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إانظئ؛.ِمحرالخك

واسودُآ'اإسا«ة'اُ كنان - ١٧

حدقنات ئال ، سعيد بى محتسه صبما ]ءا'لأا،اا''اا[ 
ئقيربنص ، ّخماء ابى وهو• يختي، ص نتث، 

ساو،صممحشيى~ئالبمث؛
:قالا أئهئا حديج، بن زايع زغن : قال وحث 

بنوثخئضة ؤند بن شهل بن الله غني خرج 
يمضفي بخيترثفرى كانا إذا حش ؤئد بن قنغود 

نهلبس الله غني يحد مخمحة إذا قم ، هنالك ما 
,قاتله يدر لر قتيل وجد إذا م تقالأيإن ؛ امة الق( ١ ) 
.تعاق لله حما القدرة العقؤيات ؛ الخدود ( ٢ ) 

.الآدميين ذهووس إتلاف ق الواجبة الأموال الديات )٣( 
.ظباكشائوانمدودوالآنات،ارخ،; ف ه 





ئثأفإسرمحزسyت

قال؛زيد، بس حماد حدقئا ; قال الموارJرتي، 
ينضد،صشرينبماو،ض

أفخديج، بن وواقع خنمة أبي بن ثهل 
قتلايطلفا تهل بى الله وعند مشعري بى قحبمتة 

سرثانيائل،شلطاشينم،
يحمنالد عيأحوة ئجاء التهود، اتهقوا ئ

،النبي. وتخئ-صهإنى حويصة عئه واني 
وخوأءهأ،مأح؛ه في الئ-تخن عند فتكلم 

رركدأ: قال أز - رركثرlj^،( : اللي. زتول فقال 
الفقأمرصاحّهما، في ا قتكلئ- الآكن_زا( 

زجلعلمن منكم حمشون رريفسم ؛ الله. ننول 



محبامح'.مم

محنثئئهدة أقرلم I قالوا ، ؛؛ برميو فيدغ مئهم 
نهوئدأذذانُىضين^٣ ١١:قال ئخلث؟! 

تقال ثئاو؟! قوم الئو، نشوق يا • قالوا  ١١متهم؟ 
قدحكت سهل قال قطه، مى ه الله زشول قوذاة 
مسيل-كئاقه قزكفنتني'؛؛ يوما، لهم مزبدا 
ئحوة.أؤ هدا حماد قال . يرجلهازكصه الإبل 

خدفثا: قال الفواريرئ، أ[ُ>محا / ١١٧١ ،  ١٧١]• 
سد،بث يخئ خدفئا ; قال الئشم، ئزبن 

ضخئمه، أبي بن سهل ص بمار' تربن مبص 
.القاتل أو الأسر -ها يشد الحبل '' الرمة ( ١ ) 

•والغنم الإبل حس موصع ١ الربد رم 
والدفع.القرب، : اركفى ، ٤ ر 



=محانإابمامحومحُوك

فغفئةحديثه؛ في ال نقثحؤْ. و. القؤ 
حديثه؛في يمل للم بمده، ثى ه الله ننول 

ظ.ؤك1ونؤف 
حدقا: ئال الناقد، عثوو ا'اا/'آ؛اُى؛محا ١ ،  ١٧١• ] 

مشى،مخئدئى وحدى قال؛ عتظ. بن نمتاف 
-الثمفئ : يغني الوهاُِا، عند حدئ : قال 

جمغا،صمحينس،صمحينثار،
■صمينشيىَس-بممها

 [ • ١ ، ١ ٧ ١V٤ ١/  ١ ] بنسلقة بن الله عي حدمحا
عسبلال، بس س1ئمال حدى قال؛ ، قغن_، 
الليغيد يتارأل بشيرين غن تعيد، بن يختن 

رييبن مشغول يث وئحيمة ليد بن تهل ابث 
إثث"محرحزجا حارثه" بثي ئى تم " الآ'نمارفن 



صلح،يومئذ وهي ه، الله رسول زمان قي 
شل، لخاجتهمامحممرقا نهود، وأهله—ا 

هذهنةمفتولا، شنته فى محؤجد سهل بن اللي عبد 
بأذلإراسض،سأزو

ومحبمه،سهل، بى الرمحن غبي المقفول 
اللهغبي شأن اللهلرسول دد'كروا وحزيصة، 

أدزلثغئن بشيروهويخرث مرغم مقل، زحيث 
تلهم فال أئة الله. رسول اصخاب من 

تأؤ — فاتلغم وقنتجموذ يمينا حسثن ررثحيمون 
ثهدثاما الله، زشول يا ت قالوا صاحقم؟أ؛ 

يهود»فئيرقتملم : قال أنة فزعم حفنزئا، ولا 
ثمتلكيفتا الله، زسول يا ت قفاثوا ، وخقسار؛،؛ 

لتئربه.ماء يملأ النخلة أصل ق حوض ■' الشربة )١( 



ثىاسق؛محرايق

الئي.زثول ئزغم مماو؟ ي أبماذ 
aXjf .

ق—ال؛، يحين بى رصبمايحئ ]•ام\لااماا/ْ[ 
ٌصأ،صمحينس،صمحين

يمالحارقة بني من الأنصار من زجلا أن بمار، 
موانطلق نيد، بن ضهل بس الله عند لة: 
بنمتغود بس محيصه ت لة يمال ثة، عم وابن 
الئئث،إشخويي الخدسقا وسناى . .نيد. 

■بمني، فال ، بميم مى ه الله ننول فوذاة قوله؛ 
بسثقل قال؛ بمار، بن بشير قحدشي 

لمكمن قرينته لقدزكقتئني : شال خثئة أيي 
.يالمزبي المزائقس 

انق-سبفيارلكةأواس.بم:



:ىغاابجس

غبمواللوبن
بسسعيد حدقنا ت قال أيي، حدقنا ت قال ثمئر، 
غنالايصارئ، نشاو حدقنا ت قال عبيد، 
قنناأل أحتزة أئة الأنمارئ، حئمة أيي بن سهل 
فوجدوافيها، قثمرئوا حثتر، إلن انحللموا متهم 

تفيه وقال الخدث، ومحناى . . قتيلا. أحدهم 
مائةفوذاة ، ذمة يبطل أف الله. زشول ءمْ 

.الضيقة إيل من 
تقال متضور، بث ييزإسخاى 

بثمالك محنمعت I قال عمر، أحتزقا 
بنالله عبد بس أبويي حدش يمول؛ أش، 

حثنة،أيي بن شهلؤ غن شهل، بن الرحض عبد 
■ييأ ولا ثأر له محمل وإ نل، إ دعه بطل ٢ )١ 



ااثبمابم,رمح0ِألخان

صرجاويننيوءله،ألضاشين
جؤ—؛؛حيز؛—ث إلى حرجا ومخيضة شهل 

بسالله عيد احترأف فمختقيه ًابي أصابهم، 
يهودفأثث فقم، أو غين في وطرح قتل قد نهل 
ققئثاة،ما والله ؛ فاثوا قتكموة، والله أئتم ؛ فقال' 

شمذلك فدكزلهم قومه، غلن قدم خش أفيل ثم 
،وهوأكيزثء ، حويصة هووأحوة أمحنل 
لمثكلممحئقتة هدهب ينهل، بى الزحض وغني 
الله.وسول فمال يحئثر، كاو الذي وهز 
يتكلم، ال؛س ت يريد ، رركئز'كن_زأ؛ ت صة لمخئ 

اللهزشول هفال مخيتنه، ئكلم قم حريصة، 
ءبخزبا،ا يوذئوا أل ؤإئا صاحبكم يدرا أن رإما ر ت

:إئاضفيذك،قكثئوا



لحؤئضقالله. زشول فقال اة، قثلثقا والله 
وثننحمونارأيحلمون ; الرمحن وغبي ومخيصة 

لكمآرشنلش ت نال لا، ت قالوا صاحبكم؟،؛ ذم 
اللهزشول ئوذاة ئحهئ، ليشوا ت قالوا يهود؟؛أ 

مائةالله. ننول إلئهم فبمث بمده، ى مه 
فلقد: شهل فمال الدار، غننهم ئاقةختنأذحك 

حمراء.نافه منها زكمئنى 

،؛الأا[ءشماطامونينلةين ١٧١٣، ١٧١٢]
أحبزثاخرقله ومحال أبوالهثاهرخدثثا، هال يحتئ. 

