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:^٥سينئدامح،ئاو لب؛[>محا 
غنخدئثا ، غنناإف ; لشهئل ئك : قال تفياف، 

ينقطأذ ونجوت قال؛ — أييك ص اJمغهاع، 
سمعةاثدي مئ سمئئة •' سال ت قال زجلا، غني 

حدقنائم يالئاح، لة صديقا ث—اذ أبي، ثنة 
ضيزيد، بن غطا؛ غث سهيل، غث سئياف، 

ديذررالت ال قالبي. أف دارئ، اليم ئم
ؤلكثايي،"لله، قتال؛ لمى؟ ؛ اهنئ، الئصسخهاا
.<ا وعامتهم المنلميذ ولأنمة يبزنولي، 

]ي؛/ا[شسوبثخ1تأ،دال:طئ1ا
بنتهئل غث تفياف، حيفنا ت قال مهدئ، ابث 

.وله؛االنصيخه والديم الإيمان من راتاب ت )خ( ق0 



تممص الكي، يزيد بن عطا؛ ص صالج، أبى 
■ج؛ ' س الئي ض الدارئ؛ 

تزيد،حدقثا ؛ قال سطام، بن أميه آ[وكش / ]U؛ 
وهو;ووح، حدفثا : قال وريع، ابن يغنى، 

بنغطاء ض ، شهئل حدقثا ت قال ، القاسم اتى 
ثميجغى ، ضاك أبا يخدث وهوI ، سمعة ، يزيد 

.يمثله . . . الله. ونول ص ، ^ ١٠٥١
حدفثات قال ، ثنته أبى أبوبكربس صبما [ ٤٨]

بناشماهل غث وأبوأتائه، نمر بث الله غتد 
بايتقال؛ جرير غث منس، غث ، حابلم؛ أبى 

الزثاة،امحلأزوإظِء رتووض.ش'إقاِم 
مئلم.لئل والنضج 

ثيقورهنربثحزبؤأبى أبوذكربث صبما ؛ا ١ ]ه؛/ 
بننقاد غث ئمتاذ، حدقئا ؛ قالوانمر، وابث 











محلالبؤ.. ض غريرة، أيي عن ف، غن 
العلاءعيرأ0 الزق—رئ، بنرحدث فولا؛ 

ت"ينفعحديثهنا في ليس نئم بث وصموال 
تهماح حديث وفي ، أذصازف٢آ؛ فيها إليه الئاش 
بمهبهايغوجئذ محها أءنن4م المؤثثون إيي ررقزبع 
وخزيعل حئذ أخدكم ' يعوأ"ولا وراد؛ ، ئو؛ىا؛ 

ذؤمث،ظثاكمإثم<و

1و:طقا]ه؛/أ[ءشسدننشئ
غثشلبماف، غث ثغنة، غث غيظ، أيي ابث 

رالأ: ثاو M الئئ أف غزيرة، أبي غث دكوال، 
ي-نميىجئ يحوق' ذلا ئو؛ئ' ؤء ج؛ذ هوض 

٠الغنم ق الخيانة •' لغلول ا( 



ونوالحن>جمبمربجا يقرب ولا وهوٌوثس، 
٠بعداآ معروصة التوبه و، 

حديثا؛ ال ق]و؛/ما[كشسئدبررزاسم، 
ائمحش،ض شفتاف، أحتزئا قال؛ الرراق، غبي 
يزنيررلأ : قال زفغة، هريزة' أيي ض ذكوال، غن 

خديثقغنة.•ثمذكزبمش الزاني؛؛ 

حدثناقال؛ ثنته، لي صبمامنيثم؛إ ل'٥[ 
قالئمير، ابن وخدفثا ت قال ثمئر. بن الله غتد 

:ل ، ئالأنمش. خ_دئثا أبي،دال: خدئئا 
وكيغ،حدقنا : قال حزب، وهينبن وخدشي 

.ممكنة ت معروضة ( ١ ) 
ينسيىاكابجن«.)خ(: ي 0 



محغألإا'خيو

صالاغفش، عن ، حدفنا : ال ق
بنالله غبمد ص مشنوق، عبم؛اللثبنمرْ'،ص 

مهكن من ررأزبع ت الله. وسول فال • عمووقال 
لكنتمنهي حلة فيه كانت ومي حالفا، مئافما كان 
ؤإذاكدب، حدث إذا يلغها: حش نفاق بى حله فيه 

.(( فجز يإذاحاصم ، وغذأحنم، وإذا ،  jJLtغامد
حملهفيه كان رريإن شمتاف؛ حديث في عئزأف 
الئماق«.من حفله فيه كانت منهن 

~سعيد بس زكية أقوت بس نا ْ ١ ت 
بقانتامل حدئثا : قالا - كننئ واللفظ 
بننابك بن ئافغ أبوئهثل أحتويي ثال؛ جغمر' 

اللهونول أو هريرة، أيي غن أييه، غن غامر، أيي 
الختر.وأعإل الصدق عن الانحراف ت لفجور ا( 





بنذاؤذ غن طقة، بن حئاد حدثئا : قالا خناي، 
غزيزْأبي ص القض' بن ٌنأيي ص بمي، أبي 

بنيختن حديث يمثل الله.، زنوو قال قال؛ 
ذضل،صام رايإن ت فيه يكز ، العلا؛ غن مخمد، 

ئشبلم«.أنة ورغم 

بجينتيسم،وال;خئثثا
سينشوطاشينني،والآ:ختقا

أفعنز، ابن نافع،غن عى عنر، بن الم ءظ 
 Jلإاأئرسمجو1غاة،سلناءدها: الئتيهقا

أحدنخا«.

