبي بكر ثابت نا عبد اهلل بن
جعفر اخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن إبراىيم بن الخطاب في كتابو أخبرنا أبو عبد اهلل
محمد بن إبراىيم بن جعفر النشائي أنبأنا أبو الفرج سهل بن بشر (  ) 4اإلسفرايني قاال أنبأنا

أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النيسابورم أنا أبو الطاىر أحمد بن أحمد بن عبد اهلل
الذىلي نا محمد بن عبدكس نا حماد بن إسماعيل بن علية قاؿ أنا أبي نا زياد بن بياف نا سالم

عن عبد اهلل بن عمر قاؿ صلى رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) صبلة الفجر ثم انتقل ( 5

) فأقبل على القوـ فقاؿ اللهم
_________

(  ) 5ما بين معكوفتين سقط من االصل كخع كاستدرؾ عن المجلدة االكلى المطبوعة / 5
529
(  ) 2زيادة عن المطبوعة
(  ) 3باالصل  :كثير

(  ) 4باالصل  " :سهل "

(  ) 5في مختصر ابن منظور  62 / 5انفتل
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بارؾ لنا في شامنا كيمننا قاؿ رجل كالعراؽ يا رسوؿ اهلل فسكت ثم أعاد فقاؿ اللهم بارؾ لنا

في مدينتنا كبارؾ لنا في مدنا كصاعنا اللهم بارؾ لنا في حرمنا كبارؾ لنا في شامنا كيمننا قاؿ

قاؿ رجل يا رسوؿ اهلل كالعراؽ قاؿ فسكت ثم أعاد كما قاؿ أكال فقاؿ رجل كالعراؽ يا رسوؿ
اهلل قاؿ من ثم يطلع الشيطاف كتهيج الفتن اللفظ للذىلي كاآلخر نحوه أخبرناه عاليا أبو الفرج
سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي االصبهاني أنبأنا أحمد بن محمود الثقفي كمنصور بن الحسين

الكاتب قاال أنبأنا أبو بكر بن المقرئ نا محمد بن علي بن الحسن بن حرب قاضي الطبرية

بطبرية (  ) 5أنبأنا سليماف بن عمر بن خالد األقطع نا إسماعيل بن إبراىيم بن علية نا زياد بن
بياف نا سالم عن عبد اهلل بن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) صبلة الفجر ثم
انتقل فأقبل على القوـ فقاؿ اللهم بارؾ لنا في مدينتنا كبارؾ لنا في مكتنا كبارؾ لنا في صاعنا

كمدنا اللهم بارؾ لنا في حرمنا كشامنا كيمننا فقاؿ رجل يا (  ) 2رسوؿ اهلل كالعراؽ فسكت ثم
قاؿ اللهم بارؾ لنا في مدينتنا اللهم بارؾ لنا في حرمنا كشامنا كيمننا فقاؿ رجل كالعراؽ يا

رسوؿ اهلل قاؿ ثم يطلع قرف الشيطاف يهيج الفتن قاؿ ابن المقرئ نا محمد ثنا محمد بن

إبراىيم بن سعيد نبأنا أزىر بن سعد عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( صلى اهلل

عليو ك سلم ) كأخبرناه أبو نصر محمد بن أحمد بن عبد اهلل الكبريتي بأصبهاف أنبأنا أبو مسلم

محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن مهرابزد (  ) 3االصبهاني أنبأنا أبو بكر بن المقرئ نبأ
محمد بن علي بن حسن بن حرب الرقي قاضي طبرية فذكره انتهى كركاه نافع كبشر بن حارث

المدني األزدم عن ابن عمر فأما حديث نافع
_________

(  ) 5طبرية بليدة مطلة على بحيرة طبرية كىي من أعماؿ االردف في طرؼ الغور
(  ) 2عن ىامش االصل كخع
(  ) 3باالصل  " :مهرا "
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فأخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن الحصين أنبأنا أبو علي بن المذىب أنبأ أبو بكر بن

مالك نبأنا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نبأنا أزىر بن سعد أبو بكر السماف أنبأنا ابن عوف عن
نافع عن ابن عمر أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ اللهم بارؾ لنا في شامنا اهلل بارؾ لنا

في يمننا قالوا كفي نجدنا قاؿ اللهم بارؾ لنا في شامنا اللهم بارؾ لنا في يمننا قالوا كفي نجد

قاؿ ىناؾ (  ) 5الزالزؿ كالفتن كمنها أك قاؿ بها يطلع قرف الشيطاف كأخبرنا أبو الحسن علي
بن المسلم السلمي الفقيو كأبو القاسم بن السمرقندم الحافظ قاال أنبأ أبو جعفر نصر بن

الحسين بن محمد بن أحمد بن طبلب أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن جميع نبأ

علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ ببغداد نبأنا عباس (  ) 2بن محمد الدكرم كأخبرنا
أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفضيل أنبأنا أحمد بن محمد بن محمد أنبأ علي بن أحمد

بن محمد بن الحسين نا الهيثم بن كليب نبأنا العباس بن محمد نبأنا أزىر السماف عن ابن عوف
عن نافع عن ابن عمر أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كقاؿ الفضل عن النبي ( صلى اهلل

عليو ك سلم ) قاؿ اللهم بارؾ لنا في شامنا كيمننا قاؿ كفي نجد قاؿ ىناؾ الزالزؿ كالفتن كبها
أك قاؿ منها يطلع قرف الشيطاف انتهى كأخبرنا أبو السعود أحمد بن علي بن محمد بن المجلي
نبأنا أبو الحسين محمد بن علي المهتدم أنبأنا عبيد اهلل بن أحمد بن علي المقرئ الصيدالني
نبأنا أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن زياد نبأنا محمد بن يحيى نبأنا أزىر عن ابن عوف عن نافع

عن ابن عمر عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ اللهم بارؾ لنا في شامنا كيمننا قالوا كفي

نجدنا ثبلث مرات قاؿ أظنو قاؿ في الثالثة ىناؾ الزالزؿ كالفتن كبها يطلع قرف الشيطاف ( ) 3

كأخبرنا أبو الشيخ محمد بن علي بن نصر الحماد أنا األزرقاني كمحمد بن

_________

(  ) 5في مسند أحمد  558 / 2كفي نجدنا ؟ قاؿ  :ىنالك
(  ) 2باالصل كخع  " :عياش " تحريف

(  ) 3الخبر موجود بإسناده في المجلدة االكلى  523 / 5مع اختبلؼ في نص الحديث
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الموفق بمصر كمحمد الجرجاني كأبو النصر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عثماف الفامي

المصريوف كأبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد (  ) 5كأبو جعفر محمد بن علي بن محمد
الشاط الطبرم كأبو المظفر عبد الفاطر بن الدمشقي بن عبد اهلل كأبو بكر العيني بهراة قاؿ أنا

أبو سهل حبيب بن ميموف بن علي الواسطي بن خالة الدىلي نا أبو سعد أحمد بن محمد

الحسن بن الحسن البصرم المركزم قاال أنبأنا العباس بن محمد بن حاتم نا أزىر بن سعد عن
عبد اهلل بن عوف (  ) 2كأخبرنا زاىر بن طاىر الشحامي قاؿ قرأت على سعيد بن محمد بن

أحمد البحيرم أنبأنا أبو الحسن بن يحيى بن المزكي أنبأنا أحمد بن محمد بن يحيى بن ببلؿ
نبأنا العباس بن محمد الدكرم نبأنا أزىر السماف عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن النبي
( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ اللهم بارؾ لنا في شامنا اللهم بارؾ لنا في يمننا قاؿ قالوا كفي

نجدنا قاؿ ىناؾ الزالزؿ كالفتن كبها أك قاؿ كمنها يخرج قرف الشيطاف كأخبرنا أبو القاسم

الشحامي أنبأنا أبو سعد الجنزركدم أنبأنا علي بن عبد الملك كأنبأنا أبو عبد اهلل الخبلؿ أنبأنا

إبراىيم بن منصور أنبأنا أبو بكر بن المقرئ أنبأنا أبو يعلى نا أحمد بن إبراىيم الدكرم نبأنا أزىر
عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ (  ) 3اللهم بارؾ

لنا في شامنا اللهم بارؾ لنا في يمننا قاؿ فقالوا كفي نجد (  ) 4قاؿ فقاؿ اللهم بارؾ لنا في
شامنا اللهم بارؾ لنا في يمننا قاؿ كقالوا كفي نجد (  ) 4قاؿ فأظنو قاؿ في الثالثة ىنالك

الزالزؿ كالفتن كمنها يطلع قرف الشيطاف انتهى أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس

أنبأنا أبو القاسم علي ف محمد بن العبلء الفقيو حينئذ
_________

(  ) 5باالصل كخع بياض مقدار كلمة
(  ) 2من نهاية الحديث السابق إلى ىنا ساقط من المطبوعة كفيها خبر آخر بإسناده كنص
حديثو سقط من االصل كخع

(  ) 3زيادة عن خع

(  ) 4في المجلدة االكلى المطبوعة  :نجدنا
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كأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراىيم الداراني أنا أبو الفضل أحمد بن علي
بن الفضل بن طاىر بن الفرات قاال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثماف بن القاسم بن أبي

نصر نا الحسن بن جندب (  ) 5نا أمية أنا محمد بن يزيد بن سناف نا يزيد يعني أباه نبأنا أبو
رزين عن أبي عبيد حاجب سليماف عن نافع عن ابن عمر عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك

سلم ) أنو قاؿ اللهم بارؾ لنا في مكتنا كبارؾ لنا في مدينتنا كبارؾ لنا في شامنا كبارؾ لنا في
يمننا كبارؾ لنا في صاعنا كبارؾ في مدنا فقاؿ رجل يا رسوؿ اهلل العراؽ كمصر فقاؿ ىناؾ ينبت

قرف الشيطاف (  ) 2كثم الزالزؿ كالفتن انتهى ركاه الحاكم أبو أحمد عن إبراىيم بن محمد

العمرم عن أبي فركة (  ) 3يزيد بن محمد بن يزيد بن سناف عن أبيو عن جده كأخبرناه أبو

علي الحسن بن أحمد المقرئ إجازة كنبأنا عبد الرحيم بن علي بن حمد االصبهاني عنو أنبأنا

أبو نعيم الحافظ حدثنا سليماف بن أحمد نا أحمد بن محمد بن صدقة نا أبو فركة يزيد بن
محمد بن يزيد بن سناف الرىاكم (  ) 4حدثني أبي عن أبيو حدثني أبو رزين الفلسطيني عن

أبي عبيد حاجب سليماف بن عبد الملك عن نافع عن ابن عمر أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو

ك سلم ) قاؿ فذكر نحوه كقاؿ ىناؾ يطلع قرف الشيطاف أخبرنا أبو سهل محمد بن أبي نصر

إبراىيم بن محمد بن أحمد بن سعدكية المزكي ببغداد أنبأنا أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد

بن الحسن بن بندار الرازم المقرئ أنبأنا أبو القاسم جعفر بن عبد اهلل بن يعقوب بن فناكي
نبأنا أبو بكر محمد بن ىاركف الركياني نبأنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن منقذ حدثني المقرئ أبو عبد
الرحمن عن سعيد بن أبي أيوب حدثني عثماف بن عطاء عن نافع عن ابن عمر

_________

(  ) 5في المطبوعة  :الحسن بن حبيب نا أبو أمية
(  ) 2زيادة عن خع
(  ) 3العبارة باالصل غير كاضحة كالمثبت عن المطبوعة " عن أبي فركة يزيد " كسيرد اسمو
صحيحا في الحديث التالي

كانظر تقريب التهذيب

(  ) 4الرىاكم بضم الراء كفتح الهاء ىذه النسبة إلى الرىا بلدة من ببلد الجزيرة بينها كبين
حراف ستة فراسخ

()535/5

أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ اللهم بارؾ لنا في شامنا كيمننا فقاؿ رجل كفي
مشرقنا يا رسوؿ اهلل قاؿ من ىناؾ يطلع قرف الشيطاف كبها تسعة أعشار الشر كذا قاؿ عثماف

بن عطاء كإنما ىو عبد الرحمن بن عطاء بن كعب مصرم أخبرناه على الصواب أبو القاسم

ىبة اهلل محمد بن الحصين أنبأنا أبو علي بن المذىب نبأنا أبو بكر بن مالك نبأنا عبد اهلل بن

أحمد حدثني أبي أنبأنا أبو (  ) 5عبد الرحمن نبأنا سعيد يعني ابن أبي أيوب نبأنا عبد الرحمن
بن عطاء عن نافع عن ابن عمر عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ اللهم بارؾ لنا في
شامنا كفي يمننا مرتين فقاؿ رجل كفي مشرقنا يا رسوؿ اهلل فقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) من ىنالك يطلع قرف الشيطاف كبها تسعة أعشار الشر انتهى كأما حديث بشر فأخبرناه

أبو سعد أحمد بن محمد بن الحسن البغدادم أنبأنا أبو الفضل المطهر (  ) 2قاؿ سمعت

عمر يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) عند حجرة عائشة يقوؿ اللهم بارؾ لنا
في مدينتنا كصاعنا كمدنا كشامنا كيمننا ثم استقبل مطلع الشمس فقاؿ من ىا ىنا يطلع قرف
الشيطاف من ىا ىنا الزالزؿ كالفتن (  ) 3كالفدادكف كذا قاؿ كالصواب ابن عمر أنبأناه أبو

الحسن علي بن محمد بن العبلؼ أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عمر بن حفص المديني الحمامي
كأخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت

أنا (  ) 4الحمامي كأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد الفضل الحافظ بأصبهاف أنبأنا أبو

منصور
_________

(  ) 5زيادة عن مسند أحمد 99 / 2
(  ) 2ثمة نقص في االسناد باالصل كفي خع كأثبت في المطبوعة عن نسخة أخرل
( انظر المجلدة االكلى ص ) 526

(  ) 3الفدادكف  :الجمالوف كالرعياف كالبقاركف كالحماركف كالفبلحوف كأصحاب الوبر الذين
تعلو أصواتهم ( نهاية  -اللساف )

(  ) 4زيادة اقتضاىا السياؽ

()536/5

محمد بن أحمد بن علي بن شكركية أنا أبو بكر أحمد بن موسى (  ) 5بن مردكية قاال نا أبو

بكر الشافعي نا معاذ بن المثنى نا مسدد بن مسرىد نا حماد يعني ابن زيد عن بشر بن حرب

قاؿ سمعت ابن عمر يقوؿ (  ) 5سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ اللهم بارؾ
لنا في مدينتنا كبارؾ لنا في شامنا كبارؾ لنا في يمننا كبارؾ لنا في صاعنا كبارؾ لنا في مدنا
كأخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو علي بن المذىب أنا أبو بكر القطيعي نا عبد اهلل بن

أحمد بن حنبل حدثني أبي أنبأنا يونس نا حماد يعني ابن زيد (  ) 2أنبأنا بشر قاؿ سمعت ابن
(  ) 3عمر يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ اللهم بارؾ لنا في مدينتنا
كبارؾ لنا في شامنا كبارؾ لنا في يمننا (  ) 4كبارؾ لنا في مدنا قاؿ كحدثني أبي نا يونس نا

حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حارث قاؿ سمعت ابن عمر يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ اللهم بارؾ لنا في مدينتنا كفي صاعنا كمدنا كيمننا كشامنا ثم استقبل

مطلع الشمس فقاؿ من ىا ىنا يطلع قرف الشيطاف من ىا ىنا الزالزؿ كالفتن كأخبرنا أبو سعد

إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك النيسابورم أنبأنا أحمد بن أبي (  ) 5جعفر الطبسي أنا

أحمد بن محمد الصدفي أنا الحسن بن محمد بن حكيم المركزم أنبأنا أبو الموجو نا خلف بن
ىشاـ نا حماد بن زيد عن بشر بن حرب فذكره (  ) 6فأخبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن بن
محمد بن عبد الواحد بن زريق أنبانا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أنبأنا أبو بكر

محمد بن عمر بن بكير المقرئ
_________

(  ) 5زيادة عن المطبوعة

(  ) 2عن مسند أحمد  524 / 3كباالصل كخع " يزيد "
(  ) 3زيادة عن منسد 524 / 2

(  ) 4بعدىا في مسند أحمد  :كبارؾ لنا في صاعنا
(  ) 5زيادة عن االنساب كالطبسي بفتح الطاء كالباء ىذه النسبة إلى طبس بلدة في برية بين
نيسابور كأصبهاف ككرماف ( االنساب )

(  ) 6زيادة عن المطبوعة
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حدثني أحمد بن محمد بن إبراىيم األنبارم نا أبو عمر محمد بن أحمد المحلي (  ) 5نا آدـ
بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن معن بن الوليد عن خالد بن معداف عن معاذ بن جبل قاؿ

قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) اللهم بارؾ لنا في صاعنا كمدنا كفي شامنا كفي يمننا
كفي حجازنا قاؿ فقاـ إليو رجل فقاؿ يا رسوؿ اهلل كفي عراقنا فأمسك النبي ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) عنو فلما كاف في اليوـ الثاني قاؿ مثل ذلك فقاـ إليو الرجل فقاؿ يا رسوؿ اهلل كفي

عراقنا فأمسك النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فلما كاف في اليوـ الثالث قاـ إليو الرجل كقاؿ
يا رسوؿ اهلل كفي عراقنا فأمسك النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فولى الرجل كىو يبكي فدعاه

النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أمن العراؽ أنت قاؿ نعم قاؿ إف أبي إبراىيم عليو السبلـ ىم (
 ) 2أف يدعو عليهم فأكحى اهلل تعالى إليو ال تفعل فإني جعلت خزائن علمي فيهم كأسكنت
الرحمة قلوبهم أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد إجازة كجماعة قالوا أنبأنا أبو بكر

محمد بن عبد اهلل بن ريذة (  ) 3أنبأنا أبو القاسم الطبراني أنبأنا محمد بن علي المرثدم أنبأنا
أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب أنبأ إسحاؽ بن عبد اهلل بن كيساف عن أبيو عسعيد بن جبير
عن ابن عباس قاؿ دعا النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ اللهم بارؾ لنا في صاعنا كفي
مدنا كبارؾ لنا في مكتنا كمدينتنا كبارؾ لنا في شامنا فقاؿ رجل من القوـ يا نبي اهلل كعراقنا

فقاؿ إف ىنا يطلع قرف الشيطاف كتهيج الفتن كإف الخنا (  ) 4بالمشرؽ أخبرنا أبو القاسم بن
السمرقندم نا الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن
إبراىيم بن إسماعيل البزاز بالبصرة أنبأنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثماف الفسوم نا يعقو

ب بن سفياف نا قبيصة نا سفياف عن محمد بن جحادة سمعت الحسن يقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) اللهم بارؾ لنا في

_________

(  ) 5في تاريخ بغداد  " 24 / 5الحليمي " كالحليمي ىذا ىو من كلد حليمة السعدية التي
أرضعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كىو صغير

( انظر المطبوعة المجلدة االكلى ص ) 528

(  ) 2زيادة عن مختصر ابن منظور  63 / 5كتاريخ بغداد 25 / 5
(  ) 3باالصل كخع كالمطبوعة  " :زيدة " تحريف

(  ) 4في مختصر ابن منظور  :كإف الجفاء بالمشرؽ

()538/5

مدينتنا (  ) 5فقاؿ لو رجل يا رسوؿ اهلل قاؿ فالعراؽ قاؿ فيها ميرتنا كفيها حاجاتنا قاؿ
فسكت ثم أعاد عليو فسكت فقاؿ بها يطلع قرف الشيطاف كىنالك الزالزؿ كالفتن
_________

(  ) 5كذا باالصل كخع اقتصر على ىذه العبارة كفي مختصر ابن منظور  64 / 5زيد في
ركاية الحسن " :

اللهم بارؾ لنا في شامنا اللهم بارؾ لنا في يمننا "

()539/5

" باب بياف أف الشاـ أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىلها متداركة " أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن

أحمد األكفاني فيما شافهني أنا أبو عبد اهلل الحسين بن علي بن محمد األنطاكي أنبأنا الخضر

بن علي بن منصور الضرير إجازة قاال نا سعيد بن عبيد اهلل بن أحمد بن أحمد بن (  ) 5فطيس

أنبأنا أبو الفتح المظفر بن أحمد بن برىاف (  ) 2المقرئ أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد
بن فطيس أنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن عبد اهلل بن دحيم نا ىشاـ بن عمار نا الوليد نا زىير بن
محمد قاؿ حدثت أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ إف اهلل تبارؾ كتعالى بارؾ ما

بين (  ) 3العريش كالفرات كخص فلسطين بالتقديس يعني بالتطهير ىذا منقطع أخبرنا أبو علي
الحسن بن أحمد بن الحداد في كتابو كحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن أحمد بن

الشاىد بأصبهاف أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الذكواني أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن
محمد بن جعفر الحياني نا إبراىيم بن محمد بن الحسن نا أبو عمار حدثنا أبو الفضل بن

موسى أنبأنا الحسين بن كاقد عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب " كنجيناه كلوطا إلى

األرض التي باركنا فيها للعالمين " (  ) 4قاؿ الشاـ (  ) 5كما من ماء عذب إال يخرج من
تلك الصخرة التي ببيت المقدس
_________

(  ) 5كذا كررت في االصل كخع

(  ) 2عن المطبوعة كرسمت باالصل كخع يزيداف
(  ) 3سقطت من االصل كخع كاستدركت عن مختصر ابن منظور 65 / 5
(  ) 4سورة االنبياء االية 75 :

(  ) 5زيادة عن مختصر ابن منظور  65 / 5كخع

()549/5

أنبأنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسين بن ابي الحداد أجازنا جدم أبو عبد اهلل
أنبأنا أبو محمد بن األكفاني نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قاال أنبأ أبو الحسين علي بن

حسن بن علي الربعي الحافظ أنبأنا أبو علي الحسن بن عبد اهلل بن سعيد الكندم الحمصي

ببعلبك أنبأنا أبو الخليل العباس بن الخليل الحضرمي بحمص نا أبو علقمة يعني نصر بن
خزيمة بن علقمة بن محفوظ بن علقمة أخبرني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيو محفوظ بن

علقمة عن ابن عائذ قاؿ كقاؿ الحارث بن الحارث قاؿ معاكية بن أبي سفياف رضي اهلل تعالى
عنهما إف ربك قاؿ إلبراىيم أعمر من العريش إلى الفرات األرض المباركة ككاف أكؿ من اختتن
كقرل الضيف كاختتن كىو ابن ثمانين سنة أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي الفقيو
أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد أنا جدم أبو بكر أنبأنا أبو
محمد بن يوسف بن بشر الهركم قاؿ قرأ علي أحمد بن محمد بن حماد الطهراني أنا عبد

الرزاؽ أنا إسرائيل عن فرات القزاز (  ) 5قاؿ سمعت الحسن يقوؿ في قولو تعالى " مشارؽ
األرض كمغاربها التي باركنا فيها " (  ) 2يقوؿ مشارؽ الشاـ كمغاربها أخبرناه أبو سعد محمد

بن يحيى بن منصور الجنزم (  ) 3الفقيو بمرك أنبأنا أبو حامد أحمد بن علي بن محمد بن
عبدكس أنبأنا أبو سعيد عبد الرحمن بن حمداف النصركم أنا أحمد بن جعفر بن حمداف

القطيعي نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا ككيع عن الحسن قاؿ األرض التي باركنا فيها قاؿ

الشاـ ركاه سفياف بن سعيد الثورم قرأتو على ابي القاسم إسماعيل بن أحمد عن أبي طاىر

محمد بن أحمد بن أبي الصقر األنبارم أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد

بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن جميع الصيداكم أنبأنا أبو

_________
(  ) 5ضبطت عن تقريب التهذيب بزاءين كباالصل كخع " القرار "
(  ) 2سورة االعراؼ االية 537 :

(  ) 3الجنزم بفتح الجيم كسكوف النوف ىذه النسبة إلى جنزة كىي بلدة من ببلد أذربيجاف (

االنساب )

()545/5

يعلى عبد اهلل بن محمد بن حمزة ابن بي كريمة بصيدا أخبرني محمد بن أحمد بن القاسم بن

الضحاؾ الطيالسي بمصر نا محمد بن العباس أنبأنا إبراىيم بن أبي الليث نا االشجعي عن

سفياف عن فرات القزاز (  ) 5عن الحسن قاؿ " مشارؽ األرض كمغاربها التي باركنا فيها " قاؿ

ىي الشاـ ركاه قبيصة عن الثورم كأسقط منو الحسن أخبرناه أبو علي الحداد في كتابو كحدثني

عنو أبو مسعود االصبهاني أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني نا أبو

محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر نا جعفر بن عبد اهلل بن الصباح نا الحسن بن الصباح نا
قبيصة عن سفياف عن فرات القزاز في قولو عز ك جل " مشارؽ األرض كمغاربها " قاؿ الشاـ
كركاه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدم عن الثورم من قولو لم يذكر فيو فراتا (  ) 2أخبرنا

أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن الحصين أنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراىيم بن غيبلف

أنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن إبراىيم الشافعي نا إسحاؽ بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفياف
في قوؿ اهلل عز ك جل " كأكرثنا القوـ الذين كانوا يستضعفوف مشارؽ األرض كمغاربها " قاؿ

الشاـ أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي
الحديد أنا جدم أبو بكر محمد أنا محمد بن يوسف بن بشر الهركم قاؿ قرئ على محمد بن

حماد الظهراني أنا عبد الرزاؽ أنا معمر عن قتادة في قولو تبارؾ كتعالى " مشارؽ األرض

كمغاربها التي باركنا فيها " قاؿ التي بارؾ اهلل فيها الشاـ ركاه أبو معاكية شيباف بن عبد الرحمن
عن قتادة مثلو كأخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيو أنا أبو الحسن أحمد بن

_________
(  ) 5ضبطت عن تقريب التهذيب بزاءين كباالصل كخع " القرار "
(  ) 2عن خع كباالصل " جوابا "
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عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد أنا جدم أنا محمد بن يوسف الهركم أنا محمد بن
حماد الظهراني أنا عبد الرزاؽ أنا معمر عن قتادة في قولو " كلقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدؽ

" (  ) 5قاؿ بوأىم اهلل تبارؾ كتعالى الشاـ كبيت المقدس أخبرنا أبو القاسم الحسين بن

الحسن بن محمد األسدم المعركؼ بابن البن بدمشق نا الفقيو أبو القاسم علي بن محمد بن

علي بن أبي العبل المصيصي السلمي الشافعي أنا أبو الحسن علي ابن أحمد بن محمد بن

داكد الرزاز البغدادم أنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سبرة
الحماني (  ) 2حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن ىانئ الفرار (  ) 3أبو العباس نا محمد
بن عبدة القزكيني نا خالد بن عبد الرحمن المخزكمي نا مالك عن زيد ىو ابن أسلم " التي

باركنا فيها " قاؿ قاؿ قرل بالشاـ أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس أنا أبو الحسن

عاصم بن الحسن أنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشراف أنا الحسين بن صفواف نا أبو بكر
بن أبي الدنيا نا أبو عبد اهلل نا عمرك بن محمد نا أسباط عن السدم في قولو " كلسليماف

الريح عاصفة تجرم بأمره " (  ) 4قاؿ الريح الشديدة إلى األرض التي باركنا فيها قاؿ أرض
الشاـ أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر بن الحسن بن المظفر بن أحمد بن يزيد أنا أبي أبو
سعد أنا أحمد بن إبراىيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن فراس نا محمد بن إبراىيم بن عبد اهلل
الديبلي نا أبو عبيد اهلل سعيد بن عبد الرحمن المخزكمي قاؿ قاؿ سفياف في قولو تعالى "

كأكرثنا القوـ الذين كانوا يستضعفوف مشارؽ األرض كمغاربها " قاؿ مشارؽ األرض الشاـ

كمغاربها أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسين أنا جدم أبو عبد اهلل أنا أبو

بكر محمد بن عوؼ بن أحمد المزني أنا أبو العباس محمد بن موسى بن
_________

(  ) 5في خع  " :الجعابي " كفي المطبوعة  " :المعافرم "
(  ) 2كذا رسمت في االصل كخع كفي المطبوعة  :البزاز
(  ) 3في خع " عبد الفركم " كفي المطبوعة  :البزاز
(  ) 4سورة االنبياء االية 85 :
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الحسين بن السمسار الحافظ أنا محمد بن خريم نا ىشاـ بن عمار نا معاكية بن يحيى نا
سليماف بن سليم عن يحيى بن جابر عن يزيد بن شريح عن كعب األحبار قاؿ إف اهلل تبارؾ

كتعالى بارؾ في الشاـ من الفرات إلى العريش أنبأنا أبو القاسم على بن إبراىيم الخطيب نا عبد

العزيز بن أحمد الكتاني أنا أبو محمد بن أبي نصر نا أبو علي بن الحسن بن حبيب نا أبو
قرصافة (  ) 5نا أبو عمر الضرير نا محمد بن عياض نا إسماعيل بن عياش عن من حدثو عن

كعب قاؿ بارؾ اهلل في الشاـ من الفرات إلى العريش كخص بالقدس من أرض فحص إلى رفح

(  ) 2أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراىيم الداراني أنا أبو الفرج سهل بن
بشر بن أحمد اإلسفرايني أنا أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد الواسطي الخطيب أنا أبو
العباس أحمد بن عمر بن عبد الملك بن يونس (  ) 3نا عبد اهلل بن محمد بن سلم ببيت
المقدس نا ىشاـ بن عمار نا صدقة بن خالد نا ابن جابر حدثني عقبة بن كشاح حديثا أسنده

قاؿ ما ينقص من األرضين يزاد في الشاـ كما ينقص من الشاـ يزاد في فلسطين أخبرنا أبو

الفضائل ناصر بن علي بن محمود نا علي بن أحمد بن زىير نا علي بن محمد بن شجاع أنا أبو

القاسم عبد الرحمن بن عمر نا أبو الفضل العباس بن بيهس بمصر نا أحمد بن ثابت بن زيد نا
أبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة نا يحيى بن سعيد القطاف (  ) 4نا علي بن ىماـ عن

كعب قاؿ جاء إليو رجل فقاؿ إني أريد الخركج ابتغي فضل اهلل قاؿ عليك بالشاـ فإنو ما نقص

من بركة األرضين يزاد بالشاـ
_________

(  ) 5ىو حبذرة بن خيشنة صحابي نزؿ الشاـ مشهور بكنيتو ( تقريب التهذيب )
(  ) 2العريش  :بفتح أكلو مدينة كانت أكؿ عمل مصر من ناحية الشاـ على ساحل بحر الركـ
كفحص  :بفتح أكلو كسكوف ثانيو كىو كل موضع يسكن سهبل كاف أك جببل بشرط أف يزرع (
ياقوت ) كلم أجد فيما لدم ما يفيد فلعل االسم  " :فحص " عاـ لكل موضع يزرع
كرفح  :بفتح أكلو كثانيو منزؿ في طريق مصر بعد الداركـ بينو كبين عسقبلف يوماف للقاصد

مصر

(  ) 3االصل كخع كفي المطبوعة  :مؤنس
(  ) 4في خع  :العطار
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أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسي أنا إبراىيم بن يونس بن محمد بدمشق أنا

أبو محمد عبد العزيز بن أحمد النصيبي أنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي نا عيسى بن

عبيد اللبن عبد العزيز الوراؽ أخبرني أبو الحسن علي بن جعفر الرازم نا محمد بن إبراىيم نا
محمد بن النعماف نا سليماف بن عبد الرحمن نا أبو عبد الملك الجزرم أنو قاؿ إذا كانت

الدنيا في ببلء كقحط كاف الشاـ في رخاء كعافية كإذا كاف الشاـ في ببلء كقحط كانت
فلسطين في رخاء كعافية كإذا كانت فلسطين في ببلء كقحط كانت بيت المقدس في رخاء

كعافية كقاؿ الشاـ مباركة كفلسطين مقدسة كبيت المقدس قدس القدس أخبرنا أبو الحسن
علي بن المسلم الفقيو أنا أبو الفتح نصر بن إبراىيم المقدسي كأبو محمد عبد اهلل بن عبد

الرزاؽ بن فضيل قاال أنا أبو الحسن محمد بن عوؼ بن أحمد بن عوؼ أنا أبو علي الحسن
بن منير أنا أبو بكر محمد بن خريم نا ىشاـ بن عمار نا غالب بن غزكاف الثقفي نا صدقة بن
يزيد الخراساني عن من حدثو قاؿ لما أتى ذك القرنين العراؽ استنكر قلبو فبعث إلى تراب

الشاـ فأتي بو فجلس عليو فرجع إليو ما كاف يعرؼ من نفسو "
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باب ما جاء من اإليضاح كالبياف أف الشاـ األرض المقدسة المذكورة في القرآف " أخبرنا أبو

غالب أحمد بن الحسن بن البنا أنا أبو محمد الجوىرم أنا أبو محمد عبد العزيز بن الحسن

بن علي بن أبي صابر الناقد نا أبو حبيب العباس بن أحمد بن محمد البرقي نا عبد األعلى بن
حماد نا معتمر (  ) 5بن سليماف عن داكد بن أبي ىند عن أبي حرب بن أبي األسود الدئلي
عن عمو أبي ذر قاؿ أتاني نبي اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كأنا نائم في مسجد المدينة

فضربني برجلو كقاؿ أال أراؾ نائما فيو قاؿ قلت يا نبي اهلل غلبتني عيني قاؿ كيف تصنع إذا
أخرجت منو قاؿ قلت آتي الشاـ األرض المقدسة قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجت من الشاـ قاؿ

أعوذ باهلل قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجت قاؿ ما أصنع يا نبي اهلل أضرب بسيفي فقاؿ النبي (
صلى اهلل عليو ك سلم ) أال أدلك على ما ىو خير لك من ذلك كأقرب رشدا تسمع كتطيع

كتنساؽ لهم كيف ساقوؾ كذا قاؿ كالصواب عن عمي عن أبي ذر أخبرتناه أـ المجتبى فاطمة

بنت ناصر العلوية قالت قرأ على إبراىيم بن منصور السلمي أنا أبو بكر بن المقرئ أنا أبو يعلى

الموصلي نا عبد األعلى بن (  ) 2حماد نا معتمر بن سليماف عن داكد بن أبي ىند عن أبي

حرب بن أبي األسود الدئلي عن عمو عن أبي ذر قاؿ أتاني نبي اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

كأنا نائم في مسجد المدينة فضربني برجلو قاؿ أال أراؾ نائما فيو قاؿ فقلت يا نبي اهلل غلبتني
عيني قاؿ فكيف تصنع إذا خرجت منو قاؿ قلت آتي الشاـ األرض المقدسة قاؿ فكيف

_________

(  ) 5باالصل كخع  " :معمر " تحريف
(  ) 2عن خع كباالصل " نا "
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تصنع إذا أخرجت منو قاؿ ما أصنع يا نبي اهلل أضرب بسيفي فقاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) أال أدلك على ما ىو خير لك من ذلك كأقرب رشدا تسمع كتطيع كتنساؽ لهم حيث

ساقوؾ قاؿ أبو يعلى كنا سويد نا معتمر بن سليماف عن داكد بن أبي ىند عن أبي حرب بن أبي
األسود عن عمو عن أبي ذقاؿ أتاني رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كأنا نائم في المسجد

فقاؿ أال أراؾ نائما فيو قاؿ فقلت يا نبي اهلل غلبتني عيني قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجت منها

قاؿ قلت أخرج إلى األرض المقدسة المباركة قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجت منها قاؿ أعود إليو
قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجت منو قاؿ ما أصنع أضرب بسيفي قاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك

سلم ) أال أدلك على خير من ذلك كأقرب رشدا قاؿ تسمع كتطيع كتنساؽ لهم حيث ساقوؾ
قاؿ فواهلل أللقين اهلل كأنا مطيع لعثماف كأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو الحسين بن

النقور كأبو القاسم بن السرم (  ) 5كالشريف أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي

كأخبرناه أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادم أنا أبو القاسم بن البسرم (  ) 2قالوا أنا أبو

طاىر المخلص نا عبد اهلل بن محمد البغوم نا محمد بن أبي سمينة نا معتمر بن سليماف عن
داكد بن أبي ىند عن أبي حرب بن أبي األسود عن عمو عن أبي ذر قاؿ كنت نائما في
المسجد فركضني برجلو كقاؿ أتناـ فيو قلت غلبتني عيني يا رسوؿ اهلل قاؿ فكيف بك إذا

خرجت منو قاؿ قلت آتي الشاـ األرض المقدسة المباركة قاؿ فكيف بك إذا أخرجت زاد ابن
النقور كالزينبي منها قاؿ قلت أعوذ باهلل قاؿ فكيف بك إذا أخر جت منقاؿ قلت أصنع ما

تأمرني آخذ سيفي قاؿ ال كلكن تسمع كتطيع كتنساؽ لهم حيث ساقوؾ أخبرتنا أـ المجتبى
فاطمة بنت ناصر العلوية قالت قرئ على إبراىيم بن منصور كأنا حاضرة أنا أبو بكر بن المقرئ
أنا أبو يعلى الموصلي نا كىب بن بقية أنا خالد عن داكد بن أبي ىند عن أبي حرب عن عمو
عن أبي ذر قاؿ بينا أنا نائم في المسجد خرج علي رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

كضربني برجلو فقاؿ أال اراؾ نائما فيو
_________

(  ) 5في المطبوعة في الموضعين التسترم
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قلت يا رسوؿ اهلل غلبتني عيني قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجوؾ منها قاؿ قلت ألحق بأرض
الشاـ فإنها أرض محشر كاألرض المقدسة قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجوؾ منها قلت أرجع إلى
مهاجرم قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجوؾ منو قلت آخذ سيفي فأضرب بو قاؿ فبل تصنع خيرا
من ذلك كأقرب تسمع كتطيع كتنساؽ معهم حيث ساقوؾ قاؿ أبو ذر كاهلل أللقين اهلل كأنا

سامع مطيع كأخبرنا أبو المظفر بن القشيرم كأبو القاسم الشحامي قاال أنا أبو سعد الجنزركدم
أنا أبو سعيد محمد بن بشر بن العباس التميمي أنا أبو لبيد محمد بن إدريس السامي
السرخسي نا سويد بن سعيد نا علي بن مسهر عن داكد بن أبي ىند عن أبي حرب بن أبي

األسود الدئلي عن عمو قاؿ لقيت أبا ذر بالربذة (  ) 5فقاؿ كنت نائما في مسجد رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) فمر بي فضربني برجلو ثم قاؿ أال أراؾ نائما فيو فقلت بأبي كأمي

غلبتني عيني فنمت قاؿ كيف تصنع إذا أخرجت منو قاؿ ألحق باألرض المقدسة أرض الشاـ
قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجت منها قاؿ قلت أرجع إليو قاؿ فكيف تصنع إذا أخرجت منو قاؿ

قلت آخذ سيفي ثم أضرب بو قاؿ أك تصنع خيرا من ذلك كأقرب رشدا قاؿ تسمع لهم كتطيع
كتنساؽ حيث ساقوؾ قاؿ كاهلل أللقين اهلل كأنا مطيع لعثماف رضي اهلل عنو أخبرنا أبو القاسم بن
الحصين أنا أبو علي المذىب أنا أبو بكر القطيعي نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا يزيد نا

كهمس بن الحسن نا أبو السليل عن أبي ذر قاؿ جعل رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