بهابؤ'ابن ض يوئش، أحتزيي ثال؛ زف، ابى 
نالكثتغلن أقرت وائها الفتامة في مئة ررباب • خ( )ق 

.الخاطئة،،في غلته 



زحننالغبي بى أنوثلثة أحتزبي : ال ق
البي.روج قبمونه قزني، بمار~ بى وسليما0 

منالله. ننول أضخاب من زجل ن غ- 
غلنأقزالمتامة الله. زئول أو \لأيض\ي، 

ظكاذتششالخاضئة.
[و>محاسدبنزاسم،١/١٧١٤ل٧١٣،١٧١٢ل

جرئج،ابى أحتزنا قال؛ الئراق، غئد حيفنا : قال 
•مثلة الإسناد بهيا ■ ■ • سهابؤ ابى حدقني ت قال 

بثئاس بثث الئي. ننول بها وقض وزاد؛ 

،٢/١٧١٤'١٣،١٧١٢ل [و>مح،خط٢،غض١٧
وئؤ؛وت، يغفحيفنا ال؛ قوايئ، الخل
عثأبي' حدقئا قال؛ تعد، بن إبراهيم ابذ 



بثتلمة أنا أف ثهاب، ابن غن صالج، 
ناسغث بمارأحتزاة بث وسليمال الؤحةِتي غئد 
■حلم؛يهبيشل ■ ■>.■البي غن الائمحار، مث 
جريج•ابن 

وأبوبمرالمحي يخص بث دصبمايخئ [ ١٧١٠]
واللفظ- مئم غذ - كلائثا - شة آيي ائذ 

بنالعزيز غني غث هشيم، أحتزئا : قال - يتض 
مىئاظ أ0 مالك، بن أئس ص وحميد، صهف 
المدنقه الثه ننول طن ثدموا غريثة 

يقمإرإن ■ الله. ننول لهم محقال ، محاجتووها 
•وخوب آ )خ ل0 
مماعة.من حي : عرينة ( )١ 

الخوف.بداء الإصابة الاحتواء: )٢( 



ًهانإسرمحروإِ

يانهامن هتئربون الصدفة إيل ثحزحواإلئ أن 
،الئغاع على قالوا تم فصحوا ، فقغلوا ، وأبوالها،؛ 

ذؤدُوثائوا الإنلاح، عن وازئدوا فقتلوهم، 

وأرجلهم،أيديهم شلغ بهم، نأتي أقرهم، 
.تاتواحش الحنة في وئزكهم أغبمهم زسمل 

الصئاجبس وحزمحاأبوجغقرثمخئد [ ١ / ١ ٧ ١ ٥ ل 
:بكر-فال لأيي والئئظ - قننه أبي وأبوبكربن 

ثاث،أيي بن حجاج عس ء1ئق، ابى حدفئا 
غنقلأبة، أثي قور أئوزجاء حدسي : فال 

مسئفرا أف ، أنس خدقني ؛ فال ، محلأنه أيى 
'الإبل ٌن التسع إل الثنص بخن ما ت الدود )١( 
العن.فقء : مل ال)٢( 
بالمدينة.بياصة يش حرة الحرة: )٣( 



،الله. زئوو غش قدموا فهايتة، عم 
،الازض،قانثوحموا؛ الإتلاج، غلى فبابموة 

ذبكإشفشكوا ، أجتامهم وتقث 
نيزاعيئا ْع يخرجون رءألأ ت فقال ، الله. ننول 
بش،؛ وياذها؟<اففاثوا أئزالها مى فئصيئون إبله، 

فصحواوألتايها، أنوائها مس فقربوا فحرجوا 
ذلكفتلغ ، زطردوار"الإدو الرابمي فقتلوا 
فجيءفادوكوا آثارهم، في فبمث ، الله. ننول 
وتملوأوجلهم، أئب:إم فشك قامربهم يهم، 

وقال، مائواحش الشمسي في بدوا قم أغبمهم، 
.الئاب من قبيلة ت عم ا ١ ر 
.هواه يوافق لم ■ الك-ان استرحم ( ٢ ) 

الرض.)-آ(القم:
أمامهم.الإبل سوق * الطرد )٤( 



.يقائإسزمحرامحت

:وقال '، امحإُ واطزدوا روايتو: في الصئاج ابن 

حدفنات مال ، الله غبي بى هاووف وصبما [ ٢ / ١ ٧ ١ ٥ ] 
،نيد بس حقاي حدقثا ت مال ، حزبا بن سلئمائ 

:فاق فلانة، أَدي ئزلن زجا؛ أيي عن أثوب غن 
غشفدم قال؛ مالك ئى أنش حدقنا قلابة أبو قال 

زئولاشقصينمأؤمبم،فامؤا
أذوأمرهم يلفاج ظ الئي لهم فأقر المدينة، 

حديثيقغض . . . وألتايهاأنوالها مى تشربوا 
أغثنهموتمزن وفال؛ عتماث، أيي بن حجاج 

.يشمووا ملأ يشتنموف ، الحرة فى 

)\(اكم"والأنمام:الإل
)^(\س\ح:\لوقغزيرةض.

.-هاكحلهم ئم لها، الحديد امبمر مإحماء ■' الأع؛ن ممر )٣( 



خيفتا: ئال [و>Lٍسينش، ٣/١٧١تْ
محا0بن أمحي وخيفتا : ئال ثغاذ. قخادبن 

خيفتات قالا أزهرالشمال، خيفتا ت فال الثؤفيى، 
قلأبة،أبى مولن أبوزخاء خيفتا ت قال عون، ابن 

محَقال:مح>كاذنيين
الفتامؤ؟في ثموئول ئا ت بثاس هفال العزيز، غبمت 

وثدا،مالك'كسدا بن أنش خيفتا قد ت عنبمة يقال 
المحي.عنى نزم أئس ث خن إياي ٠ ققنث 
أيوبفحوخديث الحديث اؤآ ومث. . قوم. 

تغئششة قال هرعث، فلما ت أبوقلابة قال وحجاج. 
أئتهئيىI محملمث ت أبوقلابة قال الله! شبمحاذ 

خيفتاأنش،لنلإازاياغيته؟قال:لأ،محلا 
.هداأومثل هدا فيكم ذام محا الئاح، أهل يخثريا 



لخر،ينشمحاالخرائ،
بكيرالحرايي،اس وفو؛ يشكى، حيفنا ; ث1ل 

بنالئه جذ وحيفنا : قال الأزراهي. أحترنا قال؛ 
بنئخئد أحتزنا : قال الدارمئ، الؤخقن عتد 

أتيمج-'بمح،بن ص ' الأوواهي ض يوثقن، 
علنقدم : قال نابك بن أشي غن هلابه، أيي غن 

بثخؤ• • ■ عكل ئهرمى فمانية الله زشول 
•بمم4م زلم الحديث؛ في وراد حلم؛ييهم، 

حيفنات قال الله، غثي بن [وحدمحاهارول ه / ١١٧ ه ] 
:قال زهيت، خدفنا : قال إتقاهيل، بن قالك 
صمرةَ' بن معاييه ص حزب، بن ينالث حيفنا 
سثمرثسءريئة'الله زثول أئن قال؛ أئن 
•بالكي الدم مملع : الحم )١( 



المرم،يالمدينة وئغ ومل ، وبايعوه فأسلموا 
تثحوحدثهم،وزاد يكز .قم ..الرسام وهوت 
هئريى،مذ الانصاوقرس، مى قباب وهندم 

يمثصأ'محلإقائما معهم وتى فازتليرض 
:طقاقال حاك، ]هايا'/أ[و>محاطاتين 

أني.غن ، قثاذه حدسا : قال هثام، 
ال:طقااننش،ثلها'\ا'/'ا[و>محإ

،قتادة' غن نعيد، خدتقا : قال الأغلئ، غني 
المحيغلى م لي همئام؛ - وش ■ أني غذ 
بثّمحي؛ بث حب وش ■ عزينه بث هط ر. 

•• • • وعزينه عم، 
.الدماغ ق ورم ت الرسام ( ١ ) 

الذيصالآثا0)آ(اكافت
-الرحال من العشرة دون ما •' الرهط )٣( 



نققاظوبماءرمحرمم

^وينس4والأغزج،ثاو:
بسيزيد خدئئا •' فال عئلأل، بى يحتئ حدفئا 
اإئنقال؛ أش غذ المحمي، نمحماف غذ وليع، 

.الئغاِءلأُ

نئاربث زمخمذ قض بث محمد صإمحا [ ١٧١٦]
بنمحقي حدقنا ت قالا ، قثئى لأبن زالئمظ 
،نئد بن هشاع عى ، شغية حيفنا ت قال جعفر، 

غنثجاري-ة قئل يهوديا أف قالك، بن أش غث 
مهاإلىفجيء ت قال يخجر، لهافقتلها أرصاج 

الرعاء:حمعراِع.)١( 
.للباباكضاصلألخص(ا(تخ 0

الفضة.من أنواع ت الاوصاح ( ٢ ) 