كاقره.: لأخيه قال ش راتاب ت خ( )ي 



زبمحئىاشيثي يخش ا[ُءدمحايخمح،ين تآْ/ 

بمهيلينمح،مالمحنو،
ابطلأذي،ضيخئّوئ

قال؛ يمول عمن ابئ ضغ أئة ، ليثاو بن الله غني 
مئفاللأجمج:ناكامح،لرأئظ زنولاش.:

زحمتو1لأ فال، كما لكن إن أحدهما، مها باء ففد 
غاكه«.

خدثئات ال قتمْ[ُءمحرمحينخ3ب، 
أمي،حدقنا : قال الوارث، عئد بن الضد •ئد 
غن، ابنئزئدةَ ض اسما، لخشئن حدقا : قال 

 0 jخ(؛"بابسمدسصبيمحمحاا(•





خدفئاهشيمئن: قال ا-0[ءشغئثوالث1|د، ، ]ه0 
:قال ف محا أيي ص حابي، أحتزثا قال؛ بشم، 

هداا مثة; قفلت ، تكزه أبا ليث نقاد ادهى نئا 
وئاصألي بى سغذ سمعث إئي أ صنغثم؟ الذي 
:زهوتمول اللي. وتول من أدنئ شمع : يمول 

همتزأئة يغلم أبيه، عير الإنلأ، في أبا الغث 
اأنت أبوبكرة فمال ٠ حزام،؛ غليه فالجنه أسه، 

•ه الله زتول سمئثة؛_ 

٠ئال ثيته، أيي صبماأبوبكربى لهه،ا"ه/ا[ 
ذةَوابأب—ي بن اء' رقرثئى نتجن حدقنا 

غن، بى0 أيي غن غاصح، غى وأبوثغازيه، 
ادئاي،سمغتة يمول؛ ~ كلاهما بكرة وأبي تغد 



ص^:تء^تتء
شرإلث ادض ®من ت يقول مخئذا. ملي نوعاه 
■حزام" عليه مالجئه عينأئيه، أئة ونويغتم أبيه' 

بىوعوذ الرثان بئاربن بث صيامحمد [  ٥٧]
:ئال طك. بث قخئد خدئئا : مالأ تلاح، 
الئحتنغئد حدسا : قال مقر، مخئدبث وحدقا 

وحدقا; قال نمياذ. حدقا : مال مهدئ، ابث 
جعفر،بث محمد حدقا فال؛ مشى، بث محمد 
غثنبئي، غث — غلهم ~ غته ثحدقا مال؛ 

قال: قال نتغود بن الله غني وائل،غث أبي 
وقتالائشوى، اشلم >اساث الله.: ننول 
أنث،: )وص لأيي مقلت : ربيد م-ال . كمر"

.'•)ع( ل 0 



=قئس

الله.؟رتوو غن اللي، غني من تمغثة 
ربيدئزل قغثه حديث في وليش نغم. : قال 

لأَبيدايل•
 /،U[ ١ ] قش،وابن شئتق أبى أثوبكربن >:ط

ضسينم،صتج،صصٍ.
غمان،حيفنا ت قال ئمير، ابن ؤحد5ثا ; قال 
-كلاهقا - الأغئش غن ثغية، خدثئا : قال 

.صبيوا:ل،ضضالأي،ضهمه.
)مثاه.

[OA  ] قشيبن وئخئذ قيتة أيي أبوبمكربن صبما
تغفثئمنصرب كمانا نعيي ثرجغوا لا ارباب * )خ( ي 0 

.يغض؛؛ وهاب 





نني،بن قحئد بن واقي ص شغتة، حدقثا ؛ قال 
غنعمر، بن غئد\ذؤ همن يحدث أباة شمغ أئخ 

-أؤررويخكم الوداع: حجة في قال أئة ه، القي 
نضرثكمانا، بغدي ثزجنوا لا — ويلكثم قال؛ 

•بغضا، رفاب بعصخم 
اأحبرنت قال يخشن، ئى كشخزق-نه تا ٢ ْ/ ٩ ل 

مخئد،غمزبى حدقني قال؛ وهب، بى الله عند 
بمثلالقي.، ض غنز، ابن ض خئذهُ أَتائ أف 

■واقي ص ، شغتة حديث 

حدقئات ئال ، شتته أيي صبماأبوبمثم؛إ ٦[ ٠ ت 
—ئة ؤال1هفل نمر— ابن زحدقثا ; ال ق. 

.سامحمرا،شبارباب • زخ، ل 0 



ض- محم - ءسي زمخقدبن أبي حدثئا ت ثال 
:قال هريرة' أيي عن صالج، أيي عن الأنمن، 

يهمفا رراكانضالناس 
اكتء.غلى والناحه الئف، في الهلس كمر؛ 

لاآ'[شمحينماسئ،قال:خئقا
ننمووبنعن عنبة، ابن بمني؛ إسقاهيل، 

سمعةأية جرير، عن الئغثى، ض الرحمن، •عبمٍ 
يزحعكفرحش فمل مواليه ?_ أبق، عبي ررأيما ٠ يقول 

الشيض رواة ~ والله ~ قد ت محور قال ، إلهمء؛ 
^ممئيأمةأنمحوىشهائ1ياصة.

حدقثات قال ، ثنته أمي أبو صبما [ ١ ا"/ ١ ] 
.\ضوأذ\نخءت)خ( ق 0 




















































































































































































































































































































































