




آلهوغلئ سه نحمد سئدقا غلئ الله صالئ 

اث1نُ^،كثان - ١١

غلنقرأت قال؛ يخئ، بن يخنث مء،بما [ ١٠١٦]
تغدبن سهل أف بجابؤ؛ ابن ض نابك، 

جاءإلئالنجلأنم، عويمز أذ أحتزة، القاعدئ 
أزأيثلة؛ فه_1ل الآن-صارتي عدئ بن عاصم 

أيمئثةزجلا امرأته مغ وجد زجلا لوأل عاصم، يا 
صذةمسشل؟نملضصذك

باللس.مقرونة أيان : اسنوا،لأصة ( )١ 
.لربابفيافان،؛)خ(أيف0 



ةئجاقوسأ

الليزشول غاصم محشأل ، اللي. زشول عاصم يا 
حثئوعابها المشايل ه اللي زشول قي ، . 
فلما، اللي رسول مى محتمغ ما عاصم عش كبر 

تعوئمرممال جاءة ، أهلؤ -مإيإ عاص-رجع 
قال-اللاغرشووالأي.؟ قياعاصم،ثاذا 

الليننول ثرة قد بحير، ثأييي لم ٠ لغويمر عاصم 
مطكنيا،ئالس:واللي

أثثعزيبرحتف قأميل ئها، أسأل* حش أئثهي لا 
الله،زئول يا فمال؛ الناس وشط ه الله وئول 
فممتثونثأيئتلة زجلا، ائزأته مغ وجد وجلا أرأيت 

ئزل jLiالله.:»ننول فقال شنل؟ محك أم 
ئال، يهاءافأ>ت فاذهب صاجتتك، قفي مك 



اللهزنوو بمد الناس قع وأئا فثلاغئا : شهل 
ه،فلمئافزءا،داوص:كنثنيا

أفقيل قلأثا عهلئمها أئتكتها، إل ١^ نمول يا 
تنةفكات ائئشغابي: الله.قال ش'وحوذ 

الئثلابمى.

أحتزئا: قال يخشن، بن حزمله وش [ ١ / ١ ٠ ١ ٦ ت 
ضيوئس، أحرض ال؛ قوف، ابى 

أفشغد، بن مهل أحربي قال؛ بجاب، ابن 
أئنالخجلان، بني من الآئ_صارتي غونمزا 

حديثثثل الحديث زتاى . • • عدئ بن عاصم 
فرائةوكال ت قولة الحديث في وأدزغ مالك، 

قال: فيه وزاد النتلابمثن، في مثأ يمد إياها 





تل ها ، قمير بن لله ١ عبد بن محمد ويبما [ ١٥١٧]
—ثنته أبى بكربي أبو وحدئئا ت قال أبى. حدقنا 

; JLJئش، بث الله غني خدئئا : قاJ واللفظلة، 
غنثليخاف، أبي بن الخلك غبي حدقا 

المثلاهثينغن ئثك هال؛ جبثر، بن نعيد 
ذريتهما هال؛ بينهما أتمري محق؛ إمز؛ هي 
بمكة،عمر ابن منزل إلن همفنث أهول؛ ما 

هائل،إئة لي،ثال: اشثاذف ; ولغلأِم هقلت 
ثعم،هك؛ جير؟ ابى قال؛ صوتي، ئشمغ 

الأالثاغق هذِْ بك جاءَ نا هوالله ، :١٣ قال 
،ُ بزذغة' ٤—وقنقرش ماذا هدحك حاجه، 

.ت رخ، ق 0 
الرحل.تحت يلقن كساء : الرذعة )١( 





ذغافائم غلتها، ث ئد ما لص، يا يعشك 
أمونالدئنا غدات >اأن ت وأحتزها وذكرها، قوغظها 

يانصبعتك والذي لا ت ثالث ، الأجرة،؛ غدف من 
ثهاذاتأنبع نشهد ، بالرجل يذأ ' ثكاذث إئة 

الله، لعثةُ أف والحامتة الصادقى، نمى إئة يالئه 
لمزأة،د1 ثئئ نم ، الكاذيى مى كاف إذ غلته 

الكاديثى،لمن إئة بالله، شهادات أنبع يشهدن 
منث_ال إذ ا غلتهالله عقب أذ والحاهستة 
.نتنهمافزى قم الصادقى، 

:قال الشعدئ، حجر بئ؛ غلي وصي [ ١ / ١ ٥ ١ ٧ ] 
الملكغبي حدقنا ت ثال يولف، بن ءلسثتى حدقنا 

جير،بن سعيد شمعت قال؛ تلتماذ، أيي ابن 
الإ;عادسرجم-اه:\(اللُن:











ثنتهأبي بن ذ وها حزم رهيزبن صبما [ ١٠١٩!
ييىينإبرامم-واشللأض.ئاو

جرير،حدقنا ت الاحران ومحال ، أمحزئا ت إسحاى 
عنغلنمه، عن ابناهم، عن الآء-قش، عن 
إيالمتمجد، في الجمعة نية إئا قال؛ الله عبد 
وجدزيلا لوأل ساق؛ الائضاو، مئ وجل جاء 
قتلأؤ جلدثموة، فثكل؛ زيلا، ائرأته مغ 

واللهغئظ، عش سكث، سكث، ؤإف ، قتلتموه 
العدمس قلما'قاذ ه، الله ننول عنة لآنألن 

نعولجن زيلا لوأف ممال؛ الله. ننول أئن 
ئتلتئوأ،قتل أؤ لجلدJنوة، قثكلم زجلا، امرأته 

.الوندا'وشيه اللعان في يئة باب ١١ت )خ( ق0 









فآحتزةه، الله زشوو إشر يه فدهب بموبي، إلا 
مضمراالرجل ذلك وكاف امزأئة، غليه زجي 

ادهمئالذي ؤكا0 الشعر، سط اللم قييل 
شأئةوجذبمذنمخذلآر٢تمصهم

،ا؛ نص رراللهم ه؛ الله رسول —ال قف اليحح، 
أئةزوجهأ يثمر الذي بالرجل شيها فزصعت 

فمالبئثهما، ه الله رسول قلاعي هنذها، وجدة 
زجللإينئأسفىض:بيمثال

شرتئثةُأخذا رالونجمت، ؛ الله. زسول 
.أبيه غم إك انتسب ٠ العن آ ١ ر 
.الساق الممتلئ الغلميفل ت الخيل ( ٢ ) 

.الشديدة المرة ت الأدمة )٣( 
.الواصحه الحجة ت الييتة ( ٤ ) 











قتلغغنة، عئرمّصقج يالشبق لصنيتة امرأتي 
ءء-زةمس راأثنجث-ون ت فقال ه، الله زشول ذبك 

بطث'لغا نبجرثبجا نحا الفواجس حرم الله نيأ أجل 
إليهأخب ولاشخص اللي، من أعتز ولاشخض 

الئزسلنالله نغث ذلك ١-؛^؛ من الئه؛ الغدزمن 
المدخهالني أخب ولاشحض ، ذحلإبمحا متثربس 

.الجنةااالئة وغذ ذلك أجل مى اللي؛ بى 
■فال ثبته، أمي ئى ذكر أبو [وصبماء ١ / آ  ٠٢٣]

غنرايدأ، غن غ4تي، بن حثين حدقئا 
.مثلة،.الإثثاد.

•عِة • يمل ونم عيرمهئج، وقال؛ 





ة;ءأئ

ءوهدا: قال ، ^^■١؛ ئزعة يكوف أف غشن قال؛ 
•ج)3أاا فزقه ذقون أن غتمل 

ئىومحمد إبراهيم ئى وصبم|إسخايى [ ١ ١/ ٢ْ ٤ ل 
حدقثا،: واقع ابن قال حس. بى وغئد رافع 
أمحرئا: قال الزواق، غط أمحزئا : الأغران وقال 

حدقناقال؛ نافع، ائى وحدقئا قال؛ معمر. 
ذس،انسآبي قالتأ'خترئا يديك، أمي ابن 

ئخوحدثالإتثاد يهدا . .الزغرئ.غن حمينا 
تفمال معمر، حدث فى غهزأ0 عينة، ابن 

وهوأمويا علاما امرأتي وندت اللي، ننول يا 
:فيآحرالخ-دسث،وزاد تنفيق، بآل يغزصن حيثط 

•ثُ الإئققاء في لة يزحض ولم 
الشبه.ل إليه نزع : عرق نرمه )١( 



—يحتئ ئى أنوالطاهروحزمنة وحش [ ٢ / ١ ْ ٢ ٤ ]
تقال وف، ائى أحتزثا ت قالا لخزملة، واللمظ 

ع—٧بجابؤ، اب->؛ ض ، يوئش أحبزيي 
أفقريرة، أبي ص الرحفن، غبمت بن ملمة أبي 

الله،رسول يا ؛ فمال ، اللي. ننول أئن أعرابيا 
قهالأئكرئة، ؤإئي أتوذ، علاما ولدت اٌرأبي إف 
:قال ئغم، ; قال منإدو؟« لك »غل : اي. ثة 

منفيها ءفهل قال؛ حمر، قال؛ ألواثها؟؛، راما 
ءريائن؛ الله. زئول قال ئعم، •' قال أوزيى؟اا 

عزىلإغة هوف اطي، ننول يا نملة : قال نو؟ا، 
نزئبجون نملة ارزمدا الم.: ثق قال نق، 

•ءريىلةْ 



قل1ئأ

م[وخ،ئخئدنيوابي،ئالتطنما
ضعميل، عى الليث، حدقثا ت ثال حجص، 

ئريزْ'ك_الأبا أن بلغنا ؛ ئال أئة شهادّا، ابن 
•حدبجم يشم • ••ه الله ننول ص يحدث 

٠٠٠





شئثا0وحدقنا تعل. بن اللئث غن س جميعا —
وحدقئا. خاؤ،  iJijiyrحدقثا : محاو فروح، ابن 

:ئال خلكد، خدثثا : قالا وأئوثامل، أئوالنيج 
أيى،حدقنا قال نمر، ابى وحديثا أيون حد5ثا 

مقتي،بى محمد وحددثا الاه. عتيد حدقثا قال 
بمنمىضغن : قال الوئاب، غط خددنا : ئال 
٠قال منصور، بى إنخاقأ وحييني ضيد. ١^٧ 

أختزيي: قال حزج، ابن غن الززاق، غط أختزئا 
سعيدبس ماووق وحديثا أمثة. بى مل إنما 

أحتزييقال؛ وف، ابى حدقثا ت قال الآئ1ئإ، 
حدقثاقال؛ رافع، بس مخمد وحدقثا اساتة. 

هولا؛ثمل ذق، أيي ابن غن قدنك، ش ابل 





MB

صدممحة،ضي.ئاو:رصمح
لةكان إن ماله، في غنيفحلاصة ئي لة شفصا 

.ء غليه مفموق 
أحترئا؛ ثاو حشرح، غليبى [وصبما ٢٦ْ٢/١]

بنسعيي ص بوئش؛ ابى ■ بمبي محشكا، 
لةيئن نم ررإن : وراد الإتثاد بهيا عروبة، أبي 
فييشتمل ثم ، غدل الغنيقمة غليه ئوم ٌال، 

.عيرمفموقيغتق لم اللم؛يى تجيبؤ 
.الشارئ العثن ق المصيب ت والشقيعس الشقمحى ( ١ ) 
■رقه ْن بقى ما فكاك ل سعته •' العيد استسعاء ( ٢ ) 

ضسوقض:لأضلف.
المثل.)؛(العالل:







انتزطمن اللي، كثاب، ني لبمت شووطا يشترطون 
مائةشرط يإن لة، فلسن اللي كتابا ني ليس شرطا 
•وازسا؛ اّص اللؤ شرط مرو، 

أحتزييال: فلم\أْا/أ[وءشأئوالطام، 
ضبوئش، أحبزبي • ال ثوم' ابى 

غانشةعن الزبير، بن غزوة غن بجاب، ابن 
بريرْإبي،جاءت : فالث،أنها الشي.، ووج 

نتعغنن أهلي كاثتت إني غائثه، يا : ففاللم،
بئغنى■ • • أومحه عاج ؤل م أدام 

منها،ذلك نمنمك ررلأ ت فمال وراد ، ث، اللي
ئامشم : الخدين،في وقال b^،" ابماص 

١(١ ,٨ مقداره;)٨ وزن وهى أوقية، حمع الأواقي؛ )١( 
.حراما 



'•قال قم الئة، فحمد الناس، في الله.، رسول 
ءأثانغدء.

العلا؛بى مخقد ]¥آْا/'ا[وصياأئ-وثزي؛ 
حدقنات قال أبواسامة، حدقنا ت قال الهمدائ، 

عائشةغن أيي، أحتزيي ت قال ، عزوْ بى هشام 
أهلي,١^ فمالت؛ ، تريزْ غلي ذحلت ؛ ئالئ، 

ؤلقى بيتث، بشع في أواق بمع علن ثاثثويي 
أهلكقاء إل : قهاممك ئميض، أوقثه، تثة 

الولاةويكول واغتمك ، واجده غده لهم أغدها أف 
أذ!لا ،  L^vذلك فدثزث قغك، بى 

;ئالت ذلك، ي قأئئني فولالولآةل4لم، 
تمغف: ئالت نا الله لأها : فمائت فاسهزتهاُاء، 

■(اضدالأتمار:الزجم■









،اشيمء مدا من لنا رانوصنغثم ه: الله ننول 
ررغوت فمال ، بريره عش بؤ محيى ■ عايشه قانت 

•ولتا صدقة لها 

:خدثئاقال ئقى، سمJين UVء٢٧ْ٧/١ت
تقال شعته، خ—يئنا ت قال جعم، بى محمد 

مؤعتت قال القاسم، بى الرحمن غئد شمهت 
ألأزاذت أيها غايشة,، غن يحدث المابي_م، 

فديثولاءها، فائثرطوا للعنق، بريرْ ئئثرئ 
أرانيهاوأمحا؛لإنش.ممال:

محّ،وأسئمحضوضهلخلم،
،برينه علّن بؤ قصدي هدا ت للئتي قفالوا 
وحيرث،هدية؛ا، لتا وهز صدقة ررهزلها ت فقال 



قال، حرا ووجها ومحال ■' الرحمن عبد فقال 
أذري.لا •' فهال ووجها، ص شألتة فم شغنه؛ 

Iقال النؤ؛ائر، عثمائ ئ ا/خ[وىبما،أحمد  ٠٢٧]
يهدانغتة، حدقنا ؛ قال ، أئوذاؤذ حدقنا 

.ئ،توة..الإنناد.
و>طاسينشوسينتئار

اتنةش;خدذناهشام.قال -سا-صأتي 
•قال أبوهشام، المحزومئ تامة بمئ مغثرْ 

عناذ، عيد خدقنا : قال زهيث، خدقنا 
ئالث:غائشه عس غزوه، ض ، 5 روما بن يزيد 

ثالرؤحبريرْءننل
حدقنإال قأبوالطاهر، وحش [ ١ • ا/  ٥٢٧]



ضأش، نس مالك أحتزيي قال؛ وف، ابن 
بنالقاسم ض الرخئن، عبد أبى ض ويط 

:ثالث أئها ه، السئ زوج عائقة عى ئحئد، 
روجهاعلمن حئرث ت نثن ثلاث نجيزة قي كاف 
علميليحل لحم، بجا وأندي عممت، جى 

بطعام،لدغا النار، على والبزقة الئق. ننول 
أزبزمةر>ألم : فقال البيت، ادع ط بحئزوادح قاني 
الله،ننول يا طن : قالوالخب؟ا< الئارمحها عر 
أفهكرهنا بريرة، علن به ث-ضدى لحم ذلك 

منهاوهو صدقه، عليها ررهو : فقال منة، معلعمك 
بمنالولأئ ي اليق.فيها: سبم،وقال لئا 

أغثق«.
.الفخار من يصنع قدر ت الرمة )١( 









فيلغن أنة أنسزت فم ، م-رإدلوا، فنلم 
ديك.فعل س صحيثته 

-Jمحنية كيبما [ ١  ١٥٣ ]  J قناحث ت محال محثعيد، ؛
تهئل،غن القارئ، الإخئن غتد بث بمقوت 

غالله ينول أل ئريره، أبي غث ، أبي؛ غث 
فغلنينواله، شرإذن قوما د-ولتى ررنحث ■' قال 

وسممح،لآشلمنةصزئ''،لخئةُأ'الإه 
.ولآغدو«

]ا'آْا/ا[لأ1منيئثبيسم،قاو:
غث، زائدة' غث الجغفئ، غلئ بث ختنث خدقثا 

غنغريزة، أيي غن صالج، أيي غث نلبماف، 
اسمْنرئاه)ا(اللخن:

اكمالمية،ومل:)ما(انمرف:





وهدماللي، كثان إلا ئمزؤْ قئئا بمدنا أل رغم 
قزاب؛فى مغئمه وصحيمع قال؛ — الصحثه 

ؤأش_تاءالإبل، أنتاف فيها كدت، ففد ~ سيفه 
الئئر.قال ت وفيها الجراحات، بس 

خذيامحيا مغذ ، قوو غيرإد محذ ما حزم 
سيمحالأيومحذقيوم

صرفاالقنامة يزم ثن الئه لايفتل ، أجمع؛وأ 
اييسض واجدأ النشلمٍث وذمة ولاغنلا، 

أوائنمزإلنأمي، مم ادءنر"إلث زمم أذثاغم، 
الخراب.)ا(اماب:شه 

الأصسثالأئر.)أ(سث:
الحاف.الحدث;)٣( 

الأشاب.)؛(اسواووض!:



والتاموالملاهي الله لغنة فغلنه عيرموائه، 
صرفاالقتامنة يزم منه الئة يفتل لا ، أجمععث( 
.ولأعذلأ«

:قال اكزئ، تمقى بن قخئد صبما ء ١  ٠٣٣]
سعد،بن اللي غني ص تعيد، بن بمنير حيفنا 
بسإنماهيل حدقتي قال؛ ث، أبي، ابن وئو؛ 
صمزجائة، بن شبمي ض حكم، آبي، 

زمنه، ٣١رانن قال؛ الشي. ض غريزة، أبي 
.النار؛؛ ْس منة إننا منة إزمحبا بغل اللة أغثف، مومثة، 

حدقئا: قال ذاؤدب_نوفد، ا[و>محا / ١٥٣٣]
عشافأبي ئطزف بن محئد ض منلج، بن الوليد 

.ضر،ضأصقزئلإط،،ت )خ( ق0 



اكئ،م،تبمحتم،صمحينمح،
همن، هريرة' أدي غى تزجانه، بن عيد نص 

ساشهفاو;)رنيمحزئ،محس'بمو
فرجهخئئ النار، مى أغصائه مئ عشوا عضومنها 

٠وفزجه،ا 
حدئ: قال >خاكةننس، 

محق،ضامحص،صمحمحين
هزنرهأبى ص مرجائة، بن سعيد ص حشين، 

زفتهأغثى ررمن ; يمول ه الئه ننول تمغث قال؛ 

•بمرجبٌ فرجة بميثا ■ظث 
خئثث1: قال سدة، س ي حمط 

وهو;عاصم، حدئئا ; قال المئفم، 





ييشردالله: ئال ئال؛ ي أبي ص
فتشتريهمنلوكا، يجذة إلاأن ، ولدوالدا يجزي 

.؛رولدوالدئ« : قيتة أيي ابن رزانة في و، 
خدئثاوكيغ.; ئاق أترثرف، ل؛'آْا/١ءويبما، 

زحدقنيأيي. •'حدقنا قال ابىئمتر، وحدقنا 
-الزيرئ أثوأخخد خدقا : قال النافد، غئزو 

..الإم.ض،صش1ن،صمبجدا
.ءولدوالدئاا; وقالوا مقلة، 

$ه . 





:قال ثنته، أ'دي لْ"اْا/'اءُىبماأبوتمبن 
بىمحمد وحدقنا ٠ ئميروأبوأستامه ابى حدقنا 

وحدقناأيى. حدقنا ت قال ثمئر، بن الله عيد 
—الوهاب، عند حدقنا ت قال ئقى، بى محمد 

غىعاصم، بن حمص ص الرحنن، اء غبم
■بفي • • الئئ.■ عن ، قريرة' أبى 

خدقنا: قال ثعيد، ]ْ"اْا/'؟[ُ>;نأمحهين 
اينتمء،صءئلبنبمقوث،مح:

القيض ئريزة، أبي عى أبه، ص ، الم صي 
ختذ؛\\ ئ\ذ ا يآ 

تقال ، جزئج ائى أحتزنا ت قال ، الرراق عثد 









ومو:قض، حدتئا : مالأ لزهبر- زالئفظ 
غنئافغ، أحتزيي ت قال الله، عبيد ص المتلاذ، 

يخخشايغوذ الجاهلثة أنل كاف : قال عقر ابن 
ألحية؛ ومحل محلة، محل الج-ووورا،إلتى 

ئنهاقينمث، التي تخيل P الناقة، 
■ذلك غث ه الله ننول 

علنقرأت : قال قض، بث قض يبما [ ١  ٠٣٩]
الله.ننول أل عمر، ابن عن ئافع، عث مالك، 

.بغض،ابج علن بنصغم قح ارلأ ■ قال 
الولأدة.)مآ(اكاج;ابملأواّقة. )ا(الخزور;

•يغض'ا ه بمذئمش لايخ ا'باب ؛ زخ، ق 0 



زني-ثالآ:طقامح،ضلِواللفظ 
ضعمر، ابن ض نالإ، أحبزيي فال؛ الله، عبثي 

امهثال:»لأضالئخلضٌنم،
.؛< iJيأذن أذ إلا أحيه؛ حطبي غلن يحطب ولا 

نعيدبس وقتيه أيون بى يخيث صبما [ ١ ْ ٤ ٠ ل 
وهو:خ1ذ؛اأىاط، ; ثائرالخير، وانن 

غريزة،أبى ص أبيه، ،ص الخلأ؛ عن جغفر، ابى 
ررلأنثءأىاسم؛ضفال: ف اللي ننول أف 

،شغثه حدقنا ت قال ، الصمد غني حدقني ؛ قال 
•والشاري البائع بض المجاذبة ت والساومة الموم ( ١ ) 



قريرة،أبي غذ أبيهما، غث وسهيل، الئلأ؛ غن 
غنام،ه■

حدقنات ئال مثنى، بى قحمد وك^يا٠ [ ٢ / ١ ٠ ٤ ٠ ل 
،الآعق_س ض ، شعت4 حدقنا ت قال ، الشذد غط 
■المحي. ض هريرة' أبي عث صابج، أبي غذ 

حدقنات قال معاذ، بى الله عبيد وكعبما ٣[ / ١ ٥ ٤ ٠ ] 
زهوت، غدئ ص قمة، حدقنا ت قال ، أيي 
أفقريرة، أبى غذ حازج، أبي غث فات' ابث 

توحغش الرجل ينثام أف ئهن الله. رسول 
■أجيه بينة غلث الدوريي؛ رواية وش ■ أجي؛ 

 ٤ / ١ ٠ '٤ t قرأتقال؛ يخض، بث يخض صبما
ت)خ( ل0 



شظك،صفيايب،ضالآنيج،ص
يتلفنررلأ قال؛ ه الله ننول أن ، هزئرْ أيي 

بغض،بيع غلث بغفئم يبغ زلا ليع، ٠ ١^^' 
،ُ ادُ مل* خاصزُ يمخ ولا ثئاخئوا، ولا 

ص،ضائثاضاطومح،
وصيهافان نخلتها؛ أن بغد ١^^^ بحنر فهو 

.ثمرا؛ من ُ وصاغا' زدها سخطها ؤإن أشتكها، 
:قال ١^، محاذ ]•؛ْا/ْ[مكداشلأ 

البضائع.محلبون من ت الركبان )١( 
والقرى.الدن فى المم : الحاشر )٢( 
البادية.ق القيم : البائي )٣( 
الفرع.ي اللبن جع المرية: )٤( 

•له الأمرين ض النظرين؛ خ؛د ( ر٥ 
)ا-(اكاع:ْكياليزن:ةم«؟جراظ





]اإْا[صبماضينض،داو:بيكض
هاش أف ض، م ض ، ^ ض مالك، 

\ذتحوش.ض ض 

[>طمنيينبيس،طثئا
نتجن،خدفئا محش، ابن وحدقنا • زايدة أبي ابن 

حيفنائ ئمير ابن وحيفنا ، سميد ابن ت يغني 
ضنافع، عن اللي، عيد عن محم، ّ أبي 
ئلغالثثئمى أف نهن الله. رسول أف عمر، ابن 

وقالئمير، ابن لئظ وهدا الآسوايى. ئئلغ حش 
■التلمي ض نهث الشي. إف الأحزان؛ 

بنؤإسحائ حاتع ممنيبن [وحش ١ ا/  ٥٤٢]

.^،؛ Jlفلمي ررباب • رخ، ق ه 



مالك،غى مهدئ، ابن ض ~ جميعا " محور 
بيم■ ■القي.■ض ض، امح؛ ض ايع، ئص 

اللي.عيد غن نمر، ابن خدبث 
كأضبجينرمح،طقا
غبمالئيئنئزك،غنابيصرمحان،

ثلميعى نهن ه،'أنة القي غن الله، غني غن 
امحئ•

هشيم،أحتزئا فال؛ يحئ، بى نحى صبما [ ١٠٤٤]
:فال هريرة' أيي ص سمين، اى ض هشام، عن 

الجلث،.ؤظر الله.أذ ننول ئهن 
حدقثات ال فعمر، أبي ابن صبما ]؛؛ها/ا[ 

أحترييقال؛ جريج، ابن ض نلبمال، بن هشام 
سمغثت فال ميدين، ابن غن المردوسي، هشام 







أحبرنا•' فال يءح؛تى، نس يختئ صبما [ ١٠٤٨]
بنأش ص يوئ' ابن ض يوسف، عى هشيم، 

كا0يإف د، يا حافر نسع أل ئهيثا قال؛ مالك 
أحاةأؤأبا٥.

حدقات ئال مثئى، ٢؛ 
ضقخئد، عى غول، ام؛ غن غدئ، أيي ابن 

معاد،حدقنا قال؛ مئى، انس وحدقنا أنس. 
بنأنش قال : قال قخقد، ائنعشل،غن خدننا 
د.يا حاصر تبيغ أل ئهيثا ٠ مالك 

قال؛سف، بن لمه سئ 
عىبمار، بن قوض غذ قني، بث ذاوي حدقثأ 

.المضراوأ؛ تج ررباب ت رخ، ي ه 



اف—ثرىارمن ت الئه. زسول قال قال؛ خريره أيي 
رمحيفان يهافليخلنه—ا؛ فكفلت ئضوط، فاه 

■ئنر؛ُ ثى صاغ ومغها زدها فإلا أشتكها، حلابها 
ضيقاال قممد، ثمل _ه كي 

صسهيل' ص ' القارئ الرحمن غبي بن بمقرن 
منر؛ قال؛ ه الله رسول أف ، خريره أيي ص أييؤ، 
أئاعإنفلاقه فهوقيهاJالخنار ،ثاةئضراة، انثاغُ 

ثمراآشاءزدهاوزدمعهاصاغامن ؤإن شاءأشنكها، 
بنجبلة بن عمرو بس مخئذ صبما [ ٢ / ١ ه ٤ ٩ ] 

،العقدئ بمني، أبوغامر، حدقا ت قال نواي، أيي 
٠الرحؤع والانقلاب؛ التقلب ( ١ ) 

■الأمرين ض طلب الخيار؛ )٣( 



ءئ٤اإء٤يلخأ

عنفريرأ، أني ص نحمل، ص ، قرْ حدقئا ت قال 
فهو، شاة اشقزئ ارمن السئ.قال 

طغا،من صاغا معها ود زدها فان أيا، فلاثف يالخيار 
.لأثنراءأ١؛(( 

ضاف،خدقثا قال: اينأ؛ىمقز، ]ا'؛ها/"آ[ىبما 
قالقال؛ ئزيرة أبى ص مخئد، ض أيون غى 

فهويحترمصراة، فنام اشترئ ررمن ٠ الثؤ ومثول 
منوصاغا زدها سا■؛ يإن أمتكها، ساء إن الئظزين، 

.لاسمزاءأ؛ثمر 
ال;ظئا]آ؛ْا/؛[ُ>طائ5بيمحز،و

عتزأيةالإسناد، يهدا . ■ أيون.غن ، الوهاب، غئد 
٠فهويالحتارآ، الفثم، ?_ اسثزى ررمن - قال 

الحط'.)ا(المراء:



حدقثاقال؛ نافع، بس نخمد صبما [ ٥ / ١ ه ٤ ٩ ]
بنهماع ض مغمر، حدفثا ئال؛ الرواق، عند 

عىأبوهزئرة، حدقنا ا مهدا ت ال قنثئه، 
؛وقال ؛ منها ، فدثزأحاديث . . . الله. ننول 

قاةأؤ مهنراة، لمخه ثزى اشآخدفم ما ءإذا 
إمات يحلبها أن بغد فهوبخيرالنفلزين ئضراة.، 

•فمر" ثى وصاغا ظنزذْا ؤإلأ هي، 

أحتزنا: قال يخئن، بى يختن ء>مح1 [ ١٠٠٠]
وكيه،امحق أثوالربيع وحدقثا ■ ئد بذ حئاد 

ضدينار، بن عمرو ص حماد، حيفنا لا؛ قا 

باكاح.العهد الماقة : الاقحة ( )١ 
•ُبجيُ فيل الشام الن؛يِءرابج "باب ؛  ٢٤)ل ه 







حجامح١محلإأ

ألنمر، م ض ناقع، قابلي'ص عش قرأت 
يمنهفلا طعانا،  ٤٣١ارفن ت ئال ه الله زشول 

.يشثوفنه؛؛ حثئ 

ئزأت: قال يحين، نس يخئ صبما [ ١ / ١ ٥ ه ١ ] 
فيئ : غقرقال ائن ض ئافع، غلن>لك،ءن 

عانتناقتبمق الطعام، ئتثاغ س الله رسول رمان 
فيه،ابتغئاة الدي التكان من يائتماله يأمرئا مى 
•شيعخ أف يل سواة مكان إر 

]اْْا/آ[صمحاأئوضينأديس،ئال:
خدثثاءئينص،صصايوطقا

تقال — لة ؤالئمظ ئمئر— بن الله عند بى محمد 
.اساعإذائ ^^٣؛ ١١ت رخ، ف ه 











سنج،بن عمرو بن أحمد أبوالطاهر مش [ ١٥٥٤]
جرئج،ابن حدقني ت قال وما، ابن أحتزثا ت قال 

بنجائر سمثث ت قال ، الزبيرأنيزة أبا أل 
بيعض اللمه. زتول نهث يمول؛ الله غئد 

اصشلتها بمل؛ 
أهي.ئ \وئتثن 

أحتزئات قال إئزاهيم، بن صياإسحائ [ ١ / ١ ٥ ٥ ٤ ] 
أحبزيي٠ ئال جريج، ابن حدقنا ت قال روح، 

نهن: يمول الله غني موغأ شمع أنة أثوالزبئر، 
مسيدثز لم فئزأية ، الله. ننول 

٠^رضآضالخدسثط 

.تؤعاثئزةيناشر؛ا)خ( ي 0 
لكلآثومة.الجتمع الطعام الصبرة: )١( 



ضرأت ث : ثال بممحتث، بى يض يبجا [ ١٠٠٠]
الله.زئول أن عمر، ابن غن ئايع، ص مالك، 

يالخيارغلنمنهما واحد كل ان اراكن■ قال 
•الخيارآ، بح إلا يثقرقا، لم ما صاحبه 

ش،وسدين حزف ا[صبجرضؤين 
وحدقناالقطاف. وهوت يحين، حدقنا نالا؛ 

ننفخشي أنحرنا : ئال ثنته، أيي بن بكر أبو 
~أبي حدثثا ت هال ئقير، او—و؛ وحيفنا شر. 

نمر،ابن ض ذالج، ص اش، محي غذ سمم' 

 Cراباببجالخالأل)خ(؛و
.والشتزي البائع ت الّيعان ( ١ ت 



^خومحينحمؤنيقنسمح،
أبوالؤسجوحدسا . إسئامل حدسا ت قالا 

~ليلة ابث ' وهر حماد، حدقنا ت قالا وأئوثامل، 
ضعمر، ابن ض ئاقع، ص أيوب ص جميعا، 

:قالا عتر، أَُى وابن قثنى ابن رصبجا ؛مآ[  ٥٥؛] 
بسيحين سمغت ت قال ، الوهاب غني حدقنا 

حدسات ال ق، واقع ائى وحدسا . سعيد 
،كلأهما — الصحالأ أحتزئا ت قال ، محييك أبى ائى 
ثخو. .الشئ..ض عتر، م ض ، عن 

ئافج.عى مالك، حديي، 
ح—دقئا• قال سعيد، بس ئثئثه صبما [ ٤ ١/ ه ٠٠]

أحتزثاقال؛ ومج، بس هخمئ. ثنا . J<1. كث، 



ءئجالإ1؛يانث

اللهزنوو ض فز، اش ض نافع، غن ، الئبئ، 
منهماواحد محل الرجلان ثيايغ ررإذا • ثال ئة أ. 

أخدهمايحئز أؤ حميتا، وفانا يئفرفا لم ما بالجياو 
الأخرشاساضذوإ؛،،

ولمثتايغا، أن بغد ثفزفا يإن اليع، وجب فمذ 
•التحأ، وجن، فمد ، التح مثهما واجذ يقرك 

تْْْا/ْ[محومحينصواينشمحز-
حدقناوهيئ: ال قف، تئنا غن - ا غنكلأ 

شانلأممَ،ضمّ،ئاو:ص
قالت غمريمول بس الله غبي سمغ ثاؤع، علي 

محلبالتج، المقبايغان ثناح ررإذا • ه اللي زسول 
محونأؤ ، مالم بئعه واحدينهقايالخنارمن 

فمدختار، تبمهماغلن ءاذاكان جيار، ض بيمهما 



:ثاغغ نال : رزاص عقزفي أيي ابن راذ وجب<ا، 
نام،يم1ةلأ؛ لا أل فأراد ريلا بايع فكاواذا 

•انته رجغ ئم هثبجه فض 
أيونبى ويمح، يختث بن تخئ حدط [ ٦ / ١ ٥ ه ْ ] 

وقالا، أحتزئيختن؛ قال حجر، زابى وقثيته 
لآمول؛طساإساضينبجر،ص

قال•' يمول غمز ابى تيغ ديئاوأئة بن الئه غئد 
حئثببمهما يع لا ببمين ءركل ت اللي. رسول 
■الخنار؛أ بح إلا ، يتفرقا 

بنيختن خدفئا : قال مش، ابن صبما [ ١٥٠٦]
الطرفي.برصا والفخ القص : الإقالة ( ١] 

 Q ٠واكاث،؛أ النيع في الصدق ررباب ت )خ( ق



تقال غمزوبىغلي، ثغتة.وحدثئا غى سعيد، 
مهدئ،ئى الرحمن نعبد معيد بذ يخمح، حدئثا 
الحلسل،أيي ض ، قثاذه ص ثغته، حدسا شالا؛ 

جرام'بن حكم غذ الحارث، بن الله غثي غث 
اااسبالخ1رظولمظؤدا،بمو:

كذبانإن ، بئعهخا مي لهما بورلئ وبيثا صدفا فان 
•ينعهماآ، بركة محق وكتما 

■حدقنات قال ، علي بس عمرو صممتا [ ١/١٥٥٦ل
ص، همام حدقئا ت ئال ، مهدئ بن الرحمن عبد 
الحارثبى الله غني سمعت ت شال ، المحاج أبي 

..الئؤ..غن حزام، ئن خكم غذ بمدث 
بثحكيم ولد ت الحجاج بذ مئلم مال • بجئلي 

والحو.النقص : الحق )١( 



ويئريىمائة نعاس امحغبمة، جوف في جزاج 

ممحينمحدبمفبسيب
ونالأحترئا، يخشن؛ قال ■ حجر وابى وقمحة 

صجعفر، بى إمقاهيل حدقا ت ووف الآ-ح-
ذكرت يمول عمر ابئ ضغ أق، ، ليثاو نن اللي غني 

ممالاكوع، في يخذغ أنق الله. لزشول زجو 
،لاحلابة(( : فمل بايت امن ؛ الله. ونول 

.محابه لا ت يمول باقغ هكاذإدا 
^رسأدىسته،دالت

وحدقا٠ 'ثمتاف حدقا ت ثال ، وكيغ حدقا 

-رأبابسيحذغنياضاا ت رع( ق ه 





>س،قالأ;ظقاإضاط،صمثض
غىثهث الله. رنول أل عمز، ابن ض ئاقع، 

بلجائلشقزلأ،،زضسض
■والسترئ اليايغ ئهى '؛ الخاهة'ونآس تبجص، 

حدئت ال ث، —زبا ح [كتيJضرين ٣/١٥٥٨]
ضنافع، ض سمحي، يخمحابن ص -ترير، 

ثتتاغواررلأ الله.؛ زشوو ئال عترقال؛ ابن 
،الافه؛، غنة وئدغب تبدوصلاحها، ختن الئمزه 

وصمزثة.حمزئة ت صلاحة تندؤ ت قال 
^بىممئدينمحواينمك>،

اللون.الم الزهو: ( )١ 
الحب.فيه يتكون الذي البات جزء : البل ( )٢ 

المار.اه-الشضد : )٣(الماهة 





توهؤ ، إشقايل حدقنا ؛ لاح—وول ا ال وق
ضغأئة دينار، بن الله عند ص جعفر، ابن 
اشرثسغوا ررلأ ؛ اللي. زسول قال عقرقال؛ ابى 

■صلاه يندر ختن 
حدقنات محال خذب، ا/خ[وصيرتيين  ٥٥٨]

مثنى،ائى وحدقنا ٠ شمتاف ص الرحقن، عند 
سعتهحدقثا I محال جعفر، تى مخئد حدقنا ت محال 

يهدا٠ ٠ دينار.بن الله غبي غن - لاهقا ك- 
لأبنفقيل شنته؛ حديث في وراذ الإشئاد، 

عاهثة.ثدهب : قال صلاحة؟ ما عتر: 

أحبزئانبث،قال: نس يحشن صبما [ ١٥٠٩]

.ا،يطيب النقرحتئ ئنيغ لا ارتاب ت آ خ ري 





عسشغته، حدقنا ت قال جعفر، يى مخقد حدقنا 
شألتت قال البمحترئ، أبى ص مره، بن عمرو 
ئهنال؛ فق، الئنو بيع ض عبماس، ائذ 

أومنة، يأئل خش الئغو بج ص غ الله ونول 
يؤول؟قا • قفلت • ئال يؤول، وحش ي3كل، 

•يخرر ختن •؟ئدة؛ زجل فقال 
قال؛، العلا؛ بس محمد أثوؤري_، مش [ ١٠٦١]

أبىابن ض أبيق، ص ' محل بذ مخئذ خدقئا 
ررلأهؤ؛ الله ننول قال قال؛ هريره أبي ض م، 

يندوصلاحهاة.التمازحتن ثئتاعوا 
أحبرنا•' قال يخيف' بس يخيف صبما [ ١٠٦٢]

نمرابن وخدئئا الزفرئ. ض غقئئه، بن نمتاف 
قالا؛حدقئا— واللمظلهما — خربؤ ؤر؛ُيزبر، 











ضذي تا'آ"ْا،يا"ْلخا'ْا/ْ[>خاسين 
يخنئبنص الك، حدقتا ت شال المهاجر، 

;قال نمز بن الله غبي غن ئافع، غن تعيد، 
الله.يحصننول أف قابت، بن ييد خدش 

؛١^ ؛ يخمح، ثال ■ ثمرا بجزصها مء' بع في 
رطناأهله لطغاح قمزالحلأت الرجل يئترئ أف 

يخزصها
[٦٦،١ْ٦vْu،ال:١ْ٦/١J،اننضlخمVو]

حدقني: شال اللي، غظ خيفتا : شال أيي، خيفتا 
أف، تابت، بن يند ض فز، ابن غي ئافع، 
يخزصهاتتاغ أل الغزايا في نحص ه الله ينول 
محلا.

[٦٦،١ْ٦vْضسدينئثى،٦٨،١ْ٧/١]















قشش؛بكيل بم القض رءوس قي قا ياغ أل 
•نمني نقص ؤإل فلي، راذ إل 

حيفناقالا؛ زأثوكامل، ا/ْ[وىبما،أئوانيج ٥٧٣]
ئخوة.. .الإنثاد. يهدا أيون خدقئا : قال خئاد، 

لأاكةطسو،واو:خئقا
أحيرنا• قال زمج، بس نخمد وحدقني نيئ. 

الئيى،صثالج،ضضاشقال:ش
قمرحائطهيبيغ أف ■ المرابثو عن اللهزشول 

تسعةأف ثزما ثال يإف يثمركيلأ، ثحلأ كانئ إل 
طغاح،بمحل يبيغة أل نزعا كال ؤإل كيلا، يزوي_ا 

أنكالت قشة رزانة زفي ■ فله ذلك ص ئهث 
.ززغا

المان.:(الحائط ;١ 



اأحتزن؛ ال قأبوالطاهر، ما[وصي/ \ا ٠٧٣]
وحدقنات قال يوثش. حدقني أ قال ، وف ابى 
•قال مدنك، أمي انس حدقنا ؛ قال ناقع، ابى 

،تعيد بن سويد وحدقنيه I قال . الصحالث أحتزئا 
حدقنىت قال قيشرف، بى حفص حدقنا ت قال 

الإسنادبهذا ناقع ص ' محم ِ عفته بى ثوض 
•ثحوحدطهم ■ •  ■

ضقرأت : قال حتث، ص بمتتث صبما [ ١٥٧٤]
الئو.وسول أف عتز، ابن غن نافع، غن نالك، 

للماغ؛فئمرثها ، ، أبرث' قد ئحلأ خ ارني • قال 
.إلأأذضيطاكاغ(<

ض.نفلامها باغ نن راناب )خ(: ل 0 
تلقيحه.: النخل تأيثر )١( 



حيفنات قال ئمئر، ابى زحدئثا • نعيد بن يحئ 
أبوبيينوحدقا • الله عتبمت ص ~ ججيعا ِ أبي 
بنمحمد حدقنا ت قال — لة والئهظ — ثيه أيي 

غننافع، غى الله، عيد حدقنا ؛ قال بئر' 
نخلارأثقا •' ئال ه الله زشول أل عمر، ابن 

أترفا؛لليي قمزفا فان أبرث؛ وفد أصولها اشّيي 
.إلآأنيشتيطاكىانياغ1اا

ضالليث، أحتزنا • قال رمج، ابى وحدقنا ■ ليث 
\ح$آررأئغا قال؛ القي. أل قمر، ابن ض ثافع، 

؛باغأعا،لإثديأمحنمزم 
انماغاليشترط أن الأ 



تقالا وأبوكامل، ماني_ع ئناء 
Iقال ■حزنمؤ، زهيربس وحدشه حماد. حدقنا 
نافعغن أيون ص كلأهما — إسمابمل حدقثا 

ثحوة.الإشثاد يهدا • •  •

ننزهحئذ بمنمث بس تخنث صبما [ ٤ / ١  ٠٧٤]
بحيئثية وحدقنا الئيث. أمحزنا : قالا زئج، 

غنشهاب، ابن غن لط، خلقا : قال تعيد، 
عمربن الله عبد عن عمر، تجن؛ الله عند بن ^4، 

اJثاغررمن ت يمول الله زشول نمعث، ت قال 
أنإلا باغها؛ للذي فئمرئها ،  Jjjiأن تغذ نخلا 
.•' رخ^  cJه



ناغة؛للذي فخالة غنيا انظغ ومن ائئقاغ، يئترط 
.إلأ|نبمرطاك1غ(ا

بثوأبوبم ضن ]؛يْا/ْ[ُلأطْبمنيلأ 
أحتزثا،ضن ثال حزبا، قيتق أبي 

غنعيية، بس نمتاذ حدقنا الأحزان؛ وقال 
بمة.الاتئاد .يهدا .الزفرظ.

أحتزئاقال؛ ضن، بى حزمله وحش ٦؛! / ا  ٠٧٤]
شهابا،ابن ض يوئز، أحتريي ت قال ' وف ابى 
أناةأف عمر، بن الله غني بى سالم خدشي • قال 

ّبمثله . . ■ الله.يمول ننول تمغث قال؛ 

بنومخمث؛ قيه أيي أبوبكربي وصبما [ ١  ٥٧٥]
.الخحايرةواكخاض؛أ ت ع( )ق 



جسغا- قالوا خزبخ، نمرنزهتنين بن الله غني 
ضانلأمحة،ضاينّ،ض-خدثئا 

الثوزشول ئهن ؛ قال الله غبي جائربن ص ، غطاء 
وعىوالمحابزة، ؤالمزابئة، المحاقلة، ض . 

يناغإلأزلا يبدوصلاحة، اشرحقن بيع 
.الغرانا والدره»إ؛إلا يالديئاو 

ا[ُلأطئاوينس،ئاو:أمحرنا
غطا؛غث جريج، ابذ أحبرنا ثال؛ أبوغاصم، 

اللهغبي جايربى شمعا أقهما الربئر، وأبي 
يمثله.فدثز . .الله.. زشوو نهن يقول؛ 
اكظلتي،انزايز أآء>طاإس1يىنن تْ'اْا/ 

قال؛الجزرئ، يزيد بث قحلي أحتزئا قال؛ 
عث، عطاء أحتزيي قال؛ جريج، ابث حدقا 





ءأغامحاةغل؛أ

غدي،ن/ثاإنن اينأبينحنف:قاو:خدظ 
JU  : أئبمة،أبي غطالئي،ءنددين أمحزئا
هندزهوجائز — المآكئ أتوالولد حدثثا ت قال 

أفالله، عبد جابربن ص راج، أبي بن عث؛ 
والئزابثة،اكئايلة، ض ئهث ه الله ونول 

ئئقة.حش الئح_ل ثئثزى وأف والمحابزة، 
منةيوكل أؤ نضفر، أؤ يحمؤ، أف ؛ والإئفاْ 

منيكيل الحفل يناغ أف وانمحاقلئ؛ ئيء. 
أنياغالنخل1َوم: والئزاظ الطغاِمنغئوج. 

وأفناهوالربع الثلث والمحاتره التمر. مى 
•نناج أبي بن لغطا؛ قلت ئ—د؛ قال ■ دبك 

غناو.فزطا يالله غيد جايربى أسمت 
زثولاللي.؟فال:تم.



طاشينئنم،ثاو:طقا
حيفنا; محال ، و حثا بى سليم حدقنا ت محال بهز، 

نهن: محال الله غني جابربن غذ ، مثثاءَ بذ ضعيد 
ؤاJمخائلة،المزابثة، غن الله. ننول 

■محال ■ ثشقح حش الئثرة بيع وغث والمحابرة، 
وثضفار،ثحمار، ت محال ثشقح؟ ما ت لميد محلمث 

سافلمنكزابينيتي
الله،لخني واللفثل ّ عتيد بى زمخمد 

غنأيوث حدقنا ت محال نني، بث حماد حدقنا ت محالا 
اللهعند جابربن ص ، محئاءَ بن الربئروثعيد أبتم، 

.ررباببيعالئعاومة؛؛ت ل)خ( 



المحاقلة،غن الله. ننول نهئ ت ال ق
الق— والمحابزة ؤالمغاومؤ، والئزابئة، 

وغن— المغاومه هي ، القني بيع ت أحدهما 
١^١^ش ،ونحض المحا 

تسا/آآضأئومحينشضَصلإ
ابنغلثة،وهو: إنمابميل، حدقثا : قالا حجر، 

م،محثصشمح،صمح،ضمح
،الشئ بيغ ٠ يد"كر لا أئة عتر • يمثله • • • س 
٠المعاومة ت هي 

حدقثات قال منصور، لهبها/ب[وجاوإسحائين 
سنبزباخ حدقنا ت محال ، المحيد غني بن الله عبئد 

.كشرة الثجرأعواد بيع • بيعالسقن آ ١ ر 
٠البيع عقد ق محهول ثيء استثناء ت الثتيا ( ٢ ) 









ررننلكثف'أرصس،أزكزربئال:
أخاة،ولآنمئ؟قاو:تم.
تنال ، سيته أيي ^٢؛ 

اليئأن جائر، عس ، عمرو ض ، سمياف حدقثا 
•؛ المحابزئُ ض هث ئ. 

خدثئا:  JU]ا'لأْا/ب[وءشبخيناثض، 
بن٣ خدثئا ; قال الفني، عبمو بن لئه اظ 
سمثتقال؛ ، ميناء سعيدبى حدقثا ، حثا0 

ررمن: قال ه الله زشول أ0 الله، عبد جابربن 
صأزض؛شززضا،محمحرضاأخاة،

سعوماءولا I مسا ت لتعيد محمك ثبينوهاة ولا 
الخزاء؟ئال:تم,ئةني:

•بجرجمها ٌا بض عك الأرض زراعآ • الخائرة ، ١ ر 



حيفنا؛ محال يوثش، بس أحمد صبما ٨[ ١/  ٠٧٦]
نحا: جائرمحال غن أئوالزبنر، خدقئا : قال وهنئ، 

مىمحثمحث ، الله. زشول غهد يحايرغش 

ررمنت الله. ننول فقال ، ظاومن ، الؤصّرتي 

.عإتاوءها« 
~هيتّئ بن أبوالطاهروأحمد حش لأ"ماها/ه[ 

حدقناةهيشئ؛ ابى محال وف، ابن غن — جميغا 
أفسغد، بى هشام حدقني وف، بن الله غني 

جائربنسمى محال؛ حدقة، الزبئرالهاكي أبا 
نأحله الله ننول رمان محي ئ يمول؛ الله غئد 

نبل.الق الحب بقية ت العصري ( ١ت 



\ؤؤض,\ذي،رالؤنعلأسمناتلأء،قمام
أنص؛لة لكث ااس : ممال ذك في ه !؛ ١١زتول 

لمفإذ أحاة، ئتئنخها ينزعها؛ لم فان ئالترزغفا، 
.فئنئسكها((يننخهاأحاة؛ 

خدسات نال ئئى، ص سمد 
عسأبوعوائة، حدثنا قال؛ حماد، بى نحى 

:غن أبونفاذ، ;حدثئا قال ثلبمال، 
أنص؛له لكنت ررمى ت تقول ه القي شمغث 

.إبيهبجاأؤكُزظ،(
تال ئالئاعر، بى حجاج وصِنيم لآ'به\/إا[ 

وثيق،غئاوش حدقئا ت قال ، أبواوجواد_؛ حدقئا 

الأمارهمْك)ا(الأذياظت:



:قال غيرأئة الإنئاد، يهدا . .الاغتش.ض
.وحلأ<اأزفكزرغيا ررفلتزوغيا، 

فال؛اوئب، سعيد بى هازوف وحش ؛1 ١ ٢ / ا  ٠٧٦]
ولهو؛، غئرو أحيني—ي وف، ابى حدقنا 

بسالله عند أف حدقة، بكيرا أل الحارث، ١^؛؛ 
عسعيام' أبى بن النمان غن حدقة شنقة أيى 

ضكرا؛ئهن الله. ننول آف الله، غثي جابربن 
شثغأئة افغ، ثوحدقتي بكئر؛ فال الأرض. 

ذلكقمثزكئا أزصثا، ئكري فنا •' يمول ابرإغمز، 
•■يءيج بن زاقج حديث ضغنا جتل 

أحنزئا: فال يض، بن صبمايني، E  ١٣ا/  ٥٧٦]
ئسم،• جابرئال عن الربئر' أبي غى أبوحيقمة، 



أؤسقين البيقنا؛ الازض بج ض الله. ننول 
.ثلاثا

بمبسوأبو محور بى تعيد وصبما [ ١ ٤ / ١  ٠٧٦]
؛قالواخزب، ذذٍ.ش' الناقد وغئزو ثية أبي 

ضالآء>ج، حميد ض عيينة، بن نفياف حديثا 
البي.ئهى جايرقال؛ غن عتيق، بن نلتما0 

عسثيتة؛ أمي ابن رواية وفي الشنى. بج عن 
اشربجن•بجر

:ئال الطوايئ، علمئ بن حشن صبما [ ١  ٠٧٧]
عى، قعارنة حدقثا ت يسال ، أئوثؤتة حدقنا 
بنسلمة أبي عن كمحو، أبي بن يختن 

ررباثينأذياّواسم.)خ(:و0 



اللهزشوو فال : فاق فزيزْ أيي ص الرحنن، عئد 
لرمنسلأأزض؛شززنيا،أزساس:
.أزصة؛(فلنغساك أبن؛ ^)؛1 أحائ، 

حدقناقال؛ الحلوايئ، الحس [وصبمأ ١  ٥٧٨]
بنيخيف عس معاونة، حدقنا ثال؛ ثنته، أبو 
جابربىأف ، أحيرْ نمع بن تزيد أف كمحر، أبي 
ضينهئ الله زشول سمغ أئة ، أحترة الله عبد 

تالله غبي نس جائر همال . والخمول ، المزابثة 
.ألاوض ثراء ' والمحمول الثمرياشر، ت المزابثه 

،يعفوث حدقثا ت قال ، محثعيد بى قثية صبما [ ١  ٥٧٩]
اينتيسماص،صميننني:

نهفقال؛ هريرة أبي ص أبثه، عن صابج، أبي 
.والمزاتثة ، المحاظة ت غن الله زشول 



وما،ابى أحتزئا ؛ عاق أثوالهئام، [وحش  ١٠٨٠]
بنذاوي ص أنمي، بن مالك أحتريي شال؛ 

أحمدأيى ابن مولى مياف ن—أبا أف الحصين، 
ثهئت يعول الحدرئ شعد أبا منجغ أثة ، أخيرة 
وانمحاشهالق-وابثة، ت ض الله. زشول 

القغل،رءوس اشرفي اقتناء ت والئزابثة 
.الآزءس ثناء ٠ زانمحائ 

وأئوالربمعيحيث بى تحيف زاوصبما  ١٠٨١ت
بمجيوقال ، حدقثاأبوالثبمج قال العثكي، 

سؤهت; هال عمرو، ص ،  Ajjيى حماد أحيننا 
بالقمح.الأرض ناحر ت والحمل لحائلة ا( 

 j( :)الزارع«.ارتاب ع













زنعموثحجرالشغدتي بى [وحشغئ ١ ٠ ١/  ٥٨١ ]
وفو:، خدئئاإن_ذاهمو : قالا إنزامم، انن 
صثم، حك بن يش غث أيوب عذ ئيق' ابذ 

ئئات قال ■حزيج بن رابع ص بمار' بن نلبماف 
فاشياالاه.، وئوو عهد علن الازص ئخاقز 

ذاتفجاءئا المتمن، واللهاح والؤبع، بالثلث، 
اللهننول ثهائا فقال؛ عمومتي، مذ رجل يوج 
 Mوزنولهالله وطواعية ئابما لتا مثال ث ع

علىئاكريها بالأرض ئحابل أف ئهانا نئا' أئهغ 
وأئزوبالمثمن، والشاح والربع، الثلث، 
ومءثراءهايزرعها، أو؛ ~ يررقها أف الأرض 

•ذلك بوئ وما 
.لإيابكريالآوملأساعاا؛ )ع( ل 0 











•يئول بث رافع سجع أثة الأوضآ، حظئة 
الأرض؛^ محا :  Jliأئزالأَتحارحقلأ، ثئا 

0هد أحرجت فربما ، هذه ونهم هده لنا أل عش 
قلمالووؤأ وأما ، ذلك ص ئثهائا ؛ هذه ثحرج وثم 

•قئهثا
حشاد.ذقا فال أثوامج، 

~هاوول بن يزيد حدقئا ت ثال مثنى، ابى وحدقنا 
الإسناديهدا • ■ • تمحي بن يخئ عث ججيعا، 

٠يحوه 

اأحبزئ—ال؛ قينيل، بث يخث [وصبما ١  ٠٨٢]
قثيق،أبي أبوبكربث وحدقا • يقاد بث الواحد عئد 

■إابابنيامحازموامحمحئ'أ •' )ح( ل0 



داو;طئئاصينص-كلأمحا-ض
ثأَكو\و: القاف، الئوبن م غن القيائ، 

أخزيي: ممال الئزارغت، ض نغقل، بث الله غط 
غننهن الله. وسول أف الشئاك، ئن ؛ث 

غنها،نهن شيمه: آيي ابن وزانة وفي الئزاوغة. 
اللو.غئذ يشم ولم نعقل، ابئ سألت • وقال 

أحبرنات قال بذمنصور، يمجاإسخاى لمآحها/ا[ 
غثأنوعوانة، حدقنا ت قال حماد، بث يحيم؛، 

:قال القاف اللمهبن غبمو غث الئيمانن، تلبماف 
غنهشألئاة مغقل، بن الله غيد غلن ذحلثا 

غالله زشول أف قاث، وغم ممال؛ المزازغة، 
)رلأ: وقال يالنواجزة، وأمز الئرازغي غن ئهن 

■بأسبها" 



تفال جيمح، ض
قالمجاهدا أف عمرو، ص نئد، بى حماد أحتزئا 

-تحديج،بن نافع ابن إلى بثا ائطيق لطاوس؛ 
-قال المحي. ض أبثي، ص الحديث منة محانمغ 
الأه.نمول أل ثوأعلم والله إدي ت قال ، فائتهز0 

يهغزأغنم فن حدقيي زلكى قغك، فا غنة ئهن 
الله.ننول أف غثاس، انس بمني؛ ~ بجم 

أنمن حيرلة أزمحة، أحاة الرجل ينتخ ارلأن • قال 
■مغألوما،؛ جا حز غليها يأحد 

قال:خدئئا]مآ،مهل؛ا/ها/ا[صبمااينشٍ، 
أنةطاؤس، ص طاوس، زائن غمرو غن تفيال، 

■'رنابقيْنجالآوم'ر ؛ ق)خ( 





ئغ؛ة-ظيمؤصملمبم،صم،
•نمحوحديثهم ■ • ■ ه القي ض غئاس، بن اض 

وشخش!ش'حنئد ]"آخهل؛حْا/ما[وءشطوين 
حدفنارافع انس زئاو أحتزئا، عند قال رافع، 

ابنطاؤس،ض مغمؤ، أحتزئا قال؛ الرراق، غني 
^٠٥٠:قال الّي. أل عباس' ابن ض بتي' أص 

ياحد■ءأ!نهاأن من حيرلة أزصة؛ أحاة أخدكم يمخ 
غناس؛ابن رئال قال . مغنوم؛؛ لفي؛ وكدا كدا 

قله.المحا ت الأئصار وهويلتان هوالحمل، 
لأ1ئداشبنتوالئمحن

الئعئ،جعفر بن الله غني أحتزئا ت قال الداربئ، 
بنئد غذ غئرو، بث الله عتيد حيفنا قال؛ 
عسرند، أبي الملك عبمت عث أئبمه، أبي 



»من: قال ه ام، ض عئاس، ابن ض طاوس، 
.خرلذا،أحا؛ تمثخها أن فاية أنص، لة كائث 

-خزيي ورهئزنن حيل بن أحقد صئظ [ ١  ٠٨٠؛؛
وئؤ:ينين، خ؛دئئا : 1لآ ئزني، لِزالئئظ 
غنثاؤغ، أحتزيي قال؛ ال1ي، عبئي ص القطاف، 

حيرأمل عائل الله. وتول أ'ف عقر، ابن 
•أورنئ ئقر، ثس بئها يحرج نا ، بثطرُ 

ينخجراكغدتي،ئال
أحتزئات محال نمهر، ابى ت وهو ، على أحبزئا 

أغعلئت ل محا عمر ابن ض ، ثافج ص ، الله عبيد 
•اشيوالآرعا' رايابالئشاقاةوانماشت رع( ق 0 

.النصف الشطر؛ ( ١ ) 



قترأؤمذ يحرج حئتربشْرقا الله. رسول 
:وتق مائة ه كو أزواجه بمطي فكاف رئئ، 

ثم،مذ وسما وهئريث ئئر، بذ ونفا قتايتف 
حيترحيرأزواجئم الخئاب فقربث ولي فلما 

يشننأؤ ، واكاء الازص نهن ثمطغ أف و. الشئ 
منفمنهذ قاخظس، عاج، الأوثاق'فو لهث 

بمِ،وئهذضامحازالآوطيى
احثازثاممن وحمصة عايثه قكاثت عام، فل 

\مو\ض\ف.
أص،ضدسا ت ئال سير، ائث ئمحا 

همذثافغ، حدقتي I قال الله، عتيد حدثنا ت قال 
أنلالئهفعاق1و زتول أف همئز، بن اش غتد 



•• قض■ ونعأو ثس ثلمها حرج ظ بثمر حير 
صالهةبمضبمح،محهم،

احئازئاممن وحقصة غائقة قكائت I يدثر ■ولم 
أفه الني حيزأرواح ليال؛ • والخاء الانص 

اك1ء'.يدثر: زثم \ؤوض، لهن ثمطغ 
المهئد حينما ت محال 

'التقى نني أحتريىأناقةنى قال؛ ائثوف، 
امحخغلما : عقزثال بن الله غني ص ابع، ئص 

فيهايقئهم أف اللمه زشول يهود 'تألث حيز، 
الثمرمى منها حزج قا يمف عش يعملوا أل غنى 

غلثمها ®أبرتم ت اللي. زتول فقال والرنع، 
دئحؤخ_ديثالحديث مناي يم . .شققاه.ما ذلك 



فيه؛وواد اللمه، عتيد ص مشهر، ئقثروابن ابن 
حئتز،يصف مى الشهمان غلى الثمرئشتم و'كال 

الحسن.ه الله زشول فتأحد 
اللط،ا أحتزئت قال رمج، ابى وصبما [ ٤ / ١  ٠٨٠]

عساقع، نعس الرحض، عبمت بن محمد عذ 
دفعإلنأئة ه، اللي ننول عى عمر، بن اللي عبي 

هدنح>شخلمحروألءا،شأل
شملناللي. ولزنول أموالهم، مى قغثملوها 

.قمرها 
بىؤإنحائ زافج ئى نخمد وحش [ ْ / ١  ٠٨٠]

حدقثاقالا؛ رافع، لإئن واللمظ — منصور 
•قال ، جريج ائس أحتزئا قال؛ الرواق، غني 

اضالساسم.)ا(الأءتمال:



عهر،ينعب،م،س،ضمح قوض خدش 
والئَمحازىالتهود أ أج1تىُ الحهلاد_ا عمرئى أ0 

ظهرنقا اللي. ننول وأف الحجاز، أزض ثى 
الارصوكانت يئها' البجود غشحثنزأزادإم١ج 

،ولرسوله. لله علئها نير ح؛و، 
اللهرسول التهود نتاتت منها، التهود ءأراد,إحراج 

محتمبجا؛شأنذمموائلإا،وم
رريقركمت الله. زشول لهم فقال الثمر، يضفث 

أجلاهمحش يهأ هقروا ، شئثا« ما ذلك غلث مها 

■)0أجقتأحرج 
النورة.المدينة بشعال بلدة ت تيإء آ ٢ ر 

.مدينة ؛ أربما )٣( 



؛محال أبى، حديثا ت محال ئمئر، ابن صبتا [ ١  ٥٨٦]
محال؛جابر ض ، عطاء ص الملك، عند حدقثا 

إلاعزنا، يفرس ننب؛( ثى ررُا •' ه الله زشول قال 
صدفة،لة منة ومانرى صدمة، لة منة ماأكل كان 
الطنروماأكلت صذمحة، فهولن الشح مئخ أكل وما 

.صدمحة<الة إلاكان أحد، صدمه،ولايزررة محهولة 
حدقثا؛ محال سعيد، بس صبمامحشة [ ١ ا/  ٥٨٦]

أحتزئات محال زمج، بى محمد وحدقنا . ليث، 
هالبي أل جابر، ص ١^، أبي، ص الئئث، 

ئحلم، الآئصارثي متئر أم أؤ تجد أم علن ذحل 
.ظبكر؛عزسغزنااا ت رخ( ل ه 

)ا(الإرزاء:القص.



مداالنحل؛عزص ررس ؛ الشي. لها ممال لها، 
»لآ: ممال قئبم، بل : ، iJمما أمكامح؟(< أئت1لم 

منهفتمحل رزغا، عزناولايرنغ نئلم تيزش 
إنمان،زلأذاط،ولأمأ؛إلأسلآض.

حلف،أني زابى حام بى نخمد وصى ٢[ ا/  ٠٨٦]
;محال جريج، ائى حدسا قال؛ نوح، حدسا شالا؛ 

اللهعبد جابزبذ تثع أدق أبوالربثر، أحبريي 
يمرشررلأ ؛ يفوو الله. زتول شمعت •' يمول 
أزضح، مئة فيمحل وزغا، ولا غرسا، فنلم ذجو 

الومح. أ-يئ«مه لة كان إلا ؛ سيء أو طائر، 
.اينأديخلف:مضه(

شال؛ئنإئرامم، تعيد بى أحمد صبما ٣[ ا/  ٥٨٦]
ئمئائب_ثخيفتا : شال عياذة، حدثئا 



ضغأئة ديثار، بن عمرو أحبرني ■ قال إسحاى، 
علنالبي. ذحل يمول؛ اللي عند جابربث 

مداعرض من منتي، ام رايا فقال؛ حائطا، تجد ام 
مكاةت؟ا<مماك:يسلم،دال:

ثةإسان،فتمحل عزتا، المنلم ؛أفلايعرس 
ولآذائئ،ولآني؛إلأكانكذإنىدؤج

.الشامة(؛
حدفثات قال ايىثنته، ا/؛[وىآماأئوبكرين ٥٨٦]

ينؤإشحائ أبوكزف وخدقئا ث. غيا ئذ حفص 
عترووحدثئا • معاوية أبي غذ حمينا، ~ إبزامحم 
وحدقنامخئد. غئاربى حدقنا I قال الناهد، 
"فلكتل ابث حدئثا ت قال ■؛ ثيتة أبي بث أبوبم 
جابر•غذ نفيال، ر غذ الاغميط، غن ، هولا؛ 



ءئغالإس

رواقييص رواقيه في عمرو راذ 
رواقيوفي ئبنر- أم م، ممالا؛ معاوقه، بي أص 
رواقووفي • حارقة بن فلإ امرأة ض محل ابن 

صت هال ؤبما ت فال معاونه، أيي عى إمحاى، 
وثلمهم■ قمل لم المحي.وربم-ا عن أممتئر، 

عطاؤوئحؤئ،ث . . . القي. ض I قالوا 
ابزديلمار■اأربيرؤ•عمرو وأبي 

تعيدبس وقتية قخثث بن قخيث [دصبما ١  ٠٨٧]
قال، لتحتئ والئمثل — عتيد بن ومحقي 

أبوعوائة،حدقا ت الأحزان وقال أتحرقا، يتحكل 
ررمات الله. ننول قال ت قال أشم غن ثادة، ئض 

نيشءزتا،أويزرعززءا،فأؤوظ
•صدقه(( به لة كان إلا بهيمة؛ أو أزإئشان، طئر، 



٣خوفنا قال: حقني، بن غط صيإ [ ١ ١;  ٥٨٧]
قال؛يزيد، ئى أناف حدقنا ت قال إئزاهم، ابن 

أفمالك، بس أنسى حدقنا ئال؛ ، ئثاذْ حدقنا 
شؤاشهئخلصلألمنيامأأين

مداءزس ررمس الله.• ننول فمال ، الآوض1و 
بم■ ■ ■ قئلم : قالواأمكافئ؟اا أشئ1لم الفتل؛ 

خديثهم-
١■

ومجا،ابن أحتزنا •' قال أبوالهئاهر، مش [ ١  ٠٨٨]
جابرننص الرب؛رأحترة أبا أل جريج، م اض 
مسيغث ررإن قال؛ س اللي ننول أف الله، غئد 

أخكفخزا؛ل

■اشر؛ بيع ئي الجائحة ت رخ، ق 0 



قأجتتء^تتع
حدقثات محاق عباد، نس محمد وصبما [ ١ / ١  ٥٨٨]

محئزة،ضمّ،صبيمح،ك
اللهرسول محال ت يمول الله غيد جابربث سؤغ 
جائخة،فأصابته فمرا، أخيك بث ثغث ارلؤ ؛ . 
أخيكمال ثأحد ثم شنئا، يئة ثاحد أن لك يجل محلا 

دنيخؤ؟ا«.
حيفنات محال ، الحلوائ آ[ُىبم|حتى / ا  ٠٨٨]

الإستادبهيا • ■ ■ يرج ابن ض أبوعام، 

تعيدبث زكئبمة أيون بث يخئ صبما ا ١ 
:خدق1إفاطئثوظتيئثم،و1را

نهنس النيئ أف أشم، غذ محتد، غذ جغئر، 
مظئمئو،سكالآ'ش؛





قفا؛>اغيمحأ

و1نزاململأبيئارتسا/ملأادئزلأاكإ 
تقالوا لمشر، ؤال1مفو — الغلأؤ ينر الجثاو نعيد 
الآمج،غنمحئد ثنينممء،ض حدثئا 

أمزه البي أل جابر، ص عمحق، بن تئبمال 

سر،بس الرحمن غني خدظ ؛ تآدأَُالإبرالز 
.بمدا'أ/.غنث0.

ليث،حدقا : ئال نعيد، بن قثية صبما [ ١٠٩٠]
تمحيبنعئدالأي،صش بماض ض ^، ٩ض 

اللي.رسول عهد قي رجو اصب قال؛ الحدرئ 
.والصحيح(( عك بينيان بن إبراهيم زوائد من الحديث هدا ( ١ ) 

ت)خ( ق0 



:د. الله زئوو فقال ، ةكثزذشُ ائئاعها، ثقاو في 
يئلغقلم عك، الناس محدق' ، غك؛؛ تضيفوا ر> 

هِلغزظئهُاأ:الله زئول فقال ذينه، وئاءِ ذلك 
.ذوك«وجدقم،ولنس ما راحدوا 

]•ا<ْا/ا'[ءشئوئشئنضالأش،ثال:
عنزوبذأحبويي ثال؛ وف، بن الله عند أحبرنا 

الإشثاديهدا . . الاقج.ثكيربن غن الخارث، 
ْئلة.

تقالوا أصحاينا، بس عيرزاجد ُءش [ ١٠٩١]
حدقيينال؛ أوني، أبي بن صل إنما حدئئا 

.المدينون أو الداثنون I الغرهاء ( ١ ) 
'ربابنيامحنيبمثاامحال•رخ، ل ه 









ءآ->_اوالنتنض، ت يمول قأقازوثد0ثأمح ، 'فغب،ا 
,يصما وثرلث عليه مما يضما 

^بمسينضاشينئوض،ثاو;
تقال محمد، بى يحنجل حدقنا ت قال زهير، حدقئا 

أفحرم، بن عمرو بن قحنب بن ذكر أبو 
ذكربنأبا أف ، أحبمزْ النزيز غبم؛ عمربن 

أئةأ-حنرة، مقام بن الحارث بن الرحمن غئد 
•أؤ ~ الله. زشول ثال تمول؛ ئريره أنا سمغ 

ثعننيمالة أذنك ارمي يمول؛ ه الله ننول تمغت 
فهو- أملس فد إئتان أو؛ - أملس فذ زجو ■بمتذ 

■أختألأيذي 
,عندئئلس،آماله أئنك قس ررتاب ت ل)خ( 





أفحشين، أبي ابن حئدني قال؛ جريج' امح، ض
أف، أحبمرْ حرج بن عمرو بن مخئد بن بكر أبا 

بكربنأبي حديث ص حدئة الخرير ج عمزبن 
النيض ، غريرة' أبي، حديث م، الرحض، عبد 

محمج،إذاؤجدبمدةاكالخ
باعة.الدي لصاحيه أئة يمرقة، ولم 

مسننش،دال:طثا
تمحالا مهدي، بن الرحمن جغ-ئروجن بن محمد 
عنأنس، القصرش عن قتاله، عن شعته، حدقنا 
البي،.ض غزيرة' ابمح، م، ثهثك' بن بجر 

يعنيه؛متاغة فوجدالرجل الرجل ®إذاأفلس • قال 
■فهوأحأ،دياا 

الحاجة.شديد الفشر ت والعديم والعدم العدوم ( ١ر 



حدقئا؛ ل قا ■حزبا، بس وهئر وصى [ ٤ / ١ ه  ٩٣] 
تعيد.حدقنا ت قال إبراهيم، بى إمماهيل 

ح،هشا ئى معاد حينما ؛ قال رهئرأيصا، وحدنمي 
يهدا. . . ئثاذْ ص كلأهما، — أيي حدنمي قال؛ 

.اJعرماءأأ مى ثه ررفهوأحي ٠ وقالا ، مثلة الانئاد 
حنقأبي نمن أحمد ئى محمد وصى [ ٥ / ١ ٠  ٩٣]

أبوثلمهحينما ت قالا القاهر، بس وحجاج 
؛قال ملمة، منصورش حجاج؛ قال — الحزاجئ 
صهرالؤ، بن حي ص بلال، بن ئلبماف إي 

>رإذا: قال ه اللي ننول أف ، ئريرْ أبي غث أبيه، 
فهوبمنها؛ سلعته ءئد>ة فوجدالرجل الرجل أفلس 
.ويا(الخذ 





خديئهاخنمع : ال قحراش بن رئعئ غن 
•فمال زثة، لقي ®دجل ■ حديقة فقال زأثومشغود 
إلاأئي'كنتالحنر، مى ماغمك فال؛ فاغمك؟ 

أفتلققت_ت الناس، يه أطالب فكئئث زجلاذامال، 
تجادلوا• فقال المغئود، وأفجازوغن المنشور، 

سبمىذفدا ^ومشعود؛ 
■يقول ه الئي زشول 

فالئسى، بمن مخئ—د ئتا [ ١ / ١ ٥  ٩٦
ضقغثق، حدثثا ; ئال جغفر، بن مخئذ حديثا 

ص' جراش بن بيئي ص عمير' بن المبلي عبي 
قذحلمات زجلا ءأن ؛ اشي. غن حديقة، 

الأأ،شللأ:ناك،ضل؟فال:ئئاذكز،
قمحتأتايغالئاس، isJS:إنيفمال زإئايكز، 



'~أؤ؛ديمحُا،اس؛>،زأتجؤومائي 
سعئةوأنا ت أئوسئود فقال ، (< فنفرJiالتقي؛ 

■اشه مذزتوو،
حدقنات ال هالأشج، أبومعيد حيبما [ ١  ٥٩٧]

سنداللت "أتي : قال حديقة ص حراس، بن هعئ 
ميماذاغمك : لة فقال مالأ، اللت آثاة ، ءتادْ من 

؛[،Y;_i]الئئتا؟ف1ل:ؤولأبخونأهج 
الناس،هتمنتأبايع يازث،آفشيمالك، : فال 

أبشرمكءقنت ' الجوار حلبي مث دكان 
اكآخيروالإم«ال■)ا(الإنظار:

والدراهم. Jpljjjl: السكة )٢( 
اىضفيانيوالأمحى)مآ(يراز:







بنجداش بس حالي أبوالهيم صبما [ ١  ٠٩٩]
أيوبعس ثيد، بى حماد حدسا ؛ قال غجلاذ، 

صمحينبيهم،صجاشين
عثةفثزازى لة عرينا طلت قثاذْ أبا أف قثاذأ، أيي 
آلله،؛ قال قعسر، إئي ؛ ل هما ، وجده قم 
الله.ننول سمغئ، مائي ؛ هال آلله، ت ه1ل 

يوعكنب مى الله نئجنة أن مره رامي • يمول 
■غنة؛؛ يفنغ أو نغسر، ض هالئئئش القتامة، 

اأحتزئهال؛ أئوالطاهر، [وصي ١ ا/  ٥٩٩]
صحازج، جريربث أ'حتزني ت ثال وهب، ابن 

الإننادشغوة.أئوجيهدا
.))تاب ت )خ، ق ه 



]••آا[لأطمحينمح،فال؛مأتض
صالآغ>ج، غن الرئاد، أبي غى نالك، 

ا؛طلاكتي: ثال زنووالئه. أف 
م،وأذابيص|يمضض%،ّل

 ١ / ١٦٠]٠ f أحبرئا• قال إبراهيم، بى ء،بماإنخايى
:قال رافع، بن ثمخئد وخديثأ ثوئش. ئئ صتن 
مغمر،حيفنا - جميعا - فالا ، 1^1؛، غئد حدقثا 

البيغن ، هرئره أبي غث مئئه، بن هماح غث 
•يثئبي••.■

.)ع(:أاياثمطلاضمواضاوئءيف٠ 
)ا(آتح؛أحيل•
■)آ(امء;الخي 







ذأمحئينشالانيص،ئاو:
حدقنا: قال محلي، بى الصحاف أثوغاصم حدقنا 

ألتغد، بس نقاد أحتريى ئال؛ جريج، ابن 
ئىسلمة أو_ا أف أحترة، أس__امة بئ هلال 

قالت هزيزهيمول غئدالئحمنأحتزة،أئةمنيغأبا 
ميك-اغ الماء؛ مصل ررلأي؛-اغ • الله. رسول 

الكلأ،.

علنقرأت : قال نغئ، بن تض صبم( [ ١٦٠٣]
بكربنأبي غى ثهاب، ابن ض نالك، 

الآو_صارتي،أوغىأبيمئغود غبيالرحض، 
امحاعنوظوان والثئور، الكل فمن قي راتاب ■ )ع( ق0 

.الخجا،اا وكنب 



نقهرالكف، نمن غى نهئ الله. زئول 

زئج،ئى ومحمد تعيد بى منتنة وصبما [ ١ ١/ ٦ • ]٣ 
قسق،أيي أبوذكربذ وخيفتا • سغب بن للتث اض 
عن، كلاهقا — عيشة بس سق—مثال حدقثا ت قال 

حدماوفى مثلة، الإسناد يهدا . . . الزهرئ 
مئغود.أبا سمغ أئة وقج، ابن وزايه من الليث 

حدقنات ال ق، خض بى محمد وكش [ ١٦٠٤]
،يوسم، بن مخئد ص القطاف، سعيد بن يحين 

عسيحدث يزيد بس الشايب س-مغثا ت قال 
يقول؛ه القي سمت مال؛ حديج بن زاثع 

.-ها الزنا على الزانية ثعطاه ما ت البغي مهر ( ١ ) 
•الأجر من يعطاه ما : الكامن حالوان )٢( 



وكئبالكلب، وفمي النيئ، ميز ٠ الكنب ررشر 

أحترئات محال إبرامم، ئى ىبماإسحائ [ ١ ؟/ ٦٠]٤ 
يختثبضص الآوJامح، ض ص، امحدبن 

ضئاوظ، بن إبراهيم خدش قال؛ محر' أبتم، 
'بن رابع خدش قاد؛ يزبد، بن الثامحأ 

حمث،الكف يمص  ١١ئال؛ الله. ننول عن 
•الخجاع وكب حسث، ونهرالبغي 

حمدقناقال إئرايز، ش ^^اإسحايى 
بنيحين غى مغمر، أحتزثا قال؛ الوراق، عبد 

الإذادش/.بمدا.اديمحم.
أحبرثا٠ قال إبرابيم، بن وصبماإئحايى ٣[ ١/ ٦ ٠ ٤ ] 

اكذزينثم،ئال:طقافام،ض

















ءإءالاص

عس، ف نمتا أيي ئى خثئة حدئقا فال؛ زتمع، 
؛رممثال؛ الله. ننول ص أييؤ، ص سالح، 

غميهمن ئفص ماشنة، صارأؤ إلاكلب كلتا، افثثن 
أبوهزيرهزئاف سالم؛ قال ، تيزاطانء يوع كل 

حزث.صاحت زكاف ، ا؛ تهولتا>أؤكلبحث 
ال;طئثا؟•آا/ْ[لأط|ئاؤئينلض،ث

بنحمزة عمزبى أحتزئا قال؛ معاونه، ئى مرواذ 
الله،غتد بن سالم حدئثا قال؛ عمر، بن الله غثي 
ذارأنل ررأثغا ه: الله رنول قال : قال أسه غن 

نقصصائد، كلب أؤ ماشية إلاكلب ائحدواكلنا، 
•قراطانء نؤ، من 
—بشار وابن مشى بى مخئد صبما ٦[ ١/ ٦ ٠ ]٩ 

الزرع,)ا(ا>ث: 







أخزنات قال ، ^١٣ 
تهال الاوزايى، حدقا ٠ قال إسحاى، بن شعيب 

خدش: قال نحم، أبى بن يحين حدش 
اللهننول غن ، أبوهريره حيفي ت قال أبوسلخد، 

سيناكر،ئال:ضقا
حدقات قال حزب، حدقا قال؛ الصقي، غثي 

الإنثادظه/.بحا.بج.
حدقنات قال سعيد، بن هثئتة ييمنا [ ٥ / ١ ٦ ١ ٠ ] 

بنإنمايل ص ننال، ابن يمي؛ الناجي، غئد 
مسياسثات فال أنورزين، حدقا ت قال نمج، 

اثخدررمن ت الله. ننول قال يمول؛ هزيزه أبا 
غففمن ئمص محآ، ولا صيد بكلب ليس كلبا، 

•م،سممحش 



علنئزأث ت قال نحى، بن نحى كيبما [ ١٦١١]
يزيدبن ألشائب أن ، خضتقة بن تزيد عن مالك، 
رجلرهثروهوت أبي بث ضثاف ضغ أئة أحتزة، 

تئال ه الله زشول أضخاب من شنوءة، من 
كلنااقثتن ررمن ت يقول الله. زشول شمعت 

ثوتجب بث الفض لأيعتيئرزعاولأمع١ 
اللهرسول من هدا سمعت أئث ت قال ، يوم 

انمي.وونيذذ\ اى :قال ف؟ 
وابذحجر،وقط أيون ١آخجتىين / ١٦١١ت

حصئمه،بن يزيد عن إنمايل، حدقنا ت قالوا 
محليهموقد أئة يزيد، بن الشايب أحتزيي ت قال 
.ارتابمئة،()خ( ق0 

للمرآة.الثدي يقابل ما هوللماشة ت الضؤع )١( 









^MM؛

م، فتئا ولوكال صريتته، ثن ضُ سمث 
ه•محق ا_ 

كداشلأسمامحائ،واو;
،أبترهشام ^ ٥١غيد بن لاعلن ا غئد حدقثا 

ص، ئشزه أبى ص ، الجريرئ محنعيد حدقثا ت قال 
اللهزسول شمعت ت قال الحدرئ تعيد أبي 

ثغالنالله إن الناس أيها رريا ت قال يالمديثه نحطب 
نمنأمرا، فيها تنئزل الله ولتق بالحمر، بمرص 

فمات قال ، ولتئثئ فلتيغة شيء محلمها عنده كان 
نمالنالله ررإن ; خ القق قال ختن سرا إلا لثثا 
منهاوعنده الأنة قده أدزكثة فمي الخمن، حرم 

ا>امالخىلأمحلى.)ا(الحت:
الحنرو.نج رربابثحري-ءإ ٠ رخ، ق ه 



الئاشفانممتل : ثال ، فح" ولا يقرب فلا شيءٌ؛ 
المدينة،طريق في منها بميلهم كاف بما 

.قشقوها
حمصحدقنا ت ل فا نعيد، بن سقويد صبما [ ١٦١٥]

الرحمنعبد عن أسلم، بن 3؛^ عن ، قبمرْ ابن 
اللهعند جاء ك مضر، م من زجل ِ وغنه ابن 
نة،واللمفل — أبوالطام وخدشي غثاس. ابن 

ضمالك أحبويي ت قال وف' ابن أحترئا قال؛ 
الرحمنعيد عن أحلم، بن نيز عن وعئزْ' أئن 

اللهعند نأو أئة مضر، أقل من الشتيي ولهنه ابن 
الفقالعنب، ثعضرمى عما غثاص ابن 

وافيي-هه الله لزنول أقدئ زجلا إل لهثاس؛ ابن 
اللهأن غلئث »غل الله.؛ ننول نة ممال حمر، 









٤٤........................مواليه غير توق من باب 
٤٦............مواليه غير إق اتتمئ فيمن منه باب 
٨٤ . ...٠ .... ....١ . . مؤمنة رقبة أعتق من فضل باب 

٠٥ . .٠ . ......١ . .....٠ . ٠ . ١ ٠ .. .... لد لوا ا عتق ق ب يا 
١٣ -uUS  ٥٢اسئ

٢٥ ؤ ؤ . .٠ .٠ ...٠ والنابية ة الملامبيع عن النهى باب 
٠......الغرروالحصاةبثع باب  . ٥٥ . ..............١
٥٦.■-.-...،،.................الحيلةحبل بيع باب 
٥٧■-■■■..-....بعض بيع عق وعض؛كم يبع لا باب 
٥٩...التجش باب 

٦٢..............................بابتلقيالملع 
٦٤.......................لباد..حاصر بمع لا باب 

 s٦٦بابب٠عالصرا
٦٩••■■••■•••مضه قل الطعام بيع عن المهي باب 