محءابمؤعِ

يلأل؟أقتلك : نهاممال '، الئىهوبهازسر 
_ف،القذتثها ال قئم لا، أل و؛و\بيا ءأس_ازت 

ت_lJc ^^٥، ١١قم لا، أل درأسه1 فآثازت 
بئىالله ننول ففتنة يرأسها، وأثارت ثعم، 

خجرين•
;فال الخائ، ث بئ 

وحينماقال، الحارث. ابى يغنى، حالي، حينما 
-كلائتا - اشأتوي~و خدثئا : ثال أبوثرف، 

حدثوفى . ذخوْ . .الإسناد. يهدا نته ثص 
•حجرين بتث رأسة مصغ • ابزإذريس 

طمحاغبموينس،دال:خ1قا
ضأقوت ص مغمر، أحتزثا ت قال الوراق، غني 

■الروم ،الرس؛بب ١ ر 



ق-والتهود ويلا؛_ أف أش، ض قلابه، أبي 
فيألفاها ئم ، ثها م؛ ض الأنماو مى جاريه 

فانيفاحد ، يائججازة زأستها ونصح ، القليب 
،يموت حش يرجم أل فأمزبه ، ه الله زسوو يه 

قات■حش فرجم 
:أحنزئاقال ، ممحوو /مأ[«ِءشإشحايىبن ١٧١٦]

قال؛جرئج، ائس أحتزنا قال؛ ذكر، ئى مغمد 
■يتلة ■ ■ ■ الإستاد بهيا أيوب غث معمر، أحتزيي 

حدقناقال؛ حالي، بث صبمافذايل ؛1 ٤ / ١ ٧ ١ ٦ ] 
أفنالك، م؛ أنس غث ئثاذة، خدقنا : قال هئام، 
ب-تثحجزين'وجدنأتهائدرص جارية 

اله.;)ا(اكل_،
•والكر الدق : الرفس )٢( 



ء؛غالإاةيمح!
م-_َ ص_م  خئثيلاق؟ فلاق؟ يك؟ هدا صنع ئن مماهمه1 

فاحديرأسها، هأونأت ا، يهودييكروا 
برصأ0 الل-ي. زشوو فأقرئه فأقئ، التهودتي، 

.بالججازة زأنة 

تقالا تثار، وابن مثنى 
غىشغتة، حدقتا ت محال جعفر، بن محمد خدقنا 
;محال حصص بن عفمزاذ غن ؤزازه، غن قاده، 

نمصزجلا - أقف ابن أو: - ثش4 بن يش قاتو 
،فنئثة فثرغ همه من ندة هائتزغ ، صاحنة أخدهما 

ش:كقثي،فامحةاإدقق،
.بالأعضاء الإثارة ت الإياء ( ١ ت 

 C لرتابشضيدزلكئصي«.)خ(: ل



ًقاظسرمحواادائ

نمكاجىانمو؛اُ،لآدية
.ئة((

قالا؛، بشاو زابى قثنى ينر ئخمذ وصبما [  ١٧١٨]
غنشعته، حدقثا ت فال جعفر، تى محمد حدقثا 

ضبمش، ص يجش' اض ض ، ءظ؛ ص ، قثاذة' 
-بومح■-النيه-

[١vحش ١ / ١٨] حدقناقال؛ اليشنمي، أبوغئال
صأبي، حدقتي ئال، يشاح' ابث يجفي، قعاد، 
بنبمترال ص أوقن، بن رزادْ ص ، قتادة' 

هجينةزجل، ذزاغ غص زجلا أف حصين، 
فابهللةه، اليئ إلى هزفغ قنئتة، فنشك 

وقال:»1زئتأنظمس'<ر
•حيوان كل س الذكر النحل؛ ٢ ١ ر 



ءنجالإ1ييي؛

حدقنات ثال ، لمئمعى ١ أبوهمشاي، وصى 
بديل،همن قثاذة، غن أبى، حدقنى : ثال معاد، 

أفبملث، بن صموال ص زباج، أبي بن عطا؛ غذ 
فجيبهاذزاغة، زجو غص منته بن لبملث أجثرا 

فأنهللهاالبي.، إلى ئرمع قظة، فتشك 
.المحلا< يفصم كما آ فمضمهاُ أل ررأزذث وفال؛ 

،ئاو:الثؤفإئ،[>محاأَخقدينكال ٣/١٧١٨]
غنغون، ابن غن أنس، بث ئرص حدقا 

زجلاأف حمين، بن هئ-وال غذ بثريث' ابن 
أؤقنقتة ىشش؛كا يدة هاثتنغ ، زجل يد غصن 
اللهزشول قمال ، الله زشول كاُنثغدى ، قثاياه 
ئينيئ يذع أذ آمرة أف ثأٌرني ئامربي؟ رٌُا • . 
الأسان.بأ>اف الكسر : القضم )١( 



ًظظانشئ,ءللمحرألغ:ات

حئئيدك اديغ الفحل، يفصم كما ذذض>وؤنا فيك 
•ايفزعياءا ثم يعشها 

حدقنات محال فروخ، بس قينان صبما ٤[ / ١٧١٨]
بنموال ص_عس ، غطاء حدقنا ت محال هشام، 

زجله الني أش "• أبثي ص ئ، بن بمثث 
~قنئثاة محتفهلق ندة هائثنغ زجل، يد غفس وقد 

سالبي فآبطئها ; قال غفئة، الدي - بمني 
.المحل،،يمصم كما ومصة.ة أيتر رلأزلت ت وقال 

قال؛ثنته، أبى بس بكر أبو ييا [ ه / ١ ٧ ١ ٨ ] 
قال؛جريج، ائى أحتزنا ئأل؛ أئواثامة، حيفنا 

مبمش بل صفواف أحبزيي ئال؛ عطاأ، أحتزيي 
عزوهه البي نغ عززت قال؛ أنمو غن أنثه، 



العزوهتلك يمول؛ يئش وكا0 ت مال ، ' ثتوائُ 
صمواذ،قال غطاء: فقال بمدي، عملي أرس 
مغصإئتائا فقائل أجئت، يي كال يغش؛ مال 

ص_موالأحتزنى ظذ ;  JLJالأحر، يد أحدهنا 
يثى يدم النغصوص مايثرغ الأحر؟ عمى أيهما 

Mاشئ قأئتا قض، ةائمغإ-فوى الغاض، 
قيئتة.٢' فأهدر 

أحتزئات فال رزازه، غمزوبن رصبماء [ ٦ / ١ ٧ ١ ٨ ] 
جريجائس أحتزئا قال؛ إئزامحم، بن إنغابمل 

.ئخوة..الاتئاد.بهيا 

'بالحجازالهوم رئيسة مدينة ت تبوك ( ١ ) 
قصاص.ولا فيه دية لا : الهدر )٢( 



ئا,ئإوقئزمحُ|ونإث

حدقات قال ثنته، أيي ئى ذكر أبو صبما [ ١٧١٩]
فات،أحتزئا ؛ محال حماد، حدقا I محال ، عقاف 
جتختحارقة ام الؤييع احث أف ، أس غى 

اللهزشول محقال ، اليى إر محاحتمحموا ، إئشائا 
الؤئيج؛ام محفالت ، الهماص(، ااالق_صاض س؛ 

يمتصلا والله محلاثه؟ مى أيفتص ، الله ننول يا 
اربانشياأ؛ص،سها،مماليه:

ئئثصلا والله لا : قالت ، المحاص
عمالالدية، ملوا حش رانت محنا ت محال ، أبدامنها 

أفنملؤ من الله عناد مى ررإن ؛ الله. ننول 
.غبيالأهلآ'بؤنرم(

.الجزاج؛؛في المحاص ارباث ؛ )خ( ق0 
له,إكراما الله أوقعه ئيء وقؤع عك لوحلف ت أي لأبره: )١( 



بملجامح'حظ

ح—دفنات ل محا ثنته، أيي تى بآكر أبو كدّتا ا ١ ٧ ٢ ٠ ت 
ضوزنجغ' وأبومغاوبه ث غنا بس حمص 

ضنشزوق، الاعتس،غنغئداشينقرْ،ص 
دميجل #لا الئو.: زتوو  JlJ: محاق  Jjiغني 

وأنين ة؛لا!لئلاإلأن ينهي فنبع؛ انرئ 
الئث''ُاتيذي،: تلاث زخذى إلا ، \]و زثول 

.للجمائ،، اننماوى لويته والتارك ، و\ذظي والتمس 
:قال أَدي. خدقنا : فال نمر، ابن كدنا [ ١ ; ٠١٧٢ ] 

تث1ل . شمتاذ حدقنا I ئال غمز، أبى وحدقنا 
'حئرج بس وغبي إئرامحم بى إشحائ وحدقا 

.ظمإلااضىلأثاا رخ، ف ه 
•ببكر ليس ْن ■ الثيب ا ١ ر 



مح1ظأبمامحرمحُامحد

قالآ:أمحزثاصلأئوض-ص،ض
الإنئاد.بش/الآضشبما

مقىبى زمخمل حم بى أحمد صبما [ ٢ / ١  ٠٧٢ ] 
الزخضبنغط خدثئا : قالا - لأخنذ -والئفظ 
صاثمحش، ض ، ن—متا0 ص مهدئ، 

:فال اثه ئد غن ننزوق، غتدالأهينئؤة،غن 
عنزة،إلة لا رروالدي ت فمال ، الله زشول فينا قام 

طذمزلكصضدأنلآبمهسوض
الفماوقالإسلام الئاوك يفر; فلاقه إلا الئه، ننول 

رالتئبأحثي— فيه شك الجفاغة، ت أو — للجمائ 
•اظس" والنمس الزاني، 

إبراهيممه فخدئغ الآءت__ش؛ ثال [  ١١٧٢ ز 
■بمئله • • ٠ غايثه غن الأشول، غن قحدفنى 



[ُءشظاغلأاثضواصلأ١/١٧٢١]
ءتوالئيبنضض،ضخدننا ; قالا ، زمثاءِ 

ئحو. ..جميعايالإشناذئن الأعمش غن ثئتايث، 
:قزلة الحدث ندثزمي ولم نمتاف، حدث 

.»وائاويلأإلنءيزئ«

بنوقخئد ثنته أيي بكربن أبو صبما [ ١٧٢٢]
•قالا ثنته، أيي لإبن نمر، بن الله غبي 

بنالئؤ غني ص الاغمس، غن ، أبو حدثئا 
قال: قال الله غني غى مشروق، غى ، مؤْ 

غلىإلالكن شنا، مش ئفثل ررلأ • ه اللي ننول 
.)خ(:ءظثإئمسطاكلاايف0 



نىفى أول لك0 لأنة ذمها؛ بن كمل' الأول آذم ابن 
اكل«.

تكالينشسقال:خثقا
■قال إبراهيم، بى إسحاقأ وحدقثا ت قال جرير. 
وحدظقال؛ ■ يوص بن وصسث أخزنا 

عن~ثلمهم، شمتائ حدثئا قال؛ غمز، أيي انى 
جريرخدث وفي الإنثاد، يهدا الأنمس 

لاأؤل«.: يدثزاولم اكل«، سن ررلإنة : وهيئن 

بسؤإت—حاك ثنته أبي بن عئمال حزنا [  ١٧٢٣]
~ججيغا ~ نمر بن الله عبد بن ومخئد إبرامحم 

والصتب.الحظ : الكفل )١( 
.الدما؛،؛ ئي القنامة يوم نقصن ما أول باب رُ * ا رخ ق 0 



محغااه'ممم؛.

وحدقئاال؛ قالآَءمش. غن كي—ع، وض 
بسغنية حدقنا ت قال ، ثننه أبي ابن أبوبم 
'وابل أبى ص ' الأعمش غن ووكيع، نلبماذ 

راأ'ؤله؛ الله ننول قال قال الله غني غن 
.الدماءأ، في القنامة يوم الناس بين يمضئ ما 
خدثنا: قال قغاذ، نن الله عط حدنا [ ١ / ١٧٢٣]

حدقات ثال حبيب، بى يخئ زحدشي قال؛ • أبي 
بئربنرحيقي قال؛ ■ الحارث ابن بمني؛ حالي، 
وحدقناقال؛ جعفر. بن مخئد حدقنا قال حالي، 

غديأيي ابن حدتنا : قالا بشار، وابن نثنى ابن 
لم،ضتجة،ضاسم،ص-ئؤ

بملي،• ■ افي.■ ض الله، غني عن وابل، أيي 
،اايمصمل(ا ت شعتة غى قال بعفنهم عئ_زأل 

■بمكممحالأاسأ؛ قال ويمشهم 



بثويخيث ق~ق أبي أبوبكربي صٍا [ ١٧٢٤]
•ئالأ ~ الله—ظ محي وئقازتا — الح_ارئ حس_ا 
ضأيون ض الثمفئ، الوئاب غبي خدقئا 

بمحْ''أبي عذ بمحْ' أبي ابن ض يويئ، ابن 
انقداز''محي الزمان ررإن : قال أنة ه، القئ غن 

غفرائنا الئنه والأرض، الئمواج حلى يوم كهيقتي 
دوت ات متواليفلاقه ؛ حرم أربعه ملها ، شهزا 

مضرفهز ورجب والمخرم، ، وذوالحجة القعدة، 
فهرررأئ ؛ قال فم ، وشغنانءا -حماذئ بنن الذي 

فنكث: قال أعلم، وزثولة الئة : ثك هدا؟اا 
ذات قال اسمه، بعثر متبمنه أئة ظثظ حش 

•والآنياضا'والآني١ل ١^^١؛ ب  0
الأرق.حالته إك عاد أي : استدارايمان )١( 



مدا؟؛،بلد أي فلا : محال بلث، محننا: السة؟،، 
خئئفشكت، : ئال الئةوزضلُم، : ثلثا

البلده؟،؛ررأليس قال؛ انمه، يعير أئةسئشميه ظثئا 
الئة: محلناهذا؟؛ا يزم  ٣١١: محال بلن، : محلنا

أنةظننا حقن نضكغ، I محال أغلم، وزشولة 
؟؛؛النخر يزم ررأليس ت محال بقتراحجي، ّنبميي 

دماءكمررمحان ت محال الله، زشول يا بلن ■ يلثا 
ال:وأخسثةهومالكم-قالذ: 

مدايزمكم كحزمه غننكم.< حرام ~ وأغراصكم 
ازبغم ومحظفزن مدا، قهرم في هدا بلدكم فكب 

—كمانا بعدى ذر-جعور فلا أعمالكم، غى فشنالآقم 
ألابعض، رفاب بمصكم يصرب ~ صلالا أؤ؛ 
الأصحئ،عيد يوم النحر؛ يوم )١( 
٠الإنسان من والذم الدح مواصع الأعراض؛ )٢( 



يكو0ينلنه س بنص يلغل النائب، الشاهد لنيلغ 
فلررألأ قال؛ تم سمغة<ا، فن بغض مى لة أوغن 

اروزجبروايته؛ في با حبيائس فال بلغت،؟اا 
•_#،؛' قزجغوا رافلا بكر؛ أبي رواية وفي ، مضز" 

•مال ، اتجهفنمث، ى ظص 
بنالله غبي خدثئا : ق1ل ززنع، بث يزيد خدئثا 
الرحمنغبي عس سترين، بن ئخئد غى غون، 

اليومذلك 'قاف لمافال؛ أسه غى بكرة، أني ابن 
،فمال؛وخطا0 إئتائ وأحد بعثرئ غشر فغذ 

أعلم،وزشولة الثة ؛ قالواهدا؟اا يوم أي أثدوون  ١١
أقنص١١; فقال اسمه، سوئ سثشميه أئة ظننا حش 

•والفهم الخفظ الوص؛ )١( 
الخبل.)ب(الخطام: 



؛١فأئت هال ، الله زشول يا بلى ت قلنا النحر؟،؛ بنو، 
"أكن: قال وزشمه\ظب، ؛لله : قأث1ذهرسا؟ا( 

ررفائت قال الله، رشول يا بش ت هلنا الحجة؟،، بذي 
خئ: قال أم، وزنولة الئة : محا سا؟،ا طب 

ألسست" قال انمه، سوى محتينشي أئة ظننا 
ررفافت قال الله، رسول يا بش ت محا يالتلدة؟،، 
حزام،غليكم وأغزاصئم وأموالكم، دماءكم، 

بندكمفي هدا، شهركم في هدا، يومخم كحرمة 
ائكفألم ت قال ، الفايب،، الئاهد 0؛؛^ ،  ١٠١٧٥
جربمثقإش فدبحهقا، ' كبثصأمحنُ إلف 
.بيننا همشمها الفلم، مئ 

-بالثيء منصرفا رجع ت وانكفأ انكس ( ١ ) 
.^نمن;سابأمسبوادهما



ها:إاذبما'بمُمح0ِاا\;لأ

خيفتا: شال نقى، ]؛آلأا/آ[وىبماسدين 
تمحمد قال ت قال عون ابن غن ، مئغده بن حماد 

لما•' قال أسو غن ، بكرم أيى بن الرحمن غني قال 
'بم غلمث ق اشي جم اليوم ذلك كاف 

.. يخطامه.قال؛ أر — يزقامه آحد وزجل قال؛ 
•رنيع بن بزيذ شدكرنخوخدث 

قال؛ميمون، خات٠إبن محمدبن وحش ٣[ ا/ ٤٧٢ ] 
بنشنه خيفتا : قال تعيد، بن يحتئ خيفتا 

غنميريى، خيفتامحمدبى ت قال حالي، 
ئوفي- زخوم وغن تكزة أدي نن الئتمض غد 

■بعزة أبي ض ~ الرحمن غني ثى أمحل شي 
وأخمدحيلة غمروثن محمديى وحدقثا ت قال 



ءةامحاي؛ِو

ئىالملك عند أبوغامر خدقنا مالأ؛ جزاش، ابى 
بنيحنئ اسثاد . . . در0 حيفنا ؛ مال ، غمرو 

