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بمثممابمُِبمِ

،وأب—وؤربمتي ثسه أبي أبوبعربن صبما [  ١٣٢٨]
خدفثا: ئال نمر، بن الله غثي خدثثأ قالا: 

الابطجئزول : قالت عائشة عن أييه، غن هشام، 
كافلأئة الله رسول ثزلة إئما بسه، ليس 

•حرج إذا بحروجي أضخ 
تفال شتته، أيي ويبماءأبوبكربي [ ١ / تح\ما 

وحدقيهت ال قغثاث. بس حفص. حدقثا 
*نيد ابن بمني، حماد، حدقثا ت قال أبوالزفج، 

بثيزيد حيفنا ت قال أبوكامل، وحدقثاة فال، 
غث~ ظؤإ ~ المعلم حسب حيفنا ت قال رزئع، 
مئنة.الإسناد يهدا . .هشاح.

أحتزئا: قال حشد، بث غبي >:زا [ ٢ / ١٣٢٨ل
الزئرئ،ض قغنئ، أختزنا : قال ارواق، غط 
بح_روعذ_زوانن.ىثّزكائواأب_ا أ0 سالم، غث 











عسمحعا، ّ محيي بن وغبم• حابج بن قحئد 
—جزيج ائس أحبرنا ٠ قال بئر، بن محمد 

ثلة.

:محال الفنريز، المنهأل بن مخثد [وصى  ١٣٣٣]
حميد-يوقنا ت ال قسع، رزيبى يزيد حدقثا 

محت: قال اكزئ اش ض غن الزيل، 
أعزايئاة محأثامحغنة، علمي غثاس ابن قغ خاوتّا 

العتليشموف غمكم بني أزى لي ما ت ل محقا 
بكم،حاجه أمي ؟ اليد ثئفوف وأيئم واللص، 

يناما لله، الخئد ت غثاس ابن محفال بحل؟ مئ أم 
حاجهنلآبحو،نماهمثهشوات"

وضره'التمر من الأثربة من يعمل ما ت النبيذ )١( 













ظ;أنا:يك

وخصرالئدن. من إلا ناهي قال: '؟ الجزورر في 
بدنه،شتعى يومئد Jخرذا ت قال ، جابرانمديثه 

•بدثأ في سعة ثل ائثزفئا 
حدسا: ئال حاتح، مخئدبس وحش ]ْ'آ'آا/ْ[ 

قال؛جزئج، انس أحبزئا ■ قال بم، بى نخمد 
الئؤغبمب جابربى تجع أئة أبوالربتر، أحبزيي 
أحللئاإذا فامرئا قال؛ ه المحي حجة ض ثخدث 

وذلك• الهدية في منا القز ويجتمع نهدئ، أف 
•الخءيث هدا قي حجهم ثس يجلوا أل أمرهم جى 

]هما/آ[و>محاجمينض،ئال:أمحزئا

•الحمل الحزور؛ ، )١ 
لربابائهديمحاني.)خ(;يف0 













ِ__ٍٍئظٍق
ِثمْ الأتود،ض غنإئ-زامم، منصور، ص جرير، 

يهدىالقلائد أفيل زأيثيي لقد ٠ قالش عايشه غث 
فيئايقيم ثم به، فبمئ الغنم، ثى الئو. رسول 

خلالا.

وأبوبغربييخشى تا''اآ'أا/ا'ءء-صمحايخ؛ىين 
وقالأحيننا، : يختن قال وأبو"كرف، شيق أيي 

ص، الآنةش غن ، حدقنا ت الأحزان 
زبما: ثالث غائثة غن الاشود، غن ابناهم، 

هدية،قبملد ، الله زيئول لهدي الملاث قتلث 
جثنبطا شث1 

المحرم.

محينمحن،وأئوبجّين















وسئلالله غثو ->\ووش تمغش ثال؛ أثوالزبتر، 
البي.تيعث —ال؛ فمالهدى، ركوب غى 

ألجتإنيا؛ضررازكبجا ; بمول 
.يلهنا((تجذ 

حدقنات فال شيب، بى سلمه وكش 
ابي،ينأني،ثال:ختقاظ،ض

،ضلثوباتينى،أبيمحق1و:طكخايا
ررازكبه—ا• يمول ه الشي سمت ال؛ ف

.فلهزا؛افجد حش بالمعروف؛ 

اأحتزثقال؛ تحتئ، بس يحنن ء،بما [ ١٣٤٢]
المحق،المحاج أبي ص سمحد، بن الوارث عند 

.فنل)ن%>مهالتطؤع غطبمىقذى رربابما • )خ، ل 0 



تقال الهدئ ثلمه بس مومحسمل خدش ت قال 
تقال ئغلهزض، مسلة سن بوسال أئا ائطنهت 
فأرخمش، يشوبيا بتينه مغة سال و\و؛ط}ئ 

*كئفأبدهمث هى إف ، يثانها قعيئ د_الهثريق غليه 
لآتثخفتنُ'ءالتلد قدت ئ : فقال ؛1^^؟ 

اوتهوح،اءا ثزلئقلما ، ئأصخث ت قال ، ذك غن 
تئال ، إلئ-ه ثثخدث غثاس ابن آلي ائه1لؤإ ت ئال 

،سمهك، الحثثر غلى ت قعال ، بيئته ل شأ لة قدكر 
زجلمغ بيئة غشزة ست هؤ اللمه رسول بعث 

تال فقزيغ فم ، مقنن ت ال ق، فيها وأثرة 
منها؟علمي أبدغ يما أصثغ كئما ، الله زشول يا 

.الإعياء من الوقوف :الإزحاف )١( 
السزال.ق والمالغة الأستنماء الاتقاء: )٢( 













ثدصفقه أ0 الله. لزنوو ذَيت ا أنه
.الزهرئ حديث يمغتير . . حاصث. 

،محب، م نكه ل يش 
غابثهص محمد، بن القائم ض ، أئلح حيفنا 
ألمحل صفية ثحيقس أف ثثحوف غئا ت ثالث 

ال؛فق، الله. زتول هجاءثا ; قاك قميص، 
ءفلأ: قال أفاصث، قد : محئثاصفئه؟« ررأخاسئنا 

.إذل؛ا

فرأتقال؛ ثخين، لا"؛'اا/؛[وءدمحامحثين 
أبمه،غث بم' ش مح، اللي عئد عث مالك، غلث 

لموأن أفاصت إذا الخائصي قمر قي منة ت رخ، ل 0 
.تودغ«











بالبابزأم—ز طلخة، ئى وعئماف زيد بن وأسامة 
قالالناب، فقح لم ، ملقارآ؛ فيه فلسوا فاعلي، 

هالله زنوق فقلمث الناس، فناذرت : الله عند 
هلت لحلال فملثإ إئره، على وبلال حاوجا، 

أيى؟ت ئلت نمم، ت قال الله.؟ ننول فيه صلن 
ونييثقال؛ وجهه، الُموذينبلهاء تص قال 

أ0أثلة؛ىمش؟
،،م؛"آا/آ[ضاينرمحز،ئال: ١٣٤٧]

ث—المع،عس الثحتيائ أيوب عن ، ئهيا0 حدقثا 
المئجعام س الله ننول أفتل • قال عمر ابن عن 

الكغتة،شئا؛ أناح حش زيد بن لأسامة ناقة على 
.له حد لا وقت ت مليا ( ١ ) 

)لإ(تلقاءثمحاذاة.



ًمحانإلناشك

،دالممفاج؛ا ررائتتي ت فقال ؤثلخة، بى عثثال ذغا قم 
واللهت فقال ضجؤبملأ، أ0 قأبسث أمه، إJئ فوهب 

اسسض،قاو:ملخلأسا
لأإرام،هممضإك،ممتح

•ئد بن حماد حدث ذكزبمش ثم • ■ • الناب 
[٣/١r٤٨، ١٣٤٧:Jمحينخزب،داJوش]

وحدقنات قال . القطا0 وفوت تحثئ، حيفنا 
أوواس_ءامة.-ح_دقنا ت قال شئتة، أبى أبوب،ّربس 

حدقناقال؛ — لة واللمظ نمر— ابن وحدقنا قال؛ 
:غنزئال م ض نافع، غن الثه، غتئد غن غئدة، 
ويلالأسامة ومعه البث الله. ننول يحل 

اكابغليهم قأ-ج—اعوا طلخه، بن وغنمال 
أغك.: الباب 1جاف ( ١ر 



حجامحا.محلآ

فلقي—ثذحل، ْس أول فكنث قيح م ئ، 
:ل فظ اللي.؟ زتول صلن أئن : فقلت يلألأ، 

كمأسألة؛ أف فثسيث الممدمئتي، النموذيتي بتى 
ه؟الله ننول صلن 

؛[ُشمحدينسه،عال:
بنالم غط خدقثا : فال الحارث، بث خاِلد خدئنا 
ائثهنأنة عتر، مح؛ الم س غن ئايع، غن عون، 

،واثامه زيلأو المحي. ذنحلها وقئ الكغبؤ إلى 
تقال ، التاث طلخق بس عقمال عئئهم وأجاف 
البيقحرج ، التاب قيح ثم قليا قيه فمكثوا 
أنست قملث الشث فد-حأث ، الدرجة ونقيث 

أ0ونست ت فال هاهنا، ت قالوا ه؟ الثى صلى 
أتأم؛تمخم؟



ذكه^اسد،ماو:
أحتزئات قال ومج، ابى وحدقنا قال؛ ليث. حدقنا 

أنةأبمي ص سايج، ص ' شهاب ابن غن اشذ، 
بساقة هووامحتالست هؤ اللمه زشول ذحل I قال 
علنهم،فاعنموا ء1أحة، بن وعشقا0 ويلال ريي 

يلألأهلقيت ، ولح من أول في محث فتحوا فلما 
ئعم،ت قال الله.؟ ننول فيه صش هل  '•فتالتة 

شبيناّيناكامحن•
:قال يحين، ،اا؛ها'/آ[وءشلإظبن  ١٣٤٧]

غن•، يوئش أحتربي فال؛ وف، ابل أحبرنا 
عنالله، بنغئد تالم أختزيي : فال ام؛شهاب، 

مؤالكعتة يحل الله. ننول زأيث •' قال أييه 
الدخول.:(الولوج )١ 





؛زيشتن،اكُ م قي ركع حرج ى يرخ' 
أمحينواحيها؟ ما ت ل، محلمث ، ررهذو ت وقال 

^ىس؟ئ1و:يفيكوممساك.
،همام حدقنا ت محال ، قروخ بى ثنتاف صبما [ ١٣٥٠]

ظاءٌ،ضمم،ألي.دال:خدقنا 
L^4_عند همام ، سوار سئ وفيها الكعته ذحل 
*بمل ولم ، قذغا 

حدفنات ال حم، يوسش بس مزيح حش [ ١٣٥١]
،حالي أيي بس إسماهيل أحتزئا ت محال ، هشيم 

صاحمؤأوين أيي م الله لخني محلت ت محال 
زضلاشه:أذخلاى.اكفى

غئزتي؟قال:لأ.

الأعمدة.السواري )٢( جهة. قبل؛ )١( 

















بسوالوليد عمير بن عسي بى الله عبد شمعغ 
بنالله عتد بن الخارث عن يحدقان عطاء 

بنالحاوث زفي : غيد ئى الله غني قال نييغة، أَدي 
حلاف،في مزواذ بن الملك غني غش الله غني 

•بميي نحتسا، أبا أقلى ما الملك؛ غني فقال 
محتمعةأئة يزغم ما'قاف غايشه مى مثمغ الزبئر، ابى 

تقال منها، سمعته أئا بش، الحاوث؛ قال منها، 
الوذولالل-هف: ئاك : قال ش^ئهاتقولuذا؟ 

ولولااليت، شان من انثنمزوا فونك #إن ; ه 
بذافاذ منة؛ فزكوا ما أغدت يالئزك غهدهم حدافة 

تزكوانا لأؤيك فهلئي نفوه أف بغدي من لقومك 
حدثهدا أينع. منبع مى قريتا فأراها منة،ا، 

قال، غطا؛ بى الوليد غليه وزاد فبيد، بن الله غبي 







:٥٨:

حدقثاقال منصور، نئ سعد اوطٍا ٩/١٣٥٢
^سلأراثثاأ،ض

سألتت قالت غاي_شه عى ، يزيد بن الآس_ود 
تمحال هو؟ التئت أس ت الجدو ض س الله زسول 
ررإذ: قال اليث؟ يدخلوه لم محلم : محلت ، ( ٢٣١١
نايهشأل هما ئت؛ ، ال1مفةأابهم فصرت قومك 

شاءوا،من ليدخلوا قومك؛ ذلك ررفغل ٠ قال مرئفغ؟ 
غهدهمحديت قومك أ0 ولولا ماءوا، س ويمنعوا 

أذلنفلزت قلوبهم، ئتكز أذ فاحاف الجاهلية في 
•بالآلضاا بابه ألزمحا وأن البيت، الجدزفي أدجل 
.وبائها؛؛ ض ^اب \ خ( )ل 

.البيت حاثطّ أصول من فيه ئا الحجر، ت لخدر ا( 





ءغال>1زمم؛

مسامرأ، ئجاءئة ، الله. وسول زديئث غثاس 
ؤئنظ_زينفئرإلئها الفصل قجغل ثئثمته، حثعم 
المصلنية تصرف الله. ننول فجعل إثنه، 
الوي،إلزتول L :؛ثالغ ام، الئق اين 

أذزكتالخج ءبادْذي علن الله قريصة 
علنتثنت أذ نتثيغ لا يبرا شحا أنمي 

فيودلك ، ا)تب(( : قال عثة؟ أئآخغ ، \لأ\ج،■ 
الوداع.حجة 

أحتزناال؛ قحئرم، نص عنى ُءش [ ١٣٠٤]
ضجريج، ابن ض ' يوص بس صص 

ضيشار، بى سكال حيفنا ت قال ، ش_هارا ابن 
حئغممس ائرأْ أف المصل، ض عبماس، ابن 

عليهير شيح أنمي إف ، الله زشول يا ت قاثش 



يشتؤيأذ سثطغ لا وهو الحج، قي الله قربمه 
٠غنة؛ا ررفحجي ت الشي. قفال ظهربعثرو، غلئ 

ورخيربىثية أبي بس ذكر أبو اوكدمحا  ١٣٥٠]
عيبمة،ابن ض " جمثنا ~ عنز أبي وابن حزبؤ 
عسعتتثة، بى دتال ان_حدقنا أبوبآئر؛ محال 

عباس،ابن ض ثري؛' غن عفته، بن إبرامحم 
)رمن: ممال ، يالزوخا؛ رمحا نقي ه الشئ غن 

أي—ث؟مى ت فقالوا ، اكشلئوف ت قالوا الموم؟اا 
صسا،امزأ! إليه هرهعغ ، الله،؛ للز،ن_ول ت قال 

•أجز؛أ ولك ررثعم، ٠ قال حج؟ ألهدا ت فقالت 
^سسمنينامحُأ،قالت

جاميزأمسجبم*٠ فا)خ( 



بم؛جاإبج1يتلان

بنئخقد غن نثتأف، غن أثوأناقة، خدئثا 
ض'،ضبي،غنائنغبماسواو:زف

ألقيا، الل4 ق تا)■شم ; 1ماك نقا، ام'أهصقا 
.لإ؟ق::صكمح.

حدقنات فال مقى، نخمدئى وحش ]ْهمأا/'ا[ 
غننمتاف، حدقئا : ال قزحنن، الغني 

ونمتائرأة أف كرف، ص غية، بن إبزامم 
:قال خغ؟ ألقيا الئؤ، نقول يا : فقانث صثا 

.أجزا؛زنك ارم، 
خوننا: ال نئقى، ابن ]ْه"اا/"ا[وصمحأ 

بنمخئد غن نمياذ، حدقنا قال؛ اليحقن، غني 
•بمثله • ■ • غبمس ابن غن كرف، ص غيه، 



ًمحا'ظ'لناطف

حديئال؛ ا ئحربط، ئى رهير ُءتيإ [ ١٣٠٦]
القرشي؛قشلج بى الزيخ أحتزئا هارول، بى يزيد 

حقنا: ئال غريزة' أبى ض زياد، بن خئد ئض 
جثؤاللمة فزض فل الناش ارأيها •' فقال ه الله رسول 
غاحأكل ت زيل فقال ، فحجوا،؛ الحج غلنكم 

لفيا ، ثلأنا قالها حش فتكث الله؟ ننول يا 
ولمانوجنت، نغم، ؛ فلت رالو ؛ الله. ونول 

هلكقائما فركمحم، ما ذزويي ٠ قال ئم " انتطعفم 
،وكترةن،ؤالهلم فيلكم سكان 

،انمملسم ما منه فأثوا يقيء أمزئكم فإذا ، أسايهم 
•فذغوة'؛ شيء ض ثهبمقم كإذا 
,اكر"ظبنيضالخح۶ةني ت )خ( ق 0 



ئئى،بن زمخئد حزب، ر٠ثزين [وصبما  ١٣٥٧]
صالقطاف، وهو؛ يختن، حدقنا ت الا ق

أفنمز، ابن غن ثاغع، أحتزيي : قال الله، غنتي 
إلافلأنا؛ المزأه سافر ارلأ ت قال ه الله رسول 
.سرم،بم دو ومخها 

تفال ، شئت4 أبى ابوبقربى كغبما [ ١ ل'اهّآأ/ 
تيال ٠ ثميروأبراسالأ بس الله عبد حدثثا 
سجميعا — أبى حيفنا ت قال نمر، ابى وحدقئا 

وزانهفي ■ الإسناد يهدا • • • الله يد عص 
ابنضف_يوقال ، فلأث« بم: أبي 

.ا؛^^بج"راهئإلأومغه-اذوسر، 
.ال>حااإلى الغرأة سمب أرباب ■ زخ( ي 0 

اقاربيا،من المرأة نكاح له محل لا من : الحرم ( ١ر 







ْمحاظلاطف

همس' ء-ئإب-زاصم تجذة، عس جرير، حدثا 
تعيدأمي عن قوغة، ض مجاب، بن تهج 

اقرأهسافر ررلأ ت الله. ننول قال ت قال الحدرئ 
٠محرهأ،؛ ذي ْغ إلا فلاقا، 

ومخئدئىالمشقعي ]خه"اا/"آ[ءتيأئوئال 
قالهئاح، بن معاذ ص — ا بقار—حمين

،ئثاده غى أيي، حدقتي معاد، حيفنا ؛ أبوءئا0 
اللهني أف الخدرئ، نعيد أبي غذ ئزغه، غن 
معإلا ننال؛ فلأن قوى امرأْ نشافر ررلأ •' ال ق. 

ذىمخز،إ«.
غدق،أيي ابث حدقئا مثنى، رصبماابث [ ٤ /  ١٣٥٨ل



ءجأإ>اءيلي؛

وفالالإسناد، يهدا • • • قتاذْ ص بيد، تض 
.مخز،؛؛ ذي خ إلا فلاث، مى ررأكئز 

جيينض،طقاقث،ض
:محاق هزيزه أبا أو أييو، غن تعيد، أيي بن تعيد 

نضافرسك لإمزأة يجل ررلأ ٠ ه اللي نضل همال 
منهالإ.حزمة ذو زجل ومغها إلا ليله؛ مبتزه 

بنتبيد حدثئا ذق، أيي ابن ض تبيد، 
البيغن ، قرينة' أبي غذ أب؛ث، غذ ثبتي، أبي 

طلإنزأةثؤمحبمواوزِمالآم
.محر،ا؛ذي مع إلا ؛ قو، ثتافرسثزه 

.ررتابمتةاا)خ(تيف0 







ى-اظلألو

،ديثاو بس عمرو حدثنا : قال غتتنة، بن ف نمتا 
يمول؛غثاس ائى سمغت ت قال منتي، أيي غن 

يظوفرالأ تمول؛ نغهلب المحي. سمغت 
إلائنافرالزأْ ولا ، دومحر، ومخها إلا مامزأة زجل 

إلالله، ننول يا فقال؛ زجل فقام مخز،". ذي مخ 
عروئُني اكتيث' ؤإئي حاجة، حرجت ائ>آني 

.امرأتك١؛ مع فحح ت قال ، وكدا كدا 
ال:]اا--اا/ا[ضأثواضالإهرائ،ئ

ئحوة.الإسناد يهدا . .عمرو. غن حماد، حدقنا 
ح—دفنات قال عمر، بي ابن وكزنناْ [ ٢ /  ١١٣٦ ل 

ضالمحروبي، نئبماف، ابن يغني؛ هشام، 
(الخلوة:الانفراد.)١ 

الغزاة.حلة ق اسمي ف ; اكتتت ( ٢ ) 



محغاإ>1ييو

ءلأيدثز: ولم الإنئاد، يهدا • . ■ جريج ابن 
•مخزع'؛ دو ومعها بانرأؤإلأ زجل يخلون 

حدثنات قال ، الله غئد تى هاروف صى [  ١٣٦٢]
أحبريي• جريج ابن قال ت قال مخئد، بن حجاخ 

نمزآنن أف أمحزة، الأزدئ غليا أو 
غلئاسثوى إذا 'فائق الله. نمول أف علمة، 

ررضحاذت قال ئم ، ّتفرممحئا إش حاوجا يعتره 
إلئا ؤإث، ممرتيخ له كنا وما هدا قنا منحر الذي 

هداسفرئا في ننالك إئا اللهم ، لظبثوف ربما 
مرناللهم ، قنصن ما السل وبن ، زالئهوظ البر 
■نثبإمحطرالجوني5ُ هلإدا * رخ^ ف ه 

.للثيء القادرون الهليقون ت القرنون ( ١ ) 
ج\حسم.امم )آ(الير:







ضئاؤع، ص الله، عبئن حدقثا ت قال أؤويالأ، 
—سعيد بى الله غيد وحدقثا ت قال عمن. ابن 

الهطال،وهو;~ يحئ حدقنا ت محال ~ ثة وال^هغل 
نمن،ض اش ت ص س، ص اش، ي حمص 

الجيوش،بس ممل الله.إذا ننول كاف قال؛ 
غلنأرمن إذا الغمرة، أي الحج، أي الشزايا، أي 

»لأأل■;  JlJثب ثلاثا، هدىوُأُ-كبمز أو ئنثة، 
اشوظةلآهلأ،لةسولأسونيإلا 

،غامدون ، ئايئويثر ، آينوذ فدير، شيء كل عش 
وئمبمز، وهمية الئة صدق ، حامدون لزبثا ساجدون 

.وحدهءا الاحراب وفرم ، غبية 
الرجوع.(اسولواسلوالإقفال: )١ 

وارتفاع.غلظ فيه ا،لوصع ت المدفد )٢( 

















فمحاظا؛اقك

نىالعزيز غني حدقنا ؛ فال \ؤرؤأ، الملك غني 
قال؛نمر، انس وصبما نهئل. غن المحتار، 

وحدقنا. الله غتند حدقنا ت قال أبى، حدقنا 
وحدقنيوكيغ. حدقنا ؛ ال ق، أئو'قرئ_ا 

~الرحمن غني حدقنا ؛ فال مشى، بى محمد 
صنفي، ص -ئزول، غننفتاف حمنا، 

..اليئ..غن هزيزة، أيي غن صالج، أيي 
•أش بن قابلي ث حي لمثل 

حزبؤ،ورهيزبخ يخيث ئ يخئ وصبما [ ١  ١٣٧ ] 
غنحرير، حدقنا ومحنر وقال أحتزثا، يختن قال 

قال؛ ئال، هريرة أبي( طئ حازح، أيب، م، محرر، 
.مئة؛، ارتاب ؛ رخ، ل ه 





































حدقئا; قال الجحدرئ، أبوكامل صي [ ١ / ١اِّاا ]
زحدفثاالمحتار، ائى يغنى؛ العزيز، عند 

بنحابي :خئئثا قال شنته، أ'دى أئوبكرتن 
ؤحدثثا٥بلال. بث خدقني'ئ1ئماذ ت قال قحلي، 
انمحرومي،أحترنا قال؛ إبزامم، بث إنخائ 

يخئئروبن عث كلهم، ~ وهيب حدثئا ت قال 
فمزانةوقف حديق أما اثأتناد، يهدا . ..

وأئابهإبزاممائوء. ذغا رربمئاليفا : اليزاوودئ 
المحتارقفيبث الغزير وعند يلأل بث سليماث 

٠إبراهيماللالإآا ذغا ما ُُمتل ٠ روايتهما 

ذكبجتثس،ئال:طثئاذكؤ،
.لريابئة(()خ(تيفه 











بجةاإ؛امحلآ

;ممال غلامهم، من أحد ما علتهم أؤ غلامهم، 
ضألألدشئاشُ'ُوضوش.،

محم•تزد وأنثأف 

حجر-وابن وكته أيون بن نخئ ءُءدمحا  ١٣٨٦]
حدقثاأيون ائس قال ، إضابمل ص ~ حميغا 

ضامحوينمح'ىل؛ألجرنحمحروين
بنالله غني بن اكف مزر - غئ-بو أبي 

قالت يمول مالك يس أسى ّنجغ أئخ ~ حئء؛ف 
منغلاما لي ررالثمش طك: لأيي ه اللي رسول 

ثزدبيأنوطلخة يي فخرج . يخدئني« غلخابغم 

ت)خ( ق0 



















اللهزشول قال ، لعرقها ما يالمديئة ثرثغ 
.ه:»نامحلآضها>م<

لاآما/ا[ُ>:اإنخايىينإمحايأوسلأ
اأحتزئإم—حاقأ —ال قحميد، نس وغيي نافع 

غىالزغرئ، ض مغمر، حدقثا قال؛ الرراق، غبي 
حرممال؛ هرئرْ أبي غذ القض، بن سعي 

قالالمدينة، لأنثى بتى ا مالله. ونول 
لأتتثهابين ما الظباء فلووخذت أبوغريزة؛ 

المدينةحول ميلا غشز ائثي وجعل لغويها' ٌا 
٢() ء

■جمى 

شاءت.كيف رحمتا ■' الاشية رتعت )١( 
الفزع.)'ا(الذءر: 

الخلور.اد>سي امء الخمن؛ )٣( 



































بخعااء'محلأ؛

و|نزاململأدئار،
وحدقتيمحمد. بس حجاج ح—يثقا ت مالأ 

-الازاق غط خدينا : ئال رافع، بن نمتئد 
اللهغني أحيريي قال؛ جريج، ابن ض كلأهنا، 

ابنضالإضينص،صبيضاش
ماJ: ماJ أئة ئزيرة أني عش أنهد قال؛ القراظ، 

اوةَض-ررتيأراذأخلفوْالإ^
س-ٌاثكاندوثاّضبمني: 

ا[ُشسلأحاموإمحسملأدي1ار،
:مال رافع، ابن وخيف خباغ. خدقئا : قالا 

.الديثأسوءأذاته؛U،،« ررناب؛_أزادأخل ؛ )خ( ي0 













ئىالله عند ؛ هداؤوطوا0 • ،لأ؛لم 
فيكاف عثرسنى جريج ابن قيم ، الئللب، عبم؛ 

•خير، 
^طانمين.كابناك،

حدقني: محال جدى، غى أبي، حدسي محال؛ 
:مال أنة ثهابي، ابن غن غالي، بس عفئز 

•ق—ال أباهزيره اكس_؛،أف سعدبى أحبزيي 
الفديثةرايتركون يمول؛ الله. ننول سمت 

ضنيطكاث،لأبمائرىإلأاضفي-
رامحان؛_يحزج ئم والءل؛ر~ اكتاع عزائي • قريد 

فتجدانهايعئمهفا ُ ضمان المديئه، يريدان مزينة 

)ا(اكشان:الإتءان.







تمحال القغسئي، مئلمة ئى اللي عند كيبما [ ١٤٠٩]
تحين،بن عثرو ض يلأل، بن ظبمال حدقنا 

حميدأنمي عس الشاهدئ، نمهل بن غثاس غذ 
٠. ٠ ئبولث عروه ه الله نمول مغ حرجنا I قال 

—دمثامح حتن ا أيبلنقم ت وفيه ، الخدسئ، وشاى 
ستمغررإئي ت ه الله زشول محفال آ، الهرىأ وادي 
٠قناء ومذ معيي، ظثخمأ منكم شاء فمي 

ررخذوال محق، المدينة غلى أشرهنا حتى مححرحثا 
.يحئثا وهوجبل ، أحد وهدا حنابه 

•زنجية'؛ يجبما لإبابأحدجنل ت )خ، ق 0 
.اليوم بالحجاز رثية مدينة ت تبوك ( ١ ) 

.وتبوك المنورة المدينة بقز واد ت القرى وادي )٢( 









ظ1ظئظق

علنشص هييئا منة، سمعة كاذ الله.إذ رسول 

نصمى هؤطثاأا؛ف والذي الخدث، ذلك 

اللهننول قال ت يمول هزيرْ أبا سمهت أئي أنهد 
آجزمنجدي محإن ، ا؛ الأيبيآجر رقإثي ر ٠

•المتاحد،؛ 

~عمر أبى وابق ٌس ص صبماسئد ٣[ ن ٤ ١ ١ ] 
حدقنامقثى اص فال القفي، ض — حمما 

سعيد،بس يحنن بضغ ; قال الوهابخ، غني 
هزي—زهأبا سمعث هل ت صايج أبا سالت ت تمول 
*المحاء ف التقصيد ت التفريط )١( 





منأنحل هدا سجدي في ررصلأْ : قال النيئ. 
.الأءرامآاالمتجد إلا مواة فيما صلاة ألف 

:قال ، ثيةَ أيي [ُصبماأئونيين ١ ا/ ٤ ١ ]٢ 
ئمير،ائس وحدقنا • ئميروأبواتانه ابن حدقنا 
خدقئا: قال مثنى، ائى وحدقنا أيي. حدقنا قال؛ 
يهدا. .اف.غيد غن محم، - الوئاب غط 

الانثاد.

:أمحزئاقال ثموض، ]ئا؛ا/آ[ٍُشاتزاهمااين 
نافع،ص الجهني، قوض غذ ، نابمةَ أبي ابث 

الله.زتول ممت ت قال غمز ابن غن 
١بمثيه . ٠ يمول.

]با؛ا/"ا[ولأ1ْاننبيكز،ئال:طئا



ء؛فالومحو

عسأيون ص معمر، أحتزثا ت مال الرراق، عبد 
-بج-ذافع'ضهممحضامه-

—رمج بى ومحقي محنعيد بن قثئته وصبما [ ١٤١٣]
حيفنايثئته فال تعد، بن الليث عن ~ جميعا 

لئث،صني،صصينضشمح
انرأةإَل : أنة،LJ ئاس، ابن غن تجد، 

لاحرجىالإ-ة س_مايى إل ؛ مماق_ث، نكوئ، 
تجهزتP قترئث القندس، بثت في ملأصلص 

هالبي روح مبموئة فجاءت الخروج، يريد 
اجلسي: فمالت،، ذل-ك، فأحتزنخ—ا غليها قشلم 
الرس—ولمنجد في وصلي ، صئغت، ما قاثلي 

.مئة،؛ ت ي ه 





٠٠-

فلأفةالزخاوإلن >رثثث : مال عئزأئة الإنثاد، يهدا 
.مشاجذا؛

تمال الأيلمى، تعيد نى وحشهازو0 [ ٢ / ١ ٤ ١ ٤ ] 
يسالحميد غني حدقنى ت مال زف، ابى حدقئا 

تلقالأ0 حدقة، أش أيي بن هئرال أف جغمر، 
أ0يحمر، ئرئزة أنسا تمع أنة الآء_رحدذة، 

قلاقةنشافزإلن ااإدة_ا : مال الله. ينول 
منحي٠ ، ١ منحي، ٠ الكنشأ، منجد متاجد؛ 

حدقنامال؛ —انح، ح بث سمد وصى [ ١٤١٠]
الله.بيت ت ومعناه القدس، بيت مدينة اسم ت إيلياء )١( 

التموئ.غئى أثض الذي منجدالمديثة "قاب ؛ )خ( ل0 





أبوبكرومحال أ-حترثا، محمد محال ، ١^٠^؛^ عمرر 
صحميد، ص إسقاهيل، بى حائم حدقا 

■• اليي.■ ض تبيد، أبي ص تلمه، أبي 
قيتبيد أبمحب بن الرحمن غيد يدثز ولم بجليي، 

الانثاد.

تمحال قيع، بس أخمد أبوجغمر وصبما [ ١٤١٦]
أيوثحدقنا ت محال إبراهيم، بن إمحثماهمل حدقنا 

ه'قافالله وسول أف عمر، امح؛ ض اقع، نص 
.وماشيايزوزدثاأزاكثا 

تمحال قينه، أيى وصبماأبوبكربس 
صثميروأبوأسائ، بس الله عبد حدقثا 

.ت رخ^ ي 0 











استطاعمن ، الشتاب؛ مغشز يا ٠١؛ الئه. ننول 
وأحمىللتمر أمص فائه فليثزوخ؛ l_، منغم 

لهفائه لمرح؛ يا فغليه ينثؤغ نم ومن للمزج، 
.يخا؛ُأُ«

خدفثامحال؛ ثئتة، أيي ئى هانق صبما [ ١ ١/ ٤  ١٧]
علفتهعس ءر،لبرامم، الاعتم، ض جرير، 

نقيةيم1ىإد اللي عند قع لأفشي إني : قال 
مهل: ال فقيؤليقه، عمال بن شاف 

نأىقلما فاتثحلاه، قال؛ الؤحئن، عند أبا يا 
ئغال: ِلي ;قال قال خاجه، لة نبمت أ0 الأه غط 

ألا: شان؛ لة فمال فجقة، : فال غلممتة، ي1 
والتزويج.النكاح الباءة: )١( 
الشهوات.من له مانع أي الوحاء: )٢( 





وغشيأنا ذحك : قال يزيد بن الرحمن عئد 
:قال نعود قض اش ض غنن والأتود عكه 

لهحدث أئة نئيت قدكرء؛ثا ، يومثد ثاب وأثا 
يمثل• • • الله. زئول قال قال؛ أبلي، مى 

خضألط ملم قال؛ وزاد؛ وأو\ٌةث، أيي حديث 
ئزوبط■

قالاالاسح، سد بى اش 
غنالاشش، حيفنا : ال قوكيغ، خافنا 
ءسيزيد' بن الرحمن عبي ص عمير، بن عمازة' 

..المزح.أحدث وأئا غلئه يحلنا ت قال الله غئد 
حقثألط فلم • يدثز ولم حديبجم، بمثإء 

ءة.













سألأسضر''؟
المزأقئئكخ أذ كا نحص قم ذك، غى هنهاثا 

ؤنتايقاآلذيناللي؛ قزأعبد ئم أجل، إلن الثوب، 
ولاثثتدؤأإنلً؛قم آتثث تآأحل ظتبئت لا■لإآ»ك\ ءاتنوأ 

.[ AV]الأئدْ: اهلأنجشاكئي_تنه 
[ومخأشالئنبيضف،ثاو:

■■ ■ حالب؛ أبي بن محل إنما ص جرير، حدسا 
الأيه،هذ0 قزأغلنثا قم ; ومال مثلة، الإسناد يهدا 

ولميهو:مزأغئدالأي.
•ئال سيته، أبي بس بي أبو وصبما، [ ٢ / ١ ٤ ٢ ١ ] 

الإسناد،يهدا . .إنمامل.غن وكيغ، حدقنا 
•ونزعها الخصتى محل الاحتماء ( ١ ) 













نزدا وأقحلق، فبنيي بزي، منا ناجي ثل 
يأننلثنا إذا حش عص، حديد فئزد عئي ١^؛ 

قثاةٌمثلاكفزْقثلمحا - اغلاخا ه-أؤ: 
منكنتثئيغ أذ لك هل قمك؛ ، الغنطنطه 

واجدفنقرثل تبدلان؟ وماذا : قاJغ أحدنا؟ 
صاحّيويراها الزجلين، ئظزإلى فجغلت ثزذة، 

حلقهدا برئ إ0 فمال؛ ، هطفها ئنظرإلئ 
-يه بأس لا هدا بزي : فمموو عص، حديد وبزيي 
فلممنها، انثمثغت ئم — مرثتن أؤ برار، ثلاث 
•الله. زشول حرمها حش أحزج 

صحربن شعيد بس أحمد صبما [ ٢ / ١ ٤ ٢ ٤ ل 

،قوام حس مع العنق الطويلة •' العنطنطة ( ١ ) 
.بنفسبما  ١٠٢٠إعجاوالمراد ، جانبها ت عطفها ( ٢ ) 





ثاحدواولا ، محسلها فكنل شيء منهي عنده لكف 
.مئاآتضوفنضئا<ا

تقال ثئته، أمي أنوبكرنى وصبماْ 
بنالعزيز غبي غى شنتهاذ، بى غئدة حدقنا 
الليزثول زانت : قال الاتئاد، يهدا . .غئز.

.بخ.قائنامحالإمزانموضبموو.
*ئمثر ابن حديث 

أحبرئا• همال ، إبرامحم بن إسحائ صبما ]؛'آ؛ا/ه[ 
صشني، بى إبرامحم حدقا قال؛ آدم، بن يخمح، 

أبيث،عن البجي، تئزةَ بن الربيع بن الملك عند 
يالمنمؤه اللي ننول أمزئا ; قال حد0 غى 
•ممن أجل إك النكاح : التعة )١( 

























الها ،إئمئكح؛ وك، ، لتمحممئضحهتهاُ 
rLi؛U_ci)).

ضسمرينءؤنئنلغون،ئاو:
ض?ثن، آبى بن ذائد ص ص، بى عيي حدقئا 

اللهرتول ئهث فال؛ غريزة أبى ص يوئ، ابن 
أؤحالته_ا، أؤ ءمته1 غش المزأْ ذثنكح أ. 

فيا ملتكتفئ ا؛ احتهتللأى المزأه سال 
■اللّهغوازدها ًإف صحفيها؛ 

دأبوبيبسبثائ دابى نش صرمحاابى  ٤٢٦]
;ئالوانافع، وابن نقى لابن والثمظ - ئافع 

،للأخرى كان ا ما هلليصر ت صحفتها لتكتمئ ( ١ ) 
.كالقصعة إنء ت والصحفة 



اينشضتي،صض'،صضينخيفتا 
ئهثت قال قرينة' أَدي غن سلمه، أبي ص بيئار' 
وغمتها،المزأة نس يجمغ أف الله. زئول 
.وخانتهاالقزأة وتئن 

ا/ه[وشسينخام،داو:طقثا
بنئرو غى ، ونقاء خدش قال؛ قبابه، 

مئلة.الإسناد يهدا . . • دينار 

غلنئزأت : فال يحتن، ئى يخئ صبما [ ١  ٤٢٧]
عقربيأف وف، بن محق غذ نافع، ص قابلي، 

ئزؤجشَينضتأزادأف 
يخصرمحال بن أبان إثن فأزسل جبتر' بن محبه 

■رريابامِصبمجالنمءُ • رخ، ف ه 



سمعت؛ أبا0 ممال الحاج، أمثن زفؤ؛ ~ ذبك 
رالأ■ الله. زشول قال يمول؛ عمال ئى محال 
.يحهئبا< ولا ننكح، ولا المخرم، ي-كح 

صطاسينشنياكدئ،
نافع،غى أيون ص ثني، ئى حماد حيفنا قال؛ 
عتربثبغشي قال؛ وف بث يية حدقتي قال؛ 
بنثية بنت يحطن، وكال معمر— بن الله غنتي 

غمالبن أب-ال إش فأزسلنى ابنه، على محاق 
أمائا؟إ0ألاأناة : فمال النوّم، ونوغلى 

بدلكا أحتزثينكح، ولا ينكح، لا المخرم 
■ه الله ننول ث غ، 

حدقناI ثال المئمعى، أبوعشال وكش 
بثنقاد أبوالحطاب وحدقتي • الامحن عند 













؟تللتءءج,إظنالءت

خفاي،خيفتا : قال أبوكابل، ]ام؛ا/م[و>ي 
الإسناد.يهدا • .■ ثايع ص أيون حدقئا قال؛ 

]آ"آ؛ا[دشغئؤوالناودمحبنص
غيظ،بن تفثاذ رمحترحدفئا قال غمر، أبي وابى 

القيأل ، محريزْ أبي غى سعيي، ص لرهرئ، اض 
'،ثناحشوا ،أؤ كاد حاصر سع أل ض ه 

علثتبيع أؤ أجيه، جطتو غلف الرجو نحطب أؤ 
لبمثفمئأحبها؛ المرأة فنال راولأ أحيؤ؛ بيع 

,ررتابمئ4(ا)خ(تيف0 
والقرى.المدن فى المم ; الحاصر )١( 

المممفياس.)آ(افدي:
فيها.غيره ليقع لمعة الثمن ق يزيل أن ' التتاحس )٣( 





فيءنزأ0 مئئة، الإسناد يهدا . . الزهرئ.ض
•أجيب" بج ض الرجل يزو ررولأ مغض؛ حديث 

نحمواني لب"أ؛ا/*ا[>محامحينأيرثبي 
-با-صإضاصلض؛م-داو

أحتزنيقال؛ حدقناإتماهيل، أيون ائس 
اللينمول أف هزيزه، أبي غن أييه، غى ، العلاء 

الئشل»ا،موع غبي؛ المنيم يشم ررلأ ال؛ قس 
■ي3كباا غش يحطب ولا 

:قال ، ١^^؛, إئزامم ئ أخني وش [ ٤ / ١  ٤٣٢]
غسرثغتأ، حدقنا قال؛ الصقي، غئد حدققا 
ئريرْ'أبي ض أبيهما، ص ونهيل، العلا؛ 

ينثش،قال:ئخئد وخدقئاة ه. لشئ اض 





عشمزأت ; قال يختن، بى يختن صبما [ ١٤٣٤]
اللهننول أف عغر، ابن ض نافع، ص نالك، 

شضاضار.واص:أنثزؤجالئخو
ببميغازنيش ابمثة، بزوجة أذ غلن ابثئة 
ن.مداي 

طؤئؤينصوّدينققى
عسيحنن، حيفنا ت قالوا سعيد، بن الله وعتئد 
اليثغن نمر، اض ض س، ص الم، نمد 
:قال الله عتئد حديث في عيزأف يمثلمه، . .ه.

قأتوئافع:ظاضاز؟
.ت )خ( ي ك 

مهرالرأة.: الصداق ( ١ ت 



]؛■؟؛ا'/'ا[ُ>محأمحينمح،ئاو:أنيئا
خئائئنئد،صضسماكئاج،ص

ضئهث الله. ينول أل غمز' ابن ض نافع' 
الشنار.

حدقثات قال ، نافع بس محمد صامحا ]؛مأةا/ّآ[ 
ضأيون ص مهمر، أحتزئا I قال ، الرواق غيد 

قفازهئاو:»لآ الئئ أف عتر، ابن ض نافع، 
.فيالإنلأِم«

حدقثات ثال ثنته، أبى أبوبكربن وصبما [ ١٤٣٥]
منالله، عيد غن ئميروأبواسائ، ابن 
:قال هريرة أيي ص الامج، ض الزناد، أيي 

نمر:ابن راذ ■ الشنار ض الله. ينول نهن 















وإليهاسنام، والكر ، ا ؤليهمن ينمسها 
.نكونخا(، 

حيفنات قال عمن، أبى ابن وكيبما [ ٢ / ١ ٤ ٤ ٠ ل 
أشيررال1ئ_ب I ويال ، الإس_ثاد بهدآ منان سث_

فيأبوها بماذنها والخز ولبجا، من يثمبجا 
راوصنئها: قال ووثما ، صمايهاء؛ وإذئها ثمسها، 
.افزازهاة

تفال الغلاع، بى محمد أثوآكرس صبما [ ١٤٤١]
ثنته،أبى بن أبوبكر وحيفنا اءتامة. أبو حيفنا 
غنأتانه، أمي غن كتابي، في وجدت قال؛ 

ئزوجييقالث؛ غابثة غن أسه، غن هثاح، 
.أبوها؛،الصمزهيزوجها أرباب ت خ( رل 





ُإلأوزنولاشهضيى،قربي' ئ—م 
قأ'نكيإك.

أحبرئا؛ ل فا بمحقن، بى قحتي وصبما [ ١ / ١ ٤ ٤ ١ ] 
وخدثئاغززة. بن محقاح ض ئ-غايقة، أبو 
ص، غندْ حدفنا ت فال ~ نة و\]ئ1]ط — نمر ابن 

ئزوجيي: ثالث غائشة غن أسه، ض هثاح، 
بىوبمن بيث، ث لجت وأنا ه الله وسول 

•يمج بمي وأثا 
اا؛؛ا/آ[ُ>ناظينس،داو;أنيئ

غنالزئرئ، غن ضث، أمحزنا : قال الرزاق، غثي 
بنتوص الئي.قزوجهأ أن غايئة، غث ، عزوة' 

•والمنع الخوف ت الرؤع آ ١ ' 















حجاإ>امحلن؛

منمعك يما ^٧ ٥٥فمد رراذهب I قال ثغم، 
وحديثحايح، أنمي ابن حديث هدا . المرآنء؛ 
٠الئمظ فى مقاربة يغقوث 

حدقات قال هشام، بى حلفث وحيبماه [ ١ / ١ ٤ ٤ ٤ ] 
:قال خذب، رهتزبن وخدشه ٠ ثئد بن خئاد 
وحئقاإفخايىئثعشه. بن نياو ش خدقا 

أيوبيبقوحدقا ■ الدراوودئ ض إبرامحم، 
3ائدةَغن غئ، ئن حضص حدقا قال؛ ثنته، أبي 

■• ■ فُمح بن ث،-ل عذ أبيحارج، ص ■؛ لمهم ث~ 
أف■فئن يمض، غش يمشهم يزيد الحديث، مهدا 

زوجتكها،فمذ ررانطلى، ت قال رائده، حديث في 
.المزآزأ، من قشها 





١٩..................مقيدة قياما نحرالدن باب 

للمهديبحل وما القلائد فتل باب 
١٩..,...,,.,,.,....,...,....,.....,عل، بهرم وما 

٢٤,,,,,,,,..,,.,.,..,,,,,.....,...,,...,منه.ب يا 

٢٦.....,,،,,.إليها احتاج لن البدن ركوب باب 
٢٨منه باب 

٢٩,,,.،....,بالمعروف الهدى ركوب ل منه باب 

قبلالتطؤع هدي من عطب ما باب 
٣٠...........................................محله

٣٣......،.,,.......,.........الوداع.ًلواف باب 
٣٥,......,,,,.,.,تودع أن قبل تحيض المرأة باب 











ظبمزغاث

اعونالطد-خلها يلا ة الديناب ب

.يآا.ب.ب......,س......,.........ولأالدحال.

١٢٨....,...,.,.,,,..,شرارها تنفى المدينة باب 
١٣٠منه ات 

١٣٢. ...1لله بسوء الديتة أهل أراد من باب 
تعفعند الدينة ق الرغي_ب باب 

١٣٥............................,...,...١لأمصارِ

١ ٣٧أهلها يركها حنن المدينة ق باب 

مندوقة بر والتالقبر تن با مباب 
رياض

١٤١................ونحبه محبنا حيل أحد باب 