يتلو علي ىذه اآلية " كمن يتق اهلل يجعل لو مخرجا " (  ) 2حتى فرغ من اآلية ثم قاؿ يا أبا ذر
لو أف الناس كلهم أخذكا بها لكفتهم قاؿ فجعل يتلوىا كيرددىا علي حتى نعست ثم قاؿ يا أبا
ذر كيف تصنع إف أخرجت من المدينة قاؿ قلت إلى السعة كالدعة أنطلق حتى أكوف حمامة
من حماـ مكة قاؿ فكيف تصنع إف أخرجت من مكة قاؿ قلت إلى السعة كالدعة إلى الشاـ
كاألرض المقدسة قاؿ فكيف تصنع إف أخرجت من الشاـ قاؿ قلت إذا كالذم

_________

(  ) 5الربدة  :بفتح أكلو كثانيو من قرل المدينة على ثبلثة أياـ قريبة من ذات عرؽ كبهذا
الموقع قبر أبي ذر الغفارم ( ياقوت )
(  ) 2سورة الطبلؽ االية 2 :
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بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي قاؿ أك خير من ذلك قاؿ أك قلت أك خير من ذلك قاؿ

تسمع كتطيع كإف كاف عبدا حبشيا * * * * ] قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة

السلمي عن عبد العزيز بن أحمد أنا أبو نصر بن الجندم كعبد الرحمن بن الحسن بن الحسن
قاال أنا أبو القاسم بن أبي العقب نا أبو عبد الملك نا ابن عايذ قاؿ الوليد كأخبرني ابن لهيعة

عن أبي األسود القرشي عن عركة أنو كاف في كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد أف أعجب إلى
إخوانكم بالشاـ فواهلل لقرية من قرل األرض المقدسة يفتحها اهلل علينا أحب إلي من رستاؽ من

رساتيق العراؽ قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي نصر علي بن ىبة اهلل بن

علي أنا أبو بكر عبد الباقي بن عبد الكريم بن عمر الشيرازم أنا أبو الحسين عبد الرحمن بن
عمر بن أحمد بن حمو (  ) 5أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة نا جدم يعقوب
نا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليماف عن المنهاؿ بن عمرك عن قيس بن سكن قاؿ
سمعت عليا كنحن بمسكن (  ) 2يقوؿ يا معشر المسلمين المهاجرين " ادخلوا األرض

المقدسة التي كتب اهلل لكم كال ترتدكا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين " قاؿ فتلكؤا قاؿ فلما

رأل ذلك قاؿ أؼ لكم (  ) 3إنها سنة جرت عليهم أخبرنا أبو الحسن بركات بن عبد العزيز

بن الحسين النجاد نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أنا أبو الحسن محمد بن أحمد

بن محمد بن رزقوية أنا أبو بكر أحمد بن سندم بن أحمد (  ) 4بن الحداد نا الحسن بن علي
القطاف نا إسماعيل بن عيسى العطار أنا أبو حذيفة إسحاؽ بن بشر القرشي أنا خارجة يعني ابن
مصعب السرخسي عن ثور ىو ابن يزيد الكبلعي الحمصي عن خالد بن

_________

(  ) 5باالصل " محمد " كفي خع  " :حمد " كالصواب عن تبصير المنتبو  462 / 5كفيو :
عبد الرحمن بن عمر بن حمة الخبلؿ عن المحاملي كأبي بكر بن أحمد بن يعقوب بن شيبة
كانظر تاريخ بغداد 395 / 59

(  ) 2مسكن  :بالفتح ثم السكوف موضع قريب من أكانا على دجبل عند دير الجاثليق (
معجم البلداف )

(  ) 3عن خع كباالصل " أمللم "
(  ) 4في خع  :الحسن
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معداف عن معاذ رضي اهلل عنو قاؿ أرض المقدسة ما بين العريش إلى الفرات أخبرنا أبو القاسم
علي بن إبراىيم بن العباس الحسيني الخطيب أنا أبو الحسن رشأ بن نظيف بن ما شاء اهلل

المقرئ أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد بن الضراب أبا أبو بكر أحمد بن مركاف الدينورم

المالكي نا أبو قبلبة نا سعيد يعني ابن سليماف نا عباد يعني ابن العواـ عن يحيى بن سعيد عن
عبد اهلل بن ىبيرة قاؿ كتب أبو الدرداء إلى سلماف (  ) 5أف ىلم إلى األرض المقدسة كأرض

الجهاد فكتب إليو سلماف أف األرض ال تقدس أحدا كإنما يقدس المرء عملو أخبرنا أبو القاسم

بن السمرقندم أنا أبو الحسن بن النقور أنا عيسى بن علي الوزير أنا أبو القاسم البغوم نا داكد
بن عمرك نا أبو شهاب الحناط عن يحيى بن سعيد عن عبد اهلل بن ىبيرة أف أبا الدرداء كاف

قاضيا بالشاـ فكتب إلى سلماف ىلم إلى أرض الجهاد كأرض المقدسة فأجابو سلماف كتبت
تدعوني إلى أرض الجهاد كأرض المقدسة كلعمرم ما األرض تقدس المرء كلكن المرء يقدسو

عملو كقد بلغني أنك جلست كئيبا تداكم فإف كنت طبيبا مبرئا فطوباؾ كإف كنت متطببا فاتق ال

تقتل إنسانا (  ) 2فتدخل النار قاؿ فكاف أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم شك في قضائو

قاؿ ردكىما ثم يقوؿ متطبب كاهلل أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراىيم بن العباس الحسيني أنا أبو

الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن ابي الحديد أنا جدم أنا محمد بن

يوسف بن بشر قاؿ قرئ (  ) 3على محمد بن حماد الظهراني بعسقبلف (  ) 4أنا عبد الرزاؽ
أنا معمر عن قتادة في قولو " األرض المقدسة " (  ) 5قاؿ ىي الشاـ أخبرنا أبو علي الحسن
بن أحمد المقرئ في كتابو
_________

(  ) 5عن خع كباالصل  :سليماف تحريف
(  ) 2زيادة عن خع
(  ) 3زيادة عن خع
(  ) 4عسقبلف  :مدينة بالشاـ من أعماؿ فلسطين على ساحل البحر بين غزة كبيت جبرين (
معجم البلداف )

(  ) 5سورة المائدة من االية 23 :
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كحدثني أبو مسعود االصبهاني عنو أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد
الرحمن االصبهاني نا أبو الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حياف نا محمد بن جعفر بن
الهيثم نا سلمة يعني ابن شبيب نا عبد الرزاؽ عن معمر عن قتادة في قولو عز ك جل " كلقد

بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدؽ " (  ) 5قاؿ بوأىم اهلل الشاـ كبيت المقدس كأخبرنا أبو علي

إجازة كحدثنا عنو عبد الرحيم االصبهاني أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد نا أبو الشيخ نا

أبو يحيى نا سهل يعني ابن عثماف نا مركاف عن جويبر عن الضحاؾ " مبوأ صدؽ " قاؿ مبارؾ
مصر كالشاـ أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحوارم الفقيو بنيسابور أنا أبو

الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدم المفسر قاؿ قولو " يا قوـ ادخلوا األرض المقدسة "

كقاؿ قتادة ىي الشاـ كلها كقاؿ عكرمة كالسدم ىي أريحا كقاؿ الكلبي دمشق كفلسطين

كمعنى المقدسة (  ) 2المطهرة كتلك األرض طهرت من الشرؾ كجعلت مسكنا كقرارا لؤلنبياء
أخبرنا أبو سعد ناصر بن سهل بن أحمد الطوسي النوفالي (  ) 3المعركؼ بالبغدادم بطوس أنا
اإلماـ أبو عبد اهلل عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الخلوقي (  ) 4قراءة عليو بتوزف شاه قرية

بمرك أنا أبو إبراىيم إسماعيل بن بقاؿ المحبوبي نا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب

التاجر نا أبو عثماف سعيد بن مسعود نا يزيد بن ىاركف نا الجريرم (  ) 5عن أبي السليل عن

غنيم عن أبي العواـ قاؿ كاف
_________

(  ) 5سورة يونس االية 93 :
(  ) 2ما بين معكوفتين زيادة عن خع
كأريحا  :مدينة الجبارين في الغور من أرض االردف بالشاـ ( ياقوت )

(  ) 3في خع  " :النوقاني "

(  ) 4الخلوقي بفتح الخاء كضم البلـ ىذه النسبة إلى خلوؽ أك خلوقة كىو بطن من العرب
ىكذا سمعتهم يقولوف ( االنساب )

(  ) 5اسمعو سعيد بن إياس الجريرم نسبة إلى جرير بن عابد بن ضبيعة
(  ) 6ىو ضريب بن نفير كيقاؿ نقير كيقاؿ نفيل
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مؤذف بيت المقدس يقوؿ ما على كجو األرض شهيد (  ) 5ال يسمع أذاني لصبلة الغداة قاؿ

كإف كاف بسمرقند أك غيرىا قاؿ كقاؿ كعب ما شرب ماء عذب قط إال ما يخرج من تحت ىذه

الصخرة حتى أف العين التي بدارين (  ) 2ليخرج ماؤىا من تحت ىذه الصخرة كإف في ( ) 3
األرض التي يتكلم بها يوـ القيامة لحوت (  ) 4األذل لقدست مسيرة الشاـ مرتين كقدست
سائر الشاـ مرة كاحدة أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن السوسي أنا إبراىيم بن يونس أنا

عبد العزيز بن أحمد النصيبي إجازة أنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي الخطيب ببيت

المقدس نا أبو حفص عمر بن الفضل بن مهاجر اللخمي نا أبي أبو العباس الفضل بن المهاجر

نا الوليد بن حماد الرملي نا إبراىيم بن محمد نا الوليد بن مسلم نا ثور بن يزيد قاؿ قدس
األرض الشاـ كقدس الشاـ فلسطين كقدس فلسطين بيت المقدس كقدس بيت المقدس الجبل

كقدس الجبل المسجد كقدس المسجد القبة قرأت على أبي محمد عبد اهلل بن أسد بن عمار
بن الخضر الدمشقي عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنا أبو الحسين عبد اهلل بن أحمد بن

عمرك بن معاذ بداريا (  ) 5أنا أحمد بن سليماف بن أيوب بن حذلم نا أبي نا سليماف بن عبد
الرحمن نا ابن عياش عن األسود بن أحمر العنسي عن كىب الذمارم أنو كاف يقوؿ إف اهلل كتب
للشاـ إني قدستك كباركتك جعلت فيك مقامي كأنت صفوتي من ببلدم كأنا سائق إليك

صفوتي من عبادم فاتسعي لهم برزقك كمساكنك كما يتسع الرحم أف كضع فيو اثناف كسعو

كإف ثبلثة مثل ذلك كعيني عليك بالظل كالمطر من أكؿ السنين إلى آخر الدىر فلن أنساؾ
حتى أنسى يميني (  ) 6كحتى تنسى ذات
_________

(  ) 5باالصل  " :شهيدا "
(  ) 2دارين  :ىي الداركـ كىي بليدة بينها كبين غزة أربعة فراسخ نقلو ياقوت عن محمد بن
حبيب

(  ) 3في خع " فم "
(  ) 4كذا باالصل كخع

(  ) 5داريا  :قرية كبيرة مشهورة من قرل دمشق بالغوطة كالنسبة إليها داراني على غير قياس (
ياقوت )
(  ) 6كذا باالصل كخع كمختصر ابن منظور كفي المطبوعة  " :عيني "
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الرحم ما في رحمها أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود القرشي أنا علي بن أحمد بن زىير نا
علي بن محمد بن شجاع أنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن (  ) 5خيثمة نا أحمد بن أبي
خيثمة نا ىاركف بن معركؼ نا ضمرة بن ربيعة عن الوليد بن صالح األزدم قاؿ في الكتاب
األكؿ إف اهلل عز ك جل يقوؿ يا شاـ أنت األندر كمنك المحشر (  ) 2كإليك المحشر فيك

نارم كنورم من دخلك رغبة فيك فبرحمتي كمن خرج عنك رغبة منك فبسخطي تتسع ألىلها
كما يتسع الرحم للولد الصواب األردني
_________

(  ) 5باالصل كخع " نا "
(  ) 2في مختصر ابن منظور  : 68 / 5كمنك المنشر كإليك المحشر
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" باب إعبلـ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أمتو كإخباره أف بالشاـ من الخير تسعة أعشار "

أخبرنا أبو القاسم الخضر بن الحسن بن عبد اهلل بن عبداف (  ) 5أنا أبو عبد اهلل الحسن بن

أحمد بن أبي الحديد أنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندم أنا أبو نصر أحمد بن المظفر
بن محمد الموصلي بها نا عبد اهلل بن حياف بن عبد العزيز بن حياف نا الحسن بن علوية القطاف
نا إبراىيم بن يزيد بن مصعب الشامي نا أبو خليد الدمشقي عن الوضين بن عطاء عن مكحوؿ

عن عبد اهلل بن عمرك (  ) 2قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) الخير عشرة أعشار

تسعة بالشاـ ككاحد في سائر البلداف كالشر عشرة أعشار كاحد بالشاـ كتسعة في سائر البلداف
كإذا فسد أىل الشاـ فبل خير فيكم أخبرناه عاليا أبو غالب بركة بن منصور بن مبلعب

البستنباف ببغداد أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيركف أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن

إبراىيم بن شاذاف أنا أبو بكر أحمد بن سندم بن الحسن بن بحر الحدادم نا الحسن بن
علوية نا إبراىيم بن يزيد بن مصعب الشامي نا أبو خليد الدمشقي عن ابن عطاء عن مكحوؿ
عن عبد اهلل بن عمرك فذكر مثلو أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم نا عبد العزيز بن أحمد

الكتاني أنا أبو القاسم تماـ بن محمد كأبو محمد بن أبي نصر كأبو بكر محمد بن عبد الرحمن

القطاف كأبو نصر محمد بن أحمد بن ىاركف بن الجندم كأبو القاسم
_________

(  ) 5باالصل  " :الحسن بن عبد ربو " كالمثبت بين معكوفتين عن خع
(  ) 2في مختصر ابن منظور  " 69 / 5ابن عمر "
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عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن علي بن يعقوب بن أبي العقب أخبرنا أبو الحسن علي
بن أحمد بن منصور بن قبيس أنا أبي أبو العباس أنا أبو محمد بن أبي نصر قالوا أنا علي بن

يعقوب بن أبي العقب نا أبو زرعة نا أبو نعيم كأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو بكر بن

الطبرم أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب بن سفياف قاال نا أبو نعيم (

 ) 5الفضل بن دكين كأخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد نا أبو
محمد بن أبي نصر أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الوراؽ بالمصيصة نا أحمد بن خليد

بن يزيد الكندم نا أبو نعيم عن األعمش عن عبد اهلل بن ضرار األسدم عن أبيو عن عبد اهلل

قاؿ قسم اهلل الخير فجعلو عشرة أعشار فجعل تسعة أعشاره بالشاـ كبقيتو في سائر االرضين

كقسم الشر فجعلو عشرة أعشر (  ) 2فجعل جزءا منو في الشاـ كبقيتو في سائر األرضين كفي
ركاية ابن خليد أعشار في الموضعين بدؿ أعشر كفيها فجعل بغيرىا تابعو أبو معاكية محمد بن
خازـ الضرير عن األعمش كخالفهما عبد الواحد بن زياد قرأناه (  ) 3علي أبي عبد اهلل يحيى

بن الحسن بن البنا عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن اآلبنوسي (  ) 4أنا أحمد بن عبيد بن
الفضل كعن أبي نعيم محمد بن عبد الواحد الواسطي أنا علي بن محمد بن خزفة (  ) 5قاال نا
محمد بن الحسين الزعفراني نا ابن أبي خيثمة نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد بن زياد نا
األعمش عن سعيد بن عبد اهلل بن ضرار عن أبيو كعن خيثمة قاال قاؿ عبد اهلل فذكر نحوه

_________

(  ) 5عن ىامش االصل كخع
(  ) 2عن خع كباالصل  :تسعة
(  ) 3عن خع كباالصل  :قرناه

(  ) 4ىذه النسبة إلى آبنوس كىو نوع من الخشب يعمل منو أشياء
كانتسب جماعة إلى تجارتها كنجارتها

(  ) 5باالصل " حزفو " كفي خع " خرفو " كالمثبت كاضبط عن التبصير 429 / 5

()555/5

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ لفظا أنا أبو

الحسن علي بن أحمد بن إبراىيم بن إسماعيل البزاز المعركؼ بابن الشيخ بالبصرة نا أبو علي

الحسن بن محمد بن عثماف الفسوم كأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم نا أبو بكر بن الطبرم

أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد اهلل بن جعفر قاال نا يعقوب بن سفياف نا قبيصة بن عقبة نا
سفياف عن زياد بن عبلقة عن ثابت بن قطبة قاؿ سمعت عبد اهلل بن مسعود يقوؿ إنكم بحيث

تبلبلت األلسن بين بابل كالحيرة (  ) 5كإف تسعة أعشار الخير بالشاـ كعشر (  ) 2بغيرىا كإف
تسعة أعشار الشر بغيرىا كعشرا (  ) 2بها كفي حديث عبد اهلل بن جعفر كعشر من الشر بها

كزاد كسيأتي عليكم زماف يكوف أحب ماؿ الرجل فيو أحمرة ينتقل عليها إلى الشاـ خالفو زائدة

بن قدامة فركاه عن زياد عن قطبة بن مالك قرأنا على ابي عبد اهلل يحيى بن الحسن بن عبد اهلل
بن البنا عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن اآلبنوسي أنا أبو بكر أحمد بن عبيد بن الفضل

قراءة قاؿ كأنا أبو نعيم محمد بن عبد الواحد الواسطي إجازة أنا علي بن محمد بن خزفة ( 3

) الصيدالني قاال أنا أبو عبد اهلل محمد بن الحسين بن محمد (  ) 4الزعفراني نا ابن أبي

خيثمة نا معاكية بن عمرك نا زائدة نا زياد بن عبلقة عن قطبة بن مالك عن ابن مسعود قاؿ
تعلمن أنكم من حيث اختلف األلسن من بين بابل كالحيرة تعلمن أف تسعة أعشار الخير
كعشرا كاحدا من الشر بالشاـ تعلمن أف تسعة أعشار الشر كعشرا كاحدا من الخير بما سواىا

تابعو يحيى بن أبي بكير الكرماني عن زائدة
_________

(  ) 5الحيرة  :مدينة كانت على ثبلثة أمياؿ من الكوفة على موضع يقاؿ لو النجف ( ياقوت )
(  ) 2باالصل كخع " كعشر " خطأ

(  ) 3باالصل " حزفو " كفي خع " خرفو " كالمثبت كالضبط عن التبصير 429 / 5
(  ) 4ما بين معكوفتين زيادة عن خع
كالصيدالني  :ىذه النسبة لمن يبيع االدكية كالعقاقير ( االنساب )

()556/5

أخبرنا أبو سعد محمد بن يحيى بن منصور الجنزم الفقيو الشافعي بمرك أنا أبو حامد أحمد بن

علي بن محمد بن عبدكس أنا أبو سعد عبد الرحمن بن حمداف النصرم (  ) 5أنا أحمد بن

جعفر بن حمداف القطيعي نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا محمد بن عبيد نا األعمش عن
عبد اهلل بن سراقة عن أبيو قاؿ قاؿ عبد اهلل إف الخير قسم عشرة أعشار فتسعة بالشاـ كعشر
بهذه كإف الشر قسم عشرة (  ) 2أعشار فتسعة بهذه كعشر بالشاـ أخبرنا أبو البركات عبد

الوىاب بن المبارؾ األنماطي أنا قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر بن بكراف الشامي أنا

أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي أنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل الصيدالني نا

أبو جعفر محمد بن عمرك العقيلي نا محمد بن إسماعيل يعني الصايغ نا الحسن بن علي يعني
الحلواني (  ) 3نا حيوة بن شريح نا بقية عن الصباح بن مجالد عن عطية عن أبي سعيد قاؿ
قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إذا كاف سنة خمس كثبلثين كمائة خرج مردة

الشياطين كاف حبسهم سليماف بن داكد عليهما السبلـ في جزيرة العرب فذىب تسعة أعشارىم
إلى العراؽ يجادلونهم كعشر بالشاـ قاؿ أبو جعفر العقيلي كال أصل لهذا الحديث أخبرنا أبو

الحسن محمد بن كامل المقدسي بدمشق أنا أبي أبو الحسن أنا الشيخ الفقيو أبو نصر محمد
بن إبراىيم الهاركني الجرجاني في المسجد األقصى نا الشيخ أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن

إبراىيم بن إسماعيل اإلسماعيلي نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد نا أبو إسماعيل محمد

بن إسماعيل الترمذم نا محمد بن كىب السلمي نا بقية نا الصباح بن مجالد عن عطية العوفي

(  ) 4عن أبي سعيد قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إذا كاف سنة خمس كثبلثين
كمائة خرج مردة الشياطين الذين
_________

(  ) 5في خع  :النصركم
(  ) 2عن خع كباالصل  :عشر

(  ) 3الحلواني  :بضم الحاء كسكوف البلـ ىذه النسبة إلى حلواف  :بلدة آخر حد عرض
سواد العراؽ مما يلي الجباؿ

(  ) 4بفتح العين كسكوف الواك ىذه النسبة إلى " عوؼ " كىم جماعة
( االنساب )
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حبسهم سليماف بن داكد عليهما السبلـ في جزائر البحور يذىب منهم تسعة أعشارىم إلى

العراؽ يجادلونهم كعشر بالشاـ في كتابي (  ) 5عن أبي نصر محمد بن حمد الكبريتي لم أر

عليو عبلمة السماع نا أبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني إمبلء أبو الحسن علي بن محمد بن

الحسين األردستاني (  ) 2الفقيو نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف أنا أبو عتبة أحمد
بن الفرج الحمصي نا بقية بن الوليد كأنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزكؽ بن محمد بن الوراؽ

الزعفراني نا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا القاضي أبو بكر الحيرم كأبو القاسم
عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل السراج قاال نا محمد بن يعقوب األصم نا أبو عتبة نا بقية نا

الصباح بن المجالد عن عطية العوفي عن أبي سعيد قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم
) إذا كاف سنة خمس كثبلثين كمائة خرج مردة الشياطين كاف حبسهم سليماف بن داكد عليهما
السبلـ في جزائر البحور فذىب منهم تسعة أعشار إلى العراؽ يجادلونهم كعشر بالشاـ كفي

حديث ابن مرزكؽ أعشارىم كركاه غيرىم عن بقية فزاد في إسناده عبد الواحد بن زياد أخبرناه
أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو القاسم اإلسماعيلي أنا أبو عمرك عبد الرحمن بن محمد

الفارسي أنا ابن عدم نا ابن قتيبة كالحارث بن محمد بن الحارث الهركم قاال نا كثير بن عبيد

قاؿ كنا معاكية بن العباس الحمصي نا سعيد بن عمرك قاال أنا بقية عن عبد الواحد بن زياد عن
الصباح بن مجالد حدثني عطية العوفي عن أبي سعيد (  ) 3الخدرم قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) إذا كاف سنة خمس كثبلثين كمائة خرجت شياطين كاف حبسهم سليماف

بن داكد في جزائر البحر فذىب منهم تسعة أعشارىم إلى العراؽ يجادلونهم بالعراؽ كعشر

بالشاـ

_________
(  ) 5عن خع كباالصل " في كتاب "

(  ) 2ىذه النسبة إلى أردستاف كىي بليدة قريبة من أصبهاف على طرؼ البرية كىي على ثمانية
عشر فرسخا من أصبهاف ( الضبط كالمثبت عن االنساب )

(  ) 3ما بين معكوفتين زيادة عن خع
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قاؿ ابن عدم الصباح بن مجالد ىذا يركم عنو بقية غير ىذا الحديث كليس بالمعركؼ كىو

من مشايخ بقية الذين (  ) 5ال يركم عنهم غيره قرأت على أبي عبد اهلل يحيى بن الحسن عن
أبي تماـ علي بن محمد بن الحسن عن أبي عمر بن حيوية أنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن

جعفر الكوكبي نا ابن أبي خيثمة نا عبد الوىاب بن نجدة الحوطي (  ) 2نا إسماعيل بن عياش
نا عقيل بن مدرؾ السلمي عن الوليد بن عامر اليزني (  ) 3عن يزيد بن حمير عن كعب قاؿ

الخير عشرة أجزاء فتسعة أجزاء الخير في الشاـ كجزء في سائر األرضين أخبرنا أبو القاسم بن

السمرقندم أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو طاىر المخلص أنا أحمد بن عبد اهلل بن شعيب نا
السرم بن يحيى نا شعيب بن إبراىيم نا سيف بن عمر عن أبي عثماف كأبي حارثة كالربيع يعني

ابن النعماف البصرم بإسنادىم قالوا قاؿ كعب حين استشار يعني عمر الناس بأيها تريد أف تبدأ

يا أمير المؤمنين قاؿ بالعراؽ قاؿ فبل تفعل فإف الشر عشرة أجزاء كالخير عشرة أجزاء فجزء
من الخير بالمشرؽ كتسعة بالمغرب كإف جزءا من الشر بالمغرب كتسعة بالمشرؽ كبها قرف

الشيطاف ككل داء عضاؿ فعزـ على الشاـ قرأت على أبي القاسم زاىر بن طاىر عن أبي سعد
محمد بن عبد الرحمن أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أنا محمد بن مركاف نا ىشاـ بن

عمار نا عمر كىو ابن كاقد نا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس قاؿ قدـ علينا عمر بن الخطاب
الشاـ فقاؿ إني أريد آتي العراؽ فقاؿ لو كعب األحبار أعيذؾ باهلل يا أمير المؤمنين من ذلك

قاؿ كما تكره من ذلك قاؿ بها تسعة أعشار الشر ككل داء عضاؿ كعصاة الجن كىاركت

كماركت (  ) 4كبها باض إبليس كفرخ "
_________

(  ) 5عن خع كباالصل  :الذم
(  ) 2الحوطي  :بفتح الحاء نسبة إلى حوط كظني أنها من قرل حمص أك جبلة مدينتاف بالشاـ
كباالصل " بحره " كالمثبت عن االنساب

(  ) 3اليزني بفتح الياء كالزام ىذه النسبة إلى يزف كىو بطن من حمير أظنو من الكبلع (
االنساب )

(  ) 4زيادة عن المطبوعة 548 / 5
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باب ما جاء في أف الشاـ مهاجر إبراىيم الخليل كأنو من المواضع المختارة إلنزاؿ التنزيل "

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين نا أبو علي بن المذىب لفظا أنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل بن
أحمد حدثني أبي نا عبد الرزاؽ أنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قاؿ لما جاءتنا بيعة

يزيد بن معاكية قدمت الشاـ فأخبرت بمقاـ يقومو نوؼ فجئتو إذ جاء رجل فانتبذ (  ) 5الناس
عليو خميصة فإذا ىو عبد اهلل بن عمرك بن العاص فلما رآه نوؼ أمسك عن الحديث فقاؿ

عبد اهلل سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ إنها ستكوف ىجرة بعد ىجرة ينحاز
الناس إلى مهاجر إبراىيم ال يبقى في األرض إال شرار أىلها تلفظهم أرضوىم تقذرىم نفس اهلل

تحشرىم النار مع القردة كالخنازير تبيت معهم إذا ناموا كتقيل معهم إذا (  ) 2قالوا كتأكل من
تخلف قاؿ كسمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ سيخرج أناس من أمتي من قبل
المشرؽ يقرؤكف القرآف ال يجاكز تراقيهم كلما خرج منهم قرف قطع كلما خرج منهم قرف قطع

حتى عدىا زيادة على عشر مرات كلما خرج منهم قرف قطع حتى يخرج الدجاؿ في بقيتهم
أخبرنا أبو علي الحداد في كتابو ثم أنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا يوسف بن الحسن بن

محمد قاال أنا أبو نعيم نا عبد اهلل بن جعفر بن أحمد نا يونس بن حبيب نا أبو داكد نا ىشاـ

عن قتادة عن شهر بن حوشب قاؿ أتى عبد اهلل بن
_________

(  ) 5في مسند  " 599 / 2فاشتد الناس " كانتبذ الناس يعني ابتعد عنهم ناحية
كالخميصة  :كساء أسود مربع أطرافو مطرزة يكوف من خزا أك صوؼ ( النهاية )

(  ) 2زيادة عن مسند أحمد 599 / 2
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عمرك نوفا البكائي (  ) 5فقاؿ حدث فإنا قد نهينا عن الحديث فقاؿ ما كنت ألحدث كعندم
رجل من أصحاب النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) من قريش فقاؿ عبد اهلل بن عمرك سمعت

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ستكوف ىجرة بعد ىجرة يخرج خيار األرض إلى
مهاجر إبراىيم ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كيبقى في األرض شرار أىلها تلفظهم أرضوىم

كتقذرىم نفس اهلل عز ك جل كتحشرىم النار مع القردة كالخنازير كقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) يخرج ناس من قبل المشرؽ يقرؤكف القرآف ال يجاكز تراقيهم كلما قطع قرف نشأ
قرف كلما قطع قرف نشأ قرف كلما قطع قرف نشأ قرف ثم يخرج في بقيتهم الدجاؿ أخبرنا أبو

القاسم بن الحصين نا أبو علي بن المذىب أنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل بن أحمد حدثني
أبي نا أبو داكد كعبد الصمد المعني قاال نا ىشاـ عن قتادة عن شهر قاؿ أتى عبد اهلل بن

عمرك على نوؼ يعني البكائي (  ) 5كىو يحدث فقاؿ حدث فإنا قد نهينا عن الحديث فقاؿ
ما كنت ألحدث كعندم رجل من أصحاب رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ثم من قريش
فقاؿ عبد اهلل بن عمرك سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ستكوف ىجرة بعد

ىجرة بخيار األرض قاؿ عبد الصمد لخيار األرض إلى مهاجر إبراىيم فيبقى في األرض شرار
أىلها تلفظهم األرضوف كتقذرىم نفس اهلل عز ك جل كتحشرىم النار مع القردة كالخنازير ثم

قاؿ حدث فإنا قد نهينا عن الحديث فقاؿ ما كنت ألحدث كعندم رجل من أصحاب رسوؿ

اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ثم من قريش فقاؿ عبد اهلل بن عمرك سمعت رسوؿ اهلل ( صلى

اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ يخرج قوـ من قبل المشرؽ يقرؤكف القرآف ال يجاكز تراقيهم كلما قطع
قرف نشأ قرف كلما قطع قرف نشأ قرف حتى يخرج في بقيتهم الدجاؿ خالفو أبو جناب يحيى بن
أبي حية الكلبي فركاه عن شهر عن ابن عمر أخبرناه أبو القاسم بن الحصين أنا أبو علي بن

المذىب أنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا يزيد أنا أبو جناب يحيى بن
أبي حية عن شهر بن حوشب قاؿ سمعت عبد اهلل بن عمر يقوؿ لقد رأيتنا كما صاحب ( ) 2

_________

(  ) 5كذا باالصل كخع كفي تقريب التهذيب  :البكالي كىو نوؼ بن فضالة ابن امرأة كعب

شامي

(  ) 2عن مسند أحمد  84 / 2كباالصل  " :كما صاب "
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الدينار كالدرىم بأحق من أخيو المسلم ثم لقد رأيتنا بآخرة اآلف كللدينار (  ) 5كالدرىم أحب
إلى أحدنا من أخيو المسلم كلقد سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ لئن أنتم

اتبعتم أذناب البقر كتبايعتم بالعينة (  ) 2كتركتم الجهاد في سبيل اهلل تبارؾ كتعالى ليلزمنكم اهلل
عز ك جل مذلة في أعناقكم ال تقرع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليو كتتوبوف إلى اهلل عز ك

جل كسمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ لتكونن ىجرة بعد ىجرة إلى مهاجر
أبيكم إبراىيم ( صلى اهلل عليو ك سلم ) حتى ال يبقى في األرضين إال شرار أىلها كتلفظهم

أرضوىم كتقذرىم ركح الرحمن كتحشرىم النار مع القردة كالخنازير تقيل حيث يقيلوف كتبيت
حيث يبيتوف كما سقط منهم فلها كلقد سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ

يخرج من أمتي قوـ يسيئوف األعماؿ يقرؤكف القرآف ال يجاكز حناجرىم قاؿ يزيد ال أعلمو إال
قاؿ يحقر أحدكم عملو مع عملهم يقتلوف أىل اإلسبلـ فإذا خرجوا فاقتلوىم ثم إذا خرجوا
فاقتلوىم ثم إذا خرجوا فاقتلوىم فطوبى لمن قتلهم كطوبى لمن قتلوه كلما طلع منهم قرف

قطعو اهلل تبارؾ كتعالى فردد ذلك رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) عشرين مرة كأنا أسمع
أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكم الفقيو كأبو الحسن عبيد اهلل بن محمد بن أحمد
بن الحسين البيهقي قاال أنا أحمد بن الحسين البيهقي كأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد

السمرقندم أنا أبو بكر بن الطبرم البللكبلئي قاال أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد اهلل بن

جعفر نا يعقوب بن سفياف نا أبو النضر (  ) 3إسحاؽ بن إبراىيم بن يزيد كىشاـ بن عمار

الدمشقياف قاال نا يحيى بن حمزة نا األكزاعي عن نافع كقاؿ أبو النضر (  ) 3عن من حدثو عن
نافع عن ابن عمر أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ سيهاجر أىل األرض ىجرة بعد

ىجرة إلى مهاجر إبراىيم عليو السبلـ حتى ال يبقى إال شرار أىلها تلفظهم األرضوف كتقذرىم
ركح الرحمن كتحشرىم النار مع القردة كالخنازير تبيت معو حيث باتوا كتقيل معهم حيث قالوا

كلها ما سقط منهم
_________

(  ) 5عن مسند أحمد كباالصل  :كالدينار

(  ) 2أم أف يبيع التاجر سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بأقل من ذلك الثمن ( انظر النهاية )
(  ) 3عن تقريب التهذيب كباالصل " أبو النصر "
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أخبرنا أبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس الجرجاني بهراة أنا أبو بكر محمد بن عبد
اهلل بن عمر العمرم الهركم أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي شريح الهركم نا يحيى

بن محمد بن صاعد نا سعد بن محمد نا ىشاـ بن عمار نا يحيى بن حمزة نا األكزاعي عن نافع

عن ابن عمر أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ سيهاجر خيار أىل األرض ىجرة بعد

ىجرة إلى مهاجر إبراىيم حتى ال يبقى في األرض إال شرار أىلها تدفعهم كتحشرىم النار مع
القردة كالخنازير تبيت معهم حيث باتوا كتقيل معهم حيث قالوا كلها ما سقط فيموت كينشأ

نش ء يقرؤكف القرآف ال يجاكز ألسنتهم كلما خرج قرف قطع كقاؿ ابن عمر سمعت رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ كلما خرج قرف قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في

آخراىم الدجاؿ كتب إلي أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن إبراىيم الرازم ثم أنا أبو محمد عبد

الرحمن بن أبي الحسن بن إبراىيم الداراني أنا سهل (  ) 5بن بشر بن أحمد االسفرايني قاال

أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن الطفاؿ أنا أبو الطاىر محمد بن أحمد بن عبد

اهلل الذىلي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا أبو جعفر النفيلي نا خليد بن دعلج عن قتادة في
قولو " إني مهاجر إلى ربي " (  ) 2قاؿ إلى الشاـ كاف مهاجره (  ) 3أخبرنا أبو طاىر محمد

بن الحسين بن محمد بن إبراىيم بن الحنائي في كتابو أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن

محمد بن أبي الحديد أنا جدم أنا أبو الدحداح نا أبو عامر موسى بن عامر نا الوليد بن مسلم
نا األكزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن كعب األحبار قاؿ يوشك بالرعد كالبرؽ أف يهاجر إلى

الشاـ حتى ال تكوف رعدة (  ) 4كال برقة إال ما بين العريش كالفرات كأنبأناه أبو عبد اهلل محمد
بن علي بن أبي العبلء نا الحافظ أبو بكر أحمد بن
_________

(  ) 5عن خع كباالصل " إسماعيل "
(  ) 2سورة العنكبوت االية 26 :

(  ) 3زيادة عن خع كمختصر ابن منظور 75 / 5
(  ) 4عن خع كمختصر ابن منظور
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علي بن ثابت أنا أبو الحسين (  ) 5بن بشراف نا عثماف بن أحمد بن عبد اهلل الدقاؽ قاؿ قرئ
على أبي بكر محمد بن أحمد بن النضر نا معاكية بن عمرك عن أبي إسحاؽ عن األكزاعي عن
يحيى قاؿ قاؿ كعب يهاجر الرعد كالبرؽ إلى الشاـ حتى ال يبقى رعدة كال برقة إأل فيما بين

العريش كالفرات ركاه محمد بن كثير عن األكزاعي فقصر بو أخبرناه أبو الحسن علي بن
المسلم الفقيو أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن أبي الحديد أنا
جدم أنا أبو الدحداح نا أحمد بن عبد الواحد نا محمد بن كثير عن األكزاعي قاؿ يهاجر

الرعد كالبرؽ إلى مهاجر إبراىيم حتى ال يبقى قطرة إال فيما بين العريش كالفرات (  ) 2أنبأنا

أبو نصر عبد الرحيم بن األستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن ىوازف القشيرم أنا أبو بكر البيهقي

الحافظ أنا الحاكم أبو عبد اهلل النيسابورم أخبرني علي بن عيسى بن إبراىيم الحيرم نا أبو
يحيى زكريا بن داكد الخفاؼ (  ) 3نا أحمد بن عمرك الحرشي (  ) 4نا شريح بن سراج

الحنفي عن عباد بن منصور قاؿ كنا عنده فنشأت سحابة برعد كبرؽ كظلمة فقاؿ نا أبو قبلبة

أف الرعد كالبرؽ سيهاجر من أرض العراؽ إلى أرض الشاـ حتى ال يبقى بها رعد كال برؽ قرأت
بخط ابي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن صابر مما ذكر أنو نقلو من خط أبي الحسين ( ) 5

الرازم أخبرني أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف نا أبو عبيد اهلل معاكية بن صالح األشعرم

نا أحمد بن عبد العزيز الرملي نا ضمرة بن ربيعة قاؿ سمعت أنو لم يبعث نبي إال من الشاـ فإف

لم يكن منها أسرم بو إليها أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل بن
الطبرم أنا

_________

(  ) 5في المطبوعة  " :أبو الحسن " تحريف
(  ) 2سقط اخبر بتمامو من المطبوعة
(  ) 3زيادة عن خع
(  ) 4ىذه النسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس ( االنساب
بفتح الحاء كالراء )

(  ) 5عن خع كباالصل  :أبي الحسن
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أبو الحسين بن الفضل أنا عبد اهلل بن جعفر بن درستوية نا يعقوب بن سفياف نا أبو سعيد عبد
الرحمن بن إبراىيم نا الوليد بن مسلم نا عفير (  ) 5بن معداف عن سليم بن عامر عن أبي
أمامة أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ أنزلت علي النبوة في ثبلثة أمكنة بمكة

كبالمدينة كبالشاـ قرأتو عاليا على أبي القاسم زاىر بن طاىر بن محمد الشحامي (  ) 2عن أبي

سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الجنزركدم أنا أبو أحمد الحاكم أنا محمد بن محمد بن

سليماف نا ىشاـ بن عمار نا الوليد نا عفير بن معداف عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قاؿ قاؿ
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنزؿ القرآف في ثبلثة أمكنة مكة كالمدينة كالشاـ قاؿ

الوليد يعني بيت المقدس "
_________

(  ) 5عن خع كباالصل  " :عيسى " كفي التقريب  :عفير بالتغير حمصي مؤذف
(  ) 2عن خع كباالصل  :الشماسي
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باب ما جاء في اختصاص الشاـ كقصوره باإلضاءة عند مولد النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )
كظهوره " أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الفرضي أنا أبو محمد الحسن بن