'الرحمن عند بن حميد الرجو وسمى سنيي، 
يومه الله رسول حطتنا مال؛ بكنه، بي أض 

امواون. ..مفا؟اايزم ررأئ : ممال الحر، 
عئرأئةغون، ابن حديث يمئل الحديث 

إلئاثكمأ ارفم ت يدفن ولا ، رُوأعراصكما؛ ■ يدفر لا 
تالحديث شي ويال بعدة، وما •ا؛ •■كب—فين 
بلدكممي مدا، شهركم في هدا، يد؛خم اركخزنة 
:مالوابك؟(( غل ألا زم، ظفون يوم هداإلن 

.اراللمهمانهي((قال؛ ثعم، 



تقال ، الشرئ معاذ بى الله عبيد وصبما [ ١٧٢٥]
سماكص ، أثويوسنر حيفنا ت قال أيي، حدقنا 

أباهأف خيفة، زائل بس غئممة أف خزنمط، ابن 
زجلجاء إل الني. مغ لقائد إئي ت قال خيفة 

قتلهدا ، الله زشول يا ت قفال ، بغي 
ارأفثك؟ا(هفال:إئة.;

JjJ اكة'؟ا،ئال:نممغليه أنمث يمثرف ؛
وهوأنا نحث ت قال فظته؟اا إا'فنم، ت قال ئظئة، 

يصنئتةمحأعصثني، محشثني شجرة، مئ نحشط 
ط\م.ص)خ(: ل 0 
.زمانايجعل الشئراصفور، : المعة ( )١ 

الواصحة.الحجة : الميتة )٢( 
.بانمصاالشجر صرب من الساقط الورق : الخيط )٣( 



أنممثكُ،مماولايياه:
لىما ت قال ذمسك؟اا غن ئوذيه شيء لك؛_ "هل 
فوغكرافقزى اد؛ قوقاسى، شساني إلا م—او 

مىذل—ك،قوبي أقرف'نش أثا • يئنرونك؟ا؛فاد 
صاحنكءا،اردونك •' وقال ببمتي، إرٌتىإكي 

•'و. الله نسود قال ور فلما الرجل، بي فائطلق 
،الله زشول يا ت يقال هرجغ ، مإلة؛ا فهز فتلة ررإن 

زأحدثة،  ٢٠مثلة فهز قتلة رءإن ت محلث أئك بلغني 
ينوخأن ثريد »أما : ه الله زشول فمال بارلأ، 
لأة— اش نج، يا ت قال ؟٢٢ صاحثك وإيم بإفبك 

الرأس.جانب القرن؛ )١( 
وعضاذنبه عقؤية عليه كان ت صاحبه وإئم بإثمه يبوء آ ٢ ر 

صاحبه.قتل 



قائإكبماقأزمحراJرن

فزض; قال ، كيلك، ذاك ررفاذ ثال؛ تلن، ~ فال 
.ضيف؛ وحلن ييتعيه 

فناخد : فال خاتم، بس مخئد وش [ ١ / ١ ٧ ٢ ه ] 
فال؛هشيم، خدفنا قال؛ سليماف، نى سعيد 
وائل،بن علمفئة ض سالم، بى إسمابمتل أحبزئا 

فثلبرجل ه الله رسول أين نال؛ بثي أص 
يه،ائهئلق ئمنئ، المقفول ولن فأئاذ زجلا، 
الهأدبر، فلنا ، يجؤفا نشعه عنقه وفي 
فأئئ، ال1اراا في والمهنول -؛تل ٠١١١١ت . الله ننول 
؛. الله ننول مقالة لة ال فق، الرجل زحل 

فدثرثت سالم بس إسماعيل قال ، غنة قحلئ 
حدثني؛ فقال ، قايت أيي بن لخسا ذلك 

:القصاص.(القود )١ 



غثةيعفو أذ مالة إنما المحى. أل أشيخ ابئ 
قأبن•

عشقرأت : قال يختن، بن يختن صبما [ ١٧٢٦]
صثلمة، أبى ص بجابؤ، ابن عن نابك، 

إحداهمازقت هديل من امرأثئن ا0 ، هرئره أبي 
البي.فيه ممض جنينها، فطزخث الأحرئ 

'أمه أؤ غبي بغرة 
خدقثا: قال نمد، بن هشة اذ ١ لأ\إ ٦٦]

عى■، النتيؤ ابن عن بهابؤ، ابن عن محث، 
فيه الله ينول نشن ئال؛ أئمُ هزيزة'، أيي 

قرةنيا، سقط لخيا0 بني مى ائزأئ جئتن 
■الجنتزا؛ وليه بطئها القرأويصرب دية قي باب ُُ * ا رخ ق ٠ 

.عدنانية قيلة ■' لحيان بنو ( ١ ) 



طلأق1تيُمحراس

يالعرةعليها هضي اليي المرأه إل قم أمة، أؤ عبد 
لبنيهاميراثها ئاف غ الله ننول فقفنير يوهتث، 

•عصيها على الغفل وأف وووجها، 
حدقا: ال ثوالطامر، أتآ[وش ]ا"'آ'اا/ 

يختمنص حزملة وحدقا ; فال وف. ابى 
أحبزييقال؛ ابىزف، أحبزثا قال؛ الئجثبى، 

المسمحابن ض بهابؤ' ابن عن ' نوقش 
٠ال قخزيره أبا أف الرحمن، عبد بن متلممة وأبى 

الأحرىإحداهها فرمغ هديل، مص امزأثان 
إلنفاحفضموا بطنها، فى وما هفئاثها بحجر، 

ديةأف ه الله ونول ففض ، الله. ننول 
اكزأةيدنو وقض ، وليدم أو عثد ؛ عزم جنينها 

فمالمعهم، ومص ولدها وورقها ، عائلتهاُ علن 
الأب.جهة من الأقارب العائلة: )١( 



-^؛١١٥^;

محنتالله، زشول يا ت الهدئ النايثة ئ حمل 

قجثلذ/لكئطل،ظوزشوواللهولاانئهلُا'؟ا 
أجلمى ؛ الكهازا؛ إحزان مى مدا ا راءبِ• . 

•تجغ الزى منجبو 
ذئديننمد،ئاو:أنيئ1

الزمرئ،ض مغم—ر، أحتزثا قال؛ الرواق، عبد 
اهثتك: قال هزئزه أيي غن تلئة، ني أص 

Iجذكن ولم بقصبو، الحديث وستاق • • • امرأثان 
:قائل ممال وقال؛ معهم، وس وليقا وورقها 

■مائك بق حئل بمم ولم إ تجز؟ كبمث 
الخفنلئ،تبأ؟ا؛اُ>خأإسايىينإبرايإ 

.الولادة عند ؛؛■ ١^١۶٠صياح • الاستهلال ( ١ ) 



ص' ^١٣ ص محور، عذ جرير، أحترنا ثال؛ 
صهامحامح،ضامحئينفبم

وهى، هئطاط يغمود صزقها امزأه صنت ; قال 
؛قال ،  l_J_4ؤإحدائما ؛ قال ، فقتلتها ، حتش 
عمتةغنن المفتولة دية ه الئه زئول فجعل 
مصزجل ممال ، نطها في نما وعئ، ، القاتلة 
قرتولا أكل لا مص دية أئعرم ؛ القاتلة غصتة 

اللهزتول فقال ثطل؟ ذ/لك فيثل اثهل؟إ ولا 
وجعلقال؛ الآغراب؛،ا، »أضيعكش،ني : . 

الدية.غ1ئهلم 
:طساقال ^، Ijبن طمحئد 

قنصور،غن قفصل، حدققا : قال أدم، بن يحتن 
الكبيرة.الخيمة ; لمطاط ا( 



ءلجا|نحاييج

المحرأبنض محيلة، بن عببب ص صإبرامحم، 
ضلاط،وعئِود صثئها قتلث ائزأة أف قغته، 

عاقلتهاعلن فقفنن ه، الله ننول فيه قأتي 
يعئؤ،الجتين في قفشن حاملا، وكانف يالدقه، 

شم،لا مس أندي ت عصتتها بمص ال فق
دلكومثل ا فاسهل؟ ولاصاح ثرب، ولا 

.الآءراب،اا راسجغك|تبمع ؛ فمال قال؛ بطل، 
وقخئدئن]لأآيا'/'آ[وحمحسنئنخاب 

غننهدئ، ١^بن عط خدثئا : قالا بشار، 
مغئنمثل الإنئاد بهيا ■ • • محور ض نميال، 

•دئتحل جرير' بثا حي 
[٣/١٧٢٧ Lُء،بم] وئخئدبثشتته أبي بن أبوتي

جغئر،مخئدبث حدقئا ت قالوا وابثبشار، مئثى 



ًضاذ؛سرمحربم

الخدسا. . . اسقادهم منصوو عى شعتة، عى 
إلىذلك محرف—ع هأشمهلش، ت فيه عئرأل يقصته، 

أوبياءعلى وجغئة بغرة مه ممض ، الثئ. 
.اكزأةدية الحديث يدثرقي للم الخزأة، 

فالني" لأبي واللمظ - ؤإشتاقُينابرابأ 
وكيغ،حدقنا : الأحزان نقال أحتزنا، إنخائ؛ 

المتوربنغن أسه، ص ، غززْ بن هشاج غن 
فيالناس الحطاب ا١سشاز•عمرين ت قال محرقة 
شهدتثغتة ئى المغيزه ممال اثخزآة، ملاص 

تممال قال؛ أمة، أؤ غثي يعؤ؛ فه قصن الئثي. 
تيدسك،ئال:ضدلة

صلمة.س مخثد 



بجءارس

وسلمآله وغلن فخمي _JjL غنئ الله صلن 
كنازاثخدودرا'- ١٨

بمتىينضىز|شمايىبئ
قال• كنمف واللفظ - نمز أيي وابن إبزامحم 

أحتزئاالأحزان؛ وقال حدقنا، غمز أيي ابى 
همنعنزة، غن الزغرئ، غن نمه، ئن شاف 
الشارييقطع س الله زشول كان ؛ ق1لئا غائشه 

.دينارمحاهداربع في 

تعاق.لله حما المقدرة العقؤيات ; لخدود ا( 
فيهيجب وما الشرفة حد ررباب * خ، رل 



بسوغني إبرامم بس ُصمحاإسحايى [ ١ /  ١٧٢٨]
أمحزئا: ئال ، غط أمحزئا : قالا محقني، 
قال؛ثنته، أيي أثوذفربى وحدقنا قال؛ معقؤ. 
بسسأيقاذ أحتزئا ت قال غاووف، يزيدئى حدقنا 
•• • الرئرئ ض ' محم ~ سغي ؤإبرامحمبل محم 

الإثناد.هدا فى بمثله 
•ينيل بى زحزمنه أئوالطاهر وحش ٢[ / ١٧٢٨]

الوو1طفاع-وسِبيؤخأثنا
أحتزنيقال؛ وف، انى حدقنا ؛ قالواوحرملة، 

محن، وغئرة' ءزوةَ غن شهابي، ابن غن يوص، 
يذيفعلغ رالأ : قال الله. ننول غى غايثة، 
.دينارفصاعدا؛، ربع قي إلا الشارق 

سعيدبس لخآلأا/"آ[وشأئواطاموهارول 



خءالإ1لإو•

لهاروفزاللمظ - هيثث بس دأخقذ الأنلي 
وقالا، أحتزئأبوالطاهر ال ق~ وأحمد 
أحتزيىت قال وف، انس حدقنا • الأحزان 
صبمار، بن نكال ص أيه، ص تخزنه، 

محثمبمثأثها ث، قحل عايشه سمى أئها ، غمزه 
ربعفي إلا الند يقطع رالا يمول؛ الله. رسول 

بنيزيد ص ئخئد، نس العزيز عبد حدقا 
صفخفي، بكربن أبي عن الهاث' بن الئي عبمت 

يمول؛ه الّثي سيخي أئها ' غايثه ص غمزه، 
.دينارفصاعدا(( ربع في إلا سارق يد ئمطغ 'رلا 

وقخئدننلخآ؟ا/ْ[و>زاإنخاقُينابزا^ 



ُمحَة ا-ُه  غى~ ا جمتغِ منصور بى نإنخائ ئثى 
جغثربى الله غني حدثنا I يال غامرالعمدتي، أيي 

بنيزيد ءس ' ال؟-شوربنلجى وفت ثس 
بثلة.. .الإشاد.غشJالئهيناتيدبهيا

،يمير بن الله غني ئى محمد وصننا لهّ'آماا/آ'[ 
غنالؤؤاسى، الرحمن عبي بى حميد حدثنا فال؛ 
لم: فاك غايئة غن أسه، غن ، عزوة' بن محقاع 
بىأقل م الم. زّئول غيب قي سارق يد دمُإع 
دووكلاهما ، ثزمن أؤ حجمه المجن، ثمن 

ثمن.

.المأجرر،؛فمي في والقطع مئة راباب ت )خ( ل 0 
.حلد من مصنؤع الروس من نؤع الخجفة؛ ( ١ ) 
٠المحارب محمله ما الرس! ( ٢ ر 



محغالإ1ص؛

;فال نية، أيي بن غنماذ ركينا ٧[ / ]م'آماا' 
■الرلحض عبد بن زحمند ننبماف بى عنده أ-حتزئا 

حدقنات محال قيمه، أيي أبوبكربى وحدقنا محال؛ 
وخدقنا: ال حمظبماذ. بن زحم الغني 

عسكلهم، ~ أبوأانامه حدقنا ت دال أبوكرس_ا، 
ثمير،ابن نحوحمدسي . ٠ الإسناد. يهدا هشاج 

الرجمغبمب حدث وقي • وض' حنيد غذ 
•ثمن دو وهويومئد أشامة؛ وأبى 

>تحاضينجم،ق1و:بيأتض
هالله ننول أف عخر، ابن ض نافع، عن مالك، 

•ذزاهم قلاقه محيمئة مجن ض ساومحا محطع 

.ررتابتاا)ع(؛يف0 



ئظ:كدمح

]ا'أَاا/اآُ>محائواينرلج،ضاسين
ئظى،يابس حزبي ذوش' وحيفنا : قال ■ -تغد 
زحدقئاقال؛ القطاف. زفؤ؛ يحين، حدقتا قالا؛ 
وحدقناقال؛ أب—ى. خدقئا ال؛ قئمير، ائس 

ئنهربى عبي خدقثا قال؛ ثنية، أيي بن تكر أبو 
وغير،وحدقتي • قال • اللم؛ عبيل غث ظهم، "" 

:قال عثئة. ابن ; بميي إننامل، خدقا : ئال 
خناي.خدقثا : قالا وأتوكاثل، أتوالزبمج وخدثثا 

حدقنات قال رافع، بث مخئد وحدقتي ; قال 
أيوبغث نمياف، أحتزنا قال؛ الزراق، غني 

بنيانناهيل قوض بن وأيوب اكنمائ 
الرحمنغني بث الله غني وحدقتي قال؛ أئئه. 

حدقناقال؛ أبوثعم، أحتزئا قال؛ ، الدارمئر



اللهوعتيد اميه بن همل ؤإنما أيون غن ، نمتاف 
واقع،بن مخئد وحدقنا ت قال . عمته بن وموض؛ 

جريج،ابث أحبرنا ٠ قال الرراق، غبن حدقثا • قال 
وخدشت قال ■ أنيق بى إنمامحل أحبزيي ٠ قال 

ضنقبا، ابن ا أ-حتزنت ال قاهر، أبوالهئ
عمنبن الثه وغيي اليفحى نفياف أبى بن حنفلند 
ظهم،ّ المحي يئد بن وأسامة أئس بن ومالك 

بمثل• • الستي.• ض ابنغخز، ض ئافع، غن 
ثاوبغضهم عيرأل مالك، غى ، يحنى حدث 
•ذراهم يلاثؤ ثفس ت قال ويمضهم قيتئة، 

،وأبوكزي؛ شنتة أيي بكرتجن أبو صبما ؛1  ١٧٣٠
والعمل؛؛النئصة قي والمهي منة ت خ( )ل 



غىالآءت_ش، غن أبومعاوتة، حدقنا ; شالا 
اللهننول شال ت قال هزيزه أيي ص صالج، أيي 
يده،فتقطع المنصف ينرئ الفارق اثن )Iلغن ;. 

.يدئ،افممطغ الخئل ويشرى 
إبرامحمبى يإسءحائ غمروالناقد كدنا [ ١ / ١  ٧٣> ] 

يوص،بن محنى ص " دلهم ب حشتح بى وغلي 
عيزأئةمثلة، . . الإنشاد. يهدا الأعمش غن 

■بيضه؛ا ٌنرق رروإف ، حبلا؛' منزق رُإ0 " يمول 

•ليث حينما ل؛ ئا سعيد، بن قثينة صبما [ ١  ١٧٣ ل 
أحبرنات قال ومج، بس محمد وحينما شال؛ 

غايثة،غن غزوة، غن شهاب، ابن غن الأط، 

.ياثامِضاظائنياكود'ا)خ(: ق0 



:ءنءامحاظ

اليالخحزوثة رأة اوة_شأ0 أهمهم يزيئا أف 
س؟الله رسول فيها يكلم س ت فقالوا سزئغ، 

حباثامة إلا علت—ه يجرئ ومن : الوافق
اللهزشول ال فقأثامة، فكلمة ، اللي زشول 
ئامفم ا؛ أ الله؟ حدود مى حد في ررأفئفع ؛ . 

الديىاث< أهالإئما الناش —ا ررأيهت فقال محاحمملث 
،ترقوة،فناهمأثهمكالواإذانّريىفيهماكريثُ 

وانمالخد، غليه أقاموا الصعيما فيهم سرق ؤإدا 
لفطغثسرقت ئخئد بئث فاطمة لوأن ، الله 

١^٠^؛؛خلك رلإثما ت رئج ابن حديث زقي ، يدخا؛؛ 
تفخم بن 

ال1ُفيالزلة.(الشريف:)١ 
لفقلسألخاظام.)'ا(ايماش:



—يخئئ بن أنوالطاهروحرملة وش [ ١ / ١  ١٧٣ ]
تفال وف، ابى أحتزثا فالا؛ لحزملمق، والثئظ 
:فال شفابؤ، ابن ض يزيد، بن يونس أحتزيي 
البيووج عابثة عس الربتر' بذ عرؤْ أحتويي 
فيترقش التي المزأة ثأف أهمهم قزيثا أف ه، 
من؛ فقالواالمئج، عروة في الله. ونول عهد 

يجترئومن ؛ فقالواه؟ الله ننول فيها يكلم 
انيفه، الله ننول جب يئد بن أسامه إلا عليه 

،نيد بن أسنامه فيها فكلمة الله زشول يها 
خدفي ررأففمغ ت فمال الئه. زشول وجة قتلولق 

امتعمزلىI امة أمحنال فق٠، أ الله؟ حذوي يس 
اللهذئول قام العشي "كاف قلما ، الله زسول يا 



ءتلجالإ1هيو

:قال p ، فوأفدُ ينا الله غش قاش فامحق، 
كائواأئهم فنيكم هس الدين أهلك قائما يعد، وأما 

فيهمنزق وإذا قزكوة، الشريفل فيهم نرى إذا 
ئمسيوالذي ؤإئي الخد، غليه أقاموا الصعيث 

لهئلمتسزقت ئخقد ثنت قاطفه أن لو ييده، 
قمطغتسزئغ اش القزأة أقرطك قم ، يدقا(؛ 
ندها.

قالتعزوة: قال مهابي: ابن قال : يوص قال 
وكانتوقزوجت، بعد ئؤنئها فحشت ت عايشه 

الله.•ننول إلث حاجتها فأوفغ دلك بمد ئآتي 
اأمحزئحنني،قال: بن عبد وصبما [ ٢ /  ١١٧٣ ] 

الزغرئ،عن نغخؤ، أمحزثا : قال الززاق، عند 



فظظ:مم

امزأْكانت : ثالث عابثة عن ، عروه عس 
البّيفأمر وثجحدة، المثاغ سضثز قحزومئة 
محكثمقكئقوة مة، أمحنا أهلها فأش يدها، يقطع 

ذكرثحوحديئ،ئم . ..فيهاالله. زشول 
•وقوس الليث' 

حدقنات ل محا شسّ_ا، بس لممه محتوكش [ ١  ٢٧٣ ت 
عسمعمل، حدقنا محال؛ أعتل، بس الخمس 

محروحبجي مذ امرأة' أف جابر، غذ لربتر، اش 
سلمةيام هعاذُئ، ، اليي. بها مائي سنمت، 

رروالئهنوكانتووجاليئ.،فقالالبي.: 
ش1عئ،.، ^aIu نمهلغئ، فاطمة 

إب.يعيده أن عق شخص من الثيء طلب لاستعارة: ا( 



:قاد النيجئ، تخشى بن تختن ُ>محا [  ١٧٣٣]
عسالخن، غن ، قئصوو غن هشيم، أحتزثا 
بنعباده ض ، النقاش—ي الله غبي بن حطاف 

،غني ررحدوا ت ه الله ننول قال ت قال الشامت 
ياليكرالبكر ، ّنبيلأ لهى الله جغل فمل •٠ همّي حدوا 
مانةحلد يالتيب والسب 'ننة.، ونهى مائة جلذ 

،هشيم حدقنا I قال ، الناقد غمرو [وكييمنا ١ ا/  ٧٣٣]
٠مثلة . . ٠ الإسناد يهدا منصور أحتزثا ت قال 
'كرواتيج؛نيالردااأإل 0

■ببكر لتعست ْن •' الثيب ( ١ ) 
بالحجارة.رمتا القتل : الرحم )٢( 



ًمحاقإثكثيئ

بقار-وابن ئقى بن قخئد >'مح1 ٢[ لسا/ 
خدئئا: قش ابن قال الاص. غم جميغا-غن 

غن، قثاذه غذ محثعيد، حدثثا ت قال \ؤرور، غبي 
غنالزناثئ، الله غني بن حطال غى الثمتن، 

أئزلالله.إدا ئى كاف قال؛ الصامت 
ه_ائزلئال؛ وجهة، لة وئزبد لدلك غليه"كرب 

غنةشني" قلئا كيلك، قلؤئ يوم ذات غلئه 
لهن'سسلأ:،؛ !ilاففدجعل ررحدواغني قال؛ 
فممافة خلد التنب يالكر، والكن دالتيِا، السب 
.ثمي'نثة؛؛ تم ياقة والكرجلد بالحجارة، زجنا 

طمح1سذبنشوشبشار،
والغم.الهم أصابه كرب؛ )١( 

الكشفوالإزالهك)آ(اكرية:



حيفنات قال جعفر، بس محقي حدقنا ت ق1لآ 
تقال ، بشاو بس مخقد وحدقنا ت قال . شغته 

"أيي حدقنى ت قال ، هشام بس معاد حدقثا 
فىعيزأ0 الانثاد، عن - كلأهشا 

يجلدوالثيب وئنش، يجلد البكر ؛ حديثهما
ماقة.ولا سنه يدثران لا ويرجم، 

•قالا ، يض، بى أبوالطاهروحرمنه حش [ ١٧٣٤]
ضيوئش، أحتريي قال؛ وف، ابن حدثا 
بني اللعيد أحتزيى ال؛ قمهابؤ، ابن 
عئاسبمس الله غثي ثمغ أئة غتتة، بن الله عئد 

غشجالس وهو؛ الحطاب، عمربى قال يمول؛ 

.لأباثزجمإالشانياpذاا' ت ق)ع( 



محمدا.بعث اللة إ0 •' الله. منترزنوو 
غكأئزل يما هكاف ، الكتاب غليه وأئرل بالص 

يزحم، وعقلناها ؤؤغنئاها قزأثاها الؤم، آته 
طاوإف مأحض بمدة، ونجمنا الله. ننول 

فيالريم نجد ما قائل؛ يمول أف زماف بالئاص 
وإ0الئة، أئزلها فريقة بثزك فيملوا الله، كتاب 
أحمسإدا رئن س غش حؤ اللي ثناب في الرجم 

أومحاقالثنأرا'، ماتت ،إذا والنتا؛ من 
الخل،رالإغتزامث.

م١ءو>ظْمحمحينتحيَمحين١٧٣٤ت
غننمياذ، حدفئا •' قالوا غمز، واتىأيي حزب 

..الإنناد.الزمئبهلا

الواصحة.الحجة ت البينة ( ١ ' 



ئسينلهّآبا[خئوانمين 
تقال جدي، عس أبى، حدقني ٠ فال صعد، 

صئهام، ابن ض محل، خدشي 
بنونعيي عوف بن الرحمن عئد بن نلئة أيي 

ثسزجل أثى ثال؛ أئة ، فريزء أبي غذ الشف، 
ثمثاذاةالمنجد، وقوفي الله زشول ^ئلمى 

غئة،فاعزمحش وثيثا، إثي الله، ننول يا ٠ فمال 
إئيالثي، ننول يا ت لة فقال وجهه تلفاء هثثحئ 
ألبغغليي ذلك قني حش غنة، هاغرض رئيث، 
ذعاةشهادات أريع ثمسه غش شهد فلما مرات، 

.شسيلأغلن اغترفا من خد ررباب ؛ )خ( ق 0 
.محاذاة ت تلماء ( ١ ) 



فئاقل1كئئ

:قال لا، : قال ررأدكخنون؟« ; فقال س زئول!لأي 
؛الله. رسول فقال نعم، قال؛ ارفهلأحضنث؟ا< 

قأحبزييت ثهايبؤ ابى قال . فارجموه،؛ له ررادهئوا 
فيقيقعك ٠ يعول الله عبد جايربى سنمغ محي 

الحجازهأدلفئة قلما يالئحش، فزجئئاة نجمة 
اللطونواة اة. فزجئنداو>ئ5ُ فأدزكناه هرب، 

أنضاضتصينمميننم1نج،ض
ه.. .الاضاد.^١ شهاب ابن 

الدارئ،الرحقن غني بن الله عند [وحدي  ١٧٣٦]
غنشعئب، أحتزئا قال؛ التمان، أتو حدقثا ; قال 

خديبجظوفي أنفتا الإنئاد .بهذا .ص.
.بالمدينة بياصة بني حرة ت لحرة ا( 



سمغمذ أحتزبى ت شهابؤ انث فال ا ججيغ
ذكرغفنل.كتا . .الأه.غبمو جايزئن 

مزقات الا ق ش
وحدقنا•' قال • يوئز أحبزيي •' فال ' زف ائذ 

،غطأختزئا : قال إئزاهم، بن إنخائ 
غنظهم، - جريج قغئروابن أحتزئا : قال 

الله،غئد جابربن غذ ثلمه، أبي غث ، ١^٧ 
الزفرئ،غن محل، ئخورواية • • ■ ه لني اض 
•غريرة أبي عث ' تلمة دأبي ش؛يلم؛ عث 

.ررتابايثة؛أت رخ، ق 0 



بنسماك ص أبوغواثه، حدقثا ت قال ، الجحدوئ 
بناهز نرأيت : قال تئزة بن خائر ص خزبؤ، 
ئصثدرجل ، القي. إلى به جيء' جثث مالك 

أنيخقيه غنن فشهد ، رئاء عك ئيش أغقنل 
ررفلعلك؛'ت الله زشول فقال نيئ، أئة قران 

فزجها،: زئناي""،قاو ئد :سأغ' قال 
حلم،الله سيل ئي قزفا رألأكئما فقال؛ حطن؛ ئم 

أخدهميمنح ، القني كسيمج، أ وستا له أخدهم 
الكماسم)ا(الأءفل:

الثياب.فوق يلبس الرداء:ما )٢( 
١^'^الأبعد :الأخر )٣( 
الخماع.محي التيس صوت : الييب )٤( 

■'لمم من الدم إ التيس ، )٥ 



أحدهممن بمكني إن والله ك ، ^'١؛ 
.غنة!، 

-بمار وابن مشى ين قخئد [ُ>محا ١ لجم\إ 
واسظلإنىظى-ئالآ:طتاصلأ

حربي،بن سماك ص سغبه، حدقنا ت قال جعفر، 
اللهرسول ايى ٠ قال سمنه جائربن سمعش ٠ قال 
،٣؛ إرار علته غضلأت ذي أشعث قصم زجل بس 
ممالنرجم، أقربه ئم قرئين فزده ريث، وئذ 

اللهتسل ئي قفزنا راكلنا ؛ الله. رسول 
إ-حازاغنيحنح القسي، نست يتب أحدكم فحك 

اسلسكلشءسمه.)ا(اص':

الخد.من الأسفل بالنصف محيط- ثوب ت الإزاروالم-زر ؤّاآ 



قكئ1قلممئاممئ

جعلئةإلا منهم أحد ثى يمكني لا اللة إن امحئيف، 
فخدئقةسينمح: قال ، نئك(( : ذكالأ-أؤ 

•مرات أربغ إئةندة ت محقال 
■ال نثية، أب—ي بس بكر أبو صبمإ [ ٢ / ١  ٧٣٧]

إبرامم،ئى إسحاى وحدقنا ع1ل؛ شتاته. حدقنا 
غى■" كلاهما ~ العقدئ أبوغامر أحيزثا محال؛ 

المحيض سمره' جابربن غث سماك، ص ثغته، 
شابهززاهفة جخمر، ابن ئخوخديث . ...
■غام أبى حاءيب وقي قرم، فردة قوله؛ علمث 
.قني؛أؤمحئامحنية 

وأبوكابلبى'تعيي هئئته ُصبما [ ١  ٧٣٨]
اسووئ-واهلبي-و\لأ:م



نئامح'ُص:

ضجير، بن نبي ص بمالي، ص أبوغواثه، 
•ٌاياب لماهزبن فال الشي. أنا غثاس، ابن 

غني؟بلئك وما مال؛ غ؛ك؟اا بلغني ما اراحق 
،ملأن؛؛ آل بجاوية وفت أنك ; قال 
أنزقم شهادات، أربغ فقهي ت مال ثعم، ; قال 

حدفييقال؛ مئثى، بى مخئد وصى [ ]٩٣^١ 
نشزة،أني غن ذاؤد، حدقنا ; مال الآءلئ، غني 
لة:ال يقأنل؛ من زجلا أن سعيد، أيي غن 

ش>بنظلكأشزتولض.ئال:إس
هالبي فردة غلي، فاممة جثة'١' فا أصنت 

الزنا.:(الفاحشة )١ 



يهذانلسم ما ت ممالوا قومة، تال قم ,' قال ، برازا 
شئامحىأىلآمحةثُ

اللهزشول إلن قرجغ ت قال الخد، فيه يقام أف إلا 
بقيعيهإثن قائطلمنا ت قال ئرجثة، أذ آمرئا ه. 

تئال نة، حقزئا ولا أويمثاة فما ت قال ، العنقي 
تقال ، ؛ والخزفُ والخدر هرمتئاة 

كئثاظفةضمعزضاّ
•يعنى ~ الخرة يجلاميد محرتجاة ، لثا نمئب 
اللهزشول قام لم ت قال تكث، حش ~ الحجازه 

ألمدينة.أهل مقبرة ; العرقي بض ( )١ 
المتامك.اللزج الطين )1(الدر:

,فخارافصار وشوي الطبن من عمل ما I الخزف )٣( 
٠الغدو والاقتياد: الشد )٤( 



»1وممااسماةهسمحابيفأو:
سبمني_؛لة ءناك1 ني نجو تحلس الله ضل في 

ذكلت٥^،^ نمل يرجل أوتن ألا غلي ا المحي 
tt4j  ، محنثة.ولا انثعيرنة محما ت قال

;محدقاقال خام، 
قال;حدقانزيدئىوزيج، قال؛حيفنا بجر، 
فيوقال اة، نئئمثل . .الإسناد.بهيا ذاوي 

اللهفحمد العشي، مى المحي. قفام •' الحديث 
إذاأمزاع بال فا بغد' أرأئا ■ قال قم غليي وأني، 

كفسب له غنا، أحدنم قضيت غزونا 
ررضمحالثا<ل-،'ولمبملت-المحى-

خدقا: قال توض، بن ٢[^^ 



رصبما: قال . رانية' أيي بن زكرئاء' بن يض 
بسمغايت_ه حدقنا قال؛ شتنة، أيي أبوبكربى 

ذاويص كلأهنا، - شمتاذ حدقئا : قال هثام، 
فيعئزأل الحدث، هدا تغص . . الإئثاد. يهدا 

منان.قلاث يالزنا قاغتزفت : شمناذ حديث 
قال؛انهمدائ، العلا؛ [وصإمحامخئدبى  ١٧٤• ت 

الحارثائس ولهؤ؛ يغلى، بس بمتجى حدقثا 
جائعابن وقو؛ غيلأل، غن الئخادبي، 

بنثلتناف عن تزقي، بن غلمهه غن اثنخاريئ، 
إلىنالك بن نام جاءَ ت قال أبته غن ، بزئدة' 

تهمال طهزيى، الله، زثول يا ممال الثني. 
٠قال ، إلنسهأأوثب هاتثعفراش ار"أخ أ ويحك  ١١

•وتوجع ترحم كلمة ; الويم ( ١ ت 



الله،زئول و_ا ; ال قفجاء ئم بعيد عين هزجغ 
ازجعررونخ ت الئى. شال طهزيي، 

ثمعتربعيد هرجع ه1ل؛ ، النوا؛ وثب الله هاسنقر 
البيهمال طهرني، الله، رسول يا : فمال جاء 
لةقال الؤادغه كانت إذا حثن ذلك، ئل حم. 

الزنا،مس : فمال أطهزك؟ا< ررنم : ه الله رسول 
ليسهاحبرأئة ررأيهجنوئا؟؛؛ ت الله رسول فشأل 

زجلام فقحمنا؟؛؛ أسرب ر؛ ت فمال ٤ يمجنون 
ممالهال؛ جمر، ؤيح شرحدث فاسثدقهة 

ئ—هفأمر ثغم، ممال؛ ررأزونتا؟،ا ؛ الله رسول 
لمد: يمول قاتل : فرئتئن فيه الناس فكاد فنجم، 
يمول؛وقابل حطيشة، نه أحاطث، لمد هلك، 

.الغم رائحة شم ت لأمتتكا0 ا( 



اهظني؛ قال قم ، يد0 في ندة فوصغ الئه. زشول 
قمقلاقه، أؤ م يديك فئثوا : قال يالحجازة، 

جلس،قم فتلم يئوس وفم ه الله ننول جاء 
؛فمالواقال؛ ، مائكا( بن يناعز ا^انثعفزوا ;فقال 

اللهننول فقال : قال مالك، بن لماعز ءهرال1ة 
،لوبعلهم" أمة بص فسمت نو قوبة قاب رنمد رت 
' ٠١الأود سث ائرأ0منءامد حاءