








ةتلوسئلٌإ

أحتزئافاق إئزاهم، بى إنخائ صبما [ ١٤٤٠]
بىيزيد حدسي قال؛ محمد، ئى الغزير عند 

وحدسي• الهاد بن أمامة بن الله عبد 
تئال — ثة واللفظ — المم؛ عقر أمي بن محمد 
بنمحمد غى يزيد، غى لعزض، ا غبي حدثثا 

أيةالرحمن، عبد بن ثلمه أبي ص إبزامحم، 
كافاشئ.:ثم زوج ء1ض' ثأك : قال 

صدائةثا0 : قالت الل؛.؟ ننول صداي 
:قالت ، ونئارا' اوقثه غفره ينئي لأزواجه 

يضفث: ئاثت لا، : ملت : قال ظ؟ U أثيري 
■٠ )خ( ل 0 

■حم ( ٥٩١٤)يساوى وزن : النش )١( 







.أبوذاوذ حدقثا ت ل ق1 ، مثنى ابن ويبما ]آ"؛؛ا/ّأ[ 
الله،غني بن وهاروذ نافع بن محمد وحدقثا 

وحدقثا؛ قال جرير. بن وقب حدهثا ت قالا 
غلهم،— شتابه حدقثا I قال ، حراثن بن أحمد 

عيرأفالإنثاد، بهيا . .محيي.ض فغيه، غن 
الزمحن؛غيد قال ؛ قال وف، حدث في 

ئزؤ-تائرأة.
شوقمحي إبيايأ س ى 

:Jال فيل، اأئ-شزنن أخبزنا : قالا ئداقة، 
بنالعزيز غيد خدقثا : قال فغيه، خدقثا 

الت''ئيه_ول أئثiا تمت ت ال ئصهيّز، 
هالله ونول رآني : غوف بن الرين غني 



هصامرأة ثزوحش همئت؛ العرس، بشاثة وغلي 
فينواة. : مأصذهفها؟«هملت : فقال الامحار، 

■ذهمب ?_ ■ حدثإسحايى 
أبوذاوذ،خدفثا : قال لماة؛ا/١[وصبماابنقثنى، 

قعته،قال حمزة، أبى ■ص شعته، حدقثا ت قال 
غنالله، غني أيى بس الرحمن غئد : راسمة 

طوي'-وذعبن الرحض جذ أف قابلي، بن أنن 
•ذق بن نواة ورن عز ائرأً 

وهب،حدقنا ت قال نافع، ان أءوكدنثم / ا  ٤٤٧]
عئرأئةالإشثاد، يهدا . .٠ شعته حيفنا ت قال 

;عوف م الرحنن عئد ولد بى زجو فقال فال؛ 
ذق•بن 





رراللهقال؛ الفنية يحل فلما ، اللي. شئ فخذ 
فناءقوم بتاحة نزلئا إذا إنا حننر، حرث أكنز 

زفي: قال إي، قلاث يالها ، الغندرينء صناخ 
قال— مخئد ؛ فمالواأعمالهم، إش القوم حرج 
مخمنت أصخابئا بمص نقال ; الغزير عند 

وجمغغنوه وأصتناها ت قال — ؛ والحميش 
الله،زشول يا ت ال فقيحثه، فخاءه ، الشنئُ 
فحدائب  ٠١فقال؛ ئتى، البس بقلملأ أغطيى 
إلثزجل فخاء حئ، ث صفيق فاحد ، جاريه(ا

دحتةأغطث الله، ئي يا فقال؛ ه، الله شئ 
•ابتس )١(الخمتس؛ 

صلحا.لا قهرا صزة: )٢( 
الأض.)*ا(الشنيواس:



ئضئحئا والتحم، هريفنه سد حي بئث صفيه 
قلمشآا، بهفجاء ت قال ، بها ادفوة ت قال ، لك إلا 

الممص جابية ررحد قال؛ ٠ اليي ئظزإليها 
;ل،ئارث ممال زئزوجها، وتخظة[ قال ءيزغا'ا، 

أغثفهاثنتها، : قال أصدقها؟ ما ، حمزه أنا يا 
لةجهزتها الطريق بثاف إذا وثزوجها،حش 

هالقي مأصتح الليل، ئى نة فأهدئها تليج، أم 
يه،قنتجئ قيء بميم مىكاذ فقال؛ ، عروشا 

يجيءالرجل فجعل • قال ، يطغا وبط ت قال 
وجعلبالتنر، يجيءُ الرجل وجعل ، بالآقطُ"أُ 

■الزواج عد وارأة مجل وصف ت الصدس ا ١ ل 
•الخلود من يتحرش ما * الئطع )٢( 
اس.الجفف اللمن ; الأقط )٣( 



هكاثث، حنتا هخايئوا الثمن، يجيء الرجل 
الله.زشول وليمة 

حدقئات قال الرفرايي، أبوالئييع وحلاي [ ١ ١/ ٤  ٤٨]
الغزيروعند قات ص ئد، ابن : بميى خئاد، 

سعيد،بى قثط وحدقناة أقس. غى صهف، ابن 
بنؤش_عشّ_ا قات عث حماد، حدقثا ت قال 

حدقن؛قال؛ قثيبه، وحدقنا أش. عث حئحايؤ، 
•أني عث الغرين، وغبي ئتاذْ عث أبوعراقة، 

حيفنا: قال الغيرئ، عيد بث مخئد وخدقئا 
زحدقثي■ أني ض محاق؛ أبي غذ أبوغرائه، 

،هشا، بث معاد حيفنا ت قال خذب، رهئربث 
الحبتان،بن ث—غي—؛ عث أيي، حدفني : قال 
والسمن.التمروالأقتل من متخد طعام : الحيس )١( 



حدقثا: قال زاغع، بن مخئد وخدش أنس. غن 
-الرواق زغبي تغد بمن ونمز آدم بن يض 

صء~اء' بن يرئس ص نمتال، ص ججيغا، 
ض~كلهم، أنس عى الخبمحاب، بن شغف 

بممه—اوجفل صفئق، أغثى أنة ، النبي. 
ئروجأبيه؛ عس قعاذ، حديث وقي • صداقها 
.هممهاوأصدقها صفئة، 

أحبرئاقال؛ يخيف، بس يخيف ؛ادصبما ١  ٤٤٩ل
صغامر، غى قطزف، غن الله، غني بن حالي 

اللهزنوو قال قال؛ موتن أيي غى ، بزيه أمي 
؛اله؛ يتزوجهانم جاريته يغتى الذي ي فه 

■أجرازاآ 



؛قال ثيتة، أبي بس بكر أبو صبم( [ ١ / ١ ٤ ٤ ٩ ]
تثال سلمه، يى حماد حدقنا ؛ هال ، غماف حدقنا 

رذفتمحق : ال فمي أنض قاث، حدقنا 
اللهننول قدم نمز وقدمي حيز، يوم طلخة أيي 

وقدالشمس نزعت حين ئأثشاهم ت قال 
يئقوسمهمدحرجوا ، مواشيهم أحرجوا 

محمدت الوا محق، ومرووهم وقاكأتيهم 
ررحربتت . الله زشول ومحال ت قال ، والنمس 

.التكاج؛؛ووييمة صفثة ررباب ت رخ^ ل ه 
كيلو٢( ر ٠ )٤ ت الواحد يسع كبيرة أوعية ت الكاتل )١( 

(jii(Y الخبال،ورن







قشحلقث، ؤئش، قام ننغ يلئا فأدعوالئاس، 
فجعليحرجا، لم المحيط يهما اسأئس رجلان 

•ب4ّوا واجدث ثل عش ؤبملإ بمايؤ قمرعر 
:ؤئوز0 اكت؟(أ أهل يا س كيم غلنئم، رر،نلأم 

تفيعول أهلك؟ رجيت كئما الثو، زشول يحيرنا 
بلغفلما مغة، وزجعثا زجغ شأ فلما ، رايحئرأ؛ 

يهمااشتأص ثد ^حنئن الت_اثإذا 
فحرجا.هاما زجغ هد زأناة فنما ، الحدطآ

1لوضعكه أمأئزل أختزثة أئا أذري ^١ فوالته، 
وصغقلما ، _، وزجعث فرجغ ، حرجاهد يأئهما 
بينيالحجات أرحى الباب؛ اسقمه هى رجلة 

.\}[U عته : الامكفة ( ١ت 



ئدئلوأ^^٠ ت الأبة هذه ثعاى اللة وأئرل زبيئة، 
]الأحراب:م0[.توتهمآلآأمنؤدذثم4 

:شال ثية، أبي أبوبمبن >محا ٢[ ١/  ٤٤]٩ 
قايت،غى شننقاف، حدقثا ت قال شتالأ، حدقثا 

"حيال بن هاثم بن اللي غبي زحدفمحي • أنس غذ 
حدقثات قال بهز، حدقثا ت فال لة، واللفظ 
حدقثات قال قايت، غس الئغثزة، بئ اشلنذ.ال 

مقسمه،فى لدحثة صفقه ازدا صأ■ قال أسى 
تقال الله نمول بمد يمدحومحا وجعلوا 
محتمثI قال ، مثلهاالشثى فى زأيثا ما ت ويئولوف 

اقي،إلث ذهعها ئم أزاد، ما يما قأغطاة يحثه، إلئ 
سالله ونول حرج قم ت قال ، ررأصيمحّها،، ت فقال 

صرتئم ئرل، محرم في جمحا إذا محرحش ؛_ 



ارمىه؛ الله ننول قال أصبح شلما المثة، علمنها 
الرجلفجعل ئال؛ ، ^٠٠ فلتاتنا زاد فشل ءثلْ كان 

جعلواحتى شويق الالتمروقفل بفصل يجيء 
ذلكمس يائلوف هجغلموا حشتا، سوادا ذلك من 

ما؛بس جنبهم إلف جتاض محي ويئ)ثول الحبمى، 
ويمهتلك فكانت أئش فمال ؛ قال ، الشما؛ 
إذاحتف ا ئائءلiفئض؛ ، ءاكه_اه اللمه ننول 

وزقغئطيا فزفغئا ، البجاهنئا بدرالخديقي زأبما 
ئدحلمة وصفئه قال؛ مطئثة، ه اللي ننول 

تصئه، الله ونول مطثة فغئزث ؛ قال أوذفها، 
يظرإلتهالناس محي أحد فليس قال؛ وصرغق، 
:قال فتترخا، ه الله ننول قام حش ولاإليها، 

المدينة،فدخلنا : قال ، نضؤ« رالب : فقال فأثتناة، 



ويئسيثزاءيئه—ا، تاقة بج—زاوي فحزح 
■بضزغيها 

فال؛نبمون، بن حان؛؛ بى مخقد حش [ ١٤٥٠]
:ئال نافع، بن ثمخئد وحدقني بهز. حدقتا 

-ئالأ القامح، بث أبوالئضرهائب خدظ 
قات،غث \ذوبخونؤ، بث سكاذ حدقتا ; جمعا 

ائففنشلما فال؛ ُِ بهز حديث زهدا — أنس غث 
ءرفاذكرهالزبد؛ ه الله ننول فال نيب بميم 

ثحئزوهي أثاهأ حتن 3^■ يطلى فا ت فال غلي'أ، 
صدريفي غفئط رأيتها قلما ت فال غجيثها، 

■الججابي" ذئزدل لمحب ش؛ج راباب ؛ خ، رق 



ءالله زشول أف أئظرإلئها أ0 أينثطيغ مّا حش 
غقبمئ،غلث وثكءسأن ظهرى فولنثها ذكرها، 
يدؤرك،س الله رسول أنبيل زينب، يا ت همك 
اوامززئي،حش قيئا _ضايعه دأثا ما I فالغ 

وجاءالمزآف ونزل ببمدها، إش هفاقث 
Iال قشرإدن، غليها فيحل الله. زشول 

اJحئزأطغمثا الله زشول أن زأيثثا ولهذ ٠ همال 
وبقيالئاس فحرج النهار، ائثد جتذ واللخم 

قحزحالطعاح، بعد التين في يثحدئول رحال 
حجرسايهيقغ فجعل وائبعئة، الله. ونول 
ئثفكي_، الله ننول يا ت ويملس غليهن، يّتلم 

•الوراء الرجوعإد: ت النكوص ( ١ ) 



أ0اومومأحتزثة أنا أذوي ينا فال؛ أهلك؟ وجدث 
لحلحش فانطلق فال؛ أوأحتريي، حزجوا قد 

زبيئة،الئئزبئنى فألمي نعة أيحل قدهئث ، البيت 
يه،ذج0ر\ يما القوم ووهظ قال؛ الحجاب، وئزل 

^ٌفيس:>لأًتفأوألإوثهمألآأنزاذ 
>ؤخهققوله؛ إلن ظثامِءيرقظريني4 لطلمأؤأ قلل 

]الأحزاب:"آه[.

وأبوثاملالزفزايئ أثوالزبيج صبما [ ١ ا/  ٤٠• ] 
حماد،حدقثا ؛ قالواوقتئته، حسن بن محيل 

روايةوش ب أني ص ثان، عذ ثئد، ابن ت وئؤ 
نأيتما ت قال — أنتا محنمغت ت كامل أيى 

٠أثوكامل وفال ~ امزأة غلى أولم ه الله زشول 





اتئالقماكتيدذمحصالآش-ص
حدقثات محال ، حأس؛ لإبن والئفظ مغثجر~ ص — 

تقال أيي، ضغث ت محال شلبمان، قعثمزش 
نئا: أنسينستل ص أثومخلز، خدثثا 
القزملغا جخش بنث لنب القي نزوح 

كائ—ئمحآحد ت دال يثحديول، خاوق_وا قم ، محطعموا
محلنائام، ذلك زآى محلما ، يقوموامحلم للقياج يثهيا 

غاصمراذ ~ القزح ام؛_ نش ام قام ق
فمعدخدييهئا—فال؛ في الأعلن غني وابى 

القزمفإذا ليدحل، جاء س القي وإ0 فلاقه، 
محجئث؛ _ال د، ساوطلموا ققاموا إئهم ئم جأوس، 
هجاءت محال ائطئموا، محي أقهم القئ. محأحتزت 



بينيالحجات قام ألحل محدهث لحل، حش 
\وض،'اثوأاشُهقؤتأائها زأئزو : فاق وبيثة، 

ظغاهء_يرلأتتئز1محتهملإأمئزدنثمإك 
آسبمن 'كان د'ل=ةم ؤإ0 ت قوله إش ، قظريث 

ل٥٣عظlابم]الأماب:

او:خثق1ل-ْ؛ا/؛[وشبوال؟اقاو،ئ
أيي،خدقئا : فال شغد، بن بنإيايإ تغموث 

قالكبن أثم إل شهابي؛ ابن ثال صابج، غث 
بلأئ كان نفد يالجخاب، الناس أغلم أنا ; فال 

اللهنتوق أضتخ : أنز فال غنة، يمأنيي كف 
وكانفال؛ جحش، ث يزئئث زوتا غه 

ازتماعبعد للقلناج الناس فدغا •؛ يالمدينه ثزوجها 



[wir؟تلائةجثإغأئللأاء 

رجالمع؛ وجلس ه الله ننول فجلس النهار، 
فمشه الله ننول قام حتى القوم، قام تغيما 

فلنقم عائقة، حجزة باب بلغ حش مغة قمثئش 
همفإذا معه وزجي فزجغ حرجوا شد أئهم 

بلغحش الثاييه قرحت فرجع مكانهم، جلوس 
،قامواقد هم فإذا فرجت، فرجع غايثة، حجره 

ا،آيةالأ_وأنزل يالشتر، ويشة بثني فصرب 
انججان.

حدقثات سال حمسعيد، بن محثئنة كيبما [ ٥ / ١ ٤ ٥ ٠ ] 
الجعدغن سليماف، ابن I تعني جعفر، 

نروجقال؛ مالك بن أنس ص عئئال، أيي 
,رلوابث(()خ(تيفه 





أنش،رريا اللي.؛ زشول لي وفال قلايمائة، 
الصئةُامتلأت حتى فيحلوا فال؛ ، التوزا؛ هات 

ءشز0رالنثخئى ؛ . الله ننول ممال ، والحيرة 
ة_أكلوات قال ، يليه؛؛ مما إئنان كل ولتاكل ، غشز0 
زذحالثحئايفه هحرجغ ت قال ، شمعواحش 
أنش،ررفآ ت ؤي ، محق—IJكلهم، أكلوا حش طايثه 
كافوصغث •ححل أدرى فما قرمحغث ت قال ، اوفرا؛ 

منهمطوائفث وجيش ت قال زمحغث؟! جئ أكثرأم 
اللهوزشول ه، الله رسول بتت محي يتحدقول 

الحائط،إلى وجهها قولته وزوجته هجالتل، 
هالله ننول فحرج ه، الله نحول علمن فظلوا 

المدينة.مسجد ي موصع ت الصفة )١( 
مسديرين'بجلسون الناس الخماعقْن •' )٢(التحلمق 



اللهزسول نأوا قلما ، زجغ قم يتايه غلى مسلم 
فابثدوواعليه فقلوا قد أئهم فلقوا ، زجغ قد 
حشىالله. زئوو وجاء ثلمهم محرجوا الناب 
ملمالحجرة، مى جابمل زأنا ولحل الئئز، أرحى 
مدووأئزلث غلي، حرج حش بجرا إلا يلط 
:الناس غلى وئزأفن ه الله رسول محرج الأيه، 

ئآدحلثأدعثئم وكًًكثإذا ًل*امحّءأرممحابم يًقمءك 
'كاندال=قلم إن لخديث ^تئسين قانثشزؤأ ظعتم  ٤٥

قالي4]الأمف;م[«إبيآمامح، 
يهدوعهدا الناس أخذث أنا :ئاوأئش: ايجغد 

•ه الئي بماء وحجبث الأتان، 
إل.ابق والتالثيء إل الإسراع : الأبتدار )١( 



حدقثات محال زامحج، بى محمد كش ]*هةا/آ'[ 
عقماف،أيي غن معمر، حدقثا ت محال ، الرراق غبي 
أفدتييب، الئي. ثروج لئا ئال؛ أس غث 

:أس ل محقا حجارة، مذ ثور في حبما ثلم أم لة 
رراذمإئئغنيضف،سفثالاي.:

محجغلوانقيت، مث نة قدغوت ، المنلمى® 
الثنيورصع ؤيحرحول، محتأظوذ غليه يدحلوق 

الئةقاء ما فيه ومحال فيه فدغا الطعام غلى ندة .هؤ 
فأكلواذغوثة، أحدا أدغ ولم يمول، أذ 

قاطالوامنهم طايمه وبقي ، زحزحواشعوا حش 
م-ئهم-تغبي ه الشي فجعل الحديث، غليه 

التتت،في وئرقهم فخرج شبما، لهم تمول، أذ 
محئاظوألأئ1لإأثوث









خدقنات قال ، الله غبي بن هارول وكش ]اهئا/ب[ 
أختزيي: قال جريج، ابن ض مخئد، بن خجاج 

محتسينئات قال ، نافع غن ، عفته بن مومحتسئ 
تالله زشول قال I يمول غمز بن الله غبي 

زكافت قال ، لها؛، دعيئم إذا الدعوة فذم ررأجيبوا 
انمزس،نعير الغزس في الدغوه يأتي الله عند 

صائم.وهو ويأتيها 
أحبرنا'• نال يخبن، بى حزئله وحش [ ٨ / ١ ٤ ه ١ ] 

غىمحمد، عمربس خذش ; شال وف، ابن 
ئءيثم)ران ; د1ل اليي. أف ■، غمز ابن ض نافع، 

1لثماعءاءفأ-بمئوا«.

اللحم.س العاري الاق عتاّق : الكرغ ( ١؛ 





يثويئ،ابن ض ' بشاح ص غياث، بى حفص 
دمنءاذا ؛ الئو. زسول قال قال؛ فريزْ بي أص 

كانيإف فلنضل، صائما كاف محان فلبجب، أحدكم 
•فلتطمم؛ا ممطرا 

علمنقرأت : قال يض، بن نخئ صإمحا [ ١٤٠٤]
ءسالامج، ض بهابؤ' ابن غن مالك، 

طعامالشام بشق يمول؛ كاف أئة ، ئريرْ أيي 
قفنالختاكى، وتتزلث لة يدض الويتة، 

وزسولة.الثة عضئ فمد الدعوه يات لم 
حدقاال؛ قغمز، أبي ابى ريبما [ ١ / ١ ٤ ٥ ٤ ] 

بكر،'كئفأب_ا يا : للزهرئ 1ك : دال ئئتال، 

.)خ( ل ه 



الاعنناؤ؟شام شرالشاح الخيط هدا 
شامالئنام شر ت هو ليس ت فقال ففلخك، 
فآقزغنيي، أيي ؤكال : شمتائ دال 1لآعساأ، 

غنةتاك فبه، سماط حس الخيط هدا 
صطالؤضالآمغ،أئة

شامش_ؤالهلواح ت يقول هزيزه أبا ضع 
مالك.حدفث ذ'كرومئل قم . . الوليمة. 

حميد،بى وغيي نافع بن محمد وكش ]؛هةا/'اآ[ 
غنمعمر، ا أحتزئت ال ثالرواق، غتد غى 

امحنج،زض الئث بن تعيد ص الرئرئ، 
٠.الوليفة. ك؛ الطعاح شر ت فال قريرة أبي عن 

٠مالك ئحومح،ث 



او;خ1ظذ^أسنمز،ئ
غنالامج، ض اد، الزنبي غن ضاف، 

شحوذَص• ••غزيزة أبي 

تهال سعد، بس زياد سمى ت هال سمياف، 
أف، ئريره أني ص يحدث الاغزج ثاثا سمت 

تمنعهاالوليمة؛ طعام الشام ررنز ; هال ه الني 
جبلم ومن يأباها، من ويدغثإلبجا نأيها من 

.وزسولة((الئة عصئ همد الدعزه 

الناهدوغمرو سنته أنى أبوباكربى وصبما [  ١٤٠٠]

 j( )بمانذحل ذلا فقثزيح بمي الرجل ني ®ناب؛ ت ع
•الأول" ثنجغإ؛ى هل 



ضس_متال، حدئئا قالا؛ لخمرو، زاللمظ ب
جاءت: قالت عابثة غن غززة، غن الزفرئ، 

ي.،فقاك:محغءثوائرأؤرفاغة1ر 
فثزويغ، ا١ طلأقىُ بت قطلمني رفاغة 

هيبةمئل مغة ما يإف الريم، بى الرحمن عند 
رُأئييدين٠ وقال ، الله ننول قثتشم ، القوت 

ءتأكأم،تدوض ختن لا، رفاغة؟ إلن تزجمب أن 
وحاليبمدة بم وأبو ت قانت ، عشينثك؛؛ ويدوي 
أبابم،ألأفئاذى ، و4ُ ثؤذَل ينتظزأف يايات 
اس؟ الله ننول بمد ئيهريه هدومحا ئشمغ 

ااتنضاسم.)ا(اكللأقاسواك:
بمنه.عن كناية وهذا الثوب، طرف : الدبة )٢( 

)■؟(انملة:لوةانياآ













•محر ابن روايؤ وش ؛ اللي" ررباسء ت الثورئ ض
.اش لردا،نم ت قال أناة ت منصور قال 

وأبوبكرشمنعد بى محثئنة [وكها ١ ٤  ٥٧]
بمر،لأيي والأه_ظ - \]أ\وو وغنزو فيق أيي 

سهغالمنكدر، ابن عن سفتاف، حيفنا ت قالوا 
\وظأتى إذا ; ثقول البجود ثائت : بمول جاي3ا 
أخوق،الولد كاف ئثلها في دئرها من ائرأثة 

قأتوأكنر خزثُأ' ؤساو.=فلم : فئزنت 
[.٢٢٣]١^٠: أئآُثثتمه 

-مثدفم^"■■' فغانف فوله في "ذاب ؛ رخ، ل ٠ 
■ص لكلأرض للولد هن ت أي ب؛زرع، ٢ )١ 

)ب(ش:مم.





اللمثغني بى زهاروف نعيد ئى الله عيد وحدثني 
بسوهب حدظ ت قالوا الرقاشئ، مغن وأبو 

سجغتت نال ، أب—ي حدقثا ت ال قجرير، 
وخدشي. الزهرئ غن ئخدث ناشد بى العماف 

أسد،بن معلن خدشا ت قال مغني، نلبماذبن 
الأاسار،ضضظابي،وهو:

صثخئدبن، -ثوهولا؛ ئهتلبنأييصالج 
فيوراد الخدث، جائريهدا ءس المنكدر، 

،ئجئيه شاء إذ الرفرئ؛ غن النعشان، حديث 
صماجفي ئ!—ك عيزأذ عيزئجية، ثاء ؤإذ 

واجد•

■وجهها عك ال-كئآ • ادصة ( ١ر 
امح.الراد:)■ا(اكءام;





اللهزشوو مال : شاق هزيرْ أبي غذ ، حاز، أيي 
يدعوامرأقةزجل بذ ٌا ، بيايْ شي رروالذي • ه 

.غنها؛؛ يزض ختن غليها ناحطا 
وأبو'كنف،ثنتة أيي وصثماأبوبكربئ ]خه؛ا/مأ[ 

أبوسنعيدوحدقني أبومعاوته. حدقنا ت شالا 
وهيربذوخدشي • وثتع حدقا ثال؛ الاثح، 

،كلهم جرير— حدقنا ت محال ، ثة واللعفل — حزبا 
متزَْأبي غث حازح، أبي غث ' لآ'ءمش اض 
انرأتةالنخل ذعا ررإذا : ه الئه زشول شاق : شال 
لعنتها، غليها عفنناف فتات ثاته، فلم فراشه إلن 

٠وضخ؛ا ختن انقلايكه 



wmM

خدسات نال ضنه، ش
النمرئ،جمزة عخزبن ص ثعاييق، بن مزواذ 

ضعثت محال سعد، بن الرحمن غيد حدقنا ت محال 
ررإن٠ الله زينول قال ٠ يمول لحدرئ ا سعيد أبا 
المحاٌإألرذلقزم متزله الله ثل الئام أقر يذ 

٠ينشررسرها؛أ قم إليه، وتلهي امرأته إلى نقصي 
سثمحجمافنننمر

عمرشغن أثوأسامة، حدsثا I محالآ وأثوكرئّسا، 
ضعت؛ محال ، سعد بن الرحمن غيد غن حمزة، 

ررإن٠ الله رسول محال ت تمول ألحدرئ سعيد أبا 

.المرأة،؛ قسرسز في راباب • خ، زف 
اباع.ت والراد ، الثيء إل الوصول ؛ لإصاء ا( 



نمضيالرجل اكامة يوم الله الأماثة أعظم مى 
زئال. ينشرسرخارافم إلنه، وئمضي ائرأيه إلى 

ااإنأنم<وابننمر;

تمحيبس وكنه أيوب بى قخثث وت ا؛ ١ ٤ ٦ • ت 
بثإنناصل حدقا : قالواحجر، بث وغلي 

بنئحئد غث ربيعه، أحتريي فال؛ جغفر' 
ينيتنئأو،ضاينتجريز،كث1و;

الحدرئتعيد أبى عش وأبوالقزمة أثا يحك 
هلتعيد، أبا يا ت ال قفأبوالتئزقة، قسنمأنة 

نمم،ممال؛ يدثرالعزو؟ الله. نشوق شيت 
قستثابلممضطلق، عزوْ الله نشوق نغ قرونا 

.الغروضانيأةوالآلأ،ا لأناب ت خ( )ق 





غن، مالك ص جويريه، حدقنا ؛ محال ، الصعي 
سمحيأبي ص مخيرين، ابن ض الرهرئ، 
فكناساط أص_ثثا ت ئال أغبره أنة ، الح-دوتي 

فقال، ذلك غن ه الله زشول ُتألثا قم ، ئعزل 
شلون؟اوإتمصنلون؟!وإتم لروإئمخم :لثا

هيإلا القنامة يوع إلن كائنة مشمة من ما أ لممغلون؟ 
.كائثه« 

:قال امحؤ، غئ ثضزبئ ا/سُ>ٍا ٤٦٠]
غنسعنه، حدقنا ت قال الممغثل، سربن حدقنا 
صسريث، بن تجد غى يثريث، بن آنس 

سبمغثةمنI لة ئك ت قال الحذوئ سعد أيي 
رالأت قال البي. غن ئعم، ت قال سعيد؟ أبي 

.هوالفاوو؛أقائما ثهعلوا، لا أن غليكم 



تقالا ، تئاو ذبنأ مثنى بن محمد صبما [ ٤ ١/  ٠٤٦ ]
بستني، وخذش • جعفر بس مخفي خدثنا 

.الخارث ابن ت نعيي حالي، حدقثا ت قال حسب، 
حدقثات ال قحاتج، سيبن مخموحدقتي 

،شعته حدقثا \ جميعا — قالوا وبهز، الرحمن غني 
عير، مثف، الإنثاد يهدا . . ب-مين. بن أقس غن 
ررلأالعزل؛ قي فال اليي غن حديثهم في أل 

وفي، نوالقدر؛؛ هائما ذاكم، ثمطوا لا أن غلخم 
منسمعتة \ نة قلث ؛ شعثه قال ت بهز رواية 

*نعم ' فال ضعيب؟ أبي، 
وأبوكابلالزهزايئر أبوارسج حش ا/ه[  ٤٦]•

خدظ: 'ئالأ لكمل، لأيي الثفظ و- 
غنأيوب حدقثا ت ، JUزيد، ابن ت وهو حماد، 



ءئفامحلةيلخ؛

ندةمئغود بئربن بن الرحمن عتد ض ئحئد، 
ضالشي. نئل ثال؛ الحذرئ سمحي أبي إلث 

محمأنلأشئواذم،ئلا
تررلأ'ءالتتمم؛ا ت ومحولة ت مخفي محال ، هوالق—ذوا، 

|همثإرهم.
]•ا-؛ا/ا-[>محاسينش،ئاو:طقا

صعون، ابى حدفنا ت فاق مغاذ، بس معاد 
^نسمإدئرالآنمّارتي،

سعيدأبي إلن زلة حش الحديث هري ت هال 
امحتيئال:محاتحزلبمدضه،ءقال:

تزفخ،الخزأة نة ئكون \;ج : قالواذاكم؟،، رروما 
أ؛خم)أوالرجل منة، ثخمل ونكرةأذ منها هثمث 



تفال مئة، ئحمل أذ زيكرة منها هئصيب الأمة نة 
،٧ هوالفدو قائما ذاكم، ثععلوا لا أن غليكم فلا ر؛ 

واللهت فقال الخنس، يه فخدئث ت غون ابى قال 
أكالهد1زبث.

حدقاقال ائاض، ش ختماج 
نئد،بى حماد حدقا ت قال حزبا، بى شنتمال 

غى، محمدا حدفغ ت فال غون.، ابن غن 
يغنى؛بئر، بن الرحمن غم بحزث إبزامحم، 
الرحمنغيد حدئة إيائ ت فقال ، النرل حديث 

ابيىلأنر•
مسملضش،فاو:خئئ

ئحئد،غى مقام، حدقئا ت فال الأكل، غط 



هلتمحي؛ لأبي هك : محال بتريى، م تجد غذ 
ثنتا؟الخزو في يدكر ه الله زشول ّنمغث 

حدسايمعنئ اوح،دسا وشاى . . . ثعم ت هال 
.ررالمدوأ؛ ت قوله إلن ، عون ابن 

الم_واريرئغمز بى الله غيد مش [ ٩ / ١ ٤ ٦ ٠ ] 
،-متال وئ-أحترثا ت غئده ابى هال . غئده تى وأحمد 

ض.، غنية بس ذ نفتا حيفنا الله غيد وقال 
ص، قزئ ص ، تجاهد عث ، ثجيج أبي ابن 

^ال:دكزاسمللرشولاش.،
فلات يفز ولم أحدكم؟؛ا ذلك فنل ررفلم " فمال 

فشتجلويةءفائهلبمتت ت أحدؤم ذلك يفعل 
إلأاللمةخاطها(ل



فال؛لأيلمي، ا معيد بن هاووذ حش [ ١ ٠ / ١ ٤ ٦ ٠ ]
>لو\إ6لأ،أحتزيي ؛ محال وف، بى الله غني حدقا 
غنطلثة، أيي بن ظئ غن صالج، ابن : بمني 

تيمول ستمهنخ الحدرئ شعد أبى عى ، ائودالب أبى 
منكلررما ت فقال ، الغزل غن ه الله زشول سئل 
نمنمةلم شي؛ حلى الله أزاد فإدا الولد، يعول الماء 

الث-صّرتي ا نشير ا بى أحمد وحدب 
،مائايي4 حدقنا ت قال ، حتاب بى نيد حدقثا ؛ قال 

عسالهاشمي، طلحة أبي ئى غلي أحبزيي شال؛ 
■■•Wjالنبي غن ، نبد أبي غى ، الوداك أبي 

يمثله.





ةيلسانلوثم!

لمذلك ءإن ه؛ الله زشول فقال علمها، أغزل وأثا 
;فقال الزجل، فجاء قال؛ ، الئه« أزاذة شنئا ينع 

لكذكزئها ئلمش التي الجاJيه إذ الله، ننول يا 
اللهغيد ا ررأن•' ه الله ننول ال فقحملث، 

.وزنو 

خدفلمافال اثام، يز خحاح وش [ ٢ / ١ ٤ ^ 
حثاثبى سعيد حدقنا ت قال الزبئرئ، أبوأحني 
بىعرؤء آحبزيى ت ال فمفة، أغل فاض 
جابربنص ' النوفبى امحار بن غدئ بن بمتاض 

يقغئث. ..زجوإلىجاء : دال اقه غني 
.شمثال حديث 

بنؤاتحاى شنته أيي أبوبكربن صبما [ ١  ٤٦٢]
حدقاأبوبكر وقال ، أحتزثا إنخاى قال . إبراهيم 



3ءتتتتومحتتء
:قال جائر غن ، غطا؛ غن عمرو، غذ ئمناذ، 

 iL? قال: زاذإنخايى ينزل. واي(ن نغزل
غنةنثهاثا غنة ينهن شبما وؤك_ال : شاذ 
م\0.

حدقنات ئال ثسيب، بث تلمة ُءش [ ١ / ١ ٤ ٦ ٢ ] 
،غطاء غث مغقل، حدقنا : قال أغتن، بث الحتث 

غنىنعزل غثا نمد ت يمول جائزا ضمشغ ت قال 
الله.غهدننول 

خدقئا: قال لمآا'؛أ/أ[وءشأئوعئالالمتشئ، 
عثأبي، حدقتي قال، ، هشا، ابث يغني، معاد، 

غهدغلن نغزل كنا : جابرقال غث الزبير، أبى 
■محنهئا ئنم ه النبي دلك قظغ ه، الله نبي 



خدقئا: ال ققئى، بن سند وصى [ ١  ٤٦٣]
ضلفعنه، ^دذنا 

بسلرخهن ا عبد سمعث ت قال حمئر، بن يزيد 
السنعن الدرداآ، أبى غى أبيه، ض حتئرئخدث 

،٢ ط قشطا بابي على مجح بامِزأة ايي أئه ه، 
فقالنمم، : ررسيذأنتيدها؟«ففارا : فقال 

نذحلأنغثةلغنا أن ررنفدهممت ت س الله رسول 
كنسلة؟ يحل لا وهو يورئة كنس قنزة، معه 

•لة؟؛ا فجل لا وهو ياثئدفق 

.الشنايا؛؛وطء مئع لاباب • )خ( ي 0 
ولادئ.الحاُلاشدنا )ا(الجح:

الكيرْ.افة : المطاط ( ٢) 







غنستارة قم ، شنقا،، ذلك أرلاذهم يضر فلا 
.لرذوكافيأدّا،طاش.:

:راومي : الئئرئ غن خديثؤ، في اللي غيد 3اذ 
.]1^:٨[# ^؛نبلش4 ٤٢٦ءإثإدا

تقال ثئته، أبي وكيبماءأبوبكربن 
بسيحئ حيفنا ت قال ، إسنخاى بن يختن حدقنا 
ءلإبن الرحمن عبي بن محني غن أيون 

ببجذامة غن ، غائثة غن ، غزوه غن ، القرشي 
اللهوسول سيغث I قاثث أئها ، الأسنديه وهبا 
أيونأبي مح؛ نعتد حديث بمش وذم ■ ■ه■

.ررالعنال،، ت قال عئرأقء ، والغيله العرل في 
محمحمدينئدالأيينمحومحين

حدقثات الا قثمير، لإبن ؤال1مذل — خذي 



تقال ، حنوه حدقثا ت قال يزيد، بس الله عبد 
صال1صرطقئ أبا أد عباس، بن م غثا قني حد 

والدةأحنز نيد بس أساقه أف ، منعي بن غامر 
اللهونول 1لث جاء زجلا أَف وياص، أبى بن تغد 
لةممال امزأتي، ض أعزل إني : ال مم. 

»ثمشزذوك؟«فقالالئخو:اشه:
فمالأولادها، علن أو؛ - ولدها غلف أشفق 
فارضصؤ صارا؛ ذلك ررلوكان ه؛ الله ننول 

لدلككال ارإن ت روايته رهئرفي وفال • والرومء 
•الروم؛ا ولا فارض صارذلك ما فلا، 

غلفقرأت : فال ينتف، بن صبمايتئ [ ١٤٦٦]

■١^٢" بن يحرم ما الوضاغؤ مى يحرم رربات • خ( )ل 





غى، عروة' بن يثاع غذ ا، جميئ" البريد 
عائشةعس غمزة، غى بكر، أبى بن الله غبي 

الزصاغةمص ءريحزم ت الد. زينول قال ت قالث 
.الولادة؛؛ مى يحرم ما 

تل ا همنصور، بس ى إنحا وصبمءِ ]آ'آ*؛ا/'اآ[ 
تهال جريج، ابى أحترثا ت هال ، الرواق غبي حدقثا 

بهيا• • • بي أبي ن الله غبي أحبزيي 
•عروة بن يثاج حدث ثئل ■ • ■ الإسناد 

غلنئرأت ; ق1و يض، بن نش حدنا [ ١ ٤  ٦٧]
غذالربئر، بن عروه غذ ، بهاب؛ ابن غن قابلب، 
ةسيالهاوأيي أح__1 أفلح أف ، أحتزقء أئها ، غائشة 

•المحل" ئيل مى الرصاغة فحرئم رأباب ت ع( )ل 



—الزصاغة مس وهوعمها ~ غليها يشتأذئا جاء 
،لء آذذ أذ فابيش ; قاJc الججاث، ائزل أف بغد 
،صئعئ، يالذى أحتآئة الله. نول ٦ حاء فلما 

1أمنىأناذنلةتي
ئال؛ثنته، أمي بكربي أبو [وصبماء ١ / آ  ٤٦٧]

غزوه،ص الزغرئ، ض عيتثه، بى نمتال حدسا 
الئصاغةبس غمي أئايي ; فاك غايثة غن 
حديثدذغث_تى فدكز . .نمنم.أ'دي بن أفلح 

ولم، المزأه أرصغتني إئما ت فلت ت وواد مالك، 
ررترثراُياواك-أز:: فال ٠! ثزضشي 
.نم،ثكآا 

.بالزاب ولصقت افتقرت تربت ( ١ / 



أحتزئا: قال تحين، بى حزمله وٍش [ ٢ / ١ ٤  ٦٧ ]
ض' يرئش أحبري—ي ت ال قزف، ابن 

جاءأية أحترئة، غائشة أل ا عروق غن ، شهابا ابن 
ئرلبع—ث،قا غليها يشثآذف المعيس أخوأيى أمحلح 

مسنغائقة أبا أنوائمعشن وكسال ، الحجاب 
—هواللI همك ت غائ_شه دألش ، الرصاء 

خنأطنزبوافه؛فل
أزصعشنلكن فوأوصعتي' ليس الفص أبا 

ه،الله زشول يحل فلما عائشة؛ قاثث امرأية، 
الءغ؛سأيمب أح-ا أفلح إ0 ، زسول يا قك؛ 

ختنلة آدف أذ فكرك علئ، يمثأذل جاءيي 
،لة« ررائ،وذي : ه \ذأئ ل مم! : قالث أتتأذئك، 



محيحرموا ■ ثمول عائقة كاثث مدلاث ت عروه قال 
.الشسامئ ثحزنول ما الرصاعة 

يننمد،قال:أنيئا
•• • ١^٧ ض ضر، أمحرئا : قال ،  ط
نش-تأذلأحوأيي أملح جاء ت الإساد يهدا 

عمك،ررفاثة * وفيه يثحوح_دذهم، . .. علتها
وثاقأبوالقعييزوجالقزأةاثي، ثربثيمينك؛؛ 

عايشة.أزصعئ، 
وأبوكزف،ثية أيي أبوذكربن ءُء>ظ ٤ ا/  ٤٦٧]

ضأنمي، غن هشام، غن نمر، ابن حدذئ1 ; قالا 
ت_نتأذلالؤصاغؤ من غمى جاء قالث؛ غائثه 
—ؤIjiأسثامرزشول حش لة آذف أل ئأبتش عني، 



مىعمي إف قك؛ س، اللي ننول حاء قلقا ، .
فماللة، آد0 أذ فأنث علئ، اسثاذل الرصاغؤ 

:ئك غئك،ا، ررظطحُآُظلئك؛ ه: ننولالئه 
إالرجل؟ ينتيتش وثم ، المزأْ أزصشي إقئا 
.فلتيخ ؛ عمك ررإئة ت محال 

حمدقات قال ، ١^^١^ تيع 
يهداهشام حدقا ت محال ، نئد ، يعيي ، حماد 

.. . —ا غلئهاس__ثاذل ، محعيي أيي ألّأحا ، الإساد 
محدكررحوْ.

أحبرئا٠ قال ، يحئ بن يحنن وصبماء [ ٦ / ١ ٤  ٦٧]
،ثحوه الإسناد يهدا • • • بشام عى ، أثومغاوية 

.أثوالمعئس •ءلئها اسآذل I محال عئزأئة 
)ا(الولوح:الدحول.



قال؛الرراق، غبي حدقنا قالا؛ زاؤع، بى ومحمد 
أحتزبي: قال ، غطا؛ غن جريج، ابن أختزئا 
اط'ل: قالت أختزتة غاشة أف بن غزوة 
قال~ قرددثة أبوالحغد، الرصاغت مى غمى غلى 

اشئجاء ئلئا - ئواثواض ائقا ; ِلي'هثام 
ترثلذ! أذنت ررفهلأ : قال ذلك، ختزثة أ. 

.يدكءات أؤ س يمينك 
/خ[منائينس،ئ1ل:طئا

أحتزناقال؛ رئج، بى محمد وحيفنا نيئ. 
غىهرالث، ص ي، ش بن يزيد عذ ' المحث 
منعثها أل أحتزئة,، أئها غايثة، غى عروة، 



افحجتتة عليها اشةأذل ~ أفلح بمش — الرصاعة 
فختجميررلأ ؛ لها فقال ، الله. زشول ئأحتزث 

•الئتسياأا مى يحرم لنا \ؤرأض\ضخ' مى يحزم فائه منة؛ 
:;٩[وصبماغطال1هبنئغاذاكرئ،ئال ١٤٦٧]

ص، الح^ك١إض شغته، حدقئا ; قال أيي، حدقنا 
•قالت عايشه عن عززة، ص مالك، بن هراك 

تة،قثأ أذ فأبيت نمي، بن أفلح علي اسثأذذ 
أففأنث أحي، امزأْ أزصعتك عمك فأزسلإئي 

لة،ذلاثا قد'كزن ، الله زشول محجاء لة، آذذ 
.ظنهءئك« ررلندغلغلئك، : فقال 

حزبؤوذوشمأ قيئه أبي أبوذكربن حمبما [ ١  ٤٦٨]
٠الوصاغأ؛( ين الأخ يئن ثحرم ت خ( رل 



umM&

تقالوا بآتمر، لأيي ؤاللئفل - الغلاء ئى ومحمد 
بنشغل ص الآء-قش، غن أبومغاويه، حدقا 

:قال غلؤ غث اليمن، غني أبي غذ ءسدة، 
شزئشفي ثنوى نك ما اللي، رسول يا ت قلت 

شم،; ئك ضآ؟« : قال وثدغئ1؟ا 
فجللا راإدها •' ه الله ننول فمال ، حمزْ بئث 
•الئصاغب؛ا بث أجي ابمة إئها لي؛ 

بثؤإنخاى ثنته أيي بث ويبماءعشماف 
حدقا: ئ1ل نمر، 'ّصبمااين جرير■غث إبزامحم، 

تقال نمرالممدمي، أبي بئ محمل■ وحدقا • أبي 
-تمثاذ غث مهدئ، بث اليمن غثي حدقا 
مقلة.الإنثاد بهيا . .الاغقم.غن - ئئهم 



ع1تتئمحقتء^
اJ:طظ[و>محاصJاثينخ^ك،ث١٤٦٩]

زيد،جائربن غن ققاذة، خدئئا : قال هنام، 
ابمؤغلى البي.أربد أف غثاص، ابن غن 

أجيابنة إئها لي؛ ئجل لا ررإئها فقال؛ ، حننه 
منيخزم فا الؤص_اغة من ويخزم الزصاغة، من 

.الئجءإ،<
حدثئا: قال خزبؤ، [وىبماْرهنزبن ١ ١;  ٤٦٩]

بنيءح؛ى بى محمد وصبما • الفطاذ وفو؛ يختن، 
ءمر~سربي حدثنا قال؛ المشي، مهرال 

أبوة قنا وحد ثغتف. غن جميعا، 
غنئهر، مبث غلي حدفئا قال؛ ثنية، أبي 

.. قثاذة'. غن هتا، كلأ - غزوته ر بن شعيد 



ائثهئشعته حسدفغ عنزأف ، سثواء هماج اثئاد 
حديثوفي ، الرصاءة،ا من أجي ررائثه ٠ قوله هئذ 

منيخزم ط الرصاغة من يغنم ر'وإدة ؛ سبيل؛ 
سمعتت عمن بن بشر رواية وفي ، السسبأآ 

نني■بن جابر 
بنوأحقد الأيئ تعيد بن هازول وكإمحا تا ١  ٠٤٧ ت 

أختزيي: نال ابثوف، حدثئا : قالا عيضن، 
سؤنقI ئال أييه، عن بكير، بى محرقه 

بىمخمن سممغ ت يقول منلثآ، بى الله عبد 
الرحمن،غثي بن حقتد سمعث ت يقول قشلح، 

Iثئول الشي زوج سلمه ام سمعث ت يقول 
غنالله رسول يا أئث أين : الأه. لرسول قل 







أفحتسا، أيي بن يزيد ص الليث، أحتزئا ؛ قال 
أفحدقة، عزوة يدؤرأف كثب شهابا بى محمد 
زوغحسه أم أف حدقة، سلمة أيي بئث نيثب 

هم.حئمحا،أهقاكِسش.:
اللهننول فقال ، عره احني ائكخ الله، ننول يا 

I الله،نحول يا ثعم ت ذلك؟ا؛ممالأا رأثحئ؛ن ر
حيرفي شرقيي س وأحب بمحيتث، لك نشت 

ثنسلآط1ض%هوزضوضه; 
ثثحدثقإئا ، الله نحول يا ت هملغ ت قالش ، ^^٠؛ 
تق—ال ، لمة نسأيي ئث درة ينكح أف ثريد أئك 

اللهرنول محال ، ئعم ت أويسده؟،ءمحاك ررينت 
حلتما حجري في ربمئي  'ضلم أئها ر'نز ؛ ئ. 

أزمحشيالزصاغة، مذ أخي ابمة ا إنهلي؛ 



انكنبنغلي فغرصى فلا قوينه، سلمة وأبا 
.ولآأحواذ5ناا 

قال؛جدي، ض أبى، حدقني قال الليث، 
حئيد،بى عند زحدقثاة ■ حالي بن غفنل خدشي 

:قال الزئرئ، بزإبزامم يغقوث أحتزيي ثال؛ 
،كلأمحا س ئحبي بن الله غبي بى محمد حدقثا 

ثخؤعنة ختيب أبى ابن بإسناد ■ • • الرفرئ عن 
؛مَْ حديثه؛ قي ثلمهم أخد بمم ولم خلتيه، 

حدقئات شال ، حزت زهيربى كش [ ١  ٤٧٢]

.واكئشن؛ا الغصي في ررباب ت خ( )ل 

























خدشقال؛ جدي، غى أبي، حدقتي قال؛ 
محلئثخ1نم،ضاينبجاب،كقاو:

امةأن ، زمغة بن الله غبي بى أثوعتئدة أحتزض 
سلمةأم أئها أف ، أحتزئة طمه أيي بئث زينب 
المحيئاقرأرواج أبث ثمول؛ كانت ق النبي ززج 
وثلنالئصاغي، طك أحدا غليهن يدخلى ذ أ. 

أوحتنهاوحمحه إلا هدا ئزى ما والله ت لعائشة 
غلئثاهويذاخل قما ، حاصة لماض الله زشول 

.زاييثا ولا الرصاغه بهذه أحد 

حدقنات محال ، الشرئ بن [وييوساد ١  ٤٧٧]
غن، الئغثاه أيي بى أشعث غن ، أبوالاحوص 

.الخجائاائ ألاصائ نابإك ت )خ( ل 0 









ملكتما ررإلأ ت قال عئرأئة رزيع، بن يزيد حديث 
انمفتيدثزإذا ونم ، و؛قم« فخلال مئين يى\ومخأ 
•بمدئهن 

حدقئاقال؛ حّيط، بى يحئ أ[وصي ا/  ٤٧٨]
سعيد،حدقنا ت قال الخاوث، ابئ يغنى، حابي، 

ضئثاذة/ا
الخاه،حبب بس شف وخ ا/٣؛؛ 

تفال الحارث، ابى يغيي، حالي، حدقا ت قال 
ضالخليل، أب—ي ص ، ئثاذه ض شنته، حدقنا 

لهنأوطاس يوم سنتا أصابوا قال تعيد أيي 
ؤو\كةضكخالآيه هدو  cJ_^jLs، ءتحو؛واأزواج 

ءنسهنامحأصلم<]اس:؛آل



حدثقات ثال حسمي، ئى / ا  ٤٧٨]
سعيد،حدقنا ت قال ا الحاوث ابى عنى، ي، 

ئحوة.الإسناد يهدا . ■ ثاذة. حمض 

ينص،قال:طقاكق.
ضاللط، أحترئا قال؛ رئج، بن محمد رحيقنا 

*قالت أئها عايثة، عى ، غروه عن شهابا، ابن 
ضوقعة بن وعبد ص، وهما أيي بن يعي احنم؛ 
أخيابن الله زشول يا هدا ت سعد قعال علام، 

ائغلزإلثابمق أنة إلي عهد وئاص، أيي بن عتنة 
أجيهدا زمعة؛ بى عند ال وئشهه؟ 

ويدبي،بث أبى قزاش علث لبد اللي' زسول يا 
.الحجزا، نشنام الوني لُباب ت خ( )ل 



تئنافتها فرأى شتهي الله.إش فنقلنزتول 
للمزافم،الولد غني، يا ررئولك : ممال يغتتة، 

ينثياسوذة منة واخثجثي الخجز، ؤشنام 
يدثزولم نط، ترشوذة' فلم : الت ق، 

ارياطو«.سدينونيملأ:
منصوروأبوبكرنىصبمامعيدبى 

بىمشنال حدثنا ت قالوا الناقد، وغمرو سينه أبى 
أحتزنات قال حمتد، بس غيد وحيفنا عييثه. 

غنكلأهما — معمر أحتزئا قال؛ الرواق، غيد 
معمراعئ_زأل ئحوة، الإسناد بهيا ■ ■ • الزهرئ 

ولم، محزامء ررالذلد : في محئة دائن 
ررشاماضز(ر:يئثزا

الزاف.)ا(الطعر:





ءنغالإ1خمم>أ

صوقرة: ّتلئة، وأنمي تعيد ص الرغرئ، 
عى„، سعيد غن ت ومره ، سئمة أبى أؤ ّ ، سعيد 
حديثبيثل ■ • ■ ه البي ض غريرة، أبي 

معمر.

'رئج بى وئخئد يختن صبمايخئبى [ ١٤٨١]
،1شهئنسو وحدثثأ الئئق. أختزئا : محالا 

،ءزوْ ص ثهاب، ابن غن ثثث، حدقنا محال؛ 
ذحلالله. زشول إف ثالث؛ أنمها غائثة غى 

ررألم: ممال وجهه، ا ،أتاردزُ يئرؤأرنشرورا علي 
حارقةشمي ريي اإنن دظ-زآذهتجززا أن ت-زتي 

.الولدث في العاقة خم، ررباب * رخ، ل ه 
)ا(انيص:اسنوالأطرةهمق.

الحبهة.تحطوط )٢( 





ءأجالإسوء 

عززة،غذ الزنرئ، ض تغد، خدننا 
الئوهورسول قايفئ، ذحل فالت؛ ائشة عص 

خارقةبن وؤيد نني بن وأساقة شاهد، 
منبمصها الائدام هذو إذ ت فمال مصشجعان، 

وأحنربهزأعجتة، الثئ بدلك نمث بمض، 
.عائشة 

خجينض،،ئاو:يذا
وخدقئاعئدبنأ'حتزنييوئش. : قال ابذوف، 

اختزنا: قال الززاق، غني أخبزنا : قال لحسي، 
بهيا• ■ • الزهرئ غن محم، - جريج وابث ضر 

خدثفي وراذ خديثهم، بمعنث الإسناد 
•قائما تجزر وكالأ : يوص 







يهدا. . حميد. بن الرحمن غئد غن أثوصمرة، 
الإتنادمثلة.

:قال ، الغلأ؛ بن مخئذ أبو'قزئ_ا حش ٤[ ا/ ٤٨٢]
الواحدغثي غن غياث، ابن بميي؛ حفص، حدقنا 

ائنأبمنصوبجننسايمحنبن
اللهننول ذثرأف تامة ام غن هشاح، بن الحارث 

ررإنقال؛ — فيه هذا — أستاء ويكز ززجها، ئه 
نكمئغت يإن لشتائي، وأتح لك أتح أن شقت 

.ضئغث

أحتزئ—ات ال قيخين، بن يخين صبما [ ١  ٤٨٣]
بنأ'ئي ص قلأبة، أبي غث حالي، غذ فشيم، 

ت)خ( ق 0 





wmmm

بلبي.تئغكاف • قال أش ص ئابي' ص
المرأةببمهىلابمهيإلى ئتم فكافإذا يشوة، 

محنيسممحمحسلكسنيس
ريثبفجاءث غائشة، بيت فى هكاف يائيها، التي 
اليئؤكفث نينب، فذو ت قفانث ا إليها يذم فمد 

وأينتفمماوكارا،خشادا ^تدة، 
،أصؤائهما. مئمغ ذلك همزأئوذكرغش الصلاة، 

زاح_ثُأُالصلأؤ، إلى الله ننول يا احزخ • قفال 
قفالت، M اليئ قخرج التراب، أماهءس قي 

قنجيءصلأئ، القي. نفقي الأل غايشه؛ 
قالبى قض قلما ويسل' أمحبجّق؛سل 

فيه.أغلظت قولا منها واحدة كل قالت نقاولتا: )١( 
•ورب بالدين ءرًه ت التراب وحثي حض )٢( 





تقال يته، ق—أبى أبوبكرض [وصبماء ١ ا/  ٤٨٥]
تقال الناقد، عمرو وحدقنا . حالي بن عفنة حدقنا 
رهيئ.حدقنا : قال عامر، بن الآ»ن_ود حدقنا 

بنيوئش حدقنا ت قال مينئ، بن مجاهد وحدقنا 
هشاحغن ظهم، ّ شريك حدقنا ت قال مخئد، 

يمعنن٠ . . كثزث نما سؤذ0 أف ت الإساد يهدا 
٠ثالث ٠ ش—ربخا حدث؛ قي وراد جرير، حديث 
.بمدي ئزوجها امرأة أول وكائث 

أبوأمنامة،حدقنا ت قال ، أبوآقريما صبحا آ ١  ٤٨٦]
أعارنحث : قالت غايثة غن أييه، غن هثاح، غن 

ا>ذابنيمفٌؤصننئشاه)خ(:ل0 
.الآية«



ضاللأضومحمحِسش.
اللةأنزل هلئا سها؟! اومزأ0 وئهب ت وأهول 

زننئئاء ض إلبمى وي ينثن قائ نن ره ؤ قق؛ 
قالت؛[، ٥١]الأح—زاب؛ءزل_ث،ه يثن أبثثتمق، 

فيللث، ص إلا وثلث، أزى نا زالله : قك 

ئ|،أيرةرننأديفتة،ئال
أبيه،عس هشام، غن ، رشلتذا0 بى غبده حدقثا 

امزأ0قئشحيي أما ; قفول ثائت أئها ائثة، غص 
نن'■حمح،أئرلاشُهق لزجو ثهبثمتها 

[،٥١:]الأحزاب، من ويمةإلتلث، بعثن يشاء 
س1لزئك،كائلائ،نيضالأ.

•ويوسع،،_، عنلثا محقق أي؛ : عواك ي لك، اؤع ي( )١ 



بنومخمذ إبزاهم، بس إضخائ كيبما [ ١ ٤  ٨٧] 
محمدبسحدثئا حاتع، مخئدبى محال ، حاتع 
أحترييفال؛ جريج، انس أحبرنا فال؛ بكر، 
قيموئةجثازة غثاس ابن قغ حصّزثا ت محال غطاء 
هذهغثاس؛ ابى ممال ~ يترف ~ الني. روج 
،تزعزعواقلا نغثها زئخئم قادا الني.، روج 
هاللي زثوو بمد قإئآكاذ ، وازمموا، تزلزلواولا 

قال. يقسم!^١-^؛ زلا ن، لثنا يقسم قكاف تنغ، 
بنحيي نثا صفيه ؛ لهايقم لا التي ؛ غطاء 

أخف.

~حفيي بن وغبن رافع بل صبمامخئذ [ ١ ا/  ٤٨٧]

,الشتاء؛؛ يظي المشم فزك قي ت خ^ رف 



ئ٤الإهلإمحأ

■• • جريج ابن ض الرراق، غني ص محنا" 
ثائت،آحزئن: غطاآ ثال وزاذ: الاتئاد، يهدا 
.ء لمد يا قاثت ، قوثا 

ئقىبن وئخئذ خربؤ نس زهير صبما [ ١  ٤٨٨
بسيحنن حدقنا ت قالوا ، شعيد بى الله وغتثد 
بسشعيد احتزنى ت محال ، الله عبيد عى ، تعيل 

البيض هريرة، أيي ص أبيه، ص نعيد، أبي 
ؤلخسها،لمالها، لأزج؛ المزأْ ررقتكح ال؛ ئ. 

قرنتالدين بذات ناظمز ، ؤلدينها ، لجمالها 
.داك 

تمحال ئمئر، بن الله غبي ئى محمد [ويبتا ١  ٤٨٩

.١^^^ ذات لإتابالآشتفاج ت رخ، ي ك 
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بنالملك غني حدثثا ت ال قأيي، حدقا 
جابزبىأحتزيي فال؛ ، عطا؛ ص تلبمايت، أَدي 
الليزتول عهد في امزأه قزوين قال؛ الله عند 
جائر،ا ررتال؛ فماشي. ث قلقي.، 

قشب؟؛،أم ءيم : محال ئغم، : محك قزؤجث؟« 
محك؛، ئلأءنهاا؛ ارمحهلأيكزا محال؛ قيب، • محك 

ثذحلأ0 فحشت أحوات، لي إ0 الله، رسول يا 
ننكحالمزأق إن إذن، ت محال وبيثهى، تيني 
الذبميدان فعليك وجمابجا، ومابجا، بي؛ها' غلث 

.نداك؛ تربث 

حدقامحال: _، ]ا<اا،ا/ا[صبماضدالأيين 

■"؛ابضبمجاإأهمُ • خ، رق 



عىمخاونما، عس شعته، حدقنا ت ئال أني، 
ليفمال ، امزأه ئزؤ-يت ; ثال الثه عند جائربن 

ئغم،ت ئك دووجث؟اا ارمل ؛ اللي. ننول 
ررفأينأئث: شال قئتا، : شك »أدكزاأمثئتا؟« : شال 
مدكزتائقغته: شال . ؤلغايها؟((الغذازى من 

جائر؛مئ سمئئة محي ت فقال دينار، بن لغمرو 
.»فهلأجاريقتلأءبجازئلأءن،ث،« : شال ؤإئقا 

وأبوالئبمعيخبج، بى يض،  UVEY؛/  ٤٨٩]
صليد، بى حماد أحتزنا يمني، قال ، الائرايي، 

موئندثار،ضجادربنتالأي،أن
~محنئعا ت شال أؤ — بنات يئغ وثرلأ هلك الله عبد 

ررتات س الله زشول لى فقال ، قثئا امرأه فثزوجغ 







ررمات ممال ، الله يرنولؤ أثا قإدا هالممت ، الإبل 
إئيالله، ننول يا ت هلت جائر؟؛؛ يا يغجلك 
فزوجتهاررأئرا ت ممال ، يغزس غهد حديث 

جاينهارفلا ت هال قثب، بل ت هلث ت هال فيتا؟اأ أم 
المدههدمنا هلما ت ثال ، وثلاعنك،، ثلاعنها 

لأسملواضئاJخلص-
وتضئُأا، الشئئ؛ا، ئنتشط م - قا; صم 

الكئسفقدتت ررإذا I وقال ت قال ، القّغينهاا
.الكنس«

الزواحواس.)ا(المس:
.والتسريح بالغسل العهد البعيدة المرأة ت الشعئة ( ٢ ) 

.بالحديد العاقة حلق ت الأستحداد )٣( 
.للولد طلثا جامعوهن ت أي ؛ الولد طلب ت الكيس ( ٤ ) 
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ال:قي، :بل ممك شا؟اا أم ررأيكزا : ممال 
ىلِإف : هلت ، وتلأءئك« تلأيبجا جابيه رافهلأ 

ئجمغهىائرأة أقنوع أف هأحث أحوات، 
قادم،إئك ررأما : هال علتهى، وثموم وشئضؤئ 

ررأتمع: هال P الك-يشاا، فالكنض يدنث فإذا 
ثمياوهثة، مني ماثثزاة قغم، : هك جملك؟،ا 

هجئت، يالمداة وهدت الله. ننول هدم 
راالآ)ا: ممال المسجد باب غلى هوجدثة المشجد 

جملك،لافيغ : هال ثعم، : هلت أ، فدمت؟ 
واذخلفضلض،هال:مملأضنم

ليلورق أوقية، بي يزف أف بلالا فأقر زجت، 
هلماهاوطله_تا : هال الميزان، في هآزحح يلأل 

.الشمس وطلؤع الفجر ، J؛rjما ت الغداة ( ١ ّ 





يقمنيكداوكداوالله ارأقسنيب ؛ قال اللي، ئي يا 
:لي وئاو : ئال مولك، : علت : قال لك<ا، 

ررفئنا; قال ئعم، ت ملت أساش؟ا< بغد 
تزؤ.؛تررفهلأ : قال محا، : ئك : قال ، دكزا؟« أم 

وولأءن_كوئصاحكها، زان—ضاحكك يغ
يموثهاكلمة وكاثت أثوئصزة ال ق. 
اقعلكداو'قداواللةيئفرثك.ت الئنلموذ 

لا'ح،ا/¥[>خاسمالئاذدصأديمحز-
صشمناذ، حدقا ت قالا عتر— أيي لإبن واللمفل 

قال: قال ئزيزة أثي غن الاعنج، غن الزئاد، أبي 
لنفبملع مس حلمت المزأْ ءان ؛ الله. زئول 

.^^اةاكا؛وافئيبهن،؛٠ )خ( ل0 







ء؛جالإاغيئ

..اليم،ضأديمئزة،ضيه.
يمثله.

يهحدقنا ت قال معزوف، بن صبماهاروذ [ ١٤٩١]
غنزوئِنأحتزيي : محال وف، بس الله عئد 

حدقة— هزيرْ أيي مولن ~ يوئس أبا أل الحارث، 
املآصأبيممحة،صزثوواشهئال:

.الدفزا؛روجها أئئن تحن لم ، ' ٠١۶
حدقنات ثال رافع، بس صبمائحئد [ ١ / ١ ٤ ٩ ١ ل 

بنهماج ض معمر، أحتزثا محال؛ الرراق، عبد 
غىأبوغريزة، حدقنا ا قخدا ت محال مئئه، 

•دوجفا" أش ثحذ نم نزلاحواء رربات • ، ٤١ق
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اللهغني وكاف ووايته: في زئج ابن وزاد الئتاء. 
طلقتأنت أما : لأحديرقال ديك غن تئو إذا 

أمرئياللي. زتول قاف مرئئن، أؤ منة امزأثك 
غليكحرمت ممد قلائا طلقتها نحث ؤإل ، بهيا

أئرلثومحنت فئزلث، حشثئكحزؤ.ئا 

•واجدة ثطلمة قوله؛ ض اللط جود ؛  ٢۶٥،
ي،ا/آ[لأطسوينضاشينض،

غنالله، غشي حدقنا : قال ر، خدقئا ; قال 
عهدعش امرأيي طلك عمرقال؛ ابن غن ئافع، 
غمردللك فدثر حايص، وهي اللي زشول 

شملنذغهاارمزئفلتزاجغها، : ممال ه الله لرنول 
طهرث،قادا أحزى، حنشه تمص ئم قطير، ختن 





ياضض،لمههاقلأ0
س؛بماللمةافيماشأ0هبجا

الزجلض ضل غفزاذا ابن فكاو : فال ، الئتاءُ 
أنأما يمول؛ حائض، وهي امزأئة يهثلق 
أ0أمنة الله ننول إف يئثين، أؤ واحدة طلقتها 

أحرى،حئصة ئحيص حش يئهلها ئم يزحغها، 
ألقبل يطلقها فم ثطهز، حئى يمهلها فم 

غضثفمد ثلأنا، طثمثه—I أئت وأم؛ يمشها، 
وبانثامرأتك، طلاق مث يه أقرلث فيما نبث 

مثك.

بمهروممدإلا فيه رجعة لا الذي الطلاق ت لبينونة ا( 
•جديدين 









ضأيون غى إبرامحم' بس إسمامو حدقثا 
منيخدش ط بمشرين مكثت ت ثاو سرين ابن 

وهيفلائا ائرأثة عمرطلق ابى أف أيهم، لا 
أئهمهملا فجعلت يراجعها، فامنأف حائض، 

ء_لأباأبا لقست، حش الخدث، أء_رءن ولا 
"ب ذا وكال - جيرال-امح بى بوئش 

طلقأئة قخدئة، عمن انس تأل أئة فخدفني، 
يراجعها،ةامرأ0 خائض، وهى ثطييفه امرأثة 

أقإفةمهُآُا • ال فعلميي؟ أفخسث ؛ هلمث ؛ قال 
أؤاانتحمق؟ غجر 

حيفنات قالا وقنط، أبواليع [وصبما، ١ * / ل^٩^١ 
.للاستفهام ماذا ت بمعنئ كلمة ت عه ( ١ ر 







بخغاق>امحذمحت

تجز1زأث1ل ة؟ا يتثئما : ال فبها؟ 
وانشنمق؟!

لأامح،ينمح،،ىل؛أنيظ
بنأنس ءى المللي؛ عبي ص الله، عبد بن حالي 

اليامرأته ض ابنغمز، شألت : قال سترين 
فدكزذيكح_1ئص، ومي طلقتها ت قال طلق، 
رائ_زئفإنزاجغها،فمال؛ للثي. فدكرة لغمر، 

،فراجعتها ت هال ، ل0لهيفااا طهرت 
التيطك ئاعثددت : هك لطهرها، طئئئها ئم 

بها،أغثي لا لى ما ت قال حائض؟ وهى طلمث 
اؤ١شئقJئا؟ عجزث محت قإل 

.ارتاب ت ف ه 



صط,سينهموالأثر،قو
حدقئا; قال جغمر، ئى مخئد حيفنا مثر ائى 

غقرائس تمغ أئة سترين، بن أنن غن تجه، 
نمؤمأش خاص، وهي امرأتي طلك قال؛ 

إذانم فالنزاجنها، رائرئ ت فقال فآحتزة، الئي. 
أفاحثث: غمز لأش ئك ، فلنطئمها؛< طهرت 

فال:_؟!بتلكامحق؟ 
حديثاقال؛ ، يخئئىحسب، ]؛آإا/ا'ا[وصي 

بنال-ئحئن غني زحدقيته ■ الخارث بن خالد 
,.ثغته.حدقنا ت ئالا بهز، حيفنا I ئال بئر، 
،حديثهما في عئرأل الإسناد، يهدا 
مها؟أئحثث نة؛ ئلئ، قال؛ حديثهما؛ وقي 
فنه؟!قال: 
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نزىثبمت : عتروأثوالزبئربمقغ ابن تنآل غزه 
عمرابن طئق ممال حائقا؟ امزأئة طلي زجل في 

ه،الله ننول غهد غلث حايص وهي ائرأثق 
بناش ظ إف : ممال قهززتول!ش. قال 

•اليي. لق فقال حايص، وهي امزأثة عمرطلق 
أوفلنطلق رءإذاطهرت وقال؛ فردها، ، ارلنزا-إغها« 

ابثمحز:وقزأيه:ؤت!آئفا!بمك((،قال 
ءئته؛(همز )ف، نئللقوهن آلثتآئ ظلقئم إدا اي 

١[.]الطلاق: 

حدقنا: فال اللمه، غني بن [حشهارول  ١١٩/  ٤٩٤]
ضالربير' أبي ص جريج، ابن ض أبوهمام، 

.جوضهاكة..ابنءتز.



حدقا: قال زافج، بن محمد !أوصي ٠ ا/  ٤٩٤]
:قال ، أخرنا: قال الاراق، غثي 

أبمثبن الرحض عند شجغ أية أبوالربتر' أحبريي 
■• • ابنءمزوأبوامحبمغ بمال ءزؤْ' قول 

يخمثخياج،ومحمحالريادبم
إثما؛ عزوةَ مولئ فال؛ حنث أحطأ ممدلرإ،نازة: 

مح"ٌؤشمْ•

رافعبن زئخئذ إبرامحم بن [صبملإسخايى ١٤٩٠]
وقالأحتزئا، ئ1لإسخ1يى؛ واقع، لأبن اللمظ و~ 

نغمر،أحتزثا قال؛ الرواق، غبي حدقا رافع؛ ابن 
:قال غشاس ابن غن ، أس؛ غن طاوس، ابن غن 

.سئها،ا ١^١^٥ وأن لإفر، ؛ رءآ ي ه 
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'■بمني يشاح، ص إئزابيم' بس إسمابمل 
الئمائ،قاو:ىإبيمحلأبيهم
بجينمح('صبينمح،

يم؛و<أآ،الحزاح في يمول؛ أَئقثاف عئاس، بن اض 
لهفمص •' غبماس ائس وفال يكمرها، 
[.٢١:]i^^، -ثثنق4 أتؤ؟ 3^)،^ 

لآبم؛ا/ا[ُىبمامحينخاضئ،ئاو:
'محم أبي ذن يختن ص شلاح، بن ٣^' حدقئا 

جيربس سعيد أَل ، أحّز:ْ حكم بن يغلن أل 
الئجوحرم إذا ت ئال عباس ابن تيغ أئ؛ ، أحبرء 
ءنI وقال ، يكمرها _J، مهى امزأئة، عليه 
[.٢١:]١لأحزاب خثنه4 اتؤ؟ زئؤوأش 4 لظي 

المتم.: اليمين )١( 
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ئمت قاو_ثا يفزائه، وت_أمرايى يكوثا لم أبوئ أف 
'_jjiتل >نتأمحألةى : »إنالدتققفال : قال 

أمثشتفنئتت_الين وزيثثه—ا آلدئتا آفتوق ئردذ كئؤ؛ 
أللتئردذ مخ—3 نإن رج؛ ■نجيلا نراحا وأسزحضى 

تطقلنمننث أغأ أه  ٤۶و\مٌ ذذحوه 
:ففك : قالت ، [<؛ ٢٩،  ٢٨:]الأحزاب عظيتاه أجنا 
وزسونةالئة ليذ ًإدي أسثآبرأبوئ؟أ خذا أئ قي 

الليزشول أزواج فغل فم •' ثالث ، الاجزه والدان 

حدقنا؛ قال يوئز، بس شزيح صبما [ ١٤٩٩]
الغدوئة،ئغاذة غن غاصم، غن غثاد، بل غثائ 

^ك:ثالزنولالأي.بمأذقاإذا
منؤد_رإى ت ئزلت تغيما منا المزأة يوح في كاف 



[،٠١]الأح_زاب:دئائ4 نن وئثوقإلتلى بئنن يثاء 
الهزنوو لِئقولن محي، فقا ئغاذة: ثها فقاك 
لكفاظدمح،؟قاك:لأئ،أ/و:إ0 .إذا 

شط■ش أحذا أوثر إلي'نم 
أمحزئا: ثال هيشن، بن الخن ا[ُء،بج1، ; ١٤٩٩]

يهدا. .غاصب.ا أمحزئ: ال ئازك، النيابن 
الإنثادثخوة.

:ثاو الئميؤمق، يلخى بس لخن( يبما [ ١٠٠٠]
ضإضابملضأسحاك،ض

اكشل.)ا(الإطد:
.ررذأبمتةاا)خ(تيف0 



ئد: غائثه ثالث : قال مشنوق ص الئغبي، 
.طلاقاثغدة قلم ، اللي. ننول حيزئا 

ْا/ا[>غمبجينرسم،قال:طتا
مح،ينم،صسةئنوخانم،ض

محزناشاِلي :^1 قال مشنوق غن ؛ض، 
ئحت_اويى،أف بمد — ألما أؤ مائة أؤ واحد0 ائ-زأش 

١^؛زائول خئزثا ئد ت قمالش غاJثة شأك ولفد 
ه،أقكا0ْللأقا؟!

خائئا: ال قنشار، ذبمثر ئا 
غىقغته، حديثا قال جعفر، بى محمد 
غانثة،غن مشزوق، ص الشبمي، غن غاصح، 

.هنلاقاي؛س فلم الله.محزيثاءة، ننول أف 





ضئنروق، ض مّبي، ص الأعمش، 
٠بمثله . . . غائشه 

حدقنات ال قحزبخ، وهيرئى [وصبما  ١٥٠١]
ءإسحاى رقرثاءبى حدقنا ت قال غتاذة، بى زوخ 
اللهعبمد جابربن ص أبوالربثر، حدفئا شال؛ 

،الله. زيئول عش بمثأذف أبوبم ذحل •' قال 
،منهم لأحد يوذذ ثم بنابي جلموّنا الئاس فوجد 

نمن،أبل ثم بمفدخل، لأيي فأذل : قال 
حوثةجالشا اليئ فوجد لة، فاذل فاان-ثأذل 

شبمام)؛ : ممال : فال ، ّتاكئا واجماُأ، بمازة 

٠اربابملمة،؛ ت ق)خ( 
همام:يىنمسالهمواص.



لززأيتالله، ننول يا : ممال ه، الئئ أصحث 
إثئهسامممئ، ال1ممة، آلتني ا،ثحاوج—ه ينغ 

ئتا،سأمحفرضلسهوثاو:

حثتئهعمزإلئ وشام عنفها، يجأ غايثه إلن 
.الله ونول شنما ت يمول كلأهما ، عنقها نجا 

وسلآشألزتولاش
٠أو ~ قهرا اعثرلهى ئم ، عنده يس أبدا يئا ق. 

•الأنه هده غيه ثرثت قم ، و'ءئرين تشعا 
؛تىيغ:خ، 

، ٢٨: ]الأح-زاب ءظيثا4 أجرا بنعقن 
JLyiإئي أرياغائفه، ت فقال فتدأعاسة ت ق1ل [، ٢٩

والطعن.الضرب ت الوجء )١( 
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خشمه ئغجلي لا أن أحب أنزا غليك أفرض أن 
الله؟ننول هويا وما ٠ ثالغ ، \وؤاو\ياافشثشري 

مح،قاك:أبم-ن1زنولاف-
والدانوزنوثة أحثار بل ا أبوئ؟ أنتشر 
سثائكمن امزأ0 ئخر لا أ0 وأنألك الأجرة، 
زأةمئهنإلأائ_فشم ررلأ : فال ئك، يالذي 

،ولامتعنئا معقا، سشي لم الئة إن أحتزئها، 
.يشو\اامعلما بعثتي ولكن 

عمزبىحدقئا ت قال حزبؤ، رهتزبى مش [ ١٥٠٢]
عمار،بس حدقنا ت قال ، الحنفي يوئس 

.الناس على الصتق • والتعنت لعنت ا( 
 j( )الإيلأ؛" في ارتاب ت خ•



بنالله غني خدشي : فال زمم، أبي سناك ص
نئاقال؛ الخ؛وااّ_؛ غمزبى خدش قال؛ غثاص، 
ذحكال؛ ق، نئاءه الله. نمى اغثزل 

والح_صئ،اس الئقإذا ' المنجد 
قتلوذلك يشاءة، س الله زتول طثى ت ويمولوف 

لاغلمىفمك؛ غمر; قال ، يالحجاب؛ يومزف أذ 
;فقلت غائثة، غش قدحك : قال التوم، ذلك 

ثوذيأذ ثأيك ْص بلغ أقد تكر، أيي ابنة يا 
لكا وملي ما ت ففالغ ا ه؟ الله ننول 

تال ق، بغيتك غليك ، الحطاب، ابئ ا ي
:لها فمك نمر، نت حمضه غش قدحك 

ء.بثيالأرض تفنربط أن •' النكت )١( 
ودعني.بأهلك اشتغل • بعيسك عليك )٢( 





ءئ٤الإا٤يلإأ

ثمشيئا، قفل فلم ظزإلث شم الغزفق، ار 
لياست-_ث1ذوا ، زباخ ا يت فمك ، صوتي زمحعث 

بمذلثشزضواش.،ئنيأمح
حمصة،أجل من جئغ أني اللي.فثن ننول 
اعنقهبصزب اللي. رنول أقربي لص واللي 

ُإليئا/نأُ صوتي، وزفت عنفها، لاصربى 
وهزه الله زشول علن قدحك ، ازثة أن 

عليهئأدئن قجالمت، خصم، غنئ مصشثتغ 
أترفيئد الخص-ير وإذا عئزة، علني ونتش إزاوة 
اللوننول خزاثة في يتصري قثفلزت ، جسي 
،الصاع ثخي تعم مى بفبصة أثا قادا ، . 

:الإثارةبالأمماء.)أ(الإد،اء 
.٢ • ٣٦: )أ(اكاع 
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أنأئزليشاءة، ه الله ننول حلل—ق يمولول؛ 
إنررئغم، ت محال ئهللمه_ل، لم أنك فأحّرهم 

صحشزاشفتب حش أحدقة أزل فلم ، شئتا؛ 
أحسنمن و'قال كشرلصحف، وحقئ وجهه 
ونزلث،، الله. ئبئ نزل م ، قعراالناس 
الله.ننول ونزل يالجدع، أقشثث قئزك 
تمحملثا ، بيده يمشة ما الآزءس على تمشى كأئقا 

تشعهالعزلة محي كنت إنما ، ١^٠٥ننول ي-٠١ 
وهفرير(آأ،يشعا يآقون الئهر ررإن ٠ محال ؤ'بمفرين، 

يأعلنمحناذيت اكشجد، ناب.، علمن فقمت 
وئرلتبتاءة، الله. ننول يطلق لم ت صوتي 

>ثإذا:  ض
آلائركتهمأول ثإق آلثثول إل ولوودوم دي-م أداعوا 



ءغالإاس؛

محنت، [ ٨٣ت ]الساء بئثم4 قثثشظوئهJ لعينة 
ي،وأوووافهثى

■ص
■قال ، لأيلي ا سعيد بى هارول حغبما |آ*ها/ا[ ]

سكاذ،أحتزيى ت قال وشبا، بى الئه عئد حدقثا 
:ئال نتجن، أخزني قال، بلال، ابن بمنى، 

بنالله غيد سمغ أثة حنين، بن عتيد أخزيي 
أفأؤيد ؤأو-ا سئه مكثت! ت قال ، ئخدث غئايس 
آيةغن غلثه اللي وصواف بن غمز أشأل 

حاجاحزج حتئ ثة، هئتة أسألة؛ أف استطع فما 
التنس_بخضرب ومحنا زجغ فنما معة، فحزشتا 

فوقنتلة، الآزاك'أ؛لخاجة الث غدل 
)أ(الأراك:ئجرماك.



\ذثويوآ،أمي يا ت فمك قعة، برث قم ، قنغ 
مسالله. زشوو علن قظاهزثا اللتان ثن 

تمحال وغايثة، حمضه تلك I فقال أزواجه؟ 
بممحثلآرثألأمضطا

محلات ثال لك، هئتة أستطغ؛ محما ، سننه مند 
عنة؛فتش علح مس هندي أف ظننت ما ثئعل، 

واللهغقز: ومحال : هال أغلئةأضك، محت ه1ل 
حقنأمنا للثشاع ئعد ما الجاطئؤ في محا إ0 

لهىزثتم أئرل، ما فيهى ثعالث الئة أئرل 
قالتإد أمرأأثمءرة، في أنا قببما ت قال قتم، ما 

:لها محقك و'كدا! كJا : امأتى لى 
أمرمحي ومائكلمك هاهنا؟! ولما أئت لك وما 

الحطاب،انس يا لك عجتا ت لي قفالث اريد0؟ا 







ءأجالإامحلإأ

زأسعش أنوي ه الله لرئوو وعلام يعجلة، 
ئاولي، ئاذيق نمؤ، هدا ; محمك الدرجة، 

هداالله زشول غش يفصسصسئا ت عمر 
ثثشمسنلمة ام حديث بلعت قلما الحديث، 

وتئئةبتثة ما حصم لعش وإق، الله. ننول 
حشوهاأذم م-ص ومائة رأسه وثحث ، شيء 

زأمهوعند ، مصثوزاقرظا رجلته عند وإ0 ليف، 
جئبفى العصير أئن فرأيت مغلفة، اهثا 

ينكيكوما ت فقال فتكتت، الله. ننول 
كشريإل الله، رنول يا ت فقدث ة غمز؟ يا 

فقالأ الله ننول وأنث فيه، هما فيما وقيصر 

الرأس.تحت يرصع ما وكل الخدة، ت والوسادة الوصال )١( 
الخلود.
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،^يا دُ: ففك وذكزت غك أصب 
قال؛خئن ئفنث"قلامي فما المزأثان؟ من 

وحمصة.عايشه 
الخفليئإنناهم ئى صياإنخاى [ ٤ / ١ ٠ ٠ ٢ ] 

الحدث،أئظ في عتروثقازنا أني ئى ومخئد 
أ-حتزناإنخائ؛ وقال حدئئا، غمز؛ أيي ائى قال 
الزخرئ،ض محو، أختزئا : قال الرزاق، غط 
ضنور، أبي بن الله عبد بن الله يد عص 
غمز،أسأل أف حريصا أزل لم ت محال عثاس ابن 

ضامحمحّيهمحقالف
ثلوبطتاهصعت محقي أش إل قثوبا ^إن ت ئعالئ 

قلما، مغة غمروحجمجث حخ حش ، [ ٤ ت ]التحريم 
معةوعذلت ، غمز عذل العريق سعض 'كئا 



ءئغالإاغيايأ

يديهعلى نكث فأنائي، ءث؛ررقم ، بالإذاوء 
المزأئانمن |ومؤسيى، أميو يا ت ففك محثوصآ، 

قوتا^إن : اللة.،قال اللتان الثي. أزواج مذ 
ئال٤[؟ : ]اسريم قلوئطن1ي ضقت ئقت اش إو 

:الزهرئ قال غثاص، ابن يا لك عجثا وا عمر؛ 
هئت قال يكثئة، ولم عنة شأثة ما — والله " "ي 

تقال الحدث، يشوى أحد قم وعائشة، خئصه 
قلئا، اششاء ثعلب قوما — محزيس معثز ا ئا 

يننماوهم،ثعلشهم قوما وجدثا المدينة قدمنا 
وثاقI قال يشايهم، مث يتعئض نتنماوثا فطقؤُ 
فثفصث، يالخوالي؛ 3^^ بن أميه بتي قي قنزبي 

)١(طفق:أخلjالفعل.
.المنورة المدينة من نجد جهة من ت و١لروافي العالية آ ٢ ر 
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غنئث1ئت الشح صلث <خئئأذ( ثايئا 
وهىحمصة علن قدحك ثزك قم ، يتابي، 

فقالث:يي،فقك:أصزضواشه؟ 
قأتثالمنؤته، هذه في مغثزو هودا ها أدوى، لا 

قمقدحل لغمر، أنتأذل ت قملت أسود، ثة ۶^٥٠١ 
قصقث،نة ذكزثك ئد ت ال قفح_رجإل_تي، 

قإداقجلتث، اليم إر 1ئثهث حتى قائطكئا 
قجكتبعضهم، يئكي جلوس ، لنفط عئده 

1لئلأم،أتيت نم أحذ، U عكي P فيلا، 
،حرجإفي، ثم قدحز لغمز، ثأذل اس_I قملثا 

،م_دورا قوليت ، ئضضذ١ ثة ذ'5زوك قد ت فمال 

الرجال.من العشرة دون ما : الرمحط )١( 
امحلي،والإهماض■)آ(الإدبارت
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أَءتاننإخداخنوحمم، مهن ذَإائ، فغل تن حاث، 
الله.زشوو لعصس؛ غليها تعفتج، أف 

س،الله وتول فثبمشم إ هلتق_ث،؟ ئد هئ قادا 
حمتنق،غلئ ذحلث، قد الله، زثول يا ت فمك 
أونمهن جازتك كات أذ يغزك لا : فقلت 

فتتئممنك، الله. زتوو إلئ وأحئ، منلث، 
؛^j، الله؟ يازثول أنثأيش فمك؛ احزى، 
،اليي، ني رأسي إزةة_ث، فجلشت، ، ررئغم(( 
ئلاقأ،أئتا التصرإلأ يزد شنئا يه نأيت ما قوالله، 
يوسعأو< — الله رسول يا — ادغاللة%لق • ئثك 
وهموالروح، قارص غش وثغ ففد ؛ أمتلئ، غش 

أرأفيقال؛ قم حالتا، فاستوي الئة، يعئدونى لا 
والكلام.اط الأنب; الأ,تطس ( ١ ) 







بخ٤الإامحةو

علنئرأت  '•فال يختن، بى يختن حيا [ ١ ٠ • ٤ ل 
بنالأسود مولى يزيد بن الله عجي ص مالك، 

عسئ-نمن، العند بن سلمه أيي غن سمثال، 
محنلمهاحمصن بن غمرو أبا أل قئسي، لنت قاطمة 

يشعم،وكيلة إكها فأرسل ، غائب وهو التته 
،ش—ي؛ بس غلنئا نك ما والله ت فقال قتنمخطئة، 

تال فقنة، دلك فديت ، الله. رسول قجاءث 
بتتفي ثغثد أذ فآمرها ، نمقه(( غك لك ررليس 

ِ.(٢)يغشاهاامزأه ررتلماث ت ئال ئم ، سريك أم 

.»باثاسهممثذالأئفيا(ء)ع(: و 0
ابشضارص•سقالماتبمت



زجللإو_4 ؛ مكقر، أم ابن همثد اعقدي أصحابي، 
،ُا< دآذذسيُ ُ أ حللت فادا بنابك، دشعالأ اغفمل، 
بنتمغاوبة وةأ0 يكزن خلك فكا : ق1لت 

اللهزنوو فقال حهلتايي، جهج رأتا نمتاو أيي 
،غنءاتقيُه غصا، يضع فلا أبوالجهم، ارأما • . 
بنأسامة ائكحي لة، لامال ئضغئولأ وأما 

،ة أسامق ررائكحى ؛ ال فثم ، فكرهئق ، زند،؛ 
ؤامحهكأ؛رحمنا ف اض نمغل 

حدقثا؛ قال ، سعد بس يثئتة كما [ ١ ا/ ٥ ٠ ٤ ] 

العدة.انقضاء ; للأزواج الرأة حلت ( ١ ) 

وانمق.النكب بى ما ت العاتق )٣( 
والسرور.النعمة وهي اشطة من ت فاغتيطته ( )٤ 







ئانطلقثفقة، غليا لك لتش أفلة: لها فقال 
فيس الله ننول فأينا نقر، قي الوبيي بى حابي 
امزأف،طلي حمحى أبا إل ت فقالوا ، قنموثه بيت 

ه:اللي ننول فقال ئفثة؟ من لها فهز ثلاثا، 
:أف وأرشوإلثها ، العدة؛، وغلبجا نمقه، لها رالبمث 

إنئثنثقل أذ وأمرها ، ٧ بنفسك ثسبقيني ارلا 
يأتيهاشريك أم ءإن ؛ إليهاأرسل ئم ثريك، أم 

مكثو،إأم ابن إلى فانشي الأولوذ، الئهاجزون 
،يزك،، لم جمانك وصت إذا فائك الاغمن؛ 
أدكءحه_اهدئها، محت فلما إليه، هائهللقئ، 

حارقه.بن 3^،- بى أشامه الله. ننول 
حجر،وابل وقسة أيون نن يخيف صبما ؛ا ٤ / ١ ٠ • ٤ ت 







|سن؛

ئاطم_قعلن ذلك أئكزث عانثة إف ؛ غرزه وثاو 
ش-,ت 

خدثنات قال رافع، ئى محمد وصبميم [ ٦ / ١ ْ " أ ] 
غنغفيل، غى اللط، خدثنا ت قال حجص، 

\غروه قول مغ مثثة، الإثنناد يهدا • • • شهاب ابن 
.قاطئة غش ذ!Lك أئكزث غائثة إل 

بثوتجد ]يىْا/'ا[>خاإنخايىنناضايإ 
،الرراق غني أحتزئا قالا؛ لخد، واللمظ — حميد 

غنالزفرئ، ضر،غن أحتزئا : ال ق
بنغئرو أبا أف غنته، بن الئي تجئ بن الئه عتيد 

طافأمي بن علي قغ حرج انمرة بن خص 
.رلوابمتة؛ا ت ا رخ ل ه 







;فالت التقة، روجها طئمها ت قفالت عليها، 
ئكشرالفي الله. رسول إم؛، فحاص—مئة 

والسة،قاك:تمبمونيم،
•ئكتجع أم ابن بتب قي أغثئ أف وأقريي ' قفة دلا 

أحيننافال؛ يخئ، ئى يحئ وصممتا [ ٩ / ١ ه ٠ ٤ ] 
ؤإسئاعلومغير0 وذاوذ حمحين غى ، فشيم 

غلئذحك ت فال أئة الئعى ض ، وأشعث 
-بمئلتمثرمح،صبمثتي-

لهقيج.
محي'بن حبب بى ءصبمايختن ١ ٠ ا/ ْ ٠ ٤ ] 

تفال الهجتمئ، الحارث بن حائد حدقثا ت قال 
تقال ، ثثارأئوالخك_ثإ حدقثا ت محال هرة، حدقنا 







حضيمى كما الاشفيت أحذ ئم ، ثمقه زلا ثكئئ 
يؤثل. . . ثخدث أ وينك ت همال ، به قحصة 

ٍ:لآملأمحاثشصوط
ئسسش،أؤ حمقلغ ئدوي لا امزأة يقول شبما. 

الشممانى:>لأص؛ث
بمجئقتأيئث أن إلا ولامحجن بثوبهن محن ^٩^ ٥٤

أ[.سثهي]الطلأق:

تقال الفثئي، عبده بى أحمد وصبما ]؛•ها/؛ا[ 
معاذ،بس شكاف حدقنا ت قال أثوداوذ، حدقنا 

شح—وحدسثاالإسناد يهدا ■ ٠ • أJيإسحايى عى 
■يقصيه ونيق، عماربن ص أحمد، أيي 
الصغار.بالحصى الرمي : الخصب )١( 



تقال شه، أبى نس بكر أبو وصبما [ ١ ٥ / ١ ٥ ٠ ٤ ]
صسمتاذ، حدقنا ال قوكيغ، حدقنا 

:ئ1ل صخنياّتي، بن الجهثر أيي بكربن أبي 
طثفهاووجها إل I ثمول قيس يئث قاطمة شؤنئا 

،سمحن الله. نمول نها يجعل قلم ، قلائا 
ررإذات . الله وسول يي محال ت محالث ، ثفمة ولا 

معايي_أا فحطته، محآذئقة ، يآذبييى(( حللت، 
Iالله زشول محفال ، ؤئد بى وأساقه وجوبض 

،صؤثآ أبو وأما لة، مال لا قرب فرجل ، معاويه ررأئا 
،زيده بس أسامه ولكس ، للئثاء صراب فزجل 
لهال محقا أ قه أسا اساقه I هكذا بتيها هفانش 

.عدتها،ا بعد الفطلمة ثنويج في ررباب ت خ( )ي 



تشرنسويه وطاغه الله ررطاغه ت الله. ننول 
شاعثتهك.، : قالت ، لكء؛ 

حدقثات قال ، وكشإنخاقابنمنم*وو ]؛*ها/أُا[ 
ذكرننأيى غن ن-ئتال، غن الرحتن، غني 
ئئسنث محاهكة سمغئا ت فال ، أيي

بنحمص روجي إم أزّل ت ثمول 
نغةزأزسل طلاقي، نييغه أبي بى غئاش اسر؛ 
فملثثعم، آصع وحمسؤ ثمر، آصع بحشتؤ 

ولآأغقونيشم؟أئال:هذا أقاليذققةإلأ 
الله.،ننول وأئيث ييابي، غلي يثذدث لا، 

ررصدق،ت محال فلاقا، ت محلى طلقك؟؛، راكم ت فقال 
غئكابن بت في اغفدى لكن قممه' لك لتش 

، ٠JءLافوبك ثلمي المصر صرير غاقثإ ؛ ممحتو، أم ابن 



مححثنيت قالت آذتينياأ، ه_عديك ائفصث ؤي'\ 
الئيهفال زأبوالجض، قهاوته، ت مئهم حطاب، 

الجهموأبر ، حفيث ثرب تعاونه ررإن ت . 
السثاءأوثحويضرب ٠ أؤ ~ النساء غلى شده فيه 
٠ويد؛؛ بن يأسامة غليك ولكن ~ هدا 

:قال منصور، بى وكشإمححايى آ  ١٧/ ١ ٥ ٠ ٤ ] 
الثورئ،شمتاو حدقنا I قال أبوغاصم، أحتزثا 
:ئال ، الخبم؛ أَدي أبوذكربى حيني مال؛ 

ماطمهغش الرحمن غثي ئى وأئوطقة أئا يحك 
بمدمحت، ; فمالت شآلث1ها، ءتس ئض 

قيمحرج المحدق، بن حفص عمروبن أبي 
ثحوحدسا، الحديث رشاى . ٠ . ئجرايا 
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اللةدث-ئءيي عووه' • قالت • وراد ف، نهي ابن 
■ثيب بابن ئيب، بابن 

اكنرئ،نماذ بمي اف كد 
تقال ئغته، حدفثا قال؛ أبى، خدظ •' قال 

عشتلمه وأبو أثا ذحلت قال؛ بكر، أبو حدئني 
أ0فخدقنا الزبير، ابن رمس قيس بنت ياطمة 
ثح_وخاوس،. . . باتاا طلاقطئفها ا روجه

.'ئمثاذ 

:قال المحنوائ، غئ ل،*ْا/ا'ا[وءشختنين 
بنختن خدقئا : قال آذم، بن نتجن خدقئا 

ثتفاطقة غن التهئ، غن استي، غن صالج، 
لينجغز فلم ثلائا، روجي 'ًللميي ■ ئانث قيس 

ثممة.ولا نكئن، ال1ه. ننول 







مح٤الإاةيلإأ

تقفالث مححزجث؟ التتة، زوجها حسها الحم 
ئولثئمعيإبي ألم ت قنال صنعت، يشقا 

ذكرذلك.في لها حنن لا أماإئئ ت قفالت ياطمة؟ 

تقال قيمون، بن حاتم مخئدبى وحش [ ١٥٠٥]
وحدفئا• جريج ابن ض نبد، بى يخ؛ث حدقا 
تقال الرراق، عند حدقثا ت قال ناقع، بن محمد 
>ونئئضالئيجرئح.وخدني ابن خدني 

محمل،سن بحجاج حدقئا ت قال لة، اللمفل و~ 
أئةأنوالزبير، أحتزبي : جريج ابن ثاو قال؛ 
،حالي محئلمت ت يمول الئو غيد جائربن سمغ 
يالنهارعدتها ني ثحنج النسمة ناب  ١١ت خ( )ق 

.دحاجتهاة 







-إنك النكاح، ئزجن لغلك ئثجئاه؟أ أراك 
أشهرأزبعة علئك ثمر حش يثاثج ائت ما ~ واللي 

حمعسئاذلك لى يال فلما ت شتيمة قالث وعئر، 
،الله زشول هأثيث أمشهئا، جنن ييابى على 

جىحلك ئد بأني فاقثانى ذلك، ص ئشألثة 
■لي بذا إل ب-اقدج وأقريي ، وصى"خم، 

جبيئثزرج أذ نأتا أزى ولا ثهابي؛ ابى فال 
يقرئهالا عئزأئة ذمها، في كانغ يإف وصى، 

طهر•حش زوجها 
حدثناالشزئ، المقئى بن قخمد صبما [ ١٥٠٨]

،تعيد بى يحين منمعت ت قال ، الوهاب عبد 
بنمحتامة -، jtأ0 يشار، بى نلنما0 أحبزيي 
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بنيخمح، ص كلأمحنا، حدفثاتزيدئزهازوذ 
الإنثاد،فئنأفالئثفالفى.بهيا.شمي.

•ثريبا يتم ولم سلمة، أم فأونثواإلئ حديثه؛ 

عشقرأت : قال يخيث، بن يختث دصبم[ ء ١ ٠ ٠ ]٩ 
بنمحيي ص بم' أبي مح؛ اللي غبمت ص مائك، 

هدهأحتزئة أئها سلمه، أيي ينت ويب ض ' ناقع 
ذحفترئب؛ ثالث فال الثلاقة، الآ-حاديث 

ممجاي.جم،ئومحمحئا
صفزةفيه وطسا حنيته ام قذعت ، أثوسفتال 

مثتئم ،  AjjL؟- منة فدهنت عترو، أؤ — ، حلوق 
.غلى العدة في الإحداد راباب ت )خ( ق 0 

وغيره.الزعفران من مركب حليب الخلوق ( ١ ) 
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،الله زسول اتزمإر جاءت ت ثمول محتلمه ام 
عنهاثوهي ابثتي إ0 اللي، ننول يا قمالث؛ 
ممالأفنكخلمها؟ عبمها، ائثكت وثد زوجها، 

ذلك■كل أوثلاثا، ررلآ«نؤم؛ ه: الله ننول 
وغفر،أقهر أزبغه جي ®إئما ■ قال قم ®y"؛؛، يقول؛ 

ذن؛يبالغزئضالجاميثب وفذلكفت!حداكذفي 
تلزئب ممك ت حمتد ال ق. الخول،،وأس 

ممالتالحول؟ زأس علن البمرة يئتمى ا وم
تث:شنيأةاذامحمازؤلإا،

ئتمولم ثنائها، شر ولمث ، حمشا ذحلت 
وداو_ةقوثئ قم منه، قمريها حقن شيئا ولا طيتا 

صغير.بيت ت الخمس ( ١ ) 



ءئءالاص

فقلمامحصيه، قثمثص أوطثر، ثاة حمارأؤ 
هثزمينغزة، هثغش ثخزج، ثم قات، إلا .٨^٤ 

.غترْ أؤ طيب مى ثاءت ما بعد ثراجغ قم ، يها 
سئينش،قاو:

سعته،حدقنا قال؛ جغمر، محمدبن حدقنا 
ئثويثب سينئا ت قال ئافع، بن مئد حض 

حسهلأم حميم ثوقئ ت قانت سلمه ام 
توقالت يذزاغيها، فمشحتة يضمرة، فدعث 

الله.زشول سمات لأئي هدا أصنع إئما 
الأجربالئووالنوء دؤثس لإنزأة يجل ارلأ يقول؛ 

بهفتمّح طائرا تأخذ بان العدة، كسر ت الاقتصاص )١( 
•همجها

منه.يقرب ومن خاصته ت الإنسان حامة )٢( 
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حدقئاقروح، بى ]"ااها،إاْا/ا[وصبماءثنتال 
حدقناتلح، حمائس ت يغني العزيز، غني 

حدثانئاد . .نافع.عى ديثاو، بى الله غبي 
•١لكشرؤاسه 

سبجءا ف 

الوهابح،غني حدذثأ ت قالا مثنى، بى ومخئد 
سمغثت يمول سعيد، بى يحين سمغت قال؛ 
أئهاعبيد، أبى بت صفيه غن يحدث ثافغا 

ثحدثه اليي ■قمرروج بئث حمصة سمعغ 
-ذسمثاس-ضمح.-

أنهرأزبمنه غليه ئجد 'وئفا •' وراد وابزديئار، 
وغشنا،.











:،ايدحل ولا فتتزوج يطلق الرجل j( باب 
■■•■•■••■■■•■■■■■■ص■

.................الحإع عند يقول ها باب 
حنقفثايكم ؤ باب 
•••■■ •••••زوجها فراش س تمتنع المرأة باب 
ارأةمر سر ل إب 

٠:. لأمة وا الرأة عن لعزل ا ب با 
....٠ ّ . .......... السبايا وطء منع باب 
.....٠ . ٠ ٠ , والعزل الغيلة ق باب 

الولادةس بجرم ما الرصاص من بجرم باب 
الفحلئل من الرضاعة تحريم باب 
.......الرضاعة عن الأخ بنت تحريم باب 
....٠ .٠ ....لرأةا وأخت الربيبة تحريم باب 

٣٩.

٤٤.

٤٦٩

٤٩,

٥١ .

٥٢.

٦٣.

٦٤.

٦٧٩

٦٩.

٧٥.

٧٩.



ئا.ولهأءاق

٨٢.•....,.,,,........,.....والصتين المصة ل باب 
٨٧. ........... ... ...رصعات.بخمس التحريم باب 
٨٨. ........ . ...................الكبيز رصاعة باب 

٩٤...........:.......المجاعة من الرضاعة إنا باب 
نن\صإب 1لنت1ء ين ؤزأكتثشغ باب 

1٩٦ئضفلمء 
٩٩....الحجر وللعاهر للفراش الولد باب 
١٠٢....................الولد ي الفاقة حكم باب 
١٠٥........... .......اليكروالقيب عند المقام باب 
١٠٧.,.,.,......منه باب 

٠١ ٨ . ..,.ِ ء لنسا ا بتن م لقا ب با 
١١٠.... . ...للأخرى يومها مب الرأة ل باب 
١١١■■•'•••■•قذائ4 نن ؤمأى ت جث قوله ي باب 



ءل٤الأد

١١٣.............النساء لبعص القسم ترك ق باب 
١١٤...............الدين.ذات الأمربنكاح باب  ٠
١١٥..........................البكر نكاح ل باب 
١٢٠. ...............الأهل مع الأمربالمس باب 
١ ٢٣. ..........بمين لومسة وا اء النمداراة ل بابا 

١٢٥.,.,■٠......٠......مؤم.نة مؤمن يفرك لا باب 

١٢٦•••■•■••••■•زوجها أنئث نحن ب حواء لولا باب 
١٢٧...........الصالحة الرأة الدنيا متاع خير باب 
١٢٨...........................كالضلع المرأة باب 

١٢٩........يمّ..يم............ّ..امملأق.محاب - ١٠

١٢٩......حائض وهي امرأته يطلق الذي ل باب 
منهباب 

١٣٦........................ُ........ا.ا.منهباّ 



منهباب 

منهثان 

١٤٤.....تبينها الواحدة وأن البكر، طلاق ق باب 
١٤٦الحرام ق باب 
١٥٢..... ٠................امرأته الرجل محيتر باب 
٥١ ٤ . ..٠ ..٠ .......................منه باب 

٠....؛ .؛....منه باب   ١٥١.^............٠

١٠٩الإبلاء ق باب 
١ ٧٢تظيزا ؤثإن قوله: ي سه باب 
١ ٨٢. ................لها نفقة لا ئلاظ الطلقة باب 
١٨٨...........منه باب 

١ ٨٩. ...٠ . .٠ . ................٠ ٠ . ٠ ... .٠ . ..منه باب 

١٩١. ............ ...... ........ ٠٠..... ...منه ، اي