علي الجوىرم أنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي (  ) 5نا أحمد بن إسحاؽ
بن البهلوؿ حدثني أبي حدثني أبي كيزيد بن ىاركف عن فرج بن فضالة عن لقماف بن عامر عن

أبي أمامة قاؿ قيل يا رسوؿ اهلل ما كاف بدء أمركم قاؿ قاؿ دعوة أبي إبراىيم ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) كبشرل أخي عيسى عليو السبلـ كرأت أمي كأنما خرج منها شئ أضاءت لو قصور

الشاـ أخبرناه أبو عبد اهلل الحسن بن عبد الملك الخبلؿ أنا أبو طاىر أحمد بن محمود بن

أحمد بن محمود أنا أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المقرئ نا أبو القاسم بن بنت منيع نا علي
بن الجعد بن عبيد الجوىرم أنا فرج بن فضالة كأخبرناه أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا أنا

أبو محمد الجوىرم أنا عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن محمد الزىرم نا كأخبرناه أبو عبد اهلل
يحيى بن الحسن بن البنا كأبو القاسم بن السمرقندم كعبيد اهلل بن أحمد بن محمد بن

البخارم كأبو الدر ياقوت بن عبد اهلل التاجر ببغداد قالوا أنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن

عبد اهلل الصريفيني كأخبرنا أبو العز بن كادش أنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين
الوراؽ قاال كأخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن علي البيهقي القاضي

_________

(  ) 5بكسر الخاء كفتح الراء ىذه النسبة إلى بيع الثياب كالخرؽ ( االنساب )
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ببيهق (  ) 5أنا اإلماـ أبو علي محمد بن إسماعيل بن محمد العراقي بطوس (  ) 2قالوا نا أبو
طاىر المخلص إمبلء أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو الحسين بن النقور أنا عيسى بن

علي الوزير كأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم كأبو الفضل أحمد بن الحسن بن ىبة اهلل

المقرئ المعركؼ بابن العالمة كأبو منصور علي بن علي بن عبيد اهلل المعركؼ بابن سكينة

ببغداد قالوا أنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل الصريفي (  ) 3أنا أبو القاسم عبيد

اهلل بن محمد بن إسحاؽ بن حباية قالوا أنا أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوم
نا علي بن الجعد أنا كقاؿ الزىرم أخبرني الفرج بن فضالة عن لقماف بن عامر عن أبي أمامة
زاد المخلص الباىلي قاؿ قيل يا رسوؿ اهلل ما كاف بدء أمرؾ قاؿ دعوة أبي إبراىيم كبشرل

عيسى عليهما السبلـ كرأت أمي أنو خرج كقاؿ المخلص رأت أمي خرج منها نور أضاءت لو

كقاؿ كقاؿ البيهقي منو قصور الشاـ تابعهما آدـ بن أبي إياس عن أبي فضالة الفرج بن فضالة
كأخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد اهلل بن محمد بن عبيد اهلل بن محمد بن عبيد اهلل بن كادش

العكبرم (  ) 4أنا القاضي أبو الطيب طاىر بن عبد اهلل الطبرم أنا علي بن عمر بن محمد

الحربي نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا منصور بن أبي مزاحم نا الفرج عن لقماف عن أبي
أمامة قاؿ قيل للنبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ما كاف أكؿ بدك أمرؾ قاؿ دعوة أبي إبراىيم

كبشرل عيسى عليهما السبلـ كرأت أمي أنو خرج منها نور أضاءت لو (  ) 5قصور الشاـ
_________

(  ) 5بيهق  :بالفتح ناحية كبيرة ككورة كاسعة كثيرة البلداف كالعمارة من نواحي نيسابور
(  ) 2طوس  :مدينة بخراساف بينها كبين نيسابور نحو عشرة فراسخ
(  ) 3كذا باالصل كخع كالصواب " الصريفيني " كىذه النسبة إلى صريفين من قرل بغداد (

االنساب )

(  ) 4بضم العين كفتح الباء كقيل بضم الباء أيضا ىذه النسبة إلى عكبرا بلدة على الدجلة
فوؽ بغداد من الجانب الشرقي ( االنساب )

(  ) 5زيادة عن المطبوعة

()567/5

أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد كأخبرني عنو أبو مسعود عبد الرحيم بن علي
االصبهاني أنا أبو نعيم الحافظ أنا سليماف بن أحمد الطبراني نا أحمد بن عبد الوىاب بن

نجدة نا أبو المغيرة نا أبو بكر بن أبي مريم حدثني سعيد بن سويد كأخبرنا أبو القاسم بن

الحصين أنا أبو علي بن المذىب أنا أحمد بن جعفر القطيعي نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي
نا أبو اليماف الحكم بن نافع نا أبو بكر عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية السلمي قاؿ

سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ إني عبد اهلل في أـ الكتاب خاتم كقاؿ

الحكم لخاتم النبيين فإف آدـ لمجندؿ كقاؿ الحكم مجندؿ في طينتو كسوؼ أنبئكم ( ) 5

بتأكيل ذؾ دعوة أبي إبراىيم كبشارة عيسى قومو كرؤيا أمي التي رأت أنو خرج منها نور أضاءت

لو قصور الشاـ ككذلك أمهات النبيين يرين كقاؿ الحكم ككذلك يرل أمهات النبيين صلى اهلل
عليهم كأخبرنا أبو القاسم ىبة اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الواسطي نا أبو بكر أحمد بن علي بن

ثابت لفظا أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد األشناني أنا أحمد بن محمد بن عبدكس

الطرائفي نا أبو سعيد عثماف بن سعيد الدارمي قاؿ قلت ألبي اليماف حدثك أبو بكر بن أبي

مريم الغساني عن سعيد بن سويد عن عرباض بن سارية السلمي قاؿ سمعت النبي ( صلى اهلل

عليو ك سلم ) يقوؿ إني عبد اهلل في أـ الكتاب لخاتم النبيين كإف آدـ لمنجدؿ في طينتو

كسأنبئكم بتأكيل ذلك دعوة إبراىيم كبشارة ابن مريم قومو كرؤيا أمي التي رأت أنو خرج منها
نور أضاءت لو قصور الشاـ ككذلك ترل أمهات النبيين فأقر أنو سمعو من أبي بكر كذا ركاه أبو
بكر بن أبي مريم كقد أسقط من إسناده رجبل كىو عبد األعلى بن ىبلؿ أخبرناه أبو القاسم

زاىر بن طاىر أنا أبو بكر البيهقي
_________

(  ) 5عن خع كباالصل " أبليكم " كفي مسند أحمد  " : 528 / 4كسأنبئكم "
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كأنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندم أنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل الطبرم قاال أنا

أبو الحسين بن الفضل أنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب بن سفياف نا أبو صالح كأخبرناه أبو

الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل خطيب مشكاف أنا القاضي أبو منصور محمد بن

الحسن بن محمد بن يونس النهاكندم أنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن زنبيل النهاكندم أنا
أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن بن الخليل القاضي المعركؼ بابن األشقر نا أبو
عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخارم نا عبد اهلل بن صالح كأخبرناه أبو علي الحداد في كتابو

كحدثني عنو أبو مسعود االصبهاني نا أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل الحافظ نا سليماف بن أحمد
الطبراني نا بكر بن سهل نا عبد اهلل بن صالح حدثني معاكية بن صالح عن سعيد بن سويد عن

عبد األعلى بن ىبلؿ السلمي عن العرباض بن سارية كقاؿ البخارم عرباض بن سارية قاؿ

سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ أنا كقاؿ يعقوب إني عبد اهلل كخاتم النبيين
كأنآدـ لمنجدؿ في طينتو كسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراىيم كبشارة عيسى كزاد الحداد

كابن الفضل كرؤيا أمي التي رأت ككذلك أمهات النبيين (  ) 5يرين ثم اتفقوا كقالوا كأف أـ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) رأت حين كضعتو نورا أضاءت لها (  ) 2قصور الشاـ

كىكذا ركاه ابن كىب (  ) 3عن معاكية بن صالح أخبرنا أبو علي الحداد إجازة كحدثني عنو
أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد أنا أبو نعيم الحافظ نا سليماف بن أحمد نا محمد بن
ىاركف بن محمد بن بكار الدمشقي نا الوليد بن عتبة نا بقية حدثني صفواف بن عمرك عن حجر

بن مالك الكندم عن أبي مريم الكندم قاؿ أقبل أعرابي من بهز حتى أتى
_________

(  ) 5في المطبوعة  :المؤمنين
(  ) 2في خع " لنا " كفي المطبوعة  " :لو "
(  ) 3عن خع كباالصل " أبو " تحريف
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رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كىو قاعد عند حلقة من الناس فقاؿ أال تعلمني شيئا

تعلمو كأجهلو كينفعني ال يضرؾ فقاؿ الناس مو مو اجلس فقاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )
دعوه فإنما سأؿ الرجل ليعلم فأفرجوا لو حتى جلس فقاؿ أم شئ كاف أكؿ من أمر نبوتك قاؿ
أخذ اهلل عز ك جل مني الميثاؽ كما أخذ من النبيين ميثاقهم كتلى " كمنك كمن نوح كإبراىيم

كموسى كعيسى بن مريم كأخذنا منو ميثاقا غليظا " (  ) 5كبشر بي المسيح عيسى بن مريم
عليهما السبلـ كرأت أـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ) في منامها أنو خرج من بين رجليها
سراج أضاءت لها منو قصور الشاـ فقاؿ أعرابي ىاه كأدنا رأسو منو ككاف في سمعو شئ فقاؿ
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ككراء ذلك ككراء ذلك مرتين أك ثبلثا أخبرنا أبو الفتح

يوسف بن عبد الواحد بن محمد الماىاني (  ) 2بأصبهاف أنا أبو منصور شجاع بن علي بن
شجاع أنا أبو عبد اهلل محمد بن إسحاؽ بن محمد بن مندة أنا أحمد بن محمد بن زياد
كمحمد بن يعقوب قاال أنا أحمد بن عبد الجبار نا يونس عن محمد بن إسحاؽ حدثني ثور بن

يزيد عن خالد بن معداف عن أصحاب رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنهم قالوا يا رسوؿ
اهلل أخبرنا عن نفسك قاؿ دعوة أبي إبراىيم كبشرل عيسى بن مريم عليهم السبلـ كرأت أمي

حين حملت بي أنو خرج منها نور أضاءت لو قصور بصرل (  ) 3من أرض الشاـ كاستعرضت

في بني سعد بن بكر فبينا أنا مع أخ لي في بهم (  ) 4لنا أتاني رجبلف بثياب بياض معهما
طست من ذىب مملوء ثلجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فغسبله ثم جعبل فيو

حكمة كإيمانا أسنده بحير بن سعد عن خالد أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراىيم بن العباس

الحسني أنا رشأ بن نظيف بن ما شاء اهلل المقرئ أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد نا أحمد

بن مركاف المالكي نا عباس بن محمد الدكرم نا يحيى بن
_________
(  ) 5سورة االحزاب االية 7 :

(  ) 2الماىاني بفتح الميم كالهاء ىذه النسبة إلى ماىاف كىو اسم لبعض أجداد المنتسب إليو
( االنساب )

(  ) 3بصرم بالضم كالقصر بالشاـ من أعماؿ دمشق كىي قصبة كورة حوراف ( ياقوت )
(  ) 4بهم  :جمع بهمة أكالد الضأف كالمعز كالبقر ( قاموس )
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معين نا بقية بن الوليد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معداف عن ابن عمرك السلمي عن عتبة
بن عبد أنو حدثهم أف رجبل سأؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ كيف كاف أكؿ بدك

شأنك يا نبي اهلل فقاؿ كانت حاضنتي من بنبكر بن سعد فانطلقت أنا كابن لها في بهم لنا كلم

نأخذ معنا زادا فقلت ألخي يا أخي اذىب فأتنا بزاد من عند أمنا فذىب أخي كمكثت أنا عند

البهم فأقبل إلي طيراف أبيضاف كأنهما نسراف فقاؿ أحدىما لصاحبو ىو ىو فقاؿ اآلخر نعم
قاؿ فأقببل يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني فاستخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منو

علقتين سوداكين فقاؿ أحدىما لصاحبو ائتني بماء ثلج فغسبل بو جوفي ثم قاؿ ايتني بماء برد
فغسبل بو جوفي كالصواب قلبي ثم قاؿ ايتني بالسكينة فذرىا في قلبي ثم أطبقو قاؿ أحدىما

لصاحبو خطو (  ) 5فخاطو كختم عليو بخاتم النبوة فقاؿ أحدىما لصاحبو اجعلو في كفة

كاجعل ألفا من أمتو في كفة فإذا أنا أنظر إلى األلف فوقي أشفق أف يخر علي بعضهم فقاؿ

أحدىما لصاحبو لو أف أمتو كزنت بو لماؿ (  ) 2بهم ثم انطلقا كتركاني كفرقت فرقا شديدا ثم
انطلقت إلى أمي كأخبرتها بالذم لقيت فاشفقت أف يكوف قد التبس بي فقالت أعيذؾ باهلل

فرحلت بعيرا لها فحملتني على الرحل كركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت قد أديت أمانتي

كذمتي كحدثتها بالحديث التي لقيت فلم يرعها ذلك كقالت إني رأيت خرج مني نور أضاء لو

قصور الشاـ كذا قاؿ كالصواب بحير بن سعد كسعد بن بكر أخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن

محمد بن الحصين أنا أبو علي الحسن بن علي بن المذىب أنا أبو بكر أحمد بن جعفر
القطيعي نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا حيوة كيزيد بن عبد ربو قاال نا بقية حدثني بحير بن

سعد عن خالد بن معداف عن ابن عمرك السلمي عن عتبة بن عبد (  ) 3السلمي أنو حدثهم

كأنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابو ثم حدثني أبو محمود مسعود عبد الرحيم بن

علي عنو أنا إبراىيم الحافظ نا سليماف بن أحمد الطبراني نا أحمد بن عبد الوىاب بن نجدة نا

أبي قاؿ كنا سليماف نا كاثلة بن الحسن
_________

(  ) 5في خع  " :حصو فحاصو
" كىما بمعنى حاص الثوب يحوصو  :خاطو ( النهاية  :حوص )

(  ) 2عن خع كباالصل " لما "

(  ) 3عن مسند أحمد  584 / 4كقد تقدـ كباالصل " عمرك "
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العرقي نا كثير بن عبيد الجراج قاؿ كنا سليماف قاؿ كنا إبراىيم بن محمد بن عرؽ نا محمد بن
المصفى كعمرك بن عثماف قالوا أنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معداف عن عبد الرحمن
بن عمرك السلمي عن عتبة بن عبد أف رجبل جاء سأؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

فقاؿ كيف كاف أكؿ شأنك يا رسوؿ اهلل قاؿ كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا

كابن لها في بهم لنا كلم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذىب فائتنا بزاد من عند أمنا فانطلق

أخي كمكثت أنا عند البهم فأقبل طيراف أبيضاف كأنهما نسراف فقاؿ أحدىما لصاحبو أىو ىو
قاؿ نعم فأقببل يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا قاؿ ابن الحصين إلى القفا فشقا بطني ثم

استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منو علقتين سوداكين فقاؿ أحدىما لصاحبو زاد ابن الحصين قاؿ
يزيد في حديثو ايتني بماء ثلج فغسبل بو جوفي (  ) 5ثم قاؿ ايتني بماء برد فغسبل بو قلبي ثم
قاؿ ايتني بالسكينة فذراىا في قلبي ثم قاؿ أحدىما لصاحبو زاد ابن الحصين خطو فخطو

كختم عليو بخاتم النبوة كقاؿ حيوة في حديثو خصو فخصو (  ) 2كاختم عليو بخاتم النبوة ثم
اتفقا فقاؿ أحدىما لصاحبو اجعلو في كفو كاجعل ألفا من أمتو في كفة فإذا أنا أنظر كقاؿ ابن

الحصين ألنظر إلى األلف فوقي أشفق أف يخر علي بعضهم فقاؿ لو أف أمتو كزنت بو لرجحها
كقاؿ ابن الحصين لماؿ بهم ثم انطلقا كتركاني ففرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي

فأخبرتها زاد ابن الحصين بالذم لقيتو فأشفقت زاد ابن الحصين علي كقاال أف يكوف التبس بي

قالت أعيذؾ باهلل فرحلت بعيرىا كقاؿ أف ابن الحصين فرحلت بعيرا لها فحملتني كقاؿ يزيد
فحملتني على الرحل كركبت خلفي حتى بلغتني كقاؿ ابن الحصين بلغنا إلى أمي فقالت كديت

(  ) 3أمانتي كذمتي كحدثتها بالذم لقيت فلم يرعها ذلك كقالت إني رأيت زاد أبو علي حين

كلدتو كقاال خرج مني نور أضاءت لو قصور الشاـ حدثنا أبو الحسن علي بن المسلم الفرضي

أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العبلء أنا أبو محمد بن أبي نصر
_________
(  ) 5في مسند أحمد  :قلبي

(  ) 2كذا باالصل كفي مسند أحمد  " :حصو فحصو " بمعنى خاطو
(  ) 3في مسند أحمد  " :أك أديت " كفي مختصر ابن منظور  :قد أديت
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كأخبرنا أبو القاسم الخضر بن الحسين بن عبداف أنا الفقيو أبو القاسم بن أبي العبلء أنا أبو

محمد بن أبي نصر كأبو نصر محمد بن أحمد بن الجندم قاال أنا أبو القاسم علي بن يعقوب
بن أبي العقب نا أحمد بن إبراىيم البسرم نا ابن عائذ نا الوليد بن مسلم قاؿ قاؿ عثماف بن

أبي العاتكة كغيره أف آمنة بنت كىب أنها حين كضعتو كفأت عليو برمة (  ) 5حتى تتفرغ لو
قالوا فوجدت البرمة قد انشقت عن نور أضاءت منو لها عن قصور كثيرة من قصور الشاـ

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي األنصارم أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوىرم أنا أبو

عمر بن حيوية أنا أبو الحسن أحمد بن معركؼ بن بشر بن موسى الخشاب نا أبو محمد

حارث بن أبي أسامة أنا أبو عبد اهلل محمد بن سعد أنا عبد الوىاب بن عطاء العجلي أنا جويبر
عن الضحاؾ أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ أنا دعوة إبراىيم قاؿ كىو يرفع القواعد

من البيت " ربنا كابعث فيهم رسوال منهم " حتى أتم اآلية (  ) 2الضحاؾ ىو ابن مزاحم

الهبللي (  ) 3كجويبر بن سعيد البلخي ضعيف كالحديث مرسل أخبرنا أبو القاسم زاىر بن

طاىر الشحامي قاؿ قاؿ لنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي إنما أراد كاهلل أعلم أنو

كذلك في قضاء اهلل كتقديره قبل أف يكوف آدـ عليو الصبلة ك السبلـ كإنما دعوة إبراىيم عليو
السبلـ لما أخذ في بناء البيت دعا اهلل تعالى فقاؿ " ربنا كابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم

آياتك كيعلمهم الكتاب كالحكمة كيزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم " فاستجاب اهلل دعاءه في
نبينا محمد ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كأما بشارة عيسى عليو السبلـ بو فهو أف اهلل تعالى أمر

عيسى فبشر بو قومو فعرفو بنو إسرائيل قبل أف يخلق "

_________
(  ) 5برمة بالضم قدر من الحجر
(  ) 2سورة البقرة االية 529 :

(  ) 3في المطبوعة  " :الكبلبي " ؟
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باب ما جاء عن سيد البشر عليو السبلـ أف الشاـ أرض المحشر كالمنشر " أخبرنا أبو محمد
ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس كأبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد بن البن قاال أنا أبو

القاسم علي بن محمد بن أبي العبلء أنا أبو عبد اهلل الحسين بن الضحاؾ بن محمد الطيبي (

 ) 5ببغداد نا أبو بكر محمد بن عبد اهلل الشافعي نا عبد اهلل بن أحمد بن خزيمة الباكردم أبو

محمد نا علي بن حجر نا الوليد بن مسلم نا سعيد بن بشير نا قتادة عن عبد اهلل بن الصامت

عن أبي ذر قاؿ قيل يا رسوؿ اهلل صبلة في بيت المقدس أفضل أـ صبلة في مسجد رسوؿ اهلل
( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ صبلة في مسجدم ىذا أفضل من أربع صلوات فيو كلنعم

المصلى ىو أرض المحشر كالمنشر كليأتين على الناس زماف كلبسطة قوسو من حيث يرل منو
بيت المقدس أفضل من الدنيا كما فيها جميعا (  ) 2أخبرتنا أـ المجتبى فاطمة بنت ناصر
قالت قرئ على إبراىيم بن منصور أنا أبو بكر بن (  ) 3المقرئ أنا أبو يعلى الموصلي نا

الشاذكوني كىو سليماف بن أيوب نا معاذ حدثني أبي عن قتادة قاؿ حدث سعيد بن أبي

الحسن عن عبد اهلل بن الصامت عن أبي ذر قاؿ ذكر النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) الشاـ

فقاؿ أرض المحشر كالمنشر معاذ ىو ابن ىشاـ الدستوائي (  ) 4أخبرنا أبو سهل محمد بن
إبراىيم بن محمد بن سعدكية ببغداد أنا أبو
_________

(  ) 5ىذه النسبة بالطاء المكسورة إلى طيب كىي بلدة بين كاسط ككرك االىواز
(  ) 2في خع  :أفضل كخير من الدنيا جميعا
(  ) 3زيادة عن خع
(  ) 4ىذه النسبة إلى دستول بالقصر بلدة باالىواز
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الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازم أنا أبو جعفر بن عبد اهلل بن يعقوب بن فناكي
(  ) 5نا أبو بكر محمد (  ) 2بن ىاركف الركياني نا محمد بن إسحاؽ أنا ىشاـ بن عمار نا

الوليد بن مسلم نا سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد اهلل بن الصامت عن أبي ذر قاؿ قلت يا

رسوؿ اهلل الصبلة في مسجدؾ ىذا أفضل من صبلة في بيت المقدس فقاؿ صبلة في

مسجدم ىذا افضل من أربع صلوات فيو (  ) 2كلنعم المصلى ىو أرض المحشر كالمنشر [
* * * ] أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد إجازة كحدثني عنو أبو مسعود االصبهاني أنا
أبو نعيم الحافظ نا سليماف بن أحمد الطبراني نا أحمد بن مسعود المقدسي نا عمرك بن أبي

سلمة نا سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد اهلل بن الصامت عن أبي ذر قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل
الصبلة في مسجد رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أفضل من صبلة في بيت المقدس

فقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) صبلة في مسجدم أفضل من اربع في بيت المقدس

كلنعم المصلى ىو ىي أرض المحشر كالمنشر كليأتين على الناس زماف كلبسطة قوس من حيث

يرل بيت المقدس (  ) 3أفضل من الدنيا جميعا كذا نقلتو من خط أبي بكر بن مردكية الحافظ
كالصواب قوس بالواك (  ) 4كأخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا أبو علي بن المذىب أنا أبو
بكر بن مالك نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي (  ) 5نا ىشاـ (  ) 6عن عبد الحميد نا شهر
حدثتني أسماء أف أبا ذر الغفارم كاف يخدـ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فإذا فرغ من

خدمتو أكل إلى المسجد ككاف ىو بيتو فجلس إليو رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ

لو كيف أنت إذا أخرجوؾ
_________

(  ) 5عن خع كباالصل " قباطي "
(  ) 2زيادة عن خع
(  ) 3زيادة عن خع

(  ) 4كذا باالصل كقد كردت " كلبسطة قوس " بالواك باالصل كخع كلعل ركاية نسخو كردت
قرس بالراء كىي عبارة المطبوعة 564 / 5
(  ) 5زيادة عن خع كمسند أحمد
(  ) 6في خع ىاشم
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منو قاؿ إذا ألحق بالشاـ فإف الشاـ ارض الهجرة كأرض المحشر كأرض األنبياء فذكر الحديث
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم كأبو المعالي أحمد بن علي بن محمد بن يحيى بن الركنج

المعركؼ بابن الحاجب ببغداد قاال أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو الحسين محمد بن عبد
اهلل بن الحسين بن ىاركف نا أبو الطيب محمد بن عبد الصمد بن الحسن الدقاؽ نا أبو يحيى
عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار نا يحيى بن أبي بكير نا شبل بن عباد قاؿ سمعت أبا

قزعة يحدث عن عمرك بن دينار عن حكيم بن معاكية عن أبيو أنو جاء إلى رسوؿ اهلل ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ يا محمد إني حلفت بعدد أصابعي أف ال أتبعك كال أتبع دينك فأنشدؾ
ما الذم بعثك اهلل عز ك جل بو قاؿ اإلسبلـ شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل

كتقيم الصبلة كتؤتي الزكاة أخواف بصيراف ال يقبل اهلل عز ك جل من أحد توبة يعني من اشرؾ بو

بعد إسبلمو قاؿ فما حق زكجتو قاؿ تطعمها إذا أكلت كتكسوىا إذا اكتسيت كال تضرب الوجو
كال تهجر إال في البيت كأشار بيده إلى الشاـ فقاؿ ىا ىنا إلى ىا ىنا تحشركف ركبانا كمشاة

على كجوىكم يوـ القيامة على أفواىكم الفداـ توافوف سبعين أمة أنتم خيرىم كأكرمهم على اهلل
عز ك جل كأكؿ ما يعرب عن أحدكم فخذه أخبرنا أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن الحصين أنا
أبو علي الحسن بن علي التميمي أنا أبو بكر أحمد بن جعفر نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي (

 ) 5نا عبد اهلل بن الحارث حدثني شبل بن عباد كابن أبي بكير يعني يحيى بن أبي بكير نا شبل
بن عباد المعني قاؿ سمعت أبا قزعة كقاؿ ابن أبي بكير يحدث عن عمرك بن دينار يحدث عن
حكيم بن معاكية البهزم عن أبيو أنو قاؿ للنبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إني حلفت ىكذا

كنشر أصابع يديو حتى تخبرني ما الذم بعثك اهلل بو قاؿ بعثني اهلل باإلسبلـ قاؿ كما اإلسبلـ
قاؿ شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا عبده كرسولو كتقيم الصبلة كتؤتي الزكاة أخواف نصيراف
ال يقبل اهلل من أحد توبة أشرؾ بعد إسبلمو قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل ما حق زكج أحدنا عليو قاؿ

تطعمها إذا أكلت كتكسوىا
_________

(  ) 5مسند أحمد بن حنبل 446 / 4
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إذا اكتسيت كال تضرب الوجو كال تقبح كال تهجر إال في البيت ثم قاؿ ىا ىنا تحشركف ىا ىنا
تحشركف ىاىنا تحشركف ثبلثا ركبانا كمشاة كعلى كجوىكم توفوف يوـ القيامة سبعين (  ) 5أمة
أنتم آخر األمم كأكرمها على اهلل عز ك جل كعبل تأتوف يوـ القيامة كعلى أفواىكم الفداـ أكؿ

ما يعرب عن أحدكم فخذ قاؿ ابن أبي بكير كاشار بيده إلى الشاـ فقاؿ إلى ىا ىنا تحشركف
كأخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا أبو علي بن المذىب أنا أبو بكر القطيعي نا عبد اهلل بن

أحمد حدثني أبي نا عفاف نا حماد بن سلمة أنا أبو قزعة الباىلي نا حكيم بن معاكية عن أبيو

قاؿ أتيت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقلت ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي ىذه
أف ال آتيك أرانا عفاف كطبق كفيو فبالذم بعثك بالحق ما الذم بعثك بو قاؿ اإلسبلـ قاؿ كما

اإلسبلـ قاؿ أف يسلم قلبك هلل عز ك جل كأف توجو كجهك إلى اهلل كتصلي الصبلة المكتوبة
كتؤدم الزكاة المفركضة أخواف نصيراف ال يقبل اهلل جل كعز من أحد توبة أشرؾ بعد إسبلمو

قلت ما حق زكجة أحدنا عليو قاؿ تطعمها إذا طعمت كتكسوىا إذا اكتسيت كال تضرب الوجو

كال تقبح كال تهجر إال في البيت قاؿ تحشركف ىا ىنا كأكمى بيده نحو الشاـ مشاة كركبانا

كعلى كجوىكم كتعرضوف على اهلل تعالى كعلى أفواىكم الفداـ فأكؿ ما يعرب عن أحدكم

فخذه كقاؿ ما من مولى يأتي مولى لو فيسألو من فضل عنده فيمنعو إال جعلو اهلل عليو ( ) 2

شجاعا ينهشو قبل القضاء قاؿ عفاف يعني بالمولى ابن عمو قاؿ كقاؿ إف رجبل ممن كاف قبلكم
رغسو (  ) 3اهلل ماال ككلدا حتى ذىب حتى ذىب عصر كجاء آخر فلما احتضر قاؿ لولده أم
أب كنت لكم قالوا خير أب فقاؿ ىل أنتم مطيعي كإال أخذت مالي منكم انظركا إذا أنا مت

أف تحرقوني حتى تدعوني حمما (  ) 4ثم اىرسوني بالمهراس كأدار رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو
ك سلم ) يده حذاء ركبتيو فقاؿ
_________

(  ) 5زيادة عن المطبوعة 566 / 5
(  ) 2رغس  :أرغسو اهلل ماال  :أكثر لو كبارؾ فيو كرغسو ( قاموس )
(  ) 3في مسند أحمد  " 447 / 4فحما " كىما بنفس المعنى

()577/5

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ففعلوا كاهلل كقاؿ نبي اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) بيده

ىكذا ثم اذركني في يوـ راح (  ) 5لعلي أضل اهلل كذا قاؿ عفاف قاؿ أبي كقاؿ مهنى أبو شبل
عن حماد أصل اهلل ففعلوا كاهلل ذاؾ فإذا ىو قائم في قبضة اهلل تعالى فقاؿ يا ابن آدـ ما

حملك على ما فعلت (  ) 2قاؿ من مخافتك قاؿ فتبلفاه اهلل عز ك جل بها أخبرنا أبو عبد اهلل
محمد بن الفضل الفراكم أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد اهلل الحافظ أنا أبو بكر بن أحمد بن

باكوية نا بشر بن موسى نا الحسن بن موسى األشيب نا حماد بن سلمة نا أبو قزعة الباىلي عن

حكيم بن معاكية عن أبيو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) تحشركف ىا ىنا كأكمأ
بيده نحو الشاـ مشاة كركبانا كعلى كجوىكم كتعرضوف على اهلل كعلى كجوىكم الفداـ كأكؿ ما
يعرب عن أحدكم فخذه كتبل رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) " كما كنتم تستتركف أف

يشهد عليكم سمعكم كال ابصاركم كال جلودكم " (  ) 3أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا أبو

علي بن المذىب أنا أبو بكر القطيعي نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا يزيد أنا بهز بن حكيم
عن أبيو عن جده قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل أين تأمرني قاؿ ىا ىنا كنحا بيده نحو الشاـ قاؿ إنكم
تحشركف رجاال كركبانا كتجركف على كجوىكم أخبرنا أبو عبد اهلل الفراكم أنا أبو بكر البيهقي

أنا أبو عبد اهلل الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب كأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا
أبو الحسين بن النقور أنا أبو طاىر المخلص أنا رضواف بن أحمد إجازة قاال نا أحمد بن عبد
الجبار نا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهراـ عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن

غنم أف اليهود أتوا رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يوما فقالوا يا أبا القاسم إف كنت صادقا
أنك نبي فالحق بالشاـ فإف الشاـ أرض المحشر كأرض األنبياء فصدؽ زاد ابن السمرقندم
رسوؿ اهلل ثم اتفقا فقاال قالوا فغزا غزكة تبوؾ ال يريد إال الشاـ فلما بلغ تبوؾ
_________

(  ) 5في مسند أحمد  " :في يوـ ريح " كيوـ راح  :شديد الريح
(  ) 2في مسند أحمد  :ما صنعت
(  ) 3سورة السجدة االية 22 :

()578/5

أنزؿ اهلل عليو آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة " كإف كادكا ليستفزكنك من

األرض ليخرجوؾ منها كإذا ال يلبثوف خبلفك إال قليبل " إلى قولو " تحويبل " (  ) 5فأمره اهلل

كلم يذكر ابن السمرقندم اسم اهلل تعالى بالرجوع إلى المدينة كقاؿ فيها محياؾ كمماتك كمنها

تبعث أخبرنا أبو عبد اهلل الفراكم أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد اهلل الحافظ أنا أحمد بن كامل

القاضي نا محمد بن سعد العوفي حدثني أبي عن عمي حدثني أبي عن جدم عن ابن عباس
قاؿ كاف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قد حاصرىم يعني بني النضير حتى بلغ منهم كل مبلغ

فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أف يحقن لهم دماءىم كأف يخرجهم من أرضهم كمن

ديارىم كأكطانهم كأف يسيرىم إلى أذرعات (  ) 2الشاـ كجعل لكل ثبلثة منهم بعيرا كسقاء

كالجبلء إخراجهم من أرضيهم إلى أرض أخرل أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو القاسم

إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الجرجاني أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم السهمي
أنا أبو أحمد عبد اهلل بن عدم نا عبيد اهلل بن صالح البخارم كابن ناجية قاال نا ابن أبي عمر

كأخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن إبراىيم في كتابو أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن
الطفاؿ ثم أنا أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن جعفر النشابي أنا سهل بن بشر بن أحمد

اإلسفرايني أنا علي بن منير بن أحمد بن منير قاال أنا محمد بن أحمد بن عبد اهلل الذىلي نا

أبو أحمد بن عبدكس نا ابن أبي (  ) 3عمر كأخبرنا أبو عبد اهلل الفراكم أنا أبو بكر البيهقي أنا
علي بن أحمد بن عبداف أنا أحمد بن عبيد الصفار نا ابن ناجية نا محمد بن يحيى بن أبي عمر
نا سليماف عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ من شك أف المحشر ىاىنا يعني الشاـ

فليقرأ ىذه اآلية " ىو الذم أخرج الذين كفركا من أىل الكتاب من ديارىم ألكؿ الحشر " ( 4
) قاؿ لهم رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يومئذ اخرجوا قالوا إلى اين قاؿ إلى

_________

(  ) 5سورة االسراء االية 76 :
(  ) 2أذرعات  :بالفتح ثم سكوف ككسر الراء
بلد في أطراؼ الشاـ

(  ) 3زيادة عن خع

(  ) 4سورة الحشر االية 2 :

()579/5

أرض المحشر الفاظهم سواء أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي األنصارم قاؿ قرئ على
إبراىيم بن عمر بن أحمد البرمكي كأنا حاضر أنا أبو محمد عبد اهلل بن إبراىيم بن أيوب بن

ماسي نا أبو مسلم الكجي (  ) 5نا األنصارم عن ابن عوف عن محمد كىو ابن سيرين أف

الجاركد لما قدـ على عمر فذكر القصة بطولها كفيها فقاؿ الجاركد يعني لعمر أما أف تسيرني

إلى الشاـ فأرض المحشر كالمنشر كتب إلي أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن إبراىيم الرازم أنا
محمد بن الحسين بن محمد بن الطفاؿ أنا محمد بن أحمد بن عبد اهلل الذىلي نا أبو أحمد
بن عبدكس نا عبد األعلى بن حماد نا معتمر نا عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أف موالة لو أتتو

فقالت إني قد اشتد علي الزماف كأنا أريد أف أخرج إلى العراؽ قاؿ فهبل إلى الشاـ أرض

المحشر اصبرم لكاع فإني سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ من صبر على

شدتها كألكائها كنت لو شفيعا أك شهيدا يوـ القيامة أخبرنا أبو طاىر محمد بن أبي نصر بن أبي

القاسم ىاجر التاجر كأبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي سعد الثعالبي قاؿ أنا محمود بن
جعفر كأخبرنا أبو بكر بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني أنبأ محمد بن أحمد بن علي

السمسار كأخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس كأبو بكر محمد بن شجاع اللفتواني (

 ) 2قاال أنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن شكركية قالوا أنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن

عبد اهلل بن محمد بن خرشيد قولو أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن سليم المخرمي ( ) 3
نبأ الزبير بن بكار بن عبد اهلل حدثني أبو ضمرة عن عبيد اهلل بن عمر عن قطن بن كىب عن

موالة لعبد اهلل بن عمر أنها أرادت الجبلء في

_________

(  ) 5الكجي نسبة إلى قرية يقاؿ لها زيركج بخوزستاف

(  ) 2بضم البلـ بوسكوف الفاء كضم التاء ىذه النسبة إلى لفتواف كىي إحدل قرل أصبهاف
( االنساب )

(  ) 3ىذه النسبة إلى المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناؼ القرشي

()589/5

الفتنة كأشتد عليها الزماف فاستأمرت عبد اهلل بن عمر فقاؿ أين فقالت العراؽ قاؿ فهبل إلى

الشاـ إلى المحشر اصبرم لكاع فإني سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال

يصبر على ألكائها كشدتها أحد إال كنت لو شهيدا أك شفيعا يوـ القيامة أنبأنا أبو محمد ىبة اهلل

بن أحمد األكفاني (  ) 5أنا الحسين بن علي بن محمد األنطاكي كالخضر بن منصور الضرير
قاال أنا سعيد بن عبيد اهلل بن أحمد بن فطيس أنا أبو الفتح المظفر بن أحمد بن برىاف أنا أبو

بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن قطيش نا أبو إسحاؽ إبراىيم بن عبد الرحمن دحيم نا ىشاـ

بن عمار نا الوليد نا خليد كسعيد عن قتادة قاؿ أنجاىما اهلل إلى الشاـ (  ) 2أك بالمحشر
كالمنشر كبها تجتمع الناس رأسا كاحدا كبها ينزؿ عيسى بن مريم كبها يهلك اهلل المسيح

الكذاب أنبأنا أبو علي الحداد كحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد االصبهاني عنو

أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني نا أبو الشيخ قاؿ كفيما أجازني جدم أبو عثماف
نا الحسن بن علي العسقبلني نا بشر بن بكر نا أبو المهدم عن أبي الزاىرية عن الصنابحي

يرفعو قاؿ شكت الشاـ إلى الرحمن عز ك جل فقالت أم رب جعلتني أضيق األرض كأكعرىا
كجعلتني ال أشرب الماء إال عاما إلى عاـ فأكحى اهلل تعالى إليها إنك دارم كقرارم كأنت األندر

كأنت منبت أنبيائي كأنت موضع قدسي كأنت موطئي (  ) 3كإليك أسوؽ خيرتي من خلقي

كإليك محشر عبادم كأنزؿ (  ) 4عليك من أكؿ يوـ من الدىر إلى آخر يوـ من الدىر بالظل
كالمطر كإذا يعجز أىلك الماؿ لم يعجزىم الخبز كالماء كأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا
أبو الحسين أحمد بن محمد بن احمد بن النقور أنا أبو طاىر محمد بن العباس المخلص أنا

أبو الحسين رضواف بن أحمد بن جالينوس أنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردم نا يونس

بن بكير

_________
(  ) 5ىذه النسبة إلى بيع االكفاف ( االنساب )

(  ) 2كذا باالصل كخع كفي مختصر ابن منظور  77 / 5الشاـ أرض المحشر
(  ) 3االصل كخع كفي مختصر ابن منظور  :موضع موطئي
(  ) 4في مختصر ابن منظور  :كلم تزؿ عيني عليك

()585/5

الشيباني عن سناف بن شبيب الحنفي عن الحسن قاؿ نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ

فقتل رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) منهم ثبلثمائة كقاؿ لبقيتهم انطلقوا إلى أرض

المحشر فأنا في آثاركم يعني أرض الشاـ فسيرىم إليها قرأت بخط شيخنا أبو الفرج غيث بن
علي بن عبد السبلـ الخطيب قاؿ قرأت بخط عبد اهلل بن علي بن أبي العجائز األزدم ( ) 5

نا علي بن محمد بن أبي سليماف الصورم نا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي عن سلمة بن أحمد

نا إسحاؽ بن عبد الواحد القرشي الموصلي نا عمرك بن زريق كىو موصلي عن ثور بن يزيد عن
حفص بن ببلؿ بن سعدل عن أبيو أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ إذا كقعت العين (

 ) 2فهاجركا إلى الشاـ فإنها من اهلل بمنظر كىي أرض المحشر أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن
محمد بن الفضل الحافظ بأصبهاف أنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن شكركية أنا أبو
بكر أحمد بن موسى بن مردكية أنا أبو بكر الشافعي نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا يحيى عن

أشعث عن الحسن قاؿ الشاـ ارض المحشر كالمنشر "
_________
(  ) 5في خع  :االكدم

(  ) 2االصل كخع كفي مختصر ابن منظور  " :الفتن "

()582/5

باب ما جاء من أف الشاـ يكوف ملك أىل اإلسبلـ " أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن علي بن عبد
اهلل اآلبنوسي ثم حدثني أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس نا أبي (  ) 5أبو البركات قاال
أنا أبو محمد الجوىرم أنا أبو علي محمد بن أحمد بن يحيى العطشي (  ) 2نا محمد بن

محمد يعني الباغندم نا كىباف بن بقية الواسطي أنا محمد بن الحسن عن العواـ بن حوشب

عن سليماف بن أبي سليماف عن أبيو (  ) 3عن أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو
ك سلم ) الخبلفة بالمدينة كالملك بالشاـ كأخبرناه أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكم أنا

أبو بكر البيهقي أنا علي بن أحمد بن عبداف أنا أبو بكر بن محموية العسكرم نا أحمد بن

علي نا يحيى بن معين نا ىشيم كأخبرناه أبو عبد اهلل الفراكم أنا البيهقي أنا محمد بن عبد اهلل

الحافظ حدثني محمد بن صالح بن ىانئ ككتبو لي بخطو أنا السرم بن خزيمة نا عمرك بن عوف

نا ىشيم عن العواـ بن حوشب عن سليماف بن أبي سليماف عن أبيو عن أبي ىريرة قاؿ قاؿ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) الخبلفة بالمدينة كالملك بالشاـ كأخبرناه أبو محمد عبد

اهلل بن أحمد األكفاني أنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طبلب أنا أبو بكر محمد
بن أحمد بن عثماف بن أبي الحديد نا
_________

(  ) 5زيادة عن خع
(  ) 2العطشي بفتح العين كالطاء المهملتين ىذه النسبة إلى سوؽ العطش كىو موضع ببغداد

بالجانب الشرقي

(  ) 3زيادة استدركت عن خع

()583/5

عبد اهلل بن أحمد بن زبر نا الهيثم بن سهل نا ىشيم بن بشير عن العواـ بن حوشب عن

سليماف بن أبي سليماف عن أبيو عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ

الخبلفة بالمدينة كالملك بالشاـ أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكم أنا أبو بكر أحمد
بن الحسين البيهقي نا أبو عبد اهلل الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن داكد بن سليماف الزاىد
أنا أبو علي محمد بن محمد بن األشعث الكوفي بمصر حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي حدثني أبي إسماعيل عن أبيو موسى بن جعفر عن أبيو

جعفر بن محمد عن أبيو عن جده علي بن الحسين عن أبيو الحسين بن علي عن أبيو علي بن

أبي طالب أف يهوديا كاف يقاؿ لو حريحرة (  ) 5كاف لو على رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم

) دنانير فتقاضى النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ لو يا يهودم ما عندم ما أعطيك قاؿ
فإني ال أفارقك يا محمد حتى تعطيني ما لي فقاؿ نبي اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إذا احبس

(  ) 2معك فحبس معو فصلى رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) الظهر كالعصر كالمغرب

كالعشاء اآلخرة كالغداة ككاف أصحاب رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يتهددكنو كيتوعدكنو
ففطن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقاؿ ما الذم تصنعوف بو قالوا يا رسوؿ اهلل يهودم

يحبسك فقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) منعني ربي أف أظلم معاىدا كال غيره فلما
ترحل النهار قاؿ اليهودم أشهد أف ال إلو إال اهلل كاشهد أنك رسوؿ اهلل كشطر مالي في سبيل

اهلل أما كاهلل ما فعلت الذم فعلت بك إال ألنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبد اهلل مولده

بمكة كمهاجره بطيبة (  ) 3كملكو بالشاـ ليس بفظ كال غليظ كال سخاب في األسواؽ كال

متزين بالفحش كال قولو الخنا أشهد أف ال إلو إال اهلل كأنك رسوؿ اهلل كىذا مالي فاحكم فيو بما
أراؾ اهلل ككاف اليهودم كثير الماؿ أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز

أحمد الكتاني كأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسن الطيب (  ) 4أنا جدم
أبو
_________

(  ) 5كذا باالصل كخع كفي مختصر ابن منظور  " 79 / 5جير يجرة " كفي االصابة / 5
 " : 235جريج االسرائيلي قاؿ  :ككجدتو في موضع آخر  :جريجرة " كفي دالئل النبوة
للبهقي  " : 289 / 6حبر "

(  ) 2في دالئل البيهقي  :أجلس
فجلس

(  ) 3طيبة من أسماء مدينة النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم
(  ) 4االصل كخع كفي المطبوعة  :الخطيب
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عبد اهلل قاال أنا محمد بن عوؼ بن أحمد أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين أنا أبو
بكر محمد بن خريم نا ىشاـ بن عمار حدثنا شهاب بن خراش (  ) 5نا عبد الملك بن عمير

عمن حدثو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) خبلفتي بالمدينة كملكي بالشاـ قرأت
بخط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم أنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصا نا أبو

عامر موسى بن عامر نا الوليد بن مسلم نا مركاف بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس قاؿ

قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ىذا األمر كائن بعدم بالمدينة ثم بالشاـ ثم بالجزيرة
ثم بالعراؽ ثم بالمدينة ثم ببيت المقدس فإذا كاف ببيت المقدس فثم عقر دارىا كلن يخرجها

قوـ فتعود إليهم أبدا يعني بقولو بالجزيرة أمر مركاف بن محمد الحمار كبقولو بالمدينة بعد

العراؽ يعني بو المهدم يخرج في آخر الزماف ثم ينتقل إلى بيت المقدس كبها يحاصره الدجاؿ
كاهلل أعلم أخبرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفضيلي كأبو المحاسن أسعد بن علي بن

الموفق بن زياد كأبو بكر أحمد بن يحيى بن الحسن األذربيجاني (  ) 3كأبو الوقت عيد األكؿ
بن عيسى بن شعيب السرم (  ) 4الهركيوف قالوا أنا اإلماـ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد

الداكدم أنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن حموية السرخسي أنا أبو عمراف عيسى بن عمر بن

العباس السمرقندم أنا أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي أنا مجاىد بن موسى نا معن

(  ) 5ىو ابن عيسى نا معاكية بن صالح عن أبي فركة عن ابن عباس أنو سأؿ كعب األحبار

كيف تجد نعت النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) في التوراة فقاؿ كعب نجده محمد بن عبد اهلل

يولد بمكة كيهاجر إلى طابة (  ) 6كيكوف ملكو بالشاـ كليس بفحاش كال صخاب في األسواؽ
كال يكافئ
_________

(  ) 5في االصل كخع " حراس " كالمثبت كالضبط عن تقريب التهذيب
(  ) 2زيادة عن خع
(  ) 3كذا

(  ) 4في المطبوعة  :السجزم
(  ) 5باالصل كخع  " :معين " كالمثبت عن تقريب التهذيب

(  ) 6قاؿ ابن خالويو  :سمى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم المدينة بعدة أسماء كذكرىا
كمنها طابة ( اللساف  :طيب )

كىي من الطيب الف المدينة كاف اسمها يثرب كالثرب  :الفساد
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بالسيئة السيئة كلكن يعفو كيغفر أمتو الحمادكف الذين يحمدكف اهلل في كل سراء يكبركف اهلل

على كل نجد يوضئوف أطرافهم كيأتزركف في أكساطهم يصفوف في صبلتهم كما يصفوف في

قتالهم دكيهم في مساجدىم كدكم النحل يسمع مناديهم في جو السماء أخبرنا أبو القاسم

علي بن إبراىيم الحسيني أنا رشأ بن نظيف المقرئ أنا الحسن بن إسماعيل نا أحمد بن مركاف

نا أحمد بن محمد الوراؽ نا معاكية بن عمرك نا أبو إسحاؽ عن العبلء بن المسيب عن أبيو عن
أبي صالح عن كعب قاؿ أجد في التوراة أحمد عبدم المختار ال فظ كال غليظ كال صخاب في
األسواؽ كال يجزئ بالسيئة السيئة كلكن يعفو كيغفر مولده بكا كىجرتو طاب كملكو بالشاـ

أمتو الحمادكف يحمدكف اهلل على كل حاؿ كيسبحونو في كل منزلة كيوضئوف أطرافهم كيأتزركف

على انصافهم كىم رعاة الشمس كصفهم في الصبلة كصفهم في القتاؿ سواء رىباف بالليل أسد
بالنهار لهم دكم كدكم النحل يصلوف الصبلة حيث ما أدركتهم أخبرنا أبو عبد اهلل الفراكم

الفقيو كأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن ىوازف بنيسابور قاال أنا أبو سعيد محمد بن
علي بن محمد الخشاب أنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد الجوزقي (  ) 5أنا أبو

العباس محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدعوؿ (  ) 2نا محمد بن الحسين بن طرخاف نا

حجاج نا حماد عن عبد الملك بن عمير عن كعب قاؿ أجد في التوراة عبدم أحمد المختار ال
فظ كال غليظ كال صخاب في األسواؽ كال يجزئ بالسيئة السيئة لكن يعفو كيصفح مولده مكة

كمهاجره المدينة كملكو بالشاـ كأجده أحمد كأمتو الحمادكف يحمدكف
_________

(  ) 5باالصل كخع  " :الحورمي " كالمثبت عن االنساب كفيو  :الجوزقي بفتح الجيم كسكوف
الواك كفتح الزام نسبة إلى جوزؽ  :نيسابور كمنها أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد بن

زكريا الجوزقي صاحب كتاب المتفق

(  ) 2كذا باالصل كفي خع  " :الدعولي " كفي االنساب " الجوزقي " كفي كبلمو عن الجوزقي
المتقدـ  :سمع أبا العباس الدغولي
ثم ذكره في " الدغولي " كىذه النسبة إلى دغوؿ اسم رجل ثم قاؿ  :كيقاؿ للخبز الذم ال
يكوف رقيقا بسرخس شبو الجرادؽ الغبلط  :دغوؿ كلعل بعض أجداده كاف يخبز ذلك

( االنساب  :الجوزقي  -الدغولي )
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اهلل عز ك جل على كل حاؿ كيوضئوف أطرافهم كيأتزركف على أنصافهم قلوبهم أناجيلهم يصلوف
الصبلة لوقتها كلو كانوا على ظهر كناسة (  ) 5رىباف بالليل ليوث بالنهار كركاه أبو عوانة

الوضاح عن عبد الملك كأخبرناه أبو الفضل محمد بن إسماعيل كأبو المحاسن أسعد بن علي

كأبو بكر أحمد بن يحيى كأبو الوقت عبد األكؿ بن عيسى الهركيوف قالوا أخبرنا أبو الحسن

الداكدم أنا أبو محمد عبد اهلل بن حموية السرخسي أنبأ عيسى بن عمر السمرقندم أنا عبد

اهلل بن عبد الرحمن الدارمي أنا زيد بن عوؼ نا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ذكواف
أبي صالح عن كعب في السطر األكؿ محمد رسوؿ اهلل عبدم المختار ال فظ كال غليظ كال

صخاب في األسواؽ كال يجزئ بالسيئة السيئة كلكن يعفو كيغفر مولده بمكة كىجرتو بطيبة
كملكو بالشاـ كفي السطر الثاني محمد رسوؿ اهلل أمتو الحمادكف يحمدكف اهلل في السراء

كالضراء يحمدكف اهلل في كل منزلة كيكبركنو على كل شرؼ رعاة الشمس يصلوف الصبلة إذا

جاء كقتها كلو كانوا على رأس كناسة كيأتزركف على أكساطهم كيوضؤكف أطرافهم كأصواتهم
بالليل في جو السماء كأصوات النحل ركاه أبو الربيع السمتي عن أبي عوانة فقاؿ عن عاصم

بدال من عبد الملك أخبرناه أبو محمد بن إبراىيم بن محمد بن سعدكية المزكي أنا عبد الرحمن

بن أحمد بن الحسن الرازم أنا جعفر بن عبد اهلل بن يعقوب بن أنا أبو بكر محمد بن ىاركف

الركياني نا خالد بن يوسف بن خالد أبو الربيع السمتي (  ) 2نا أبو عوانة عن عاصم عن أبي
صالح عن كعب قاؿ مكتوب في التوراة محمد عبدم المختار ال فظ كال غليظ كال سخاب في

األسواؽ كال يجزئ بالسيئة السيئة كلكن يعفو كيغفر مولدة بمكة كمهاجره بطيبة كملكو بالشاـ
_________
(  ) 5كناسة بالضم القمامة

(  ) 2السمتي بفتح السين كسكوف الميم ىذه النسبة إلى السمت كالهيئة
( االنساب ) كفي المطبوعة  :السمني تحريف
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كركاه أبو الزناد عن أبي صالح أخبرناه أبو غالب أحمد كأبو عبد اهلل يحيى ابنا الحسن بن البنا
قاال أنا أبو الحسين (  ) 5بن اآلبنوسي أنا أحمد بن عبيد بن الفضل إجازة قاال كأخبرنا أبو
تماـ علي بن محمد الواسطي في كتابو أنا أبو بكر بن بيرم قراءة أنا محمد بن الحسين بن

محمد الزعفراني نا ابن أبي خيثمة نا مصعب بن عبد اهلل حدثني الضحاؾ بن عثماف عن ابن
أبي الزناد عن أبي الزناد عن أبي صالح السماف أف كعبا قاؿ إنا نجد في كتاب اهلل محمدا

سلطانو بالشاـ كركاه األعمش عن ابي صالح أخبرناه أبو الفضل محمد بن إسماعيل كأبو
المحاسن أسعد بن علي كأبو بكر أحمد بن يحيى كأبو الوقت عبد األكؿ بن عيسى الهركيوف

قالوا (  ) 2أخبرنا أبو الحسن الداكدم أنا عبد اهلل بن حموية السرخسي نا عيسى بن عمر
السمرقندم نا عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي نا الحسن بن الربيع نا أبو األحوص عن

األعمش عن أبي صالح قاؿ قاؿ كعب نجد مكتوبا محمد رسوؿ اهلل ال فظ كال غليظ كال

صخاب في األسواؽ كال يجزئ بالسيئة السيئة كلكن يعفو كيغفر أمتو الحمادكف يكبركف اهلل
على كل نجد يحمدكنو في كل منزلة يتأزركف على أنصافهم كيتوضؤكف على أطرافهم مناديهم

ينادم في جو السماء صفهم في القتاؿ كصفهم في الصبلة سواء لهم بالليل دكم كدكم النحل
مولده بمكة كمهاجره بطابة كملكو بالشاـ كركاه عبد اهلل بن دينار الحمصي عن كعب أخبرناه

أبو القاسم بن السمرقندم كأبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي قاال أنا عبد الدائم ( ) 3
بن الحسن بن عبيد اهلل بن عبد اهلل أنا عبد الوىاب بن الحسن الكبلبي نا محمد بن خريم نا

ىشاـ بن عمار نا إسماعيل بن عياش العنسي (  ) 4عن
_________

(  ) 5في المطبوعة  :أبو الحسن تحريف
(  ) 2باالصل كخع  " :قاال "

(  ) 3في المطبوعة  :عبد الكريم

(  ) 4باالصل كخع  :العبسي كالمثبت كالضبط عن تقريب التهذيب كفي المغني  :العنسي :
بفتح العين كسكوف النوف ينسب إلى عنس بن مالك حي من مذحج
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عبد اهلل بن دينار كغيره عن كعب األحبار قاؿ مكتوب في التوراة محمد رسوؿ اهلل مولده بمكة

كىجرتو بطابة كملكو بالشاـ ال فظ كال غليظ كال سخاب باألسواؽ كال يجزئ بالسيئة السيئة

كلكن يعفو كيصفح أمتو الحامدكف يكبركف اهلل على كل نجد كيحمدكف اهلل في كل موطن

يوضؤكف أطرافهم كيتزركف على أنصافهم رىباف بالليل ليوث بالنهار يسمع مؤذنهم في جو
السماء كأصواتهم في مساجدىم كدكم النحل في غارىا صفهم في الصبلة كصفهم في القتاؿ

"
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باب ما حفظ عن الطبقة العليا من أف الشاـ سرة الدنيا " أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن

محمد بن أحمد الحوارم الفقيو أنا أبو بكر أحمد الحسين البيهقي أنا أبو بكر الحيرم ( ) 5
كأبو زكريا بن إسحاؽ كأبو سعيد محمد بن موسى كأخبرتنا فاطمة بنت الحسين بن الحسين
العالمة ببغداد قالت أنا أبو بكر الخطيب أنا أبو بكر الحيرم قالوا ثنا أبو العباس األصم أنا

الربيع أنا الشافعي أنا من ال أتهم عن إسحاؽ بن عبد اهلل بن أبي فركة عن األسود عن ابن
مسعود أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ المدينة بين عيني السماء عين بالشاـ كعين

باليمن كىي أقل األرض مطرا كأخبرنا أبو محمد الفقيو أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو بكر كأبو
زكريا كأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي أنبأ من ال أتهم قاؿ أخبرني يزيد

كنوفل بن عبد اهلل الهاشمي أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ أسكنت أقل األرض مطرا
كىي بين عيني السماء يعني المدينة عين الشاـ كعين اليمن أخبرنا أبو القاسم ىبة اهلل بن عبد
اهلل بن أحمد الشركطي ببغداد أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا ىناد بن إبراىيم النسفي
أنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليماف البخارم نا أحمد بن محمد بن محفوظ الكرميني (

 ) 2نا جعفر بن نذير بن يوسف أبو محمد األديب الكرميني نا أحمد بن الضوء بن المنذر نا
_________

(  ) 5الحيرم بكسر الحاء كسكوف الياء ىذه النسبة إلى الحيرة كىي بالعراؽ عند الكوفة (
االنساب ) كاسمو  :أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص الحيرم

الحرشي
(  ) 2ىذه النسبة إلى اكرمينية كىي إحدل ببلد ما كراء النهر على ثمانية عشر فرسخا من
بخارم ( االنساب )
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مزاحم بن سعيد نا جناب بن إبراىيم عن أبي لهيعة عن أبي قبيل عن عبد اهلل بن عمرك قاؿ

صورت الدنيا على خمسة أجزاء على أجزاء الطير الرأس كالصدر كالجناحين كالذنب رأس

الدنيا الصين كالجناح األيمن الهند كالجناح األيسر الخزز كخلف الهند أمة يقاؿ لها كاؽ كاؽ
كخلف كاؽ كاؽ منسك كخلف منسك ناسك كخلف ناسك يأجوج كمأجوج من األمة ما ال

يعلمو إال اهلل كجانب اآلخر من الخزر ليس خلفو إال البحر ككسط الدنيا العراؽ كالشاـ

كالحجاز كمصر كذنب الدنيا من ذات الحماـ (  ) 5إلى المغرب كشر شئ في الطير الذنب
قرأت على أبي غالب أحمد بن الحسن بن البنا على أبي محمد الجوىرم كأخبرنا أبو محمد
عبد اهلل بن علي بن اآلبنوسي إجازة كحدثني أبو المعمر المبارؾ بن أحمد األنصارم أنا أبو

محمد الجوىرم أنا أبو عمرك بن حيوية أنا أحمد بن جعفر بن محمد نا العباس بن محمد ثنا

إبراىيم بن أبي العباس السامرم نا أبو أكيس عن عم أبيو أبي سهيل عن أبيو مالك بن أبي عامر
كأبو النصر سالم مولى عمر بن عبيد اهلل بن معمر التميمي (  ) 2أيضا عن مالك بن أبي عامر

أنو سمع كعب األحبار يقوؿ نجد صفة األرض في كتاب اهلل يعني التوراة على صفة النسر
فالرأس الشاـ كالجناحاف المشرؽ كالمغرب كالذنب اليمن كال يزاؿ الناس بخير ما تفلى الرأس
كنزع الرأس من الجسد (  ) 3ما لم ينزع الرأس فإذا نزع الرأس ىلك الناس كأيم الذم نفس
كعب بيده ليأتين على الناس زماف ال تبقى جزيرة من جزائر العرب أك قاؿ مصر من أمصار

العرب إال كفيهم مقنب (  ) 4خيل من الشاـ يقاتلونهم عن اإلسبلـ لوالىم لكفركا
_________
(  ) 5ذات الحماـ  :بلد بين االسكندرية كأفريقيا ( ياقوت )
(  ) 2في خع  :التيمي

(  ) 3كذا العبارة في االصل كخع كالذم في مختصر ابن منظور  " 85 / 5فبل يزاؿ الناس
بخير ما لم يفدغ الرأس فإذا فدغ الرأس ىلك الناس
" كىذا أقرب

(  ) 4في اللساف  :كالمقنب من الخيل  :ما بين الثبلثين إلى االربعين كقيل  :زىاء ثلثمائة
كقيل  :دكف المئة
( اللساف  :قنب )
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قرأت بخط شيخنا أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر فيما نقلو من خط أبي

الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم أخبرني أبو علي بكر بن عبد اهلل بن حبيب األىوازم نا

إبراىيم بن ناصح ثنا نعيم بن حماد نا عبد القدكس بن الحجاج كعمرك بن الحارث قاال نا عبد
اهلل بن سالم الحمصي عن علي بن أبي طلحة (  ) 5عن كعب قاؿ إف اهلل خلق الدنيا بمنزلة

الطائر فجعل الجناحين المشرؽ كالمغرب كجعل الرأس الشاـ كجعل رأس الرأس حمص كفيها
المنقار فإذا نقف المنقار يتأفف الناس كجعل الجؤجؤ دمشق كفيها القلب فإذ تحرؾ القلب

تحرؾ الجسد كالرأس ضربتاف ضربة من الجناح الشرقي كىي على دمشق كضربة من الجناح

الغربي كىي على حمص كىي أثقلهما ثم يقبل الرأس على الجناحين فينتفهما ريشة ريشة أنبأنا
أبو علي الحداد كحدثني أبو مسعود االصبهاني عنو نا أبو القاسم بن أبي بكر بن أبي علي

الذكواني نا أبو الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حياف (  ) 2نا إبراىيم بن محمد بن
الحسن نا أبو بكر بن زنجوية نا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد يعني ابن معقل

عن كىب بن منبو قاؿ الشاـ رأس األرض أنبأنا أبو القاسم بن إبراىيم الحسيني نا عبد العزيز

بن أحمد التميمي كأخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمد بن علي الصايغ نا علي بن أحمد بن
زىير نا علي بن محمد بن شجاع قاال أنا عبد الرحمن بن عثماف بن القاسم نا أبو علي الحسن
بن حبيب نا يزيد بن عبد الصمد نا أبو حاتم نا سعيد ىو ابن بشير عن قتادة قاؿ إف الرأس

الشاـ كإف مصر الذنب كإف العراؽ الجناح زاد عبد العزيز ككاف يقاؿ كيل للجناحين من الرأس

أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراىيم الحسيني قراءة أنبأ رشأ بن نظيف المقرئ أنا الحسن بن

إسماعيل بن محمد نا أحمد بن مركاف المالكي نا الحارث بن أبي أمامة ثنا شاذاف نا محمد بن
سلمة عن إياس بن معاكية قاؿ
_________

(  ) 5زيادة عن خع

(  ) 2في المطبوعة  :حباف تحريف
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مثلت الدنيا على طائر فمصر كالبصرة الجناحاف كالجزيرة الجؤجؤ كالشاـ الرأس كاليمن الذنب
قرأت بخط أبي الحسين الرازم أنبأ عبلف المصرم ثنا عمرك بن سواد نا ابن كىب أخبرني ابن

لهيعة أف أبا قبيل حدثو قاؿ قاؿ كعب كيل للجناحين من الرأس ككيل للرأس من الجناحين

يرددىا ثبلثا فالرأس الشاـ كالجناحين (  ) 5المشرؽ كالمغرب أخبرنا أبو القاسم علي بن

إبراىيم الحسيني كأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي كأبو منصور عبد الرحمن بن
محمد بن عبد الواحد بن زريق قالوا قاؿ أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ ( ) 2

ذكر علماء األكائل أف أقاليم األرض سبعة كأف الهند رسمتها فجعلت صفة األقاليم كأنها حلقة
مستديرة تكتنفها ست دكائر على ىذه الصفة فالدائرة الوسطى ىي إقليم بابل كالدكائر الست

المحدقة بالدائرة الوسطى كل دائرة منها إقليم من األقاليم الستة كاإلقليم األكؿ منها إقليم ببلد

الهند كاإلقليم الثاني إقليم الحجاز كاإلقليم الثالث إقليم مصر كاإلقليم الرابع إقليم بابل كىو
الممثل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتها سائر الدكائر كىو أكسط األقاليم كأعمرىا كفيو جزيرة

العرب كفيو العراؽ الذم ىو سرة الدنيا كحد ىذا اإلقليم ما يلي أرض الحجاز كأرض نجد
الثعلبية (  ) 3من طريق مكة كحده مما يلي الشاـ كراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثبلثة عشر
فرسخا كحده مما يلي أرض خراساف كراء نهر بلخ كحده مما يلي الهند خلف الديبل ( ) 4

بستة فراسخ كبغداد في كسط ىذا اإلقليم كاإلقليم الخامس ببلد الركـ كالشاـ كاإلقليم

السادس ببلد الترؾ كاإلقليم السابع ببلد الصين " ( ) 5

_________
(  ) 5االصل كخع كالصواب " كالجناحاف "
(  ) 2تاريخ بغداد 23 - 22 " 5

(  ) 3الثعلبية  :من منازؿ طريق مكة  -الكوفة ( ياقوت )

(  ) 4في تاريخ بغداد  :الدبيل تحريف كالديبل بضم الباء كسكوف الياء المثناء  :قصبة ببلة
السند
(  ) 5بعده في المطبوعة  :آخر الجزء الثالث يتلوه إف شاء اهلل في الرابع
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باب ما جاء من األخبار كاآلثار أف الشاـ يبقى عامرا بعد خراب األمصار " قرأت بخط أبي
الحسين محمد بن عبد اهلل البجلي الحافظ أخبرني أبو دفاقة أسلم بن محمد بن سبلمة نا

محمد بن ىاركف بن بكار بن ببلؿ نا أبي عن أبيو محمد بن بكا نا سعيد بن بشير عن قتادة
عن عوؼ بن مالك أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ تخرب األرض قبل الشاـ

بأربعين سنة أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن علي القرشي الصايغ أنا علي بن أحمد بن
زىير أنا علي بن محمد بن شجاع أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثماف نا الحسن بن حبيب نا

أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرك نا عبد اهلل بن صالح عن معاكية بن صالح عن عبد الرحمن بن

جبير عن أبيو أف كعب األحبار قاؿ تخرب الدنيا أك قاؿ األرض قبل الشاـ بأربعين عاما أنبأناه

أبو القاسم علي من إبراىيم الحسني نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنا أبو محمد بن أبي نصر
نا الحسن بن حبيب نا أبو زرعة نا عبد اهلل بن صالح عن عبد الرحمن بن حصين عن أبيو فذكر
مثلو ىذا كىم كالصواب اإلسناد األكؿ قرأت بخط (  ) 5أبي الحسين محمد بن عبد اهلل

الرازم أخبرني الوليد بن محمد بن العباس نا أبي نا ىشاـ بن عمار نا إسماعيل بن عياش نا أبو
األزىر عقيل بن مدرؾ عن الوليد بن عامر اليزني عن يزيد بن حمير عن كعب قاؿ إني ألجد في

كتاب اهلل المنزؿ أف خراب األرض قبل الشاـ بأربعين عاما
_________
(  ) 5زيادة عن خع
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قاؿ الرازم كأنا أحمد بن عمير نا أبو عامر نا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قاؿ سمعت أبا
عبد رب قاؿ سمعت تبيعا أكثر من ثبلثين مرة يقوؿ قاؿ كأخبرني محمد بن أحمد بن غزكاف (

 ) 5نا يزيد بن عبد الصمد نا أبو الجماىر محمد بن عثماف نا إسماعيل بن عياش عن عبد

الرحمن بن يزيد بن جابر قاؿ سمعت ابن عبد رب يقوؿ سمعت تبيعا أكثر من ثبلثين مرة يقوؿ

تخرب األرض كيعمر الشاـ حتى يكوف من العمراف كالرمانة كال يبقى فيها خربة في سهل كال

جبل إال عمرت كليغرسن فيها من الشجر ما لم يغرس في زماف نوح كتبنى فيها القصور البلئحة
في السماء فإذا رأيت ذلك فقد نزؿ بك األمر قاؿ ابن عبد رب فإف كنت صدقت بالحديث

حين سمعتو كلم أصدؽ األمر حين رأيتو فما أنا بمؤمن كاللفظ لحديث إسماعيل كىو أتمهما

حديثا قاؿ الرازم كأخبرنا عبلف بن أحمد بن سليماف المصرم نا ىاركف بن سعيد األيلي ( ) 2

نا بشر بن بكر نا أبو بكر بن أبي مريم عن بحير (  ) 3بن سعد قاؿ يقيم الشاـ بعد خراب
األرض أربعين عاما كىذا ىو المحفوظ كقد ركم عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص ضد ىذه

األقواؿ أخبرناه أبو البركات عبد الوىاب بن المبارؾ بن أحمد بن الحسن األنماطي ببغداد أنا
أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيركف أنا عبد الملك بن محمد بن بشراف أنا أبو علي محمد

بن أحمد بن الحسن بن الصواؼ أنا أبو جعفر محمد بن عثماف بن أبي شيبة نا أبي نا معاكية
بن ىشاـ نا سفياف عن حصين عن أبي ظبياف عن عبد اهلل بن عمرك قاؿ أكؿ األرض خرابا

الشاـ قرأنا على أبي عبد اهلل يحيى بن الحسن بن البنا عن أبي تماـ علي بن محمد الواسطي

عن أبي عمر بن حيوية أنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي
_________
(  ) 5في المطبوعة  :عرفاف

(  ) 2االيلي  :بفتح االلف كسكوف الياء
ىذه النسبة إلى أيلة  :بلدة على ساحل بحر القلزـ مما يلي ديار مضر ( االنساب  -ياقوت )

(  ) 3باالصل  " :بحير " خطأ

انظر تقريب التهذيب كفيو  :سعيد بدؿ سعد
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نا ابن أبي خيثمة نا أبو سلمة يعني المنقرم نا عيسى بن المختار عن عبد اهلل الدانا (  ) 5قاؿ
سمعت بشر بن غنم يقوؿ لتهدمن مدينة دمشق حجرا حجرا لعلو أراد بذلك ما كجد من ىدـ

عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل (  ) 2بن عباس سورىا حين افتتحها أخبرتنا أـ البهاء فاطمة بنت

محمد بن أحمد بن الحسن بن البغدادم قالت أنا أبو طاىر أحمد بن محمود بن أحمد بن
محمود أنا أبو بكر بن المقرئ نا أبو بكر أحمد بن مسعود الزبيرم نا محمد بن عبد اهلل بن

عبد الحكم أنا الشافعي محمد بن إدريس أخبرني عمي محمد بن عباس عن حسن بن القاسم

األزرقي قاؿ كقف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) على ثنية تبوؾ فقاؿ ما ىا ىنا يمن

كأشار إلى جهة المدينة كما ىنا شاـ كأشار بيده إلى جهة الشاـ قرأت بخط أبي الحسن محمد
بن عبد اهلل الرازم أخبرني أبو محمد عبد اهلل بن زياد المعركؼ بابن أبي سفياف الموصلي نا

ىاركف بن يزيد (  ) 3بن أبي الزرقاء نا أبي نا سالم بن عبد األعلى نا أبو األعيس القرشي ككاف

قد أدرؾ أصحاب النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ سئل عن البركة التي بورؾ في الشاـ أين

مبلغ حده قاؿ أكؿ حدكده عريش مصر كالحد اآلخر طرؼ الثنية كالحد اآلخر الفرات كالحد

اآلخر جبل فيو قبر ىود النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أخبرنا أبو القاسم زاىر بن طاىر بن

محمد الشحامي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي البجاني (  ) 4أنا أبو الحسن محمد

بن أحمد بن محمد بن ىاركف الزكزني (  ) 5أنا أبو حاتم محمد بن حباف بن محمد بن حباف
بن أحمد البستي (  ) 6قاؿ أكؿ الشاـ بالس (  ) 7كآخره عريش مصر "
_________

(  ) 5ىو عبد اهلل بن فيركز الدانا بنوف خفيفة كىو العالم بالفارسية تقريب التهذيب
(  ) 2سقطت من المطبوعة

(  ) 3عن خع كباالصل " زيد "
(  ) 4كذا باالصل كخع كىو خطأ كالصواب " البحاثي " في تبصير المنتبو  526 / 5راكم
االنواع البن حباف عن أبي الحسن الزكزني عنو كعنو زاىر

(  ) 5بسكوف الواك بين الزايين ىذه النسبة إؿ زكزف بلدة كبيرة حسنة بين ىراة كنيسابور
( االنساب )

(  ) 6ىذه النسبة إلى بست بضم الباء كسكوف السين كىي بلدة بين ىراة كغزنة
( االنساب )
(  ) 7بالس  :بلدة بالشاـ بين حلب كالرقة ( ياقوت )
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باب تمصير األمصار في قديم األعصار " أخبرتنا الشريفة أـ المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت

قرئ على أبي القاسم سبط بحركيو أنا أبو بكر بن المقرئ أنا أبو يعلى الموصلي نا عبد اهلل بن

معاكية األموم نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قاؿ أتينا عثماف بن أبي العاص
يوـ جمعة لنعرض على مصحفو مصحفا فلما حضرت الجمعة أمر لنا بماء فاغتسلنا كطيبنا ثم
رحنا إلى الجمعة فجلست إلى رجل يحدث ثم جاء عثماف بن أبي العاص فتحولنا إليو فقاؿ

سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ يكوف للمسلمين ثبلثة أمصار مصر بملتقى

البحرين كمصر بالجزيرة (  ) 5كمصر بالشاـ فيفزع الناس ثبلث فزعات فيخرج الدجاؿ كذكر
الحديث كذا قاؿ األموم كإنما ىو الجمحي بصرم ثقة أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي
الحاسب عن أبي محمد الحسن بن علي الجوىرم أنا أبو عمر بن حيوية إجازة أنا أبو أيوب

سليماف بن إسحاؽ بن إبراىيم بن الخليل الحبلب أنا الحارث بن أبي أسامة أنا محمد بن سعد

كاتب الواقدم أنا محمد بن عمر الواقدم نا يعقوب بن مجاىد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد
ف عبادة عن جابر قاؿ سمعت عمر بن الخطاب سنة عشرين يقوؿ األمصار سبعة فالمدينة

مصر كالشاـ مصر كمصر كالجزيرة كالبحرين كالبصرة كالكوفة أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن

أحمد السمرقندم أنا عمر بن عبيد اهلل بن عمر
_________

(  ) 5في خع كمختصر ابن  " : 86 / 5بالحيرة "
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أنا أبو الحسين بن بشراف أنا عثماف بن أحمد بن عبد اهلل نا حنبل بن إسحاؽ نا معلى بن أسد

نا يزيد بن زريع نا يونس عن الحسن قاؿ مصر عمر األمصار المدينة كالبحرين كالبصرة كالكوفة

كالجزيرة كالشاـ كمصر أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الفرضي أنا أبو (  ) 5محمد بن
الحسن بن علي الجوىرم أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معركؼ بن بشر الخشاب أنا أبو

محمد الحسين بن (  ) 5محمد بن عبد الرحمن بن الفهم نا محمد بن سعد أنا محمد بن عبد
اهلل األنصارم حدثني األشعث عن الحسن أف عمر بن الخطاب مصر األمصار المدينة كالبصرة

كالكوفة كالبحرين كمصر كالشاـ كالجزيرة أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو عبد اهلل أحمد
بن أحمد بن سليماف المقرئ الواسطي نا أبو القاسم ىبة اهلل بن الحسن بن منصور بن محمد
الطبرم نا عبيد اهلل بن أحمد ىو الصيدالني أنا أحمد بن علي بن العبلء نا أحمد بن المقداـ نا

المعتمر عن ىشاـ عن محمد بن سيرين عن عمر قاؿ األمصار مكة كالمدينة كالبصرة كالكوفة

كمصر كالشاـ كالجزيرة كالبحرين أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن المزرفي أنا أبو
جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة أنا أبو عمرك عثماف بن محمد بن

القاسم اآلدمي نا أبو بكر بن أبي داكد قاؿ سمعت أبا حاتم السجستاني قاؿ لما كتب عثماف
رضي اهلل عنو المصاحف حين جمع القرآف كتب سبعة مصاحف فبعث كاحدا إلى مكة كآخر

إلى الشاـ كآخر إلى اليمن كآخر إلى البحرين كآخر إلى البصرة كآخر إلى الكوفة كحبس

بالمدينة (  ) 2كاحدا قاؿ (  ) 3كنا أبو بكر نا زياد بن أيوب نا جرير عن مغيرة عن إبراىيم

قاؿ قاؿ رجل من أىل الشاـ مصحفنا كمصحف أىل البصرة أحفظ من مصحف أىل الكوفة
قاؿ قلت لم قاؿ إف عثماف رضي اهلل عنو لما كتب المصاحف بلغو قراءة أىل الكوفة على
حرؼ عبد اهلل فبعث بو إليهم قبل أف يعرض كعرض مصحفنا

_________

(  ) 5ما بين معكوفتين زيادة عن خع

(  ) 2انظر كتاب المصاحف ص 34
(  ) 3القائل أبو حاتم السجستاني كالخبر في كتاب المصاحف ص 35
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كمصحف أىل البصرة قبل أف يبعث بو اخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر
السلمي أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني أنا محمد

بن عبد اهلل بن خميركية الهركم نا الحسين بن إدريس الهركم أنا محمد بن عبد اهلل بن عمار

الموصلي نا المعافا بن عمراف عن الربيع عن الحسن أنو قاؿ ال جمعة إال في األمصار فقلت لو

يا أبا سعيد ما األمصار قاؿ المدينة كالبصرة كالكوفة كالبحرين كالجزيرة كالشاـ كمصر أخبرنا

أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي الفقيو أنا أبو العباس أنا أبو محمد بن أبي نصر
أنا خيثمة نا أبو يعقوب إسحاؽ بن سيار النصيبي قاؿ سألت أبا عاصم يعني الضحاؾ بن مخلد

النبيل عن األمصار التي مصرىا عمر فقاؿ المدينة كالبحرين كالبصرة كالكوفة كالشاـ كالجزيرة
كمصر
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أبواب ما جاء من النصوص في فضل دمشق على الخصوص
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" باب ذكر اإليضاح كالبياف عما كرد في فضلها من القرآف " أخبرنا أبو القاسم ىبة اهلل بن عبد
اهلل بن أحمد الواسطي أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت حدثني عبد العزيز بن أحمد

الدمشقي ثم أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي نا عبد العزيز أنا تماـ أنا أبو بكر
أحمد بن عبد اهلل بن المفرج القرشي المعركؼ بابن البرامي كأبو بكر محمد بن إبراىيم بن

سهل بن يحيى بن صالح بن حية البزار قاال نا أبو نصر إسماعيل بن محمد بن إسحاؽ العذرم
نا سليماف بن عبد الرحمن نا مسلمة بن علي نا أبو سعيد األسدم عن سليم بن عامر عن أبي
أمامة عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنو تبل ىذه اآلية " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار

كمعين " (  ) 5قاؿ ىل تدركف أين ىي قالوا اهلل كرسولو أعلم قاؿ ىي بالشاـ بأرض يقاؿ لها

الغوطة مدينة يقاؿ لها دمشق ىي خير مدائن الشاـ أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي (  ) 2الرجاء
االصبهاني بها أنا منصور بن الحصين كأبو طاىر أحمد بن محمد قاال أنا أبو بكر بن المقرئ نا
أحمد بن عمر بن أحمد بن عبيد اهلل العنبرم نا محمد بن عيسى نا الحارث بن منصور عن

إسرائيل عن عبد األعلى عن عكرمة عن ابن عباس في قولو " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار
كمعين " قاؿ ىي دمشق عبد األعلى ىو ابن عامر الثعلبي (  ) 3الكوفي

_________

(  ) 5سورة المؤمنوف االية 59 :
(  ) 2زيادة عن خع

(  ) 3بالمثلثة كالمهملة ( تقريب التهذيب )
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كركاه ككيع بن الجراح كيحيى بن آدـ الكوفياف عن إسرائيل فقاال عن سماؾ بدال من عبد

األعلى عن عكرمة فأما ركاية ككيع فأخبرنا بها أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم الكردم أنا أبو

القاسم علي بن محمد المصيصي الفقيو أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثماف أنا أبو علي

محمد بن ىاركف بن شعيب األنصارم نا جعفر يعني ابن محمد الفريابي نا أبو بكر بن أبي شيبة
نا ككيع بن الجراح كأنبأنا أبو علي الحداد كحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد

االصبهاني عنو أنا أبو بكر عبد الرحمن بن ابي علي الذكواني أنا أبو الشيخ نا عبد الرحمن بن
الحسن نا ىاركف بن إسحاؽ نا ككيع عن إسرائيل عن سماؾ عن عكرمة عن ابن عباس في قولو
" كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ ىي أنهار دمشق كأما ركاية يحيى بن آدـ فأنبأنا

بها أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد األكفاني أنا أبو الحسن بن أبي الحديد (  ) 5أبو محمد بن
أبي نصر أنا أبو علي الحسن بن حبيب نا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي نا إسحاؽ بن

إبراىيم الحنظلي نا يحيى بن آدـ نا إسرائيل عن سماؾ عن عكرمة عن ابن عباس في قولو "

كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ دمشق تابعهما محمد بن كثير الكوفي عن إسرائيل

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيركف أنا أبو علي

الحسن بن الحسين بن دكما أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن سالم نا أبو العباس أحمد بن علي
بن مسلم االبار نا عبد األعلى بن حماد نا عبد الوىاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد عن

سعيد بن المسيب عن عبد اهلل بن سبلـ " كآكيناىما إلى قرية ذات قرار كمعين " (  ) 2قاؿ
ىي دمشق

_________

(  ) 5ما بين معكوفتين زيادة عن خع

(  ) 2سورة المؤمنوف االية  59 :كفي االية إلى ربوة
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كذا قاؿ عن عبد اهلل بن سبلـ كركاه غيره عن عبد الوىاب الثقفي كلم يذكر فيو ابن سبلـ

أنبأناه أبو محمد بن األكفاني أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا أبو
علي الحسن بن حبيب نا أبو بكر جعفر بن محمد نا محمد بن المثنى (  ) 5كمحمد بن بشار

قاال نا عبد الوىاب بن عبد المجيد قاؿ سمعت يحيى بن سعيد قاؿ سمعت سعيد بن المسيب

فذكر مثلو لم يذكر ابن سبلـ ككذا ركاه عن يحيى بن سعيد مالك ابن أنس كسفياف بن سعيد
الثورم كسفياف بن عيينة كشعبة (  ) 2بن الحجاج كمعمر بن راشد كعبد اهلل بن نمير الهمداني

الكوفي كعبد اهلل بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصرم كيزيد بن ىاركف الواسطي لم يذكركا فيو

عبد اهلل بن سبلـ فأما ركاية مالك كالثورم فأخبرنا بها أبو القاسم بن السمرقندم أنا محمد بن
أحمد بن محمد بن أبي الصقر أنا شعيب بن عبد اهلل بن أحمد بن المنهاؿ بمصر أنا أبو

العباس أحمد بن الحسن بن إسحاؽ بن عتبة الرازم نا ركح بن الفرج أبو الزنباع نا أبو الحسن
أحمد بن زيد القزاز الرملي نا أيوب بن سويد عن سفياف كمالك عن يحيى بن سعيد األنصارم

عن سعيد بن المسيب في قولو تعالى " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ دمشق كأما
ركاية ابن عيينة فأخبرنا بها أبو علي الحسن بن المظفر بن السبط أنا أبي أبو سعد المظفر بن

الحسن بن المظفر أنا أبو الحسن أحمد بن إبراىيم بن أحمد بن فراس نا أبو جعفر محمد بن

إبراىيم بن عبد اهلل الديبلي نا أبو عبيد اهلل سعيد بن عبد الرحمن نا سفياف عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المسيب في قولو تعالى " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ يقاؿ إنها

دمشق كأما ركاية شعبة (  ) 2كأنبأنا بها أبو محمد بن األكفاني أنا أبو الحسن بن أبي الحديد
أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا الحسن بن حبيب نا أبو بكر جعفر بن محمد

_________

(  ) 5قولو  " :محمد بن المثنى " سقط من المطبوعة
(  ) 2في المطبوعة  :سعيد
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الفريابي نا عبيد اهلل بن معاذ نا خالد بن الحارث نا شعبة (  ) 5أخبرني يحيى بن سعيد قاؿ

سمعت سعيد بن المسيب يقوؿ في ىذه اآلية " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ ىي

دمشق كأما ركاية معمر فأخبرنا بها أبو القاسم علي بن إبراىيم الحسني كأبو الحسن علي بن

الحسن بن الحسين الموازيني إجازة قاال أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد
أنا جدم أبو بكر أنا محمد بن يوسف بن بشر أنا محمد بن حماد أنا عبد الرزاؽ عن معمر عن
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قاؿ ىي دمشق ذات قرار كمعين الغوطة كأما ركاية ابن

نمير فأخبرنا بها أبو عبد اهلل الحسن (  ) 2بن عبد الملك الخبلؿ األديب بأصبهاف أنا أبو
طاىر بن محمد أنا أبو بكر بن المقرئ نا أحمد بن الحسين بن طبلب نا أحمد بن أبي

الحوارم نا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار
كمعين " قاؿ ىي دمشق كأما ركاية ابن لهيعة فأخبرنا بها أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو

القاسم إسماعيل بن مسعود بن إسماعيل الجرجاني أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم

السهمي أنا أبو أحمد عبد اهلل بن عدم الجرجاني نا عبد الملك بن محمد نا أبو األحوص بن
بكير حدثني الليث حدثني ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنو سئل عن

ربوة ذات قرار كمعين قاؿ ىي دمشق كأخبرناه أعلى من ىذا خالي أبو المعالي محمد بن يحيى
بن علي القرشي قاضي دمشق بها أنا أبو الحسن محمد بن عبد اهلل بن علي بن محمد بن أبي
داكد الفارسي بمصر أنا أبو عبد اهلل شعيب بن عبد اهلل بن أحمد بن المنهاؿ بن حبيب أنا أبو

العباس أحمد بن الحسن بن إسحاؽ الرازم (  ) 3نا أبو الزنباع ركح بن الفرج القطاف نا ابن
بكير حدثني الليث بن سعد عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن

_________

(  ) 5عن خع كباالصل  :الطرازم
(  ) 2في المطبوعة  :الحسين
(  ) 3في المطبوعة  :الداراني
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سعيد بن المسيب في قوؿ اهلل عز ك جل " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ ىي

دمشق كأما ركاية يزيد فأخبرنا بها أبو القاسم بن السمرقندم قاؿ قرأت على أبي منصور عبد
المحسن بن محمد بن علي أخبركم أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الحلبي النحاس بحلب

نا أبو القاسم الحسن بن علي بن عبيد اهلل بن محمد بن أبي أسامة األسامي نا يعقوب بن أحمد
بن ثوابة نا أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم ابن أبي الحناجر نا يزيد بن ىاركف أنا يحيى بن

سعيد عن سعيد بن المسيب في قوؿ اهلل تعالى " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ

ىي دمشق كأخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود القرشي نا علي بن أحمد بن زىير نا علي بن

محمد الربعي أنا تماـ أنا خالد بن محمد الحضرمي نا أبي عن أبيو عن ابن حمزة نا عبد اهلل بن
لهيعة عن سليماف بن موسى عن نافع عن يزيد بن شجرة قاؿ دمشق ىي الربوة المباركة قرأت

بخط شيخنا أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن صابر مما ذكر أنو نقلو من خط أبي
الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم حدثني أبو الحسن أحمد بن عيسى بن حمدكف نا مساكر
بن شهاب قاؿ قاؿ محمد بن خالد بن أمية الهاشمي ثم إف اهلل تبارؾ كتعالى أمر عيسى بن

مريم عليهما السبلـ كأمو أف يسكنا دمشق كىي إرـ ذات العماد حدثني بذلك أبو يوسف

الصنعاني حدثني سعيد بن راشد حدثني تبيع عن كعب قاؿ محمد بن خالد كحدثنا علي بن
ثابت كالفضيل بن فضالة التنوخي عن سعيد بن أبي (  ) 5عركبة عن قتادة عن الحسن في قولو
" كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ ىي أرض ذات أشجار كأنهار يعني أرض دمشق

قاؿ محمد بن خالد كحدثني الوليد بن مسلم عن بعض مشيختو أف بني إسرائيل ىمت بعيسى

(  ) 2فأمره اهلل عز ك جل أف ينطلق إلى دمشق ىو كأمو فقلت للوليد فذلك
_________
(  ) 5زيادة عن خع

(  ) 2باالصل  " :لعيسى " كالمثبت عن خع
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قوؿ اهلل عز ك جل " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ نعم كتب إلي أبو عبد اهلل
الحسين بن محمد بن خسركا البلخي كأبو حفص عمر بن ظفر بن أحمد المغازلي قاال أنا علي

بن الحسين بن أيوب أنا أبو علي بن شاذاف أنا أبو علي بن الصواؼ أنا أبو يعقوب إسحاؽ بن
الحسن بن ميموف الحربي نا أبو أحمد الحسين بن محمد المركذم نا شيباف بن عبد الرحمن
التميمي عن قتادة بن دعامة السدكسي قاؿ قاؿ الحسن في قولو " ذات قرار كمعين " ذات

عيشة تقوتهم كتحملهم كماء جار قاؿ ىي الربوة ىي دمشق أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن
محمود بن علي القرشي نا علي بن أحمد بن زىير نا علي بن محمد بن شجاع أنا أبو القاسم

عبد الرحمن بن عمر نا أبو الميموف عبد الرحمن بن عبد اهلل بن راشد البجلي نا يزيد بن محمد

بن عبد الصمد نا أبو الجماىر محمد بن عثماف التنوخي نا سعيد بن بشير نا قتادة أف الحسن

قاؿ في قولو عز ك جل " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ ىي الغوطة قاؿ كنا أبو
الميموف بن راشد نا عبيد بن محمد نا أبو الجماىر نا سعيد بن بشير عن قتادة أف الحسن

البصرم قاؿ في قولو عز ك جل " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ ذات ثمار ككثرة
ماء قاؿ ىي دمشق كأنبأنا أبو القاسم علي بن إبراىيم بن العباس الحسيني نا عبد العزيز بن
أحمد الكتاني كأنبأنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد األكفاني أنا أبو الحسن بن عبد الواحد بن

أبي الحديد قاال أنا أبو محمد بن أبي نصر نا أبو علي الحسن بن حبيب نا أبو بكر جعفر بن
محمد الفريابي (  ) 5نا عثماف بن أبي شيبة نا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليماف عن
عمرك عن الحسن في قولو تبارؾ كتعالى " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ إنها

دمشق
_________

(  ) 5الفريابي  :بسكر الفاء كسكوف الراء ىذه النسبة إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ
كينسب إليها بالفريابي كالفاريابي كالفيريابي ( االنساب )
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أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن المزرفي (  ) 5نا أبو الحسين محمد بن علي بن
محمد بن المهتدم أنا عيسى بن علي كأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو محمد عبد اهلل

بن محمد الصريفيني أنا عبيد اهلل بن محمد بن حبابة قاال أنا أبو القاسم عبد اهلل بن محمد نا
خلف زاد عيسى بن ىشاـ كمنصور زاد عيسى بن أبي مزاحم قاال نا شريك عن سالم ىو ابن

عجبلف األفطس عن سعيد كىو ابن جبير " ربوة ذات قرار " قاؿ الربوة النشز من األرض

كالقرار المستوم كأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن محمد المزرفي أنا أبو
الحسين بن المهتدم أنا عيسى أنا عبد اهلل نا خلف كمنصور قاال نا شريك عن سالم عن سعيد

قاؿ المعين الطاىر كيعني خلف بن ىشاـ كمنصور بن أبي مزاحم كىذا التفسير موجود في صفة
ربوة دمشق فبل يمتنع أف يكوف ىو الحق كقيل إف الربوة الرملة أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن

بن عبد اهلل بن الحسن بن أحمد بن أبي الحديد أنا جدم أبو عبد اهلل أنا أبو الحسن بن عوؼ
أنا أبو ىاشم المؤدب نا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثني أبو عبد اهلل محمد بن المتوكل بن
السرم العسقبلني نا ركاد بن الجراح نا عباد بن عباد عن يحيى بن أبي عمرك (  ) 2الشيباني

عن أبي كعلة عن كريب السحولي (  ) 3عن مرة البهزم (  ) 4قاؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ الرملة الربوة أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا محمد بن ىبة اهلل

الطبرم أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب بن سفياف نا أبو يحيى زكريا
ابن

_________

(  ) 5المزرفي  :بفتح الميم كسكوف الزام كفي آخرىا فاء ىذه النسبة إلى المزرفة كىي قرية
كبيرة بغربي بغداد على خمسة فراسخ منها

(  ) 2عن خع كباالصل  " :عمر " كفي خع  :السيباني
(  ) 3في خع  " :السحوتي " تحريف كالسحولي  :بفتح السين كضم الحاء ىذه النسبة إلى
سحوؿ كىي قرية فيما أظن باليمن ( االنساب )

(  ) 4قولو  " :عن مرة البهزم " سقط من مطبوعة المجلدة االكلى
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نافع األرسوفي (  ) 5كمحمد بن عبد العزيز الرملي قاال نا عباد بن عباد أبو عتبة عن أبي زرعة
عن أبي كعلة شيخ من عك قاؿ قدـ علينا كريب من مصر يريد معاكية فزرناه فقاؿ ما أدرم
عدد ما حدثني مرة البهزم في خبلء كجماعة أنو سمع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

يقوؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي على الحق ظاىرين على من ناكأىم كىم كاألناس (  ) 2اآلكلة
حتى يأتي أمر اهلل كىم كذلك قاؿ فقلنا يا رسوؿ اهلل من ىم كأين ىم قاؿ بأكناؼ بيت

المقدس قاؿ كحدثني أف الرملة ىي الربوة كذلك أنها تسيل مغربة كمشرقة أنبأنا أبو علي
الحسن بن أحمد بن الحسن المغربي (  ) 3كجماعة قالوا أنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن

ريذة (  ) 4أنا أبو القاسم سليماف بن أحمد الطبراني نا حصين بن كىب األرسوفي نا زكريا بن

نافع األرسوفي نا عباد بن عباد الرملي عن أبي زرعة السيباني عن أبي زرعة الوعبلني عن كريب
السحولي حدثني مرة البهزم أنو سمع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ال تزاؿ طائفة

من أمتي على الحق ظاىرين على من ناكأىم كىم كاألناس (  ) 5اآلكلة حتى يأتي أمر اهلل كىم
كذلك قلنا يا رسوؿ اهلل كأين ىم قاؿ بأكناؼ بيت المقدس قاؿ كحدثني أف الرملة ىي الربوة

كذلك أنها مغربة مشرقة (  ) 6كذلك قاؿ أبو زرعة الوعبلني كالصواب ما تقدـ أخبرنا أبو
الحسن (  ) 7علي بن المسلم السلمي الفقيو نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني
_________

(  ) 5االرسوفي بضم االلف كسكوف الراء ىذه إلى أرسوؼ مدينة على ساحل بحر الشاـ
(  ) 2في خع  :كاالناء بين االكلة
(  ) 3في المطبوعة  :المقرئ

(  ) 4في خع كالمطبوعة  " :زيدة " تحريف كقد مر كثيرا

(  ) 5كذا كردت باالصل كخع ىنا كفي الحديث السابق  :كاالناء بين االكلة
(  ) 6باالصل  " :مشرقة " كالمثبت عن خع
(  ) 7عن خع كباالصل  :أبو الحسين
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كأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسن بن أبي الحديد أنا جدم أبو عبد اهلل

قاال أنا محمد بن عوؼ بن أحمد النوبي (  ) 5أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين

الحافظ أنا محمد بن خريم نا ىشاـ بن عمار نا المغيرة بن المغيرة قاؿ نا كقاؿ ابن أبي الحديد
حدثني يحيى بن عمرك قاؿ مرض رجل من عك يقاؿ لو األقرع على عهد رسوؿ اهلل ( صلى اهلل

عليو ك سلم ) فأتاه يعوده قاؿ ال أحسبني إال مقبوضا قاؿ كبل إنك لن كقاؿ ابن أبي الحديد ال
تموت كال تدفن إال بالربوة فمات كدفن بالرملة فكانت عك إذا مات الرجل منهم باألردف لو

صدؽ (  ) 2حمل فدفن بالرملة لمكاف األقرع ىذا حديث منقطع كقد ركم مسندا بإسناد

غريب غريب أخبرناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد االصبهاني بها أنا أبو منصور
شجاع بن علي بن شجاع الصقلي أنا أبو عبد اهلل محمد بن إسحاؽ بن مندة نا محمد بن

إسحاؽ بن نافع الخزاعي بمكة نا مخلد بن خالد البردعي نا موسى بن سهل الرملي قاؿ كأنا
ابن مندة قاؿ كأنا جمح بن أباف المؤذف بدمشق نا عبد اهلل بن إسحاؽ الرملي نا يحيى بن

السكن الرملي قاال نا محمد بن فهر بن جميل بن أبي كريم بن لفاؼ بن كدف نا أمية كلفاؼ

ابنا مفضل بن ابي كريم عن المفضل بن أبي كريم عن أبيو عن جده لفاؼ عن االقرع بن شفي
العكي قاؿ دخل علي النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) في مرض (  ) 3فقلت ال أحسب إال

أني ميت من مرضي قاؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كبل لتبقين كلتهاجرف إلى أرض الشاـ
كتموت كتدفن بالربوة من أرض فلسطين قاؿ ابن مندة ركاه إسماعيل بن رشيد المؤملي عن

ضمرة بن ربيعة عن قادـ بن ميسور القرشي عن رجاؿ من عك عن األقرع العكي قاؿ مرضت
فذكر الحديث نحوه
_________

(  ) 5في المطبوعة  :المرم
(  ) 2في خع كمختصر ابن منظور  " : 88 / 5طرؽ "
(  ) 3في خع  :في مرضي

(  ) 4االصل كخع كمختصر ابن منظور كفي المطبوعة  :لتشفين
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جمح (  ) 5ىو ابن القاسم بن عبد الوىاب بن أباف نسبو إلى جد أبيو أخبرنا أبو الحسن علي
بن أحمد بن منصور الغساني الفقيو أنو أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي

الحديد أنا جدم أبو بكر أنا محمد بن يوسف نا محمد بن حماد أنا عبد الرزاؽ أنا بشر بن
رافع الحارثي حدثني أبو عبد اهلل بن عم أبي ىريرة أنو سمع أبا ىريرة يقوؿ في قوؿ اهلل تبارؾ

كتعالى " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ ىي الرملة من فلسطين كقيل إنها بيت

المقدس أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن عبد الملك الخبلؿ األديب أنا أبو طاىر بن محمد أنا
أبو بكر بن المقرئ نا أبو عركبة الحراني نا محمد بن سعيد األنصارم نا مسكين بن بكير

حدثني جرير بن حازـ قاؿ سمعت قتادة في ىذه اآلية " كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين "
قاؿ بيت المقدس كقيل إنها اإلسكندرية أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن عبد الملك أنا أبو

طاىر بن محمود أنا أبو بكر بن المقرئ أنا أبو بشر الدكالبي نا يونس نا ابن كىب عن عبد
الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيو قاؿ ىي اإلسكندرية يعني " كآكيناىما إلى ربوة " كقيل إنها
مصر أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد كحدثني أبو مسعود االصبهاني عنو أنا عبد

الرحمن بن محمد بن أحمد المعدؿ نا أبو الشيخ عبد اهلل بن محمد االصبهاني (  ) 2نا محمد

بن يحيى نا (  ) 3ىاركف بن إسحاؽ نا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني نا عبد الصمد بن
معقل حدثني عمي كىب بن منبو في قولو " كآكيناىما إلى ربوة " قاؿ ىي مصر كقيل إنها

الكوفة أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميموف أنا أبو عبد اهلل محمد بن علي بن الحسن
العلوم نا محمد بن زيد بن أحمد التميمي نا إسحاؽ بن محمد المقرئ نا

_________

(  ) 5في المطبوعة  :جمع تحريف

(  ) 2ما بين معكوفتين سقط من االصل كخع كاستدرؾ عن المطبوعة
(  ) 3عن خع كباالصل " بن " تحريف
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عبيد بن كثير نا عباد بن يعقوب أنا موسى بن عثماف عن جابر عن ابي جعفر في قولو "
كآكيناىمما إلى ربوة ذات قرار " قاؿ ىي الكوفة كالمعين الفرات تابعو عبد الرحمن بن صالح

األزدم كإبراىيم بن محمد بن ميموف الكوفياف عن موسى بن عثماف الحضرمي كقد ركم مسندا
عن جعفر الصادؽ بن أبي جعفر الباقر أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميموف أنا أبو ( ) 5

عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن الحسن الحسني قراءة عليو أنا محمد بن عبد اهلل الجعفي نا

الحسين بن محمد بن الفرزدؽ الفزارم نا جعفر بن عبد اهلل المحمدم قاؿ سمعت محمد بن
أبي عمير يذكر عن محمد بن مسلم قاؿ سألت الصادؽ عن قوؿ اهلل عز ك جل " كجعلنا ابن

مريم كأمو آية كآكيناىما إلى ربوة ذات قرار كمعين " قاؿ الربوة النجف كالقرار المسجد

كالمعين الفرات ثم قاؿ إف نفقة بالكوفة الدرىم الواحد يعدؿ بمائة درىم في غيرىا كالركعة بمئة
ركعة كمن أحب أف يتوضأ من ماء الجنة كيشرب من ماء الجنة كيغتسل بماء الجنة فعليو بماء

الفرات فإف فيو شعبتين (  ) 2من الجنة كينزؿ من الجنة كل ليلة مثقاالف من مسك في الفرات
ككاف أمير المؤمنين علي يأتي النجف كيقوؿ كادم السبلـ كمجمع أركاح المؤمنين كنعم

المضجع للمؤمن ىذا المكاف ككاف يقوؿ اللهم اجعل قبرم بها قاؿ أبو الغنائم في النجف ماء

طيب تنزلو العرب (  ) 3يقاؿ لو السبلـ أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد

الحوارم الفقيو نا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدم أنا أبو سعد عبد الرحمن بن
محمد السعدم أنا محمد بن عبيد اهلل بن محمد بن الفتح بن الشخير نا محمد بن بياف بن
مسلم نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحمن بن مهدم عن مالك عن الزىرم عن أنس قاؿ

_________

(  ) 5زيادة عن خع

(  ) 2في خع كمختصر ابن منظور  " 89 / 5مثعبين " كفي المطبوعة  :منعين
(  ) 3عن خع كباالصل  " :كبيت يقولو العربي " كذا
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لما نزلت سورة التين على رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فرح بها فرحا شديدا حتى تبين

لنا شدة فرحو فسألنا ابن عباس عن تفسيرىا فقاؿ " التين " ببلد الشاـ " كالزيتوف " ببلد

فلسطين " كطور سنين " الذم كلم اهلل موسى عليو " كىذا البلد األمين " مكة " لقد خلقنا
اإلنساف في أحسن تقويم " محمد ( صلى اهلل عليو ك سلم ) " ثم رددناه أسفل سافلين " عبدة

األكثاف البلت كالعزل " إال الذين آمنوا كعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوف " أبو بكر

كعمر كعثماف كعلي " فما يكذبك بعد بالدين أليس اهلل بأحكم الحاكمين " (  ) 5إذ بعثك
فيهم نبيا كجمعك على التقول يا محمد أخبرناه أبو القاسم علي بن إبراىيم بن العباس

الخطيب كأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الفقيو قاال نا كأخبرناه أبو منصور محمد بن
عبد الملك بن الحسن بن خيركف أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أخبرني أبو

القاسم (  ) 2األزىرم نا محمد بن عبيد اهلل بن الشخير نا أبو العباس محمد بن بياف بن مسلم
(  ) 3الثقفي المعركؼ بابن البخترم في مجلس ابن أبي داكد سنة ست عشرة قاؿ ابن

الشخير ككاف ثقة إمبلء علينا من أصلو نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحمن بن مهدم عن مالك
بن أنس عن الزىرم عن أنس قاؿ لما نزلت سورة التين على رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم

) فرح لها فرحا شديدا حتى باف لنا شدة فرحو فسألنا ابن عباس بعد ذلك عن تفسيرىا فقاؿ
أما قوؿ اهلل تعالى " كالتين " فببلد الشاـ " كالزيتوف " فببلد فلسطين " كطور سينين " فطور
سيناء الذم كلم اهلل عليو موسى " كىذا البلد األمين " مكة " لقد خلقنا اإلنساف في أحسن

تقويم " محمد ( صلى اهلل عليو ك سلم ) " ثم رددناه أسفل سافلين " عبادة البلت كالعزل "
إال الذين آمنوا كعملوا الصالحات " أبو بكر كعمر " فلهم أجر غير ممنوف " عثماف بن عفاف "
فما يكذبك بعد بالدين " علي بن أبي طالب " أليس اهلل بأحكم الحاكمين " أف بعثك فيهم نبيا

كجمعك على التقول يا محمد قاؿ أبو بكر الخطيب ىذا الحديث بهذا اإلسناد باطل ال أصل
لو يصح فيما

_________

(  ) 5سورة التين االيات من 8 - 5

(  ) 2زيادة عن خع
(  " ) 3ابن مسلم " ىامش االصل كخع
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نعلم كالرجاؿ المذكوركف في إسناده كلهم أئمة مشهوركف غير محمد بن بياف نرل العلة من

جهتو كتوثيق ابن الشخير لو ليس بشئ ألف من أكرد مثل ىذا الحديث بهذا اإلسناد قد أغنى
أىل العلم عن أف ينظركا في حالو كيبحثوا عن أمره كلعلو كاف يتظاىر بالصبلح فأحسن ابن
الشخير بو الظن كأثنى عليو كذلك كقد قاؿ يحيى بن سعيد القطاف ما رأيت الصالحين في شي

أكذب منهم في الحديث قرأنا على أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي البغدادم

بها عن أبي طاىر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر األنبارم أنا أبو القاسم ىبة اهلل بن

إبراىيم بن عمر الصواؼ أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج نا أبو بشر محمد

بن أحمد بن حماد الدكالبي نا محمد بن بشار (  ) 5نا ركح بن عبادة نا عوؼ عن يزيد أبي (

 ) 2عبد اهلل عن كعب في قولو " كالتين كالزيتوف " قاؿ التين مسجد دمشق كالزيتوف بيت

المقدس " كطور سينين " جبل موسى ركاه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب الكنى عن محمد
بن بشار أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد اهلل بن علي الكرماني أنا

القاضي اإلماـ أبو سعد عبد الكريم بن أحمد الفقيو الوزاف الطبرم بنيسابور أنا الشيخ اإلماـ
أبو بكر عبد اهلل بن أحمد القفاؿ المركزم أنا أبو نعيم محمد بن عبد الرحمن الغفارم أنا أبو

محمد عبد اهلل بن محمد بن عيسى نا أبو الوليد ىشاـ بن عمار الدمشقي نا صدقة بن خالد نا
الشعيثي (  ) 3عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن كعب قاؿ " التين " دمشق " كالزيتوف " بيت
المقدس " كطور سينين " حيث كلم اهلل موسى " كالبلد األمين " مكة ركاه بشر بن حجر

كمحمد بن أبي بكر المقدمي عن عمر بن علي المقدمي عن الشعيثي بإسناده نحوه كركاه غيره
عن ىشاـ عن صدقة كإسماعيل بن عياش عن الشعيثي

_________

(  ) 5قولو  " :نا محمد بن بشار " سقط من المطبوعة
(  ) 2عن خع كباالصل " بن "

(  ) 3الشعيشي بضم الشين كفتح العين المهملة ىذه النسبة إلى شعيث بطن من بلعنبر بن
عمرك بن تميم كاسمو  :محمد بن عبد اهلل بن المهاجر النصرم الشعيثي العقيلي ( االنساب )
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أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس أنا أبو الفتح عبد الرزاؽ بن عبد الكريم بن عبد

الواحد الحسناباذم أنا أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم أنا محمد بن يعقوب األصم نا بحر بن

نصر نا بشر بن بكر حدثتني أـ عبد اهلل عن أبيها كىو خالد بن معداف في قوؿ اهلل تعالى " ربوة
ذات قرار كمعين " قاؿ ىي دمشق كقولو " كالتين كالزيتوف " كقولو " لم يخلق مثلها في الببلد "

(  ) 5قاؿ يعني دمشق أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد السمرقندم نا أبو الحسن علي بن
الحسين بن أحمد بن صصرم التغلبي بدمشق أنا تماـ بن محمد أنا أبو الحسن أحمد بن

سليماف بن حذلم نا زكريا بن يحيى نا شيباف بن فركخ نا أبو حمزة العطار (  ) 2إسحاؽ بن
الربيع عن الحسن في قولو " كالتين كالزيتوف " قاؿ جباؿ كمساجد بالشاـ أنبأنا أبو القاسم علي

بن إبراىيم النسيب كأبو طاىر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراىيم الحنائي قاال أنا أبو

الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد أنا جدم أبو بكر أنا محمد بن يوسف
بن بشر أنا محمد بن حماد أنا عبد الرزاؽ عن معمر عن قتادة في قولو تبارؾ كتعالى " كالتين "

قاؿ الجبل الذم عليو دمشق " كالزيتوف " الذم عليو بيت المقدس " كطور سينين " جبل

بالشاـ مبارؾ حسن قاؿ معمر كقاؿ الكلبي ىو التين كالزيتوف الذم تأكلوف كأما طور سينين

فهو الجبل ذك الشجر كىكذا ركاه شيباف بن عبد الرحمن عن قتادة قرأت على ابي محمد عبد
الكريم بن حمزة السلمي عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنا تماـ الرازم أنا أبو بكر أحمد بن

عبد اهلل بن الفرج بن البرامي نا
_________
(  ) 5سورة الفجر االية 8 :

(  ) 2في المطبوعة  " :أبو حمزة العطار نا إسحاؽ بن الربيع " تحريف فأبو حمزة اسمو
إسحاؽ انظر تقريب التهذيب
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إبراىيم بن عبد الرحمن بن مركاف نا أبو ىبيرة محمد بن الوليد نا أبو الجماىر نا سعيد بن بشير
عن قتادة في قولو " كالتين كالزيتوف " قاؿ التين دمشق كالزيتوف بيت المقدس " كطور سينين "
حيث كلم اهلل موسى عليو السبلـ " كالبلد األمين " مكة أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود

القرشي نا علي بن أحمد بن زىير نا علي بن محمد بن شجاع أنا تماـ الرازم أخبرني أبي

حدثني الفضل بن مهاجر نا الوليد بن حماد الرملي عن ىشاـ بن عمار قاؿ نا الوليد بن مسلم

قاؿ سألت خليد بن دعلج فحدثني عن قتادة قاؿ " التين " جبل عليو دمشق " كالزيتوف " جبل
عليو بيت المقدس أنبأنا أبو محمد بن األكفاني كأبو الحسن علي بن المسلم الفقيو قاال نا أبو
الحسن علي بن الحسن العاقولي (  ) 5نا الشرؼ بن رجاء بن إبراىيم المقدسي أنا أبو محمد
الحسن بن محمد بن أحمد الغساني نا أبي نا أبو بكر بن أبي شيبة المعافرم نا أبو بدر عباد

بن الوليد نا حباف نا أبو محصن بن نمير عن سعيد بن جبير عن الحكم قاؿ " كالتين " دمشق
" كالزيتوف " فلسطين " كىذا البلد األمين " مكة أنبأنا أبو الحسن علي بن بركات بن إبراىيم
الخشوعي نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن

محمد بن رزقوية أنا أبو عمرك (  ) 2عثماف بن أحمد الدقاؽ كأبو بكر أحمد بن سندم بن
الحسن الحداد قاال نا الحسن بن علي القطاف نا إسماعيل بن عيسى العطار أنا أبو حذيفة

إسحاؽ بن بشر قاؿ قاؿ محمد بن إسحاؽ عن من يخبره أف سعيد بن المسيب كاف يقوؿ في

قوؿ اهلل عز ك جل " إرـ ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الببلد " يعني دمشق أنبأنا أبو

محمد عبد اهلل بن أحمد بن عمر السمرقندم كأبو تراب حيدرة بن أحمد األنصارم قاال أنا أبو
الحسن علي بن الحسين بن أحمد بن صصرم أنا أبو القاسم تماـ بن محمد الرازم أنا أبو

الميموف بن راشد نا موسى بن محمد بن أبي

_________

(  ) 5ىذه النسبة إلى دير العاقوؿ " كقد ينسب إليها ب " الدير عاقولي " أيضا
كىي بليدة على خمسة عشر فرسخا من بغداد

( االنساب  -ياقوت )
(  ) 2في المطبوعة  " :أبو تحريف انظر تذكرة الحافظ 865 / 3
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عوؼ نا عبد الرحيم بن مطرب نا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذيب عن المقبرم " إرـ ذات

العماد " (  ) 5قاؿ دمشق كركاه المسيب بن كاضح عن عيسى بن يونس قرأتو على أبي محمد
عبد الكريم بن حمزة السلمي عن عبد العزيز بن أحمد التميمي أنا تماـ الرازم أنا أبو بكر
أحمد بن عبد اهلل بن الفرج بن البرامي نا محمد بن تماـ نا المسيب بن كاضح نا عيسى بن
يونس عن ابن أبي ذيب عن المقبرم في قولو " إرـ ذات العماد " قاؿ ىي دمشق أنبأنا أبو

القاسم علي بن إبراىيم الحسيني كأبو الوحش سبيع بن المسلم بن علي بن قيراط المقرئ عن

رشأ بن نظيف المقرئ أنا أبو الفتح إبراىيم بن علي بن إبراىيم البغدادم (  ) 2نا أبو بكر

محمد بن القاسم بن بشار نا محمد بن يونس نا أبو علي الحنفي نا ابن أبي ذيب عن سعيد
المقبرم في قولو تعالى " إرـ ذات العماد " قاؿ ىي دمشق قرأت على أبي محمد عبد الكريم

بن حمزة السلمي عن عبد الدائم بن الحسن بن عبيد اهلل عن عبد الوىاب الكبلبي نا إبراىيم
بن مركاف نا يونس بن عبد األعلى الصدفي أخبرني أشهب بن عبد العزيز عن مالك يعني ابن
أنس قاؿ كيقاؿ إف " إرـ ذات العماد " دمشق أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في

كتابو كحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد المعدؿ عنو أنا أبو القاسم عبد الرحمن
بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الذكواني نا أبو الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جعفر

االصبهاني نا أحمد بن الحسن بن عبد الملك (  ) 3نا محمد بن المثنى قاؿ سمعت بشر بن
الحارث يقوؿ " إرـ ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الببلد " ىي دمشق "

_________

(  ) 5سورة الفجر االية 8 -

(  ) 2ما بين معكوفتين زيادة عن خع كمكانها باالصل  " :البغداد "
(  ) 3في خع  " :أحمد بن الحسن بن عبد اهلل
" كفي المطبوعة الحسين
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باب ما كرد من السنة من أنها من أبواب الجنة " (  ) 5أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر بن

السبط كأبو عبد اهلل الحسين بن محمد بن عبد الوىاب البارع ببغداد كأـ أبيها فاطمة بنت

علي بن الحسين بن جد (  ) 2العكبرية بدمشق قالوا أنا أبو الغنائم محمد بن علي بن علي بن
الدجاجي أنا علي بن عمر بن محمد الحربي (  ) 3نا أبو السرم سهل بن يحيى كقاؿ ابن

السبط بن بحر بن سبأ الحداد نا سعيد بن عثماف الرازم نا عبد الواحد بن يزيد عن محمد بن
مسلم الطائفي عن محمد بن مسلم الزىرم عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قاؿ قاؿ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أربع مدائن من مدائن الجنة كأربع مدائن من مدائن النار

فأما مدائن الجنة فمكة كالمدينة كبيت المقدس كدمشق كأما مدائن النار فالقسطنطينية ( ) 4
كطبرية كأنطاكية المحترقة كصنعاء ىذا حديث غريب من حديث محمد بن مسلم الطائفي عن

الزىرم كالمحفوظ حديث الوليد بن محمد الموقرم (  ) 5عن الزىرم أخبرناه أبو الحسن عبد
الرحمن بن عبد اهلل بن الحسن بن أبي الحديد أنا
_________

(  ) 5في خع  " :ما كرد من السنة في أنها من مدف الجنة "
كفي مختصر ابن منظور  :ما كرد في أف دمشق من مدف الجنة

(  ) 2في المطبوعة  " :حدا " كاالصل كخع
(  ) 3في المطبوعة  :الخرقي

(  ) 4باالصل كخع  " :قسطنطينة " كالمثبت في الموضعين عن مختصر ابن منظور 95 / 5
(  ) 5الموقرل ىذه النسبة إلى موقر بضم الميم كفتح الواك كقاؼ مشددة ( اللباب ) قاؿ :
حصن بالبلقاء
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جدم أبو عبد اهلل أنا أبو المعمر المسدد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن أبي السحيس

الحمصي قدـ علينا نا أبو بكر محمد بن سليماف بن يوسف الربعي نا أبو محمد عبد الرحمن
بن إسماعيل الكوفي نا إدريس بن سليماف بالرملة نا عبد الرحمن بن خالد بن حازـ نا الوليد بن

محمد عن الزىرم عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك
سلم ) أربع مدائن في الدنيا من الجنة مكة كالمدينة كبيت المقدس كدمشق كأربع مدائن من
النار ركمية كقسطنطينية (  ) 5كأنطاكية كصنعاء قاؿ ابن إدريس يعني أنطاكية المحترقة كركاه

محمد بن إبراىيم بن أبي سكينة الحلبي عن الموقرم فقرف بسعيد (  ) 2بن المسيب سليماف
بن يسار أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الجرجاني أنا

أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم السهمي أنا أبو أحمد عبد اهلل بن عدم الحافظ نا

يحيى بن علي بن ىاشم الخفاؼ بحلب نا جدم محمد بن إبراىيم بن أبي سكينة نا الوليد بن
محمد نا الزىرم أخبرني سعيد بن المسيب كسليماف بن يسار عن أبي ىريرة عن النبي ( صلى

اهلل عليو ك سلم ) قاؿ (  ) 3أربع مدائن من مدائن الجنة في الدنيا مكة كالمدينة كبيت

المقدس كدمشق كأربع مدائن من مدائن النار في الدنيا القسطنطينية كالطوانة كأنطاكية المحترقة

كصنعاء كقاؿ إف المياه العذبة كالرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس قاؿ ابن عدم
كىذا منكر ال يركيو عن الزىرم غير الموقرم ركاه أبو عبد اهلل محمد بن النعماف بن بشير
السقطي عن سليماف بن عبد الرحمن عن الوليد بن محمد بإسناده نحوه

_________

(  ) 5باالصل كخع  " :قسطنطينة " كالمثبت في الموضعين عم مختصر ابن منظور 95 / 5

(  ) 2باالصل كخع  :لسعيد
(  ) 3الحديث باالصل فيو تقديم كتأخير كمشوش العبارة فأثبتنا نصو عن خع
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كقاؿ أبو عبد اهلل السقطي ليس ىي صنعاء اليمن إنما ىي صنعاء بأرض الركـ كذكر الببلذرم

أف أنطاكية المحترقة بببلد الركـ أحرقها العباس بن الوليد بن عبد الملك قرأت بخط شيخنا أبي

الفرج غيث بن علي بن عبد السبلـ الخطيب ذكر القاضي أبو القاسم الحسن بن محمد
األنبارم فيما قرئ عليو بصور في ذم القعدة سنة سبع عشرة كأربعمائة أف أبا محمد الحسن
بن رشيق أخبرىم نا أبو الفضل العباس بن ميموف أمنجور مولى أمير المؤمنين نا أبو محمد

المراغي (  ) 5نا قتيبة نا أبو عوانة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ
اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إف اهلل اختار من المبلئكة أربعة جبريل كميكائيل كإسرافيل

كعزرائيل كاختار من النبيين أربعة إبراىيم كموسى كعيسى كمحمد صلوات اهلل عليهم كاختار من

المهاجرين أربعة أبو بكر كعمر كعثماف كعلي كاختار من الموالي أربعة سلماف الفارسي كببلؿ

األسود كصهيب الركمي كزيد (  ) 2بن حارثة كاختار من النساء أربعة (  ) 3خديجة ابنة خويلد
كمريم ابنة عمراف كفاطمة بنت محمد كأسية ابنت مزاحم كاختار من األىلة أربعة ذك القعدة

كذك الحجة كالمحرـ كرجب كاختار من األياـ أربعة يوـ الجمعة كيوـ الفطر كيوـ النحر كيوـ
عاشوراء كاختار من الليالي أربعة (  ) 3ليلة القدر كليلة النحر كليلة الجمعة كليلة نصف شعباف
كاختار من الشجر أربعة السدرة كالنخلة كالتينة كالزيتونة كاختار من المدائن أربعة (  ) 3مكة

كىي البلدة كالمدينة كىي النخلة كبيت المقدس كىي الزيتونة كدمشق كىي التينة كاختار من
الثغور أربعة إسكندرية كمصر كقزكين خراساف كعباداف العراؽ كعسقبلف الشاـ كاختار من

العيوف أربعة يقوؿ في محكم كتابو " فيهما عيناف تجرياف " (  ) 4كقاؿ " فيهما عيناف نضاختاف
" (  ) 5فأما التي
_________

(  ) 5المراعي  :بفتح الميم كالراء نسبة إلى قبيلة كبلد
(  ) 2في المطبوعة  " :يزيد " تحريف
(  ) 3كذا كالصواب  " :أربعا "

(  ) 4سورة الرحمن االية 59 :
(  ) 5سورة الرحمن االية 66 :
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تجرياف فعين بيساف كعين سلواف (  ) 5كأما النضاختاف فعين زمزـ كعين عكا (  ) 2كاختار من
األنهار أربعة سيحاف كجيحاف كالنيل كالفرات كاختار من الكبلـ أربعة سبحاف اهلل كالحمد هلل

كال إلو إال اهلل كاهلل أكبر كال حوؿ كال قوة إال باهلل ىذا حديث منكر بمرة كأبو الفضل كالمراغي
مجهوالف أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا محمد بن ىبة اهلل الطبرم أف أبو الحسين ( ) 3
بن الفضل أنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب بن سفياف حدثني أبو عتبة علي بن الحسن بن مسلم

السكوني حدثني بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد اهلل الخوالني عن كعب األحبار أنو قاؿ خمس

مدائن من مدائن الجنة بيت المقدس كحمص كدمشق كبيت جبرين (  ) 4كظفار اليمن كخمس
مدائن من مدائن النار القسطنطينية (  ) 5كالطوانة (  ) 6كأنطاكية كتدمر كصنعاء صنعاء اليمن
أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس المقرئ أنا أبي أبو البركات أنا أبو طالب عمر بن

إبراىيم الفقيو الزىرم أنا أبو محمد عبد اهلل بن إبراىيم بن ماسي نا أبو برزة الحاسب أنا أبو

أنس نا إسماعيل بن عياش كأخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي الفقيو نا عبد العزيز بن

أحمد الكتاني نا عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي (  ) 7لفظا أنا الحسين بن الحسن

بن علي بن بندار الصيرفي نا أبو محمد عبد اهلل بن إبراىيم بن ماسي نا أبو برزة ىو الفضل بن
محمد الحاسب نا أبو أنس مالك بن سليماف األلهاني نا إسماعيل بن عياش نا محمد بن عبد
اهلل الشعيثي عن يزيد بن عبد اهلل الخوالني عن كعب يعني األحبار أنو كاف يقوؿ خمس مدائن

من مدائن الجنة كخمس مدائن
_________

(  ) 5عين سلواف  :عين نضاخة يتبرؾ بها كيستشفى منها بالبيت المقدس
قاؿ ابن البناء البشارم  :كيزعموف أف ماء زمزـ يزكر ماء سلواف كل ليلة عرفة

(  ) 2في المطبوعة  :عكار
(  ) 3عن خع

(  ) 4بليد بين بيت المقدس كغزة ( ياقوت )
(  ) 5عن مختصر ابن منظور كباالصل  :القسطنطينة

(  ) 6الطوانة  :بلد بثغور المصيصة بين أنطاكية كببلد الركـ ( معجم البلداف )
(  ) 7ىذه النسبة إلى نخشب بلدة من ببلد ما كراء النهر ( االنساب )
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من مدائن النار فمدائن الجنة حمص كدمشق كبيت المقدس كبيت جبرين كظفار زاد الفقيو

ظفار كقاال اليمن كمدائن النار قسطنطينية (  ) 5كعمورية كأنطاكية كتدمر كصنعاء صنعاء اليمن
أخبرنا أبو المعالي تغلب بن جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ببغداد أنبأ أبو القاسم الحسين
بن محمد بن إبراىيم الحنائي بدمشق أنبأ أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن ىبلؿ أنا

أبو يوسف يعقوب بن أحمد بن عبد الرحمن الجصاص الدعاء ثنا أبو البخترم نا سفياف بن
عقبة أخو قبيصة نا سفياف عن ثور بن يزيد عن خالد بن معداف عن عبد اهلل بن عمرك قاؿ

الجنة مطوية في قركف الشاـ بدمشق في كل عاـ "
_________

(  ) 5باالصل كخع  :قسطنطينة
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باب ما جاء عن صاحب الحوض (  ) 5كالشفاعة أنها مهبط عيسى بن مريم قبل قياـ الساعة "
أخبرنا أبو الفتح أحمد بن عقيل بن محمد بن علي بن رافع البزار نا عبد العزيز بن أحمد

الكتاني أنا أبو الحسين عبد الواحد بن الحسن بن علي الخطيب البرقعيدم نا أبي نا أبو

القاسم عبد اهلل بن محمد المركركذم نا أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر نا أبو مالك حماد
بن مالك األشجعي الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو عن النواس بن سمعاف قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى

اهلل عليو ك سلم ) ينزؿ عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق أخبرناه عاليا أبو نصر
خلف بن عبد الكريم بن خلف بن طاىر كابنا عمي أبيو أبو الفتح الفضل بن زاىر بن طاىر

كأبو طاىر محمد بن كجيو (  ) 2بن طاىر بن محمد بن محمد الشحاميوف قالوا أنا أبو نصر
عبد الجبار بن سعيد بن محمد بن أحمد البحيرم أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن

الحيرم ثنا أبو العباس األصم نا محمد بن إسحاؽ الصغاني نا حماد بن مالك أبو مالك من

أىل حرستاف (  ) 3قاؿ ابن جابر حدثنا يعني عبد اهلل (  ) 4بن يزيد بن جابر عن يحيى بن
جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو عن نواس بن سمعاف عن رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ينزؿ عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق
_________

(  ) 5عن ىامش االصل كخع

(  ) 2عن خع كباالصل  :كحيد
(  ) 3كذا كىي حرستا قرية كبيرة عامرة كسط دمشق على طريق حمص ( ياقوت  -االنساب )
(  ) 4كذا كفي خع  :عبد الرحمن
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كأخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد اهلل بن كادش العكبرم فيما ناكلني كقرأ علي إسناده (  ) 5كقاؿ
اركه عني أنا أبو علي محمد بن الحسين الجازرم (  ) 2أنا القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريا
نا محمد بن القاسم األنبارم نا أحمد بن الهيثم بن خارجة نا عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يزيد
بن جابر عن أبيو عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو عن

النواس بن سمعاف قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يهبط عيسى بن مريم شرقي

دمشق عند المنارة البيضاء بين مهركذتين (  ) 3قاؿ أبو بكر حفظناه عن أحمد بن الهيثم

بالذاؿ كتفسيره بين ممصرتين (  ) 4قاؿ كثنا جعفر بن محمد الفريابي نا أبو مركاف ىشاـ بن
خالد األزرؽ نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر قاؿ أبو
مركاف ككاف قاضيا على حمص عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو عن النواس بن
سمعاف قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يهبط عيسى بن مريم عليو السبلـ بين
مهركذتين قاؿ أبو بكر حفظناه عن جعفر بن محمد بالداؿ في ىذا الحديث يعني بين

ممصرتين (  ) 5قاؿ أبو بكر كىذا مما فسر في الحديث بما ال يعرؼ إال فيو كالحركؼ التي
جاءت مفسرة في الحديث كىذا مختصر من حديث ركاه عبد الرحمن بن عائذ األزدم عن

جبير بن نفير بطولو أخبرتاه أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ في كتابو كحدثني أبو مسعود (
)6

_________

(  ) 5كذا باالصل كخع كالمثبت عن المطبوعة

(  ) 2ىذه النسبة إلى جازرة قرية من أعماؿ نهركاف بالعراؽ ( االنساب )
(  ) 3الهرد  :عركؽ يصبغ بها كالمهركد بالداؿ كالذاؿ  :المصبوغ بهذه العركؽ
(  ) 4الممصرة من الثياب التي فيها صفرة قليلة
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(  ) 5عن خع كباالصل الغريابي بالغين المعجمة تحريف

(  ) 6باالصل كخع  " :أبو معوذ " تحريف كقد تقدـ مرارا
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عبد الرحيم بن علي المعدؿ عنو أنا أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل الحافظ ثنا سليماف بن أحمد ثنا
عمرك بن إسحاؽ نا أبو علقمة أف أباه حدثو عن نصر بن علقمة عن أخيو محفوظ عن ابن عائذ

نا جبير بن نفير أف النواس بن سمعاف حدثو أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ أريت
أف ابن مريم عليو السبلـ يخرج من يمنة المغارة البيضاء شرقي دمشق كاضع يده على أجنحة

الملكين بين ريطتين ممشقتين (  ) 5إذا أدنا رأسو قطر كإذا رفع رأسو تحادر منو جماف كاللؤلؤ
تمشي عليو السكينة كاألرض تقبض لو ما أدرؾ نفسو من كافر مات كيدرؾ نفسو حيث ما أدرؾ
بصره حتى يدرؾ بصره في حصونهم كقرياتهم حتى يدرؾ الدجاؿ عند باب لد فيموت ثم يعمد

إلى عصابة من المسلمين عصمهم اهلل باإلسبلـ كيترؾ الكفار ينتفوف لحاىم كجلودىم فتقوؿ
النصارل ىذا الدجاؿ الذم أنذرناه كىذه اآلخرة كمن مس ابن مريم كاف من أرفع الناس قدرا

كيعظم مبيتو كيمسح على كجوىهم كيحدثهم بدرجاتهم من الجنة فبينا ىم فرحوف بما ىم فيو

خرجت يأجوج كمأجوج فيوحى إلى المسيح عليو السبلـ أني قد أخرجت عبادا لي ال يستطيع

قتلهم إال أنا فاحرز عبادم إلى الطور فيمر صدر يأجوج كمأجوج على بحيرة الطبرية فيشربونها
ثم يقبل آخرىم فيركزكف رماحهم فيقولوف لقد كاف ىاىنا مرة ماء حتى إذا كانوا حياؿ بيت
المقدس قالوا قد قتلنا من في األرض فهلموا نقتل من في السماء فيرموف نبلهم إلى السماء

فيردىا اهلل مخضوبة بالدـ فيقولوف قد قتلنا من في السماء كيتحصن ابن مريم كأصحابو حتى
يكوف رأس الثور كرأس الجمل خيرا من مائة دينار اليوـ كذا قاؿ المغازة كىو تصحيف كإنما ىو

المنارة (  ) 2أخبرناه أبو محمد بن األكفاني نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنبأ تماـ بن

محمد الرازم كأبو محمد بن أبي نصر كعقيل بن عبيد اهلل بن عبداف كأخبرنا أبو محمد بن
األكفاني أنبأ أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد أنا أبو محمد بن أبي نصر

أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي نا عبد العزيز بن أحمد أنا تماـ
_________

(  ) 5ثوب ممشق أم مصبوغ بالمشق كىو المغرة ( االساس )
(  ) 2زيادة عن المطبوعة
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قالوا أخبرنا أبو بكر أحمد بن القاسم بن معركؼ بن أبي نصر بن حبيب بن أباف بن إسماعيل نا
أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرك حدثني محمد بن زرعة الرعيني نا محمد بن شعيب نا يزيد بن

عبيدة حدثني أبو األشعث عن أكس بن أكس الثقفي أنو سمع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك

سلم ) يقوؿ ينزؿ عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق لفظهما سواء أخبرناه عاليا

أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابو ثم أخبرنا أبو القاسم ىبة اهلل بن عبد اهلل بن أحمد

أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قاال أنا أبو نعيم نا عبد اهلل بن جعفر نا إسماعيل بن عبد
اهلل العبدم نا عبد الرحمن بن إبراىيم نا محمد بن شعيب عن يزيد بن عبيدة عن أبي األشعث
عن أكس بن أكس قاؿ ينزؿ المسيح عند المنارة البيضاء شرقي دمشق قاؿ محمد بن شعيب
كال أعلم إال محمد ثنا بو عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أك عن كعب أخبرنا أبو

الحسن علي بن المسلم السلمي الفقيو نا عبد العزيز بن أحمد التميمي أنا تماـ الرازم أخبرني
أبو زرعة محمد كأبو بكر أحمد أنبأ عبد اهلل بن أبي دجانة النصرم قاال نا أبو إسحاؽ إبراىيم
بن دحيم نا أبو مركاف ىشاـ بن خالد نا محمد بن شعيب نا يزيد بن عبيدة عن أبي األشعث

الصنعاني عن أكس بن أكس قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ينزؿ عيسى بن مريم
عليو السبلـ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق قرأتو عاليا على عبد الكريم بن حمزة بن الخضر
السلمي عن أبي الحسن عبد الدائم بن الحسن بن عبيد اهلل أنا عبد الوىاب الكبلبي (  ) 5نا

ابن خريم نا ىشاـ بن خالد نا محمد بن شعيب أخبرني يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر حدثني
أبو األشعث الصنعاني عن أكس بن أكس الثقفي أنو سمع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )
يقوؿ ينزؿ عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عليو ممصرتاف كأنما رأسو يقطر دما كركاه
كيساف مولى رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أخبرناه أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن

الخضر السلمي فيما قرأتو عليو عن
_________

(  ) 5عن المطبوعة كباالصل كخع  :الدالني
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عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنبأ تماـ أنا أبو بكر أحمد بن عبد اهلل بن الفرج الدمشقي يعرؼ

بابن البرامي نا محمد بن الفيض بن محمد بن الفياض نا ىشاـ بن خالد حدثني الوليد بن

مسلم (  ) 5حدثني ربيعة ىو ابن ربيعة عن ابن كيساف يعني نافعا عن أبيو كيساف قاؿ سمعت
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ينزؿ عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي

دمشق قرأت على ابي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر عن عبد العزيز الكتاني أنا تماـ
بن محمد الرازم أنا أبو بكر أحمد بن عبد اهلل بن الفرج الدمشقي أنا أبو محمد عبد الصمد

بن عبد اهلل بن أبي يزيد أنا العباس بن الوليد بن مزيد (  ) 2أخبرني أبي نا سعيد بن عبد العزيز
عن شيخ لو أنو سمع ابن عباس (  ) 3الحضرمي قاؿ يخرج عيسى بن مريم عند المنارة عند
باب الشرقي ثم يأتي مسجد دمشق حتى يقعد على المنبر كيدخل المسلموف المسجد

كالنصارل كاليهود كلهم يرجوه حتى لو ألقيت شيئا لم تصب إال راس إنساف من كثرتهم كيأتي
مؤذف المسلمين فيقوـ كيأتي صاحب بوؽ اليهود كيأتي صاحب ناقوس النصارل فيقوؿ صاحب
اليهود اقرع فكتب سهم المسلمين كسهم النصارل كسهم اليهود ثم يقرع عيسى فيخرج سهم

المسلمين فيقوؿ صاحب اليهود إف القرعة ثبلث فيقرع فيخرج سهم المسلمين ثم يقرع الثالثة

فيخرج سهم المسلمين فيؤذف المؤذف كيخرج اليهود كالنصارل من المسجد ثم يخرج يتبع

الدجاؿ بمن معو من أىل دمشق ثم يأتي بيت المقدس كىي مغلقة قد حصرىا الدجاؿ فيأمر

بفتح األبواب كيتبعو حتى يدركو بباب لد كيذكب كما يذكب الشمع كيقوؿ عيسى إف لي فيك
ضربة فيضربو فيقتلو اهلل عز ك جل على يديو فيمكث في المسلمين ثبلثين سنة أك أربعين سنة

اهلل أعلم أم العددين فيخرج على اثره يأجوج كمأجوج فيهلك اهلل يأجوج كمأجوج على يديو كال
يبقى منهم عين تطرؼ كترد إلى األرض بركتها حتى إف العصابة ليجتمعوف في العنقود على

الرمانة كينزع من كل كذكر كبلما انقطع من الكتاب معناه من كل ذات حمة حمتها يعني سمها

حتى إف

_________
(  ) 5قولو  " :حدثني الوليد بن مسلم " سقط من المطبوعة

(  ) 2باالصل كخع  " :يزيد " تحريف كالمثبت عن تقريب التهذيب
(  ) 3في خع  :ابن عايش
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الحية تكوف مع الصبي كاألسد كالبقرة ال يضره شيئا ثم يبعث اهلل عز ك جل ريحا طيبة تقبض
ركح كل مؤمن كيبقى شرار الناس يقوـ عليهم الساعة قرأت على ابي محمد عبد الكريم بن

حمزة عن عبد العزيز بن أحمد أنا تماـ أنا الحسن بن أحمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن
سهل يعني نا أحمد بن عبد الوىاب بن نجدة نا أبو المغيرة حدثني صفواف يعني ابن عمرك عن

شريح بن عبيد عن كعب قاؿ يهبط المسيح عليو السبلـ عند القنطرة البيضاء على باب دمشق

الشرقي تحملو غمامة كاضع يديو على منكبي ملكين عليو ريطتاف مؤتزر إحداىما مرتد األخرل
إذا أكب رأسو يقطر منو الجماف "
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باب ما جاء عن المبعوث بالمرحمة أنها فسطاط المسلمين يوـ الملحمة " أخبرنا أبو الحسن
علي بن المسلم السلمي الفقيو نا عبد العزيز بن أحمد التميمي أنا تماـ بن محمد الرازم

حدثني أبو زرعة محمد كأبو بكر أحمد أنبأ عبد اهلل بن أبي دجانة قاال حدثنا إبراىيم بن دحيم
حدثنا ىشاـ ثنا صدقة كأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أبي الحسن (  ) 5بن

أبي الحديد أنا جدم أبو عبد اهلل أنا أبو المعمر المسدد بن علي بن عبد اهلل الحمصي كأنبأنا
أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الموازيني كأبو طاىر محمد بن الحسين بن محمد بن

إبراىيم بن الحماني (  ) 2قاال أنا أبو عبد اهلل محمد بن عبد السبلـ المعركؼ بابن سعداف
قاال أنا أبو بكر محمد بن سليماف بن يوسف الربعي نا أحمد بن عامر بن المعمر األزدم

كقرأت على أبي القاسم زاىر بن طاىر الشحامي عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن

الجنزركدم أنا الحاكم أبو أحمد الحافظ نا محمد بن محمد بن سليماف قاال نا ىشاـ بن عمار
نا صدقة زاد الربعي بن خالد نا خالد بن دىقاف قاؿ سمعت يزيد بن أرطأة زاد زاىر الفزارم

يقوؿ سمعت جبير بن نفير الحضرمي يقوؿ سمعت أبا الدردا يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى

اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ يوـ الملحمة الكبرل فسطاط المسلمين بأرض يقاؿ لها الغوطة فيها

مدينة يقاؿ لها دمشق خير منازؿ
_________

(  ) 5مابين معكوفتين زيادة عن خع
(  ) 2في خع  :الحنائي
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المسلمين يومئذ كفي حديث ابن دحيم بن (  ) 5خير أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد

المغربي (  ) 2في كتابو ثم حدثني أبو مسعود العدؿ عنو أنا أبو نعيم الحافظ نا أبو القاسم بن
أحمد الطبراني نا أبو زرعة الدمشقي نا أبو مسهر قاؿ كنا سليماف قاؿ كنا أحمد بن المعلى نا
ىشاـ بن عمار قاال نا صدقة بن خالد حدثني خالد بن دىقاف عن زيد بن أرطأة عن جبير بن

نفير عن أبي الدرداء قاؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ يوـ الملحمة
الكبرل بأرض يقاؿ لها الغوطة فيها مدينة يقاؿ لها دمشق فهي خير مساكن الناس يومئذ قرأت
على ابي الفتح نصر اهلل بن محمد الفقيو األصولي عن أبي الحسين المبارؾ بن عبد الجبار بن

أحمد بن الطيورم أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوىرم أنا أبو عمر محمد بن العباس بن

حيوية إجازة أنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا إبراىيم بن الجنيد قاؿ

سمعت يحيى بن معين كقد ذكركا عنده أحاديث من مبلحم الركـ فقاؿ يحيى ليس من حديث
الشاميين شئ (  ) 3أصح من حديث صدقة بن خالد عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )

معقل المسلمين أياـ المبلحم دمشق كركاه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن زيد بن أرطأة
الفزارم فاختلف عليو فيو فركاه ىكذا عنو يحيى بن حمزة أخبرنا بو أبو علي الحسن بن أحمد

الحداد في كتابو كحدثني أبو سعد االصبهاني عنو أنا أبو القاسم بن أبي بكر بن أبي علي أنا

عبد اهلل بن محمد بن جعفر أنا حامد بن شعيب نا منصور بن أبي مزاحم نا يحيى بن حمزة عن
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن زيد بن أرطأة قاؿ سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي

الدرداء عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) نحو حديث قبلو يوـ الملحمة الكبرل فسطاط
المؤمنين

_________

(  ) 5في خع  :من خير
(  ) 2في خع  :المقرئ

(  ) 3في المطبوعة  :حديث
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بالغوطة مدينة يقاؿ لها دمشق من خير مدائن الشاـ كىكذا ركاه محمد بن المبارؾ الصورم

كعبد اهلل بن يوسف الدمشقي نزيل تنيس كىشاـ بن عمار كأما حديث محمد فأخبرناه أبو

القاسم بن السمرقندم نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني نا تماـ بن محمد الرازم كأبو محمد بن
أبي نصر كأبو بكر محمد بن عبد الرحمن القطاف كأبو نصر محمد بن أحمد بن ىاركف بن
الجندم كأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن أبي العقب كأخبرنا أبو الحسن

علي بن أحمد بن منصور الغساني أنا أبي الفقيو أبو العباس أنا أبو محمد بن ابي نصر قالوا أنا
أبو القاسم بن أبي العقب نا أبو زرعة نا محمد بن المبارؾ الصورم نا يحيى بن حمزة عن ابن

جابر عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم

) قاؿ فسطاط المسلمين يوـ الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقاؿ لها دمشق من خير مدائن
الشاـ كأما حديث عبد اهلل بن يوسف فأخبرناه أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراكم أنا أبو

بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي كأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو بكر بن ابي

القاسم قاال أنا أبو الحسين بن الفضل القطاف ببغداد أنا عبد اهلل بن جعفر بن درستوية نا

يعقوب بن سفياف نا عبد اهلل بن يوسف نا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر

حدثني زيد بن أرطأة قاؿ سمعت جبير بن نفير الحضرمي يحدثنا عن أبي الدرداء أف رسوؿ اهلل
( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ فسطاط المسلمين يوـ الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقاؿ

لها دمشق من خير مدائن الشاـ كأما حديث ىشاـ فأخبرناه أبو علي الحداد في كتابو كحدثني
عنو أبو مسعود االصبهاني نا أبو نعيم الحافظ نا سليماف بن أحمد الطبراني نا أحمد بن المعلى

الدمشقي نا ىشاـ بن عمار قاؿ كنا بكر بن سهل نا عبد اهلل بن يوسف قاال نا يحيى بن حمزة
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن زيد بن أرطأة قاؿ سمعت جبير بن نفير
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الحضرمي يحدث عن أبي الدرداء أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ فسطاط
المسلمين يوـ الملحمة إلى جانب مدينة يقاؿ لها دمشق من خير مدائن الشاـ ككذا ركاه أبو

مسهر عبد األعلى بن مسهر الغساني عن صدقة بن خالد عن ابن جابر كركاه ىشاـ بن عمار
عن صدقة فأرسلو فأما حديث أبي مسهر فأخبرناه أبو بكر كجيو بن طاىر بن محمد الشحامي

بنيسابور أنا أحمد بن الحسن بن محمد أنا الحسن بن أحمد أنا أبو بكر محمد بن حمدكف نا
يزيد بن عبد الصمد نا أبو مسهر نا صدقة نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن زيد بن أرطأة
عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يوـ الملحمة

العظمى فسطاط المسلمين يومئذ بأرض يقاؿ لها الغوطة فيها مدينة يقاؿ لها دمشق خير منازؿ
المسلمين يومئذ كأما حديث ىشاـ المرسل فأخبرناه أبو الحسن علي بن المسلم الفقيو بدمشق
كأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندم ببغداد قاال نا عبد العزيز بن أحمد التميمي أنا
أبو محمد بن أبي نصر أنا أحمد بن سليماف نا ىشاـ بن عمار نا صدقة بن خالد نا ابن جابر
حدثني زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير الحضرمي أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ
فسطاط المسلمين يوـ الملحمة الكبرل بالغوطة عند مدينة يقاؿ لها دمشق ىي خير منازؿ

المسلمين يومئذ كلم يقل الفقيو ىي كركاه عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو أتم من ىذا إال

أنو جعلو من مسند عوؼ بن مالك ال من مسند أبي الدرداء أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد

بن منصور الغساني كعلي بن المسلم السلمي الفقيهاف قاال أنا أبو عبد اهلل الحسن (  ) 5بن
محمد بن علي بن أبي الرضا القاضي أنا أبو محمد بن أبي نصر نا أبو الحسن أحمد بن

سليماف بن حذلم نا أبي نا سليماف بن عبد الرحمن نا ابن عياش حدثني صفواف بن عمرك عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو عن عوؼ بن مالك االشجعي قاؿ أتيت رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) كىو في بناء لو
_________
(  ) 5في خع  :الحسين
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فسلمت عليو فقاؿ أعوؼ قلت نعم يا رسوؿ اهلل قاؿ ادخل قاؿ ادخل كلي أـ بعضي قاؿ بل

كلك قاؿ فقاؿ (  ) 5عدد ستا بين يدم الساعة أكلهن موتي قاؿ فاستبكيت حتى جعل رسوؿ
اهلل يسكتني (  ) 2قاؿ قل إحدل كالثانية فتح بيت المقدس قل اثنين كالثالثة يكوف فتنة في
أمتي كعظمها قل ثبلث كالرابعة موتاف (  ) 3يقع في أمتي يأخذىم كقعاص (  ) 4الغنم قل

أربع كالخامسة يفيض الماؿ فيكم على أف الرجل ليعطي المائة دينار فيظل يسخطها قل خمسا
كالسادسة ىدنة تكوف بينكم كبين بني األصفر (  ) 5يسيركف (  ) 6إليكم على ثمانين غاية

تحت كل غاية اثني عشر ألفا فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقاؿ لها الغوطة فيها مدينة

يقاؿ لها دمشق كأخبرناه أبو المعالي صالح بن شافع بن صالح بن حاتم الجيلي الحنبلي أنا أبو
الفضل محمد بن محمد بن الطيب الصباغ قراءة عليو أنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن

عبد اهلل بن بشراف المعدؿ قراءة عليو أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن زياد القطاف
نا عبد الكريم بن الهيثم العاقولي نا أبو اليماف كأخبرناه أبو علي الحداد في كتابو كحدثني عنو
أبو مسعود االصبهاني أنا أبو نعيم الحافظ نا سليماف بن أحمد نا أبو زرعة الدمشقي نا أبو

اليماف الحكم بن نافع قاؿ كنا أحمد بن عبد الوىاب بن نجدة نا أبو المغيرة قاال نا صفواف بن

عمرك عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو عن عوؼ بن مالك قاؿ أتيت رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) كىو في بناء لو فسلمت عليو فقاؿ لي عوؼ فقلت نعم فقاؿ لي

ادخل فقلت كلي أك بعضي قاؿ بل كلك فقاؿ لي يا عوؼ اعدد ستا بين يدم الساعة أكلهن

موتي فاستبكيت حتى جعل يسكتني ثم قاؿ لي قل إحدل قلت إحدل قاؿ كالثانية فتح بيت
المقدس قل ثنتاف فقلت ثنتاف قاؿ كالثالثة موتاف

_________

(  ) 5في مختصر ابن منظور  : 95 / 5فقالي  :يا عوؼ اعدد ستا
(  ) 2في مختصر ابن منظور  :يسكنني
(  ) 3الموتاف  :الموت الكثير الوقوع

(  ) 4القعاص  :داء في الغنم ال يليثها أف تموت ( القاموس )
(  ) 5بنو االصفر  :الركـ

(  ) 6في مختصر ابن منظور  95 / 5فيسيركف
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يكوف في أمتي يأخذىم مثل قعاص الغنم قل ثبلث فقلت ثبلث قاؿ كالرابعة فتنة تكوف في
أمتي كعظمها ثم قاؿ قل أربع فقلت أربع قاؿ كالخامسة يقبض فيكم الماؿ حتى إف الرجل

ليعطى المائة الدينار فيتسخطها قل خمس فقلت خمس قاؿ كالسادسة ىدنة تكوف بينكم كبين
بني األصفر يسيركف إليكم على ثمانين غاية تحت كل غاية اثني عشر ألفا ففسطاط المسلمين

يومئذ في أرض يقاؿ لها الغوطة في مدينة يقاؿ لها دمشق كلفظ الحديث للطبراني كفي حديث

عبد الكريم راية في الموضعين أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني ببغداد
أنا أبو صادؽ محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد الفقيو االصبهاني أنا أبو الحسن أحمد بن

ابي بكر محمد بن زنجوية العذؿ (  ) 5االصبهاني أف أبو أحمد الحسن بن عبد اهلل بن سعيد
العسكرم قاؿ مما ركم على ثبلثة أكجو قولو ( صلى اهلل عليو ك سلم ) عند ذكر الركـ

فيغدركف فيوافونكم على ثمانين غياية كركم ثمانين غاية بياء كأكثرىم يركيو ثمانين غاية بياء

كاحدة تحتها نقطتاف فمن ركاه ىكذا قاؿ الغاية الراية كمن ركاه غياية بياءين قاؿ أراد السحابة
كركل بعضهم قاؿ غياية ترىيا (  ) 2يعني سحابة (  ) 3كمن ركاه غابة بباء تحتها نقطة كاحدة
قاؿ أراد األجمة (  ) 4قاؿ العسكرم كحدثنا أحمد بن إسحاؽ بن بهلوؿ نا أبي نا يعلى بن

عبيد عن أبيو عن نصر بن أبي بكر عن زيد بن رفيع عن عوؼ بن مالك عن النبي ( صلى اهلل

عليو ك سلم ) في حديث ذكرناه أنو قاؿ في ىدنة تكوف بينكم كبين بني األصفر ثم يأتوف على
ثمانين غياية تحت كل غياية ثمانوف ألفا ككبل القولين في إسناده صحيح فقد ركاه أبو بكر بن
عبد اهلل بن أبي مريم الغساني
_________

(  ) 5كذا باالصل كخع  :العذؿ بالذاؿ المعجمة
(  ) 2كذا باالصل كخع

(  ) 3عن خع كباالصل ىي سمي بو
(  ) 4في مختصر ابن منظور  " :كالغابة  -بنقطة كاحدة  : -السحابة " كذا فيو كلم أعثر على
ىذا المعنى

كفي خع كالمطبوعة كاالصل

(  ) 5عن خع كباالصل في الفظين " عياية " بالعين المهملة
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الحمصي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيو قاؿ حدثني أصحاب محمد أخبرناه أبو القاسم ىبة
اهلل بن محمد بن الحصين أنا أبو علي الحسن بن علي بن المذىب أنا أبو بكر أحمد بن جعفر
نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا أبو اليماف نا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن

جبير بن نفير عن أبيو قاؿ حدثنا أصحاب محمد ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أف رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ (  ) 5سيفتح عليكم الشاـ فإذا خيرتم المنازؿ منها (  ) 2فعليكم
بمدينة يقاؿ دمشق فإنها معقل المسلمين من المبلحم كفسطاطهم (  ) 3منها بأرض يقاؿ لها

الغوطة ككذا ركاه بشر بن بكر الدمشقي نزيل تنيس (  ) 4عن أبي بكر أخبرناه أبو الفضل
محمد بن إسماعيل الفضيلي أنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد بن أبي منصور الخليلي

ببلخ أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد (  ) 5بن الحسن الخزاعي نا أبو سعيد الهيثم بن
كليب بن سريج (  ) 6الشاشي ببخارل نا عيسى بن أحمد يعني البلخي نا بشر بن بكر حدثني
أبو بكر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيو قاؿ حدثني أصحاب محمد ( صلى اهلل عليو ك سلم
) قاؿ إنو سيفتح عليكم الشاـ فإذا خيرتم المنازؿ منها فعليكم بمدينة يقاؿ لها دمشق فإنها
معقل المسلمين من المبلحم كفسطاطهم منها بأرض يقاؿ لها الغوطة كركاه أبو الحسن بن

محمد بن مصعب القرقساني (  ) 7عن ابي بكر فخالفهما فقاؿ عن رجل من أصحاب محمد
أخبرناه أبو القاسم بن الحصين أنا أبو علي بن المذىب أنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل بن

أحمد حدثني أبي نا محمد بن مصعب نا أبو بكر عن
_________
(  ) 5مسند أحمد  569 / 4كفيو  :ستفتح
(  ) 2مسند أحمد  :فيها

(  ) 3مسند أحمد  :كفسطاطها

(  ) 4تنيس بكسرتين جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين الفرما كدمياط ( ياقوت )

(  ) 5في خع  :علي بن أحمد بن محمد
(  ) 6في خع  :شريح

(  ) 7بفتح القافين بينهما راء ساكنة ( اللباب ) ىذه النسبة إلى قرقيسيا كىي بلدة بالجزيرة (
االنساب ) كضبطت بالقلم في تقريب التهذيب بالضم
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عبد الرحمن بن جبير عن أبيو عن رجل من اصحاب محمد ( صلى اهلل عليو ك سلم ) عن النبي
( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ستفتح عليكم الشاـ كإف بها مكانا يقاؿ لو الغوطة يعني دمشق
من خير منازؿ المسلمين في المبلحم كخالفهم الوليد بن مسلم فركاه عن أبي بكر مرسبل

أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو الحسين بن النقور كأبو القاسم بن البسرم كأخبرناه

القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن أحمد بن عمرك بن المأموف بن عمرك بن المأموف الجزرم
بالرحبة أنا أبو القاسم بن البسرم قاال أنا أبو طاىر المخلص نا أبو محمد عبيد اهلل بن عبد

الرحمن بن محمد بن عيسى السكرم نا أبو عبد اهلل أحمد بن يوسف بن خالد التغلبي (  ) 5نا

صفواف يعني ابن صالح نا الوليد حدثني أبو بكر بن ابي مريم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير
عن أبيو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أال إنها ستفتح عليكم بالشاـ فعليكم

بمدينة يقاؿ لها دمشق فإنها خير مدائن الشاـ كفسطاط المؤمنين بأرض منها يقاؿ لها الغوطة
كىي معقلهم ككذا أرسلو مكحوؿ الفقيو الدمشقي عن جبير قرأناه على أبي عبد اهلل يحيى بن
الحسن بن البنا عن أبي تماـ علي بن محمد عن أبي عمر ابن حيوية أنا محمد بن القاسم

الكوفي (  ) 2نا ابن أبي خيثمة نا موسى بن إسماعيل أنا محمد بن راشد قاؿ حدث مكحوؿ
أف جبير بن نفير حدث أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ فسطاط المسلمين في

الملحمة (  ) 3الغوطة مدينة يقاؿ لها دمشق خير مدائن الشاـ كركاه أبو العبلء برد بن سناف
كسعيد بن عبد العزيز عن مكحوؿ كلم يذكرا جبيرا في إسناده كارسبله فأما حديث برد بن

سناف

_________
(  ) 5عن االنساب كباالصل " الثعلبي "
(  ) 2في خع  " :الكوكبي "
(  ) 3زيادة عن خع
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فأخبرناه أبو القاسم عبد الملك بن عبد اهلل بن داكد المغربي الحمزم (  ) 5الفقيو كأبو غالب
محمد بن الحسن بن علي الماكردم البصرم ببغداد قاال أنا أبو علي علي بن أحمد بن علي

التسترم بالبصرة أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي أنا أبو علي

محمد بن أحمد بن عمرك اللؤلؤم نا أبو داكد سليماف بن االشعث السجستاني نا موسى بن
إسماعيل نا حماد أنا برد بن أبو العبلء عن مكحوؿ أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )
قاؿ موضع فسطاط المسلمين في المبلحم أرض يقاؿ لها دمشق الغوطة كأما حديث سعيد

فأنبأناه أبو طاىر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراىيم الجيلي (  ) 2كحدثنا عنو أبو

البركات الخضر بن شبل بن عبد الواحد الحارثي الفقيو أنا أبو علي (  ) 3الحسن بن علي بن

إبراىيم المقرئ نا أبو نصر عبد الوىاب بن عبد اهلل بن عمر المرم أنا أبو ىاشم عبد الجبار بن

عبد الصمد السلمي أنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا نا أبو عامر موسى بن
عامر بن عمارة بن خريم المرم نا الوليد بن مسلم حدثني سعيد بن عبد العزيز أف من أدرؾ من

علمائنا كانوا يقولوف يخرصوف (  ) 4أىل مصر من مصرىم إلى ما يلي المدينة كيخرج أىل

فلسطين كاألردف إلى مشارؽ (  ) 5البلقاء كإلى دمشق كيخرج أىل الجزيرة كقنسرين كحمص

إلى دمشق كذلك لما كاف حدثنا بو سعيد عن مكحوؿ عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

أنو قاؿ فسطاط المؤمنين يوـ الملحمة الكبرل بالغوطة مدينة يقاؿ لها دمشق كركاه أبو نصر

عبد الملك بن عبد العزيز التمار عن سعيد فأسنده بذكر معاذ بن جبل في إسناده إال أنو منقطع
فإف مكحوال لم يدرؾ معاذا رضي اهلل عنو أخبرنا بحديثو أبو بكر محمد بن الحسين بن علي
بن المزرفي أنا أبو الغنائم
_________

(  ) 5ىذه النسبة إلى حمزة مدينة بالمغرب ( ياقوت كقد ذكره فيمن نسب إليها كقاؿ عنو :
ركل عنو أبو القاسم الدمشقي

(  ) 2في خع  " :الحماني " كفي المطبوعة  " :الحنائي " كىو الصواب انظر االنساب (
الحنائي " فقد ذكره فيمن نسب إلى بيع الحناء

(  ) 3زيادة عن خع

(  ) 4في خع  " :يخرجوف

" كفي مختصر ابن منظور  : 96 / 5يخرج أىل مصر

(  ) 5االصل كخع كفي مختصر ابن منظور  :مشارؼ
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عبد الصمد بن علي بن المأموف أنا عبيد اهلل بن محمد بن حبابة نا أبو القاسم البغوم نا أبو

نصر التمار نا سعيد يعني ابن عبد العزيز عن مكحوؿ عن معاذ بن جبل قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) يوـ الملحمة الكبرل فسطاط المؤمنين بالغوطة بمدينة يقاؿ لها دمشق
من خير مدائن الشاـ تابعو الحسن بن علوية القطاف عن أبي نصر ككذا ركاه الوليد بن مسلم

كيحيى بن حمزة كمحمد بن بكار بن ببلؿ عن سعيد كقد ركم عن أبي مالك االشعرم عن معاذ
قرأتو على أبي القاسم زاىر بن طاىر الشحامي عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الجنزركدم
أنا الحاكم أبو أحمد الحافظ أنا محمد بن مركاف عن ىشاـ بن عمار نا عمرك بن كاقد نا عركة

بن ركيم عن أبي مالك األشعرم عن معاذ بن جبل قاؿ قاؿ سوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

يوـ الملحمة العظمى فسطاط المسلمين بالغوطة من خير مدائن الشاـ يومئذ كقد ركم ىذا

الحديث من كجو آخر قرأتو على أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندم عن ابي طاىر
محمد بن أحمد بن محمد بن ابي الصقر أنا الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع الصيداكم (

 ) 5أنا أبو يعلى عبد اهلل بن محمد بن حمزة بن أبي كريمة أنا القاسم بن عبيد المكتب نا عبد
اهلل بن سليماف (  ) 2العبدم نا أبي حدثني جعفر بن محمد عن أبيو عن جده قاؿ قاؿ رسوؿ
اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إنها ستفتح الشاـ فعليكم بمدينة يقاؿ لها دمشق فإنها خير

مدائن الشاـ كىي معقل المسلمين من المبلحم كفسطاط المسلمين بأرض منها يقاؿ لها

الغوطة كمعقلهم من الدجاؿ بيت المقدس كمعقلهم من يأجوج كمأجوج الطور (  ) 2أنبأناه أبو
علي الحسن بن أحمد المقرئ أنا أبو نعيم الحافظ نا حبيب بن
_________

(  ) 5ىذه النسبة إلى صيداء كىي مدينة على ساحل بحر الشاـ من أعماؿ دمشق بينها كبين
صور ستة فراسخ

(  ) 2عن خع كباالصل " سلماف "
(  ) 3زيادة عن خع
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الحسن كعبد اهلل بن محمد قاال نا عمر بن الحسن أبو حفص القاضي الحلبي نا محمد بن

كامل بن ميموف الزيات نا محمد بن إسحاؽ العكاشي نا األكزاعي قاؿ قدمت المدينة في

خبلفة ىشاـ فقلت من ىا ىنا من العلماء قاؿ ىاىنا محمد بن المنكدر كمحمد بن كعب

القرظي كمحمد بن علي بن عبد اهلل بن عباس كمحمد بن علي بن الحسين بن فاطمة بنت
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) فقلت كاهلل ألبدأف بهذا قبلهم قاؿ فدخلت المسجد

فسلمت فأخذ بيدم فأدناني فقاؿ من أم إخواننا أنت فقلت لو رجل من أىل الشاـ فقاؿ من
أم أىل الشاـ قلت رجل من أىل دمشق قاؿ نعم أخبرني أبي عن جدم أنو سمع رسوؿ اهلل (
صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ للناس ثبلث معاقل فمعقلهم من الملحمة الكبرل التي تكوف

لعمق (  ) 5أنطاكية دمشق كمعقلهم من الدجاؿ بيت المقدس كمعقلهم من يأجوج كمأجوج
طور سيناء قرأت على ابي القاسم الخضر بن الحسين بن عبداف عن أبي محمد عبد العزيز بن

أحمد الكتاني أنا أبو الحسن علي بن الحسن الحافظ أنا عبد الوىاب بن الحسن أنا أحمد بن

عمير بن يوسف نا أبو عامر موسى بن عامر نا الوليد بن مسلم نا حفص بن غيبلف الهمداني

عن حساف بن عطية قاؿ ذكر رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كيف يجوز األعداء أمتو من
بلد إلى بلد فقاؿ يا رسوؿ اهلل فهل من شئ قاؿ نعم الغوطة مدينة يقاؿ لها دمشق ىي

فسطاطهم كمعقلهم من المبلحم ال ينالها عدك إال منها قاؿ حفص يقوؿ ال ينالهم عدك لهم إال

منها من األمة كىو يوـ دخلها عبد اهلل بن علي بجنوده أنبأناه أبو طاىر محمد بن الحسين بن
إبراىيم الحنائي (  ) 2كحدثنا عنو أبو البركات الخضر بن شبل الحارثي الفقيو أنا أبو علي

األىوازم نا أبو نصر عبد الوىاب بن عبد اهلل المرم أنا أبو ىاشم عبد الجبار بن عبد الصمد

أنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف نا أبو عامر موسى بن عامر بن عمارة نا الوليد بن
_________

(  ) 5في مختصر ابن منظور  " 97 / 5بعمق "
(  ) 2في خع  " :الحماني " تحريف
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مسلم قاؿ كنا أبو معيد (  ) 5حفص بن غيبلف عن حساف بن عطية أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) ذكر كيف يجوز األعداء أمتو من بلد إلى بلد فقالوا يا رسوؿ اهلل ىل من شئ

فقاؿ نعم الغوطة مدينة يقاؿ لها دمشق معقلهم كفسطاطهم ال ينالهم عدك إال منها قاؿ حفص
بن غيبلف يريد بقولو ال ينالها عدك إال منها يقوؿ من أمتو كىو يوـ دخلها عبد اهلل بن علي

بجنوده قرأنا على أبي عبد اهلل يحيى بن الحسن بن البنا عن أبي تماـ علي بن محمد بن

الحسن عن أبي عمر محمد بن العباس بن حيوية أنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر

الكوكبي نا ابن أبي خيثمة نا عبد الجبار بن عاصم نا ابن عياش عن سليماف (  ) 2بن سليم

عن يحيى بن جابر الطائي أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ للمسلمين ثبلثة معاقل
فمعقلهم من المبلحم دمشق كمعقلهم من الدجاؿ بيت المقدس كمعقلهم من يأجوج كمأجوج

الطور قرأت بخط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم أخبرني أبو العباس محمد بن جعفر

بن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي نا جدم أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة
نا أبي عن أبيو يحيى بن حمزة نا عبد اهلل بن لهيعة نا عبد اهلل بن شريح المعافرم عن يزيد بن

أبي حبيب عن أبي سالم الجيشاني (  ) 3قاؿ انطلقت إلى المدينة أسأؿ عن علم األحداث
فقيل لي أين أنت عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص فإنو كاف صعلوكا فرغو (  ) 4أبوه لذلك قاؿ
فقدمت فأخبرت عبد اهلل بن عمرك بذلك فقاؿ نعم فسلوني عما شئتم أخبركم بو فواهلل لو

شئت ألخبرتكم بالسنة التي يخرجوف فيها من مصر قلت يا أبا محمد أخبرني كخر لي قاؿ نعم

إنك لن تبرح مؤاما (  ) 5بك ما لم يأت أىل المشرؽ أىل المغرب فإذا كاف
_________

(  ) 5عن خع كباالصل " معبد "
(  ) 2عن خع كباالصل " سليم "
(  ) 3باالصل كخع كالمطبوعة  " :الحبشاني " تحريف كالمثبت عن تقريب التهذيب كاسمو :
سفياف بن ىانئ المصرم تابعي مخضرـ شهد فتح مصر

(  ) 4عن مختصر ابن منظور  97 / 5كباالصل  " :فوغد "
(  ) 5عن مختصر ابن منظور كباالصل  :بواما
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ذلك خفق (  ) 5الدين كخفقت السنة ككقعت بين العرب البغضاء فأقل المؤمنين من يحجزه

إيمانو كأقل المعاىدين من يكفو ساعيو (  ) 2فإف استطعت أف تسكن السركات (  ) 3فكن

بها كإف عجزت فاإلسكندرية فإف عجزت فالطور أك سرؽ (  ) 4مارف فإذا أقشعت شيئا أبيت

اللعن كأصاب المأمومة كذات األصابع ذناباتها (  ) 5فعليك بالفحص قاؿ عبد الرحمن بن

شريح سمعت أبا قبيل يزعم أف المأمومة أبيات األشاغر بدمشق يومأ (  ) 6بها كذات األصابع
حرالف (  ) 7ثم رجع الحديث إلى يزيد بن أبي حبيب في الفحص قاؿ كىي الغوطة قاؿ فإنها
فسطاط للمسلمين فإذا امتنعت الحمراء كالبيضاء كظن األكلياء عن األكلياء فعليك بمدينة

األسباط فإف العافية تجوزىا كما يجوز السيل الدمن لو أرل (  ) 8أني أدرؾ ذلك لسبق رحيلي

خبرم كال أنت تدركو يعني بمدينة األسباط بانياس قاؿ أبو الحسين كأخبرني محمد بن جعفر نا

جدم نا أبي عن أبيو يحيى بن حمزة نا ابن أبي ذيب عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ
عن عبد اهلل بن حكيم عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص قاؿ ما أكد أف لي مصر ككورىا بعد

الخمسين كالمائة أسكنها كلدمشق خير لو كنتم تعلموف كقاؿ أبو الحسين أخبرني محمد أنا
جدم نا أبي (  ) 9عن أبيو يحيى بن حمزة حدثني ابن لهيعة عن سليماف بن عبد الرحمن

أخبرني نافع بن كيساف الدمشقي قاؿ لقيت يزيد بن شجرة الرىاكم فقلت إني أردت أف آتي

فلسطين
_________

(  ) 5خفق الدين أم ضعف
(  ) 2الساعي  :الذم يقوـ بأمر أصحابو عند السلطاف

(  ) 3السركات ثبلث  :سراة بين تهامة كنجد كالسراة الثانية معدف البرـ كىو في ببلد عدكاف
كالسراة الثالثة أرض عالية كجباؿ مشرفة على البحر من المغرب كعلى نجد من المشرؽ

( ياقوت )

(  ) 4في مختصر ابن منظور  :سوؽ مازف
(  ) 5عن خع كباالصل " ذنباتنا "
(  ) 6عن خع كباالصل " يرنا "

(  ) 7حرالف  :ناحية بدمشق بالغوطة

(  ) 8في المطبوعة  " :أرل أبي " تحريف
(  ) 9زيادة عن خع
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قاؿ ال تفعل فإني أحدثك في دمشق أحاديث ليست في غيرىا إف حبل الناس إذا اضطرب

كانت عصمتهم كإف أىلها مدفوع عنهم كأنو ال ينزؿ بأرض جوع كال ببلء كال فتنة إال خفف

ذلك عنهم كقاؿ أبو الحسين أخبرني محمد بن جعفر بن أحمد نا جدم أحمد بن محمد بن

يحيى بن حمزة نا أبي (  ) 5عن أبيو يحيى بن حمزة نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عمرك
بن جعفر الحضرمي قاؿ سمعت جابر بن عبد اهلل األنصارم يقوؿ من سكن دمشق نجا فقلت

أعن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ فعن رأيي أحدثك قاؿ كنا يحيى بن حمزة نا

عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيو عن ابن محيريز قاؿ قاؿ لي ركيفع بن ثابت األنصارم ككاف

من أصحاب الشجرة اسكن فلسطين ما استقامت العرب فإذا نادكا (  ) 2بشعار الجاىلية

فاسكن دمشق كشرقها خير من غربها قاؿ كنا يحيى بن حمزة نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
عن عمار بن سعد التجيبي أف عقبة بن رافع بن عبد الحارث أكصى بنيو حين حضرتو الوفاة

فقاؿ يا بني احفظوا ما أكصيكم بو تنتفعوا أف ال تدانوا كإف لبستم العباء كال يدخل أحد منكم

في بيعة الرايات السود طائعا إف أدركتموىا كال تدعن حظكم من دمشق كإف لم تصيبوا البيت

إال بدية أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسي أنا أبو عبد اهلل محمد بن علي بن

المبارؾ أنا أبو القاسم علي بن الفضل بن طاىر بن الفرات أنا عبد الوىاب الكبلبي أنا أبو
العباس عبد اهلل بن عتاب بن أحمد نا أبو علي محمود بن خالد السلمي نا عبد اهلل بن كثير

القارئ عن األكزاعي قاؿ بلغنا أف بالشاـ كاديا يقاؿ لو الغوطة فيو مدينة يقاؿ لها دمشق ىي

خير مدائن الناس يوـ المبلحم ( ) 3
_________

(  ) 5قولو  " :نا أبي " ساقطة من المطبوعة

(  ) 2عن مختصر ابن منظور كباالصل " بادكا " كفي خع  " :باركا "
(  ) 3قولو  " :يوـ المبلحم " سقط من المطبوعة
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قرأنا على أبي عبد اهلل يحيى بن الحسن بن البنا عن أبي تماـ علي بن محمد بن الحسن عن

أبي عمر محمد بن العباس بن حيوية أنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا ابن

أبي خيثمة نا عبد الجبار بن عاصم نا إسماعيل كقرأت على أبي غالب أحمد بن الحسن بن

البنا عن أبي محمد الجوىرم كأخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن علي بن اآلبنوسي إجازة كحدثني
عنو أبو المعمر المبارؾ بن أحمد بن عبد العزيز األنصارم أنا أبو محمد الجوىرم أنا أبو عمر

محمد بن العباس بن حيوية أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادم حدثني ىاركف بن علي بن

الحكم المزكؽ نا حماد بن مالك الضرير نا خالد بن مرداس نا إسماعيل بن عياش (  ) 5عن

صفواف بن عمرك عن أبي الزاىرية عن كعب األحبار أنو قاؿ كفي حديث عبد الجبار عن كعب

قاؿ معقل المسلمين من المبلحم دمشق كمعقلهم من الدجاؿ نهر أبي فطرس (  ) 2كمعقلهم
من يأجوج كمأجوج الطور أنبأنا أبو محمد بن األكفاني أنا أبو العباس أحمد بن منصور بن

قبيس أنا أبو الحسن محمد بن عوؼ بن أحمد أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين نا

أحمد بن عمير نا سليماف بن عبد الحميد نا يزيد بن عبد ربو حدثني بقية حدثني الزبيدم عن
الفضيل بن فضالة الهوزني عن كعب أنو قاؿ معاقل المسلمين ثبلثة فمعقلهم من الركـ دمشق

كمعقلهم من الدجاؿ األردف كمعقلهم من يأجوج كمأجوج الطور أخبرنا أبو القاسم عبد الملك (
 ) 3بن عبد اهلل بن داكد المغربي الحمزم الفقيو كأبو غالب محمد بن الحسن بن علي

الماكردم البصرم قاال (  ) 4أنا أبو علي علي بن
_________

(  ) 5عن خع كباالصل " عباس "
(  ) 2نهر أبي فطرس  :موضع قرب الرملة من أرض فلسطين كىو مصب نهر باالسم ذاتو ينبع
من جباؿ نابلس كيصب في البحر بين أرسوؼ كيافا ( معجم البلداف )

(  ) 3عن خع كمعجم البلداف ( حمزة ) كباالصل  :عبد اهلل
(  ) 4عن خع كباالصل  " :قالوا " خطأ
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أحمد بن علي التسترم بالبصرة أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي

أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرك اللؤلؤم نا أبو داكد سليماف بن االشعث نا علي بن سهل
الرملي نا الوليد نا سعيد بن عبد العزيز عن مكحوؿ قاؿ لتمخرف الركـ الشاـ أربعين صباحا ال
يمتنع منها إال دمشق كعماف كأخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن عبد اهلل الفقيو كأبو غالب

الماكردم قاال أنا أبو علي التسترم أنا أبو عمر القاسم بن جعفر أنا أبو علي اللؤلؤم نا أبو
داكد السجستاني نا موسى بن عامر المرم نا الوليد نا عبد اهلل بن العبلء أنو سمع أبا األعيس
عبد الرحمن بن سلماف يقوؿ سيأتي ملك من ملوؾ العجم يظهر على المدائن كلها (  ) 5إال

دمشق أبو األعيس عبد الرحمن بن سلماف الخوالني دمشقي أخبرنا أبو علي الحداد في كتابو
كحدثني عنو أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن
أحمد الذكواني نا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حياف نا إبراىيم بن محمد بن

الحسن نا عيسى بن خالد نا أبو اليماف نا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد األلهاني عن
يزيد بن شريح التيمي عن كعب قاؿ يهلك ما بين حمص كثنية العقاب (  ) 2سبعوف ألفا من

الوغا قلت ما الوغا قاؿ العطش (  ) 3أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو طاىر محمد
بن أحمد بن أبي الصقر أنا ىبة اهلل بن إبراىيم بن عمر بن الصواؼ أنا أبو بكر أحمد بن محمد
بن إسماعيل المهندس نا أبو بشر الدكالبي نا محمد بن عوؼ نا أبو المغيرة نا صفواف بن

عمرك نا أبو الزاىرية حدير بن كريب عن كعب أنو قاؿ كأنبأنا أبو علي الحداد كحدثني عنو أبو
مسعود أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني نا أبو الشيخ نا إبراىيم بن محمد بن

الحسن نا عيسى بن خالد نا
_________

(  ) 5عن خع كباالصل " كلمة " تحريف
(  ) 2عن خع كمختصر ابن منظور كباالصل  " :العذاب " تحريف
(  ) 3كذا كلم أصل إليو
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أبو اليماف عن صفواف بن عمرك عن أبي الزاىرية عن كعب قاؿ لن تزالوا بخير ما لم يركب أىل

الجزيرة أىل قنسرين (  ) 5كأىل قنسرين أىل حمص فيومئذ (  ) 2يكوف الجفلة كيفزع ( ) 3
الناس إلى دمشق "
_________

(  ) 5قنسرين  :بكسر أكلو كفتح ثانيو كتشديده بلدة عند حلب ( االنساب  -ياقوت )
(  ) 2عن مختصر ابن منطور كباالصل " يومئذ "

(  ) 3عن خع كمختصر ابن منظور كباالصل " كىرع "
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باب ما نقل عن أىل المعرفة أف البركة فيها مضعفة " أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن

أحمد بن البنا نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن اآلبنوسي أنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن محمد بن

الفتح الجلي (  ) 5المصيصي نا أبو يوسف محمد بن سفياف بن موسى المصيصي الصفار نا

أبو عثماف سعيد بن رحمة بن نعيم األصبحي قاؿ سمعت ابن المبارؾ عن يحيى بن أبي عمرك
الغساني (  ) 2عن عبد اهلل بن ناشر الكبلبي عن سعد بن سفياف القارئ قاؿ قاؿ عثماف رضي
اهلل عنو النفقة في أرض الهجرة مضاعفة بسبع مائة ضعف كأنتم المهاجركف أىل الشاـ لو أف
رجبل اشترل بدرىم لحما من السوؽ فأكلو كأطعم أىلو كاف لو بسبع مائة الصواب ابن ناشر

الكناني كىذا مختصر من حديث طويل أخبرناه بسماعو بتمامو أبو العز أحمد بن عبيد اهلل بن
محمد بن كادش السلمي العكبرم أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوىرم أنا أبو حفص عمر
بن محمد بن علي بن الزيات الصيرفي أنا أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي نا

صفواف بن صالح نا محمد بن شعيب أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرك الشيباني عن عبد

اهلل بن ناشرة (  ) 3أنو أخبره عن سعيد بن سفياف القارئ قاؿ توفي أخي كأكصى بمائة دينار
في سبيل اهلل فوافق ذلك صالح بن فرعوف فلم يكن عامئذ غازية فقدمت المدينة في حج أك

عمرة فدخلت على
_________

(  ) 5زيادة عن ىامش االصل كخع كقولو " الفتح " عن المطبوعة كرسمت باالصل " العتج "
كقد سقطت من خع
(  ) 2في خع  " :السيباني كفي المطبوعة  :الشيباني
(  ) 3كذا باالصل كخع ىنا
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عثماف بن عفاف كعنده رجل قاعد كعلي قباء من بزف كالصواب بزيوف (  ) 5ككاف أصابو من

الغنيمة بأرض الركـ ككاف جيبو كفركجو مكفوؼ (  ) 2بحرير فلما رأل ذلك الرجل أقبل علي

يجاذبني قبائي ليخرقو فلما رأل ذلك عثماف قاؿ دع الرجل فتركني ثم قاؿ لقد عجلتم فسألت

عثماف فقلت يا أمير المؤمنين توفي أخي كأكصى بمائة دينار في سبيل اهلل فوافق (  ) 3ذلك
صالح بن فرعوف فلم يجئنا غازية فما تأمرني قاؿ ىل سألت أحدا قبلي قلت ال قاؿ لئت

استفتيت أحدا قبلي فأفتاؾ غير الذم أفتيتك بو ضربت عنقك إف اهلل عز ك جل أمرنا باإلسبلـ
فأسلمنا كلنا فنحن المسلموف كأمرنا بالهجرة فهاجرنا فنحن المهاجركف أىل المدينة ثم أمرنا

بالجهاد فجاىدتم فأنتم المجاىدكف أىل الشاـ أنفقها على نفسك أك على أىلك كعلى ذكم
الحاجة ممن حولك فإنك لو خرجت بدرىم ثم اشتريت بو لحما كأكلت أنت كأىلك كتب لك
بسبع مائة درىم فخرجت من عنده فسألت عن الرجل الذم حادثني فقيل ىو علي بن أبي

طالب فأتيتو في منزلو فقلت ما رأيت مني فقاؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

يقوؿ أكشك أف تستحل أمتي فركج النساء كالحرير كىذا أكؿ حرير رأيتو على أحد من

المسلمين فخرجت من عنده فبعتو من الخياط أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أف عمر بن
عبيد اهلل بن عمر كأحمد كمحمد ابنا الحسن بن أبي عثماف كأخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن
طاكس أنا أبو الغنائم محمد بن علي بن الحسن بن أبي عثماف أنا عبد اهلل بن عبيد اهلل بن

يحيى نا المحاملي نا محمد بن عمرك بن حماف (  ) 4نا ضمرة حدثني يحيى بن أبي عمرك
الشيباني عن الوليد بن سفياف عن عوؼ قاؿ أكصى رجل بمائة دينار في سبيل اهلل عز ك جل

كإف ذلك كافا في صالح بن فرعوف صاحب الركـ قاؿ فحج الوصي فمر بالمدينة فدخل على

عثماف بن عفاف فقاؿ إف رجبل أكصى بمائة دينار على سبيل اهلل عز ك جل كإف ذلك كافا صالح
بن

_________

(  ) 5البزيوف كالبزيوف  :السندس ( قاموس )
(  ) 2في مختصر ابن منظور  :مكفوفة
(  ) 3في المطبوعة  :فوافق
(  ) 4كذا باالصل كخع كفي تقريب التهذيب  :حناف بفتح المهملة كخفة النوف الكلبي

الحمصي
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فرعوف صاحب الركـ فقاؿ أين تسكن قاؿ الشاـ قاؿ أنفقها عليك كعلى أىلك كجيرتك ( ) 5
فإف الرجل من أىل الشاـ يشترم بدرىم لحما ألىلو فيكوف لو سبع مائة درىم كذكر الحديث

كجدت بخط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم أخبرني أبو العباس محمد بن جعفر بن

أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي نا جدم أحمد بن محمد بن يحيى نا أبي عن أبيو
يحيى بن حمزة حدثني سفياف الثورم عن طعمة بن عمرك الجعفرم عن عبد الرحمن بن سابط
الجمحي قاؿ قلت لعبد اهلل بن عمرك بن العاص إف لي رحما كقرابة كإف منزلي قد نبا بي

بالعراؽ كالحجاز قاؿ أرضى (  ) 2لو ما أرضى لنفسي كلولدم عليك دمشق عليك دمشق ثم
عليك بمدينة األسباط بانياس فإنها مباركة السهل كالجبل يعيش أىلها بغير الحجرين الذىب

كالفضة نقل (  ) 3اهلل عنها أىلها حين بدلوا تطهيرا لها كإف البركة عشر بركات خص اهلل
بانياس من ذلك ذ ببركتين ال يعيل ساكنها يعيش من برىا كبحرىا كإذا كقعت الفتن كانت بها

أخف منها في غيرىا فاتخذىا كارتد بها فواهلل لفداف بها أحب إلي من عشرين بالوىط كالوىط

بالطائف قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن أبي محمد عبد العزيز بن
أحمد التميمي أنا تماـ بن محمد إجازة إف لم يكن قراءة أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن

يعقوب المعدؿ نا يحيى بن محمد بن سهل نا محمد بن يعقوب نا أبو اليماف نا أبو المغيرة نا
صفواف بن عمرك عن شريح بن عبيد أف معاكية بن أبي سفياف قاؿ لكعب األحبار أحمص

أعجب إليك أـ دمشق فقاؿ كعب لمربض ثور بدمشق خير من دار عظيمة بحمص كذا قاؿ

حدثنا أبو اليماف نا أبو المغيرة كذكر أبي المغيرة مزيد في اإلسناد فإف أبا اليماف صاحب
صفواف ابن عمرك

_________
(  ) 5عن خع كباالصل " كخيرتك "

(  ) 2زيادة عن خع كمختصر ابن منظور  595 / 5كفيو  " :لك " بدؿ " لو "
(  ) 3بدكف نقط في االصل كخع كالمثبت عن مختصر ابن منظور
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كقد ركاه إسماعيل بن عياش عن صفواف قرأناه على أبي عبد اهلل يحيى بن الحسن (  ) 5بن
البنا عن أبي تماـ علي بن محمد بن الحسن عن أبي عمر محمد بن العباس بن حيوية أنا أبو

الطيب محمد بن القاسم (  ) 2بن جعفر الكوكبي (  ) 2نا ابن أبي خيثمة نا عبد الجبار بن
عاصم نا ابن عياش عن صفواف بن عمرك عن شريح بن عبيد الحضرمي أف معاكية بن أبي

سفياف سأؿ كعب األحبار فقاؿ حمص أعجب إليك أـ دمشق قاؿ بل دمشق قاؿ معاكية كلم
فقاؿ كعب مربض ثور في دمشق خير من دار عظيمة في حمص كنا ابن أبي خيثمة حدثني عبد

الوىاب بن نجدة الحوطي قاؿ أتيت صدقة بن حبيب شيخا كاف عندنا فسمعتو يقوؿ سمعت
أبا الكوثر يقوؿ كنت بدار يوحنا بحمص كقد بسط فيها لمعاكية بن أبي سفياف فإذا رجل قد

جاء من نحو زقاؽ اللقانق (  ) 3فسلم على معاكية فقاؿ السبلـ عليك يا أمير المؤمنين فقاؿ
لو ادف يا أبا إسحاؽ ما ترل في حمص كطيبها فقاؿ بلى يا أمير المؤمنين لموضع من دمشق

صغير (  ) 4أحب إلي (  ) 5من دار بحمص قاؿ كلم ذاؾ يا أبا إسحاؽ قاؿ ألنها معقل

الناس في المبلحم قاؿ معاكية ال جرـ ال تركت بها حرمة أخبرنا أبو الفضائل (  ) 6ناصر بن

محمود بن علي القرشي أنا علي بن أحمد بن زىير نا علي بن محمد بن شجاع أنا عبد الرحمن
بن عمر اإلماـ نا خالد بن محمد من كلد يحيى بن حمزة الحضرمي نا جدم أحمد بن محمد

بن يحيى بن حمزة الحضرمي نا أبي عن أبيو نا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ربيعة بن عبد
اهلل بن الهدير قاؿ منزؿ في دمشق خير من عشر منازؿ في غيرىا من أرض حمص كمنزؿ

داخل دمشق خير من عشر منازؿ بالفراديس (  ) 7كإياؾ كأرباضها فإف في سكناىا الهبلؾ
_________
(  ) 5عن خع كباالصل  " :الحسين "

(  ) 2باالصل  " :محمد بن القاسم نا أبو اليماف كأبو المغيرة بن جعفر الكوكبي " كالصواب
عن خع

(  ) 3كذا باالصل كخع كمختصر ابن منظور

(  ) 4عن مختصر ابن منظور كباالصل كخع  :صغرة
(  ) 5زيادة عن خع

(  ) 6عن خع كباالصل  " :أبو الفايل "
(  ) 7الفراديس موضع بقرب دمشق ( ياقوت )
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أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراىيم الداراني أنا أبو الفرج سهل بن بشر
بن أحمد السفرايني (  ) 5أنا أبو بكر الخليل بن ىبة اهلل بن الخليل أنا عبد الوىاب الكبلبي نا
أبو الجهم أحمد بن الحسين بن كبلب المشغرائي (  ) 2نا ىشاـ بن خالد نا أبو مسهر نا

سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس أف رجبل سكن طبرية بعيالو شهرا فكفاىم

بها عشرة أمداء من قمح ثم تحوؿ إلى دمشق فكفاىم خمسة أمداء قمح كأخبرنا أبو محمد أنا
أبو الفرج نا أبو بكر أنا عبد الوىاب نا أحمد بن الحسين نا ىشاـ نا أبو مسهر نا سعيد بن

عبد العزيز نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قاؿ قلت ألبي سبلـ األسود ما نقلك من حمص

إلى دمشق قاؿ ما سألني عن ىذا عربي قبلك قاؿ ألف البركة فيها مضاعفة أخبرنا أبو محمد بن
األكفاني نا عبد العزيز الكتاني أنا تماـ بن محمد أنا محمد بن إبراىيم بن عبد الرحمن بن

مركاف أنا أبو عبد الملك كىو البسرم نا جدم كىو محمد بن عبد اهلل بن بكار نا أبو مسهر نا

سعيد بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قاؿ قلت ألبي سبلـ الحبشي ما نقلك
من حمص إلى دمشق قاؿ ما سألني عنها عربي قبلك بلغني أف البركة فيها مضعفة اخبرنا أبو

محمد بن األكفاني نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا أبو الميموف
أنا أبو زرعة نا أبو مسهر نا سعيد بن عبد العزيز عن ابن جابر قاؿ قلت ألبي سبلـ ما حملك
على النقلة من حمص إلى دمشق فقاؿ بلغني أف البركة تضعف بها ضعفين قرأت بخط أبي

الحسين البجلي أنا أحمد بن عمير بن يوسف نا أبو عامر موسى بن عامر نا الوليد بن مسلم نا

(  ) 3عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحوؿ
_________

(  ) 5كذا باالصل كىذه النسبة إلى أسفرايين بليدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق من

جرجاف

كالصواب  :االسفراييني بياء مكسورة كياء ساكنة ( انظر االنساب  -ياقوت )

(  ) 2ىذه النسبة إلى مشغرل قرية من قرل دمشق من ناحية البقاع كذكره ياقوت باسم :

أحمد بن الحسين بن أحمد بن طبلب كباالصل كخع  " :بن كبلب الشعراني " تحريف
(  ) 3زيادة عن خع
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أنو سأؿ رجبل أين يسكن قاؿ الغوطة قاؿ لو مكحوؿ ما يمنعك أف تسكن دمشق فإف البركة

فيها مضعفة قاؿ كأنا محمد بن جعفر بن (  ) 5محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة نا جدم
أحمد بن محمد نا أبي عن أبيو يحيى بن حمزة نا عمر بن محمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر
بن الخطاب حدثني يحيى بن يحيى قاؿ قاؿ لي عبيد بن يعلى كىو رجل من أىل بيت المقدس

كاف بعسقبلف ككاف عالما ارحل من فلسطين كالحق بدمشق فإف بركات الشاـ كلها مسوقات

إلى دمشق قاؿ كأنا أحمد بن عمير بن يوسف نا أحمد بن عبد الواحد نا أبو اليماف الحكم بن
نافع نا صفواف بن عمرك عن أمو أـ الهجرتين ابنة عوسجة بن أبي ثوباف أف عمرك بن ىرـ

السكسكي أراد أف ينقلها إلى دمشق فاستعانت عليو بذم قرابتها جابر بن آزاد المقرائي ( ) 2

فلم يزؿ بو حتى أعفاىا من النقلة فقاؿ عمرك بن ىرـ فإني أبيع دارم بدمشق كما أصنع بها كأنا
عنها غائب فقاؿ جابر بن آزاد ال تفعل فواهلل لقد حدثنا أنو سيأتي على الناس زماف لمربض ثور
في دمشق خير من دار عظيمة بحمص كإنها لمعقل المسلمين كذا قاؿ ازاد بإثبات األلف في

الموضعين كإنما ىو جابر بن أزد بغير ألف كىو ذك قرنات الحمصي قرأت على ابي القاسم

الخضر بن الحسين بن عبداف عن أبي محمد عبد العزيز الكتاني أنا أبو نصر محمد بن أحمد

بن ىاركف بن الجندم أنا أبو عمر بن فضالة نا أحمد بن أنس كإبراىيم بن عبد الرحمن دحيم (

 ) 3قاال نا عمراف بن أبي جميل (  ) 4نا سليماف بن عتبة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس
الخوالني عن كعب األحبار قاؿ كل بناء بناه العبد يحاسب عليو إال بناء دمشق

_________

(  ) 5في خع  :بن أحمد بن محمد بن يحيى

(  ) 2المقرائي بضم الميم كقيل بفتحها ىذه النسبة إلى مقرل قرية بدمشق ( االنساب كذكر
ممن انتسب إليها جابر بن أزاد )
(  ) 3في المطبوعة  :رحيم بالراء تحريف
(  ) 4عن خع كباالصل  :حميل
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أنبأنا أبو محمد بن األكفاني نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنا أبو بكر محمد بن أبي عمرك
بمنين (  ) 5أنا أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن عبد الرحمن بن مركاف نا أحمد بن المعلى بن
يزيد األسدم نا عمراف بن أبي جميل نا سليماف بن عتبة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن

أبي إدريس الخوالني عن كعب األحبار قاؿ كل بناء يبنيو العبد في الدنيا يحاسب بو يوـ القيامة

إال بناء في دمشق أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراىيم الحسني كأبو الوحش سبيع بن المسلم بن
قيراط المقرئ عن رشأ بن نظيف كنقلتو من خطو أنا أبو الفتح إبراىيم بن علي بن إبراىيم
البغدادم نا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي حدثني أبو عبد اهلل محمد بن عبدكس

الجهشيارم (  ) 2قاؿ كجدت عمبل لما كاف يحمل إلى بيت الماؿ بمدينة السبلـ من جميع
النواحي فمن ذلك من دمشق أربعمائة ألف كعشركف ألف دينار كذكر أبو بكر أحمد بن يحيى

بن جابر الببلذرم عن المدائني أف كظيفة دمشق (  ) 3التي كصفها معاكية أربعمائة ألف دينار

كىذا بعد صرؼ ما ال بد من صرفو في ديواف الجند كالوالة كأرزاؽ الفقهاء كالمؤذنين كالقضاة

(  ) 4كىذا يدؿ على كثرة دخلها كعظم البركة في مستغلها "
_________

(  ) 5منين بالفتح ثم الكسر قرية في جبل سنير من أعماؿ دمشق
(  ) 2كتاب الوزراء كالكتاب ص 287

(  ) 3زيادة عن خع كمختصر ابن منظور ص  592كانظر فتوح البلداف
(  ) 4باالصل " كالقضاء " صححت عن المصادر السابقة
(  ) 5باالصل  :شغلها صححت عن المصادر السابقة
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باب ما جاء عن سيد المرسلين في أف أىل دمشق ال يزالوف على الحق ظاىرين " أخبرنا أبو
محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي نا عبد العزيز بن أحمد التميمي أنا تماـ بن

محمد الرازم نا أحمد بن سليماف بن أيوب بن حذلم كأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن

منصور الغساني كعلي بن المسلم بن الفتح السلمي الفقيهاف قاال أنا أبو عبد اهلل الحسين بن
محمد بن علي األنطاكي القاضي أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي نصر أنا أحمد بن سليماف

نا أبي نا سليماف بن عبد الرحمن نا ابن عياش حدثني الوليد بن عمار (  ) 5عن عامر األحوؿ
عن أبي صالح الخوالني عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال تزاؿ

عصابة من أمتي يقاتلوف على أبواب دمشق كما حولها كعلى أبواب بيت المقدس كما حولها ال

يضرىم خذالف من خذلهم ظاىرين على الحق إلى يوـ القيامة ركاه أبو علي عبد الجبار محمد
بن مهنا الداراني في تاريخ داريا عن أحمد بن سليماف إال أنو صحف (  ) 2في إسناده في

موضعين قاؿ عاصم األحوؿ كإنما ىو عامر بن عبد الواحد األحوؿ البصرم كليس بعاصم بن

سليماف األحوؿ كىو بصرم نزؿ المدائن كقاؿ عن أبي مسلم الخوالني كإنما ىو أبو صالح
ككذلك ركاه ىشاـ بن عمار الدمشقي ككرد بن عبد اهلل التميمي الطبرم ثم

_________
(  ) 5في خع  " :الوليد بن عباد "

(  ) 2عن خع كباالصل " صحب "

()254/5

البغدادم كعبد الجبار بن عاصم النسائي (  ) 5عن إسماعيل بن عياش فأما حديث ىشاـ
فأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم نا إسماعيل بن مسعدة اإلسماعيلي أنا أبو عمرك عبد

الرحمن بن محمد الفارسي أنا أبو أحمد عبد اهلل بن عدم الحافظ نا جعفر بن أحمد بن عاصم
نا ىشاـ بن عمار نا إسماعيل بن عياش نا الوليد بن عباد عن عامر األحوؿ عن أبي صالح
الخوالني عن أبي ىريرة عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال تزاؿ عصابة من أمتي

يقاتلوف على أبواب دمشق كما حولو كعلى أبواب بيت المقدس كما حولو ال يضرىم خذالف من

خذلهم ظاىرين على الحق إلى أف تقوـ الساعة فاف ابن عدم كىذا الحديث بهذا اللفظ ليس

يركيو غير ابن عياش عن الوليد بن عباد كأما حديث كرد فأخبرناه أبو القاسم الشاحمي أنا أبو
سعد الجنزركدم أنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن مهراف المقرئ نا أبو الفضل يعقوب بن

يوسف بن عاصم البخارم نا أبو الفضل أحمد بن مبلعب بن حباف المخرمي نا كرد بن عبد اهلل

نا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن عامر األحوؿ عن أبي صالح الخوالني عن أبي

ىريرة عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنو قاؿ ال تزاؿ عصابة من أمتى يقاتلوف على أبواب

دمشق كما حولها كعلى أبواب بيت المقدس كما حولو ال يضرىم خذالف من خذلهم على الحق
إلى أف تقوـ الساعة كأما حديث عبد الجبار فأخبرناه عاليا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل
الفراكم كأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيرم قاال أنا أبو سعد محمد بن عبد

الرحمن الجنزركدم أنا أبو عمرك بن حمداف (  ) 2كأخبرناه أبو عبد اهلل الحسين بن عبد

الملك األديب بأصبهاف أنا إبراىيم بن منصور السلمي أنا أبو بكر بن المقرئ قاال أنا أبو يعلى
نا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم نا إسماعيل بن عياش زاد ابن المقرئ أبو عتبة كقاال

_________
(  ) 5في المطبوعة  :الغساني
(  ) 2عن ىامش االصل كخع
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الحمصي عن الوليد بن عباد عن عامر األحوؿ عن أبي صالح الخوالني عن أبي ىريرة عن النبي
( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال تزاؿ عصابة من أمتي يقاتلوف على أبواب دمشق كما حولو

كعلى أبواب بيت المقدس كما حولو ال يضرىم من خذلهم كقاؿ ابن حمداف خذالف من

خذلهم ظاىرين على الحق إلى أف تقوـ الساعة تابعهم أبو الهيثم خالد بن مرداس السراج عن
إسماعيل بن عياش كقد ركاه حياف بن كبرة المرم عن أبي ىريرة أخبرناه أبو الحسن علي بن
أحمد بن منصور كعلي بن المسلم بن الفتح الفقيهاف قاال أنا أبو العباس أحمد بن منصور

الغساني أنا أبو محمد بن أبي نصر أنا خيثمة بن سليماف القرشي أنا العباس بن الوليد أنا محمد
بن شعيب أخبرني أبو المغيرة عمرك بن شراحيل العنسي قاؿ أتينا بيركت أنا كعمير بن ىانئ

العنسي فإذا نحن برجل يتغاثا (  ) 5عليو الناس فإذا عليو قميص كرابيس (  ) 2إلى نصف
ساقيو كقلنسوة صغيرة يقاؿ لو حياف بن كبرة المرم فقلت لعمير بن ىانئ أمن أصحاب رسوؿ

اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ىذا (  ) 3قاؿ ال كلكنو صاحب ألبي بكر الصديق قاؿ عمرك

فسمعتو يحدث عن أبي ىريرة عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنو قاؿ ال تزاؿ بدمشق

عصابة يقاتلوف على الحق حتى يأتي أمر اهلل كىم ظاىركف قاؿ عباس بن الوليد قد كاف أخبرني
بو أبي عن ابن شعيب ثم قرأتو أنا على ابن (  ) 4شعيب أيضا أخبرناه أبو محمد بن األكفاني
نا عبد العزيز الكتاني أنا علي بن محمد بن طوؽ الطبراني أنا عبد الجبار بن محمد بن مهنى

الخوالني نا أبو الحسن (  ) 5محمد بن بكار ببيت لهيا (  ) 6نا العباس بن الوليد نا محمد
بن (  ) 7شعيب فذكره
_________

(  ) 5في تاريخ دارياص  94يتعايا
(  ) 2كرابيس  :قطن
(  ) 3زيادة عن خع

(  ) 4باالصل " أبي " في الموضعين كالصواب عن خع

(  ) 5كذا باالصل كتاريخ داريا للخوالني ص  99كبالمطبوعة  " :أبو الحسين "

(  ) 6بيت لهيا ىي قرية السكوف كالسكاسك ككانت من أعمر القرل في الغوطة
(  ) 7عن ىامش االصل كخع
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بإسناده نحوه كزاد كثياب رثة كلم يذكر قوؿ العباس أنو سمعو من أبيو كركم عن الحسن بن أبي
الحسن يسار البصرم عن أبي ىريرة كزيد فيو زيادة أخبرناه أبو الفضائل ناصر بن محمد بن

علي القرشي نا علي بن أحمد بن زىير نا علي بن محمد بن شجاع أنا أبو الحسن فاتك بن
عبد اهلل المزاحمي بصور نا أبو القاسم علي بن محمد بن طاىر بصور نا أبو عبد الملك محمد
بن أحمد بن عبد الواحد بن جرير بن عبدكس نا موسى بن أيوب نا عبد اهلل بن قسيم عن

السرم بن بزيع (  ) 5عن السرم بن يحيى عن الحسن عن أبي ىريرة عن رسوؿ اهلل ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي يقاتلوف على أبواب بيت المقدس كما حولها

كعلى أبواب أنطاكية كما حولها كعلى باب دمشق كما حولها كعلى أبواب الطالقاف (  ) 2كما

حولها ظاىرين على الحق ال يبالوف من خذلهم كال من نصرىم حتى يخرج اهلل كنزه من الطالقاف
فيحيي بو دينو كما أميت من قبل كىذا إسناد غريب كألفاظ غريبة جدا كقد ركم من كجو آخر
عن أبي ىريرة كليس فيو ىذه الزيادة قرأتو بخط أبي الحسين البجلي أخبرني أبو علي محمد بن

محمد بن عبد الغني نا يزيد بن عبد الصمد نا محمد بن عايذ نا الهيثم بن حميد نا يزيد

الحميرم رفعو إلى أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ال تزاؿ عصابة من

أمتي يقاتلوف على أبواب دمشق كما حولها كعلى أبواب بيت المقدس كما حولها ال يضرىم

خذالف من خذلهم ظاىرين على الحق إلى أف تقوـ الساعة كركم عن أبي ىريرة من كجوه أخر
في أىل الشاـ على العموـ من غير تخصيص أىل دمشق أخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد

بن الحصين أنا أبو علي بن المذىب أنا أبو بكر القطيعي نا عبد اهلل بن أحمد بن حنبل حدثني
أبي نا أبو عبد الرحمن نا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني محمد بن عجبلف عن القعقاع بن

حكيم عن

_________
(  ) 5ما بين معكوفتين زيادة عن خع

(  ) 2الطالقاف موضعاف االكؿ بين مرك كبلخ كالثاني بين قزكين كأبهر ( معجم البلداف )
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أبي صالح عن أبي ىريرة عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال يزاؿ لهذا األمر أك
على ىذا األمر عصابة على الحق ال يضرىم خبلؼ من خالفهم حتى يأتيهم أمر اهلل كأخبرناه

أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو بكر محمد بن ىبة اهلل الطبرم أنا أبو الحسين بن الفضل أنا
عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب بن سفياف نا عبد اهلل بن يوسف نا يحيى بن حمزة حدثني أبو

علقمة نصر بن علقمة الحضرمي من أىل حمص أف عمير بن األسود ككثير بن الحضرمي قاال
إف أبا ىريرة كابن السمط كانا يقوالف ال يزاؿ المسلموف في األرض حتى تقوـ الساعة كذلك أف
رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال تزاؿ من أمتي عصابة قوامة على أمر اهلل ال يضرىا

من خالفها تقاتل أعداء اهلل كلما ذىب حرب نشب حرب قوـ آخركف يزيغ اهلل قلوب قوـ

لرزقهم منو حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم فيفزعوف ذلك حتى يلبسوا لو أبداف

الدركع كقاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ىم أىل الشاـ كنكت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل

عليو ك سلم ) باصبعو يومئ بها إلى الشاـ حتى أكجعها ركاه البخارم في التاريخ عن عبد اهلل
بن يوسف كأخبرناه أبو غالب شجاع بن فارس بن الحسين الذىلي في آثاره (  ) 5أنا أبو

محمد الجوىرم بقراءة أبي بكر الخطيب أنا محمد بن المظفر نا محمد بن محمد بن سليماف
نا شيباف نا الصعق نا سناف عن جبير عن أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم
) ىذه األمة منصورة بعدم منصوركف أينما توجهوا ال يضرىم من خالفهم من الناس حتى يأتيها

أمر اهلل أكثرىم أىل الشاـ كأخبرنا أبو الحسن سعد الخير (  ) 2بن محمد بن سهل األنصارم

أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن نا أبو

أحمد محمد بن أحمد بن إبراىيم نا محمد بن أيوب أنا شيباف األيلي نا الصعق بن حزف ( ) 3
نا سيار الكوفي عن جبير (  ) 4بن عبيد عن أبي ىريرة قاؿ قاؿ
_________

(  ) 5في المطبوعة  :في كتابو

(  ) 2عن المطبوعة كباالصل كخع  :سعد الحسين
(  ) 3باالصل كخع " حرب " كالمثبت عن تقريب التهذيب كفيو  :حزف بفتح المهملة كسكوف
الزام بن قيس البكرم البصرم أبو عبد اهلل

(  ) 4في خع  " :جبر " كفي تقريب التهذيب  :جبر بن عبيدة كيقاؿ جبير بن عبدة
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رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) لن تبرح ىذه األمة منصورة تقذؼ كل مقذؼ منصورين
أينما توجهوا ال يضرىم من خذلهم من الناس ىم أىل الشاـ أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن

محمود بن علي الدمشقي نا علي بن أحمد بن زىير نا علي بن حمد بن شجاع أنبأ تماـ بن

محمد نا جعفر بن محمد بن جعفر نا أحمد بن عمرك بن إسماعيل الفارسي الوراؽ المقعد نا

شيباف بن أبي شيبة نا الصعق بن حزف (  ) 5البكرم نا سناف (  ) 2الكوفي عن جبير بن عبيدة
(  ) 3الحمصي عن أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) لن تبرح ىذه
األمة منصورين أينما توجهوا ال يضرىم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر اهلل أكثرىم أىل

الشاـ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو بكر بن الطبرم أنا أبو الحسين بن الفضل نا
عبد اهلل بن جعفر بن درستوية نا يعقوب بن سفياف حدثني (  ) 4صفواف بن صالح نا الوليد نا
أبو عمرك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ىريرة يركيو قاؿ ال تزاؿ عصابة من أمتي على الحق

ظاىرين على الناس ال يبالوف (  ) 5من خالفهم حتى ينزؿ عيسى بن مريم عليو السبلـ قاؿ أبو
عمرك فحدثت ىذا الحديث قتادة فقاؿ ال أعلم أكلئك إال أىل الشاـ كركاه عقبة بن علقمة

البيركتي عن األكزاعي فزاد في إسناده أبا سلمة قرأتو بخط أبي الحسين الرازم أخبرني أحمد
بن عمير أنبأ محمد بن عقبة بن علقمة البيركتي نا أبي نا األكزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير

عن أبي سلمة عن أبي ىريرة أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كاف يقوؿ ال تزاؿ عصابة من
أمتي يقاتلوف على الحق ظاىرين حتى ينزؿ عليهم عيسى بن مريم قاؿ األكزاعي فحدثت بو

قتادة فقاؿ ال أعلم أكلئك إال أىل الشاـ
_________

(  ) 5باالصل كخع " حرب " كالمثبت عن تقريب التهذيب كفيو  :حزف بفتح المهملة كسكوف
الزام بن قيس البكرم البصرم أبو عبد اهلل

(  ) 2كذا كالصواب  " :سياد " كقد تقدـ

(  ) 3كذا كقد تقدـ عبيد كانظر ما ال حظناه
(  ) 4زيادة عن خع
(  ) 5عن مختصر ابن منظور  594 / 5كباالصل كخع " ال ينالوف "
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كركاه يحيى بن حمزة عن األكزاعي فلم يذكر أبا سلمة إال أنو قاؿ عن جابر بدال من أبي ىريرة
قرأتو بخط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل الرازم أخبرني أسلم بن محمد نا محمد بن ىاركف

بن محمد بن بكار بن ببلؿ نا أبي نا يحيى بن حمزة نا (  ) 5األكزاعي حدثني يحيى بن أبي
كثير عن جابر بن عبد اهلل عن النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) أنو قاؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي

يقاتلوف على الحق ظاىرين إلى يوـ القيامة قاؿ األكزاعي كحدثني قتادة ىذا الحديث كزعم أنهم
أىل الشاـ (  ) 2كركاه محمد بن كثير المصيصي عن األكزاعي فوىم فيو كقاؿ عن قتادة عن
أنس أخبرناه (  ) 3أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل األنصارم ببغداد أنا أبو بكر
أحمد بن محمد بن أحمد بن مردكية أنا أبو بكر بن أبي علي بن عبد الرحمن أنا أبو أحمد
محمد بن أحمد العساؿ (  ) 4نا أحمد بن الحسن بن زيد الجدلي نا أحمد بن نصر

النيسابورم نا محمد بن كثير الصنعاني عن األكزاعي عن قتادة عن أنس قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل (

صلى اهلل عليو ك سلم ) ال تزاؿ طائفة من أمتي يقاتلوف على الحق ظاىرين إلى يوـ القيامة

كأكمئ بيده إلى الشاـ أخبرناه عاليا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي نا عبد
العزيز بن أحمد التميمي كأخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الفقيو أنا أبي الفقيو أبو
العباس قاال أنا أبو محمد بن أبي نصر أنبأ الحسين بن حبيب نا العباس بن السندم ثنا محمد

بن كثير كأخبرناه أبو بكر كجيو ابن طاىر بن محمد الشحامي أنبأ أحمد بن الحسن أنا الحسن
بن أحمد بن محمد المخلدم أنا أبو بكر اإلسفرايني كىو عبد اهلل بن

_________

(  ) 5زيادة عن خع

(  ) 2بعده في المطبوعة  :آخر  :الجزء الرابع
(  ) 3عن خع كباالصل  :أخبرنا
(  ) 4كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  :الغساني
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محمد بن مسلم نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا ابن كثير كأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد

العزيز المكي أنا الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن الشافعي أنا أحمد بن إبراىيم بن أحمد بن
فراس أنا أبو جعفر محمد بن إبراىيم بن عبد اهلل الديبلي نا محمد بن عامر المصيصي نا
محمد بن كثير عن األكزاعي عن قتادة عن أنس قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم )

ال تزاؿ طائفة من أمتي كزاد أبو الحسن كالمكي يقاتلوف على الحق ظاىرين إلى يوـ القيامة

كأكمئ بيده إلى الشاـ كأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندم أنا أبو الحسن أحمد

بن عبد الواحد بن أبي الحديد أنا جدم القاضي أبو نصر محمد بن أحمد بن ىاركف بن موسى

الغساني إماـ جامع دمشق أنا أبو عمر محمد بن العباس بن الوليد بن صالح بن عمر بن كودؿ
أنا محمد بن العباس بن الوليد بن الدرفس نا عمرك بن عثماف كمحمود قاال نا الوليد نا ابن

جابر عن عمير بن ىانئ أف معاكية بن أبي سفياف خطبهم فقاؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) يقوؿ ال تزاؿ من أمتي أمة قائمة بأمر اهلل عز ك جل ال يضرىم من خالفهم كال

من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل عز ك جل كىم على ذلك قاؿ عمير بن ىانئ فقاـ مالك بن
يخامر فقاؿ سمعت معاذ بن جبل يقوؿ كىم بالشاـ فقاؿ معاكية ىذا مالك بن يخامر كبو

القسمة زعم أنو سمع معاذا يقوؿ كىم بالشاـ أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن

الحسن بن أبي الحديد أنا جدم أبو عبد اهلل أنا علي بن موسى بن السمسار نا أبو علي محمد

بن محمد بن آدـ الفزارم إمبلء نا أبو إسحاؽ إبراىيم بن عبد الرحمن دحيم نا ىشاـ بن عمار
نا الوليد نا ابن جابر عن عمير بن ىانئ عن معاكية بن أبي سفياف أنو خطبهم فقاؿ سمعت

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل تبارؾ كتعالى ال

يضرىم من خذلهم كمن خالفهم حتى يأتي أمر اهلل عز ك جل كىم على ذلك يعني فقاـ مالك
بن يخامر السكسكي فقاؿ يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقوؿ كىم بالشاـ فقاؿ

معاكية ىذا مالك بن يخامر كبو القسمة يقوؿ إنو سمع معاذا يقوؿ كىم بالشاـ أخبرناه عاليا أبو

القسم بن السمرقندم أنا أبو الحسين بن النقور أنا
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عيسى بن علي الوزير أنا أبو القاسم البغوم نا داكد بن عمرك نا الوليد بن مسلم عن عبد

الرحمن بن يزيد بن جابر قاؿ سمعت عمير بن ىانئ القعنبي (  ) 5يقوؿ سمعت معاكية على
منبر يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ال تزاؿ من أمتي أمة قائمة بأمر

اهلل ال يضرىا من خذلها كال من خالفها حتى يأتي أمر اهلل عز ك جل كىم على ذلك قاؿ عمرك
(  ) 2فقاؿ مالك بن يخامر السكسكي فقاؿ يا أمير المؤمنين سمعت معاذا يقوؿ كىم أك ىو
بالشاـ فقاؿ معاكية ىذا مالك بن يخامر يزعم أنو سمع معاذ بن جبل كىم بالشاـ كفي حديث

ابن حمداف أنو سمع معاذا يقوؿ ىم أىل الشاـ ككذا ركاه يحيى بن حمزة كالوليد بن مزيد ( 3
) البيركتي كبشر (  ) 4بن بكر التنيسي عن ابن جابر فأما حديث يحيى فأخبرناه أبو القاسم

ىبة اهلل بن محمد بن الحصين أنا أبو علي بن المذىب الواعظ أنا أبو بكر القطيعي نا عبد اهلل
بن أحمد حدثني أبي نا إسحاؽ بن عيسى حدثني يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن

جابر أف عمير بن ىانئ حدثو قاؿ سمعت معاكية بن أبي سفياف على ىذا المنبر يقوؿ سمعت

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ال يضرىم من
خذلهم أك خالفهم حتى يأتي أمر اهلل كىم ظاىركف على الناس فقاـ مالك بن يخامر السكسكي
فقاؿ يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقوؿ كىم أىل الشاـ فقاؿ معاكية كرفع صوتو ىذا

مالك يزعم أنو سمع معاذا يقوؿ كىم أىل الشاـ كأخبرناه أبو عبد اهلل محمد بن الفضل

الفراكم أنا أبو بكر أحمد بن الحسين
_________

(  ) 5كذا باالصل كخع كفي تقريب التهذيب  :العنسي بسكوف النوف كمهملتين أبو الوليد
الدمشقي الداراني

(  ) 2كذا باالصل كخع كىو عمير المتقدـ

(  ) 3عن تقريب التهذيب كباالصل " يزيد "
(  ) 4عن تقريب التهذيب كباالصل " بسر " دمشقي االصل كلعلو من ساكني تنيس

()262/5

البيهقي كأخبرناه (  ) 5أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو بكر بن الطبرم قالوا أنا أبو الحسين
بن الفضل القطاف أنا عبد اهلل بن جعفر نا يعقوب بن سفياف نا عبد اهلل بن يوسف نا يحيى بن

حمزة حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أف عمير بن ىانئ حدث قاؿ سمعت معاكية بن أبي
سفياف يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي قائمة

بأمر اهلل ال يضرىم من خذلهم أك خالفهم حتى يأتي أمر اهلل كىم ظاىركف على الناس انتهى

حديث البيهقي كزادا فقاـ مالك بن يخامر فقاؿ يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقوؿ
كىم أىل الشاـ فرفع معاكية صوتو فقاؿ ىذا مالك بن يخامر كبو النسبة (  ) 2يزعم أنو سمع

ابن جبل يقوؿ كىم أىل الشاـ كأما حديث ابن مزيد (  ) 3فأخبرناه أبو المعالي محمد بن
إسماعيل الفارسي أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد اهلل الحافظ كأبو بكر أحمد بن الحسن

القاضي كأخبرناه أبو سعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل كأبو محمد أحمد بن محمد

بن أحمد بن علي بن بشر الطوسياف بنوقاف (  ) 4طوس قاال أنا القاضي أبو سعيد محمد بن
سعيد بن محمد بن فركخ (  ) 5زاد الفرخزادم كأخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن عبد اهلل

الواسطي أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قاال أنا أبو بكر أحمد بن الحسن

الحيرم قاال أنا أبو العباس األصم كقاؿ الخطيب محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد كقاؿ
الخطيب البيركتي أخبرني أبي قاؿ سمعت ابن جابر يقوؿ حدثني عمير بن ىانئ زاد الخطيب

العنسي قاؿ سمعت معاكية بن أبي سفياف كلم يقل الخطيب ابن أبي سفياف يقوؿ على ىذا
المنبر سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ال يزاؿ من أمتى أمة قائمة

_________

(  ) 5قبلو زيد في خع في إسناده  :كأخبرناه أبو القاسم ىبة اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الواسطي

أنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب ح

(  ) 2في خع  " :النسمة " كفي المطبوعة  :القسمة
(  ) 3في خع  :يزيد تحريف

(  ) 4في خع  " :بنوقاف " كىو الصواب كباالصل " بقوقاف " كفي المطبوعة " بتوقاف "
ككبلىما تحريف

كنوقاف إحدل قصبتي طوس ( ياقوت )

(  ) 5في خع  " :فرج "
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بأمر اهلل ال يضرىم من خذلهم كال من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل كىم ظاىركف على الناس انتهى
حديث الفارسي كقالوا قاؿ فقاـ مالك بن يخامر السكسكي فقاؿ يا أمير المؤمنين سمعت

معاذ بن جبل يقوؿ كىم بالشاـ فقاؿ معاكية ىذا مالك بن يخامر (  ) 5حدثني كىم بالشاـ
كأما حديث بشر فأخبرناه أبو عبد اهلل الفراكم أنا أبو عثماف سعيد بن محمد بن أحمد البحيرم
أنا أبو محمد الحسن بن أحمد الشيباني أنا محمد بن إسحاؽ الثقفي نا الحسن بن عبد العزيز

نا بشر بن بكر أبو عبد اهلل التنيسي حدثني ابن جابر أخبرني عمير بن ىانئ قاؿ سمعت معاكية
على ىذا المنبر يقوؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ال تزاؿ من أمتي أمة

قائمة بأمر اهلل ال يضرىم من خذلهم كال من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل كىم ظاىركف على الناس

كأخبرناه أبو الفضل محمد كأبو عاصم الفضيل ابنا إسماعيل بن الفضيل الفضيلياف قاال أنا

أحمد بن محمد بن أبي منصور أبو القاسم الخليلي ببلخ أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن

محمد بن الحسن الخزاعي نا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ببخارا نا عيسى بن أحمد
العسقبلني نا بشر نا ابن جابر حدثني عمير بن ىانئ قاؿ سمعت معاكية على ىذا المنبر يقوؿ

سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ ال تزاؿ من أمتي أمة قائمة بأمر اهلل ال

يضرىم من خذلهم كال من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل كىم ظاىركف على الناس فقاؿ مالك بن

يخامر السكسكي يا أمير المؤمنين سمعت معاذا يقوؿ كىم بالشاـ فقاؿ معاكية ىذا مالك بن

يخامر كبو القسمة يزعم أنو سمع معاذا يقوؿ كىم بالشاـ (  ) 2ككذا ركاه عن معاكية يونس بن
ميسرة بن حلبس كمسلم بن ىرمز كمكحوؿ الفقيو فأما حديث يونس فأخبرناه أبو القاسم زاىر

بن طاىر الشحامي قاؿ قرئ
_________

(  ) 5باالصل ىنا  " :جابر " كأثبتنا ما في خع
(  ) 2خبر بكاملو ناقص من االصل كخع كمثبت في المطبوعة  253 / 5عن إحدل نسخ ابن
عساكر انظره فيها
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على سعيد بن محمد بن أحمد البحيرم كأنا حاضر أنا جدم أبو الحسين أحمد بن محمد بن
جعفر البحيرم أنا أبو بكر محمد بن إسحاؽ نا علي بن حجر السعدم نا الوليد بن مسلم نا

مركاف بن جناح عن يونس بن حلبس الجندم أف معاكية بن أبي سفياف كاف يقوؿ على المنبر

سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إنها لن تبرح عصابة من أمتي يقاتلوف على الحق

ظاىرين على الناس حتى يأتي أمر اهلل كىم على ذلك ثم نزع بهذه اآلية " يا عيسى إني متوفيك
كرافعك إلي كمطهرؾ من الذين كفركا كجاعل الذين اتبعوؾ فوؽ الذين كفركا إلى يوـ القيامة " (
 ) 5كذا قاؿ كالصواب الجببلني (  ) 2كأما حديث مسلم فأخبرناه أبو غالب أحمد بن

الحسن بن البنا أنا أبو محمد الجوىرم أنا أبو محمد عبد العزيز بن الحسن بن علي بن أبي

صابر الناقد نا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي (  ) 3نا محمد بن
منصور نا يحيى بن ابي الحجاج نا عبد اهلل بن مسلم عن أبيو (  ) 4مسلم بن ىرمز قاؿ

سمعت معاكية يقوؿ في خطبتو أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) كاف يقوؿ ال يزاؿ في

ىذه األمة عصابة يقاتلوف على أمر اهلل ال يضرىم خذالف من خذلهم كال عداكة من عاداىم

حتى يأتي أمر اهلل عز ك جل كىم على ذلك كأنا أرجو أف تكونوا أنتم يا أىل الشاـ كأما حديث
مكحوؿ فأخبرناه أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن الحسين الفارسي أنا أبو بكر البيهقي أنا

أبو عبد اهلل الحافظ كأبو بكر القاضي قاال نا أبو العباس محمد بن يعقوب فأخبرناه أبو محمد
ىبة اهلل بن أحمد بن طاكس نا سليماف بن إبراىيم بن محمد نا أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم

بن جعفر إمبلء نا محمد بن يعقوب بن يوسف أنا العباس بن الوليد أخبرني محمد بن شعيب بن

شابور عن عتبة بن أبي حكيم عن مكحوؿ أنو حدثو عن معاكية بن أبي سفياف قاؿ كىو يخطب

على المنبر

_________
(  ) 5سورة آؿ عمراف االية 55 :

(  ) 2كذا باالصل كخع كفي المطبوعة  " :الجيبلني " تحريف كالجببلني نسبة إلى جببلف بطن
من حمير ( االنساب )

(  ) 3البرتي بكسر الباء كسكوف الراء ىذه النسبة إلى برت كىي مدينة بنواحي بغداد (
االنساب )
(  ) 4لفظة  " :أبيو " سقطت من المطبوعة
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سمعت رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم كالفقو بالتفقو

كمن يرد اهلل بو خيرا يفقهو في الدين كإنما يخشى اهلل من عباده العلماء كلن تزاؿ أمة من أمتي
على الحق ظاىرين على الناس ال يبالوف (  ) 5من خالفهم كال من ناكأىم حتى يأتي أمر اهلل

كىم ظاىركف مكحوؿ لم يدرؾ معاكية كركاه أبو عبد اهلل الشامي كال (  ) 2أعلم أحدا سماه

عن معاكية عن زيد (  ) 3بن أرقم أخبرناه أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين القرشي
الزىرم كأبو الفتح المختار بن عبد الحميد بن المنتصر األديب كأبو عبد اهلل محمد بن

العمركي بن نصر المشوني (  ) 4البوشنجيوف كأبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق بن زياد
الحنفي الهركم قالوا أنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداكدم البوشنجي ( 5

) أنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن حموية السرخسي أنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن خريم

الشاشي أنا أبو محمد عبد بن حميد الكشي أنا سليماف بن داكد عن شعبة عن أبي عبد اهلل
الشامي قاؿ سمعت معاكية يخطب كىو يقوؿ يا أىل الشاـ حدثنا األنصارم قاؿ شعبة يعني

زيد بن أرقم أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي على الحق

حتى يأتي أمر اهلل كإني أراكموه يا أىل الشاـ كأخبرناه أبو القاسم بن الحصين نا أبو علي بن

المذىب أنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي نا سليماف بن داكد نا شعبة عن
أبي عبد اهلل الشامي قاؿ سمعت معاكية يخطب يقوؿ يا أىل الشاـ حدثني األنصارم قاؿ شعبة
يعني زيد بن أرقم أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي على

_________

(  ) 5عن خع كباالصل " ينالوف "
(  ) 2عن خع كباالصل " كلم "

(  ) 3االصل كخع كبالمطبوعة  :غير
(  ) 4كذا باالصل كفي خع " المتوني " كفي المطبوعة  " :المتوثي " كباالصل " البوسنجيوف "
كالمثبت عن االنساب ىذه النسبة إلى بوشنج على سبعة فراسخ من ىراة

(  ) 5باالصل " بالسين " انظر ما تقدـ
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الحق ظاىرين كإني ألرجو أف تكونوىم يا أىل الشاـ كأنبأناه أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ
ثم أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم أنا يوسف بن الحسن بن محمد قاال أنا أبو نعيم الحافظ

أنا عبد اهلل (  ) 5بن جعفر بن أحمد بن فارس نا يونس بن حبيب أنا أبو داكد نا شعبة عن أبي
عبد اهلل الشامي سمعت معاكية يخطب كىو يقوؿ يا أىل الشاـ حدثني األنصارم يعني زيد بن
أرقم أف رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) قاؿ ال تزاؿ طائفة من أمتي يقاتلوف على الحق

حتى يأتي أمر اهلل كإني أراكموىم يا أىل الشاـ أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن عبد الملك

الخبلؿ األديب أنا أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود أنا أبو بكر بن المقرم أنا محمد بن
عبد اهلل الطائي نا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي أنا سعيد بن عبد الجبار عن أرطأة بن
المنذر حدثني معاكية بن فركة عن عبد اهلل بن عمر عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إذا

ىلك أىل الشاـ فبل خير في أمتي كال تزاؿ طائفة من أمتي يقاتلوف على الحق ظاىرين ال يبالوف
خبلؼ من خالفهم أك خذالف من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل كىم على ذلك كىو يشير إلى

الشاـ أخبرنا أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الخير األنصارم أنا أبو بكر
أحمد بن محمد بن مردكيو أنا أبو بكر بن أبي علي بن عبد الرحمن أنا أبو أحمد محمد بن

أحمد الغساني نا أحم بن سيار نا سليماف بن سلمة الخبائرم نا بقية بن الوليد نا حشرج بن

نباتة حدثني سيار أبو الحكم عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى

اهلل عليو ك سلم ) ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على الحق يقذؼ اهلل بهم كل مقذؼ يقاتلوف

فضوؿ الضبللة ال يضرىم من خالفهم حتى يقاتلوا األعور الدجاؿ كأكثرىم أىل الشاـ أخبرنا

أبو سهل محمد بن ابي نصر إبراىيم بن محمد بن أحمد بن سعدكيو أنا عبد الرحمن بن أحمد
بن الحسن بن بندار أنا جعفر بن عبد اهلل بن يعقوب بن فناكي نا محمد بن ىاركف الركياني نا

محمد بن إسحاؽ أنا عبيد اهلل نا حماد بن زيد
_________

(  ) 5من ىنا سقط من االصل كخع كاستدرؾ عن المطبوعة  255 / 5كما بعدىا
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حدثنا سعيد الجريرم أف مطرفا قاؿ قاؿ لي عمراف بن جبير أني أحدثك الحديث أرجو أف
ينفعك اهلل بو قاؿ فإني أراؾ تحب الجماعة قاؿ قلت إني كاهلل ألنا أحرص على الجماعة من

األرملة إني إذا كانت الجماعة عرفت كجهي قاؿ فقاؿ عمراف قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو
ك سلم ) لن تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على الحق أك على الحق ظاىرين ال يضرىم من

خذلهم حتى يأتي أمر اهلل أك قاؿ حتى تقوـ الساعة قاؿ كقاؿ نظرت في ىذه العصابة فوجدتهم
أىل الشاـ أخبرتنا أـ المجتبى فاطمة بنت ناصر بن الحسين بن علي العلوية أنا إبراىيم بن

منصور السلمي أنا أبو بكر بن المقرئ أنا أبو يعلى أنا زىير نا معاذ بن ىشاـ حدثني أبي عن

قتادة عن أبي قبلبة عن أبي أسماء الرحبي (  ) 5عن ثوباف أف النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم )
قاؿ إف اهلل زكل (  ) 2لي األرض حتى رأيت مشارقها كمغاربها كأعطاني الكثير (  ) 3من
األحمر كاالبيض كإف ملك أمتي سيبلغ ما زكم لي منها كإني سألت ربي ألمتي ال يهلكهم

بسيئة (  ) 4كال يسلط عليهم عدكا من غيرىم فيسبيهم (  ) 5كلو اجتمع عليهم من بين

أقطارىا حتى يكوف بعضهم يهلك بعضا كبعضهم يفني بعضا كبعضهم يسبي بعضا كإنو سترجع
قبائل من أمتي إلى الشرؾ كعبادة األكثاف كإف أخوؼ ما أخاؼ على أمتي األئمة المضلين
كإنهم إذا كضعوا السيف فيهم لم يرفع عنهم إلى يوـ القيامة كإنو سيخرج من أمتي دجالوف

كذابوف قريب من ثبلثين كإني خاتم النبيين ال نبي بعدم كال يزاؿ طائفة من أمتي على الحق
منصورة حتى يأتي أمر اهلل قرأت على أبي غالب أحمد بن الحسن بن البنا عن ابي محمد

الجوىرم أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن جعفر بن المنادم قاؿ ركاه المؤمل بن إسماعيل
كسليماف بن حرب كغيرىما عن حماد بن زيد يعني عن أيوب عن أبي قبلبة كذلك إال أف في
ركاية المؤمل كلتعبدف قبائل من أمتي األصناـ

_________

(  ) 5ىو عمرك بن مرثد أبو أسماء الرحبي الدمشقي كيقاؿ اسمو عبد اهلل ( تقريب التهذيب )
(  ) 2زكم  :جمع

(  ) 3في مختصر ابن منظور  : 595 / 5الكنزين االحمر كاالبيض
(  ) 4في مختصر ابن منظور  :بسنة

(  ) 5في مختصر ابن منظور  :فيستبيحهم
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قاؿ حماد بن زيد قاؿ مطرؼ نظرنا في قوؿ النبي ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ال تزاؿ طائفة من

أمتي ظاىرين على من ناكأىم على الحق ال يضرىم من ناكأىم كخالفهم فإذا ىم أىل الشاـ

أخبرنا أبو محمد ىبة اهلل بن أحمد األكفاني نا عبد العزيز بن أحمد التميمي أنا تماـ بن محمد

أنا محمد بن إبراىيم بن مركاف نا أحمد كىو ابن المعلى نا محمد بن إبراىيم بن العبلء الزبيدم
نا بقية حدثني سعيد بن عبد العزيز عن مكحوؿ عن مالك بن يخامر السكسكي قاؿ قاؿ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) ال تزاؿ طائفة من أمتي قائمة على أمر اهلل ال يبالوف من
خالفهم كال من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل كىم ظاىركف على الناس فقاؿ مالك بن يخامر

سمعت معاذا يقوؿ ىم أىل الشاـ "
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باب غناء أىل دمشق عن اإلسبلـ في المبلحم كتقديمهم في الحركب كالمواقف العظائم "
أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسن بن أبي الحديد أنا جدم أبو عبد اهلل

أنبأ أبو الحسن بن السمسار أنا أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن مركاف إمبلء حدثني الحسن
بن علي بن خلف الصيدالني نا سليماف بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم نا أبو حفص

القاضي عثماف بن أبي العاتكة عن سليماف بن حبيب عن ابي ىريرة عن رسوؿ اهلل ( صلى اهلل
عليو ك سلم ) قاؿ إذا كانت المبلحم خرج من دمشق بعث من الموالي ىم خيار عباد اهلل

أبعثهم فرسا كأجودىم سبلحا ركاه عن الوليد بن مسلم عبد اهلل بن يوسف كدحيم بن اليتيم
كىشاـ بن عمار كعلي بن بحر بن برم كالهيثم بن ايوب الطالقاني فأما حديث ابن يوسف
كدحيم فأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم أنا أبو بكر الطبرم أنا أبو الفضل بن الفضيل أنا

عبد اهلل بن جعفر ثنا يعقوب بن سفياف نا عبد اهلل بن يوسف نا الوليد بن مسلم نا أبو حفص

عثماف بن أبي العاتكة نا سليماف بن حبيب المحاربي كأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد
اهلل أنا جدم أبو عبد اهلل الحسن بن أحمد بن أبي الحديد نا أبو المعمر مسدد بن علي بن

عبد اهلل بن العباس بن أبي السحيس الحمصي قدـ علينا نا أبو بكر محمد بن سليماف بن
يوسف الربعي (  ) 5أنا أبو األزىر جماعة بن محمد (  ) 2نا أبو سعيد دحيم نا الوليد بن
مسلم نا عثماف بن
_________

(  ) 5ىذه النسبة  -بفتح الراء كالباء  -إلى ربيعة بن نزار ( االنساب )
(  ) 2إلى ىنا ينتهي ما استدرؾ عن المطبوعة من ابن عساكر 258 / 5
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أبي العاتكة أنو سمع سليماف بن حبيب يحدث عن أبي ىريرة قاؿ سمعت رسوؿ اهلل ( صلى
اهلل عليو ك سلم ) كقاؿ دحيم قاؿ رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إذا كقعت المبلحم

يخرج بعث من دمشق من الموالي ىم أكثر كقاؿ يعقوب أكرـ العرب فرسا كأجوده سبلحا
يؤيد اهلل بهم الدين كأما حديث ىشاـ فكتب إلي أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن إبراىيم بن

أحمد الرازم المعركؼ بابن الخطاب من مصر يذكر أف أبا عبد اهلل الحسين بن محمد بن بكار
المقرئ كمحمد بن أحمد بن علي القزكيني المقرئين أخبراه بمصر قراءة عليهما كأخبرناه أبو

طاىر محمد بن الحسين الحنائي إجازة أنا أبو علي الحسن بن إبراىيم األىوازم قالوا أنا عبد
الوىاب بن الحسن الكبلبي نا طاىر بن محمد بن الحكم التميمي نا ىشاـ بن عمار نا الوليد
نا عثماف بن أبي العاتكة عن سليماف بن حبيب قاؿ حدث أبو ىريرة معاكية كالناس قاؿ قاؿ

رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) إذا كقعت المبلحم يخرج من دمشق بعث أكرـ العرب
فرسا كأجوده سبلحا يؤيد اهلل بهم الدين كأخبرناه أبو الحسن علي بن الحسن السلمي كأبو

طاىر الحنائي إجازة كأخبرنا أبو طاىر إبراىيم بن الحسن الفقيو قاال أنا أبو عبد اهلل محمد بن
عبد السبلـ بن سعداف أنا أبو عمر محمد بن موسى بن فضالة نا أبو علي إسماعيل بن محمد

بن قيراط نا ىشاـ بن عمار نا الوليد بن مسلم نا عثماف بن أبي العاتكة عن سليماف بن حبيب

أف أبا ىريرة حدث معاكية كالناس أنو سمع رسوؿ اهلل ( صلى اهلل عليو ك سلم ) يقوؿ إذا كقعت
المبلحم بعث اهلل من دمشق بعثا من الموالي ىم أكرـ العرب فرسا كأجوده سبلحا يؤيد اهلل بهم
الدين كأما حديث ابن بحر كالهيثم فأخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ في
كتابو كحدثني عنو أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد االصبهاني أنا أبو نعيم الحافظ نا

سليماف بن أحمد الطبراني نا أحمد بن سهل بن أيوب األىوازم نا علي بن بحر
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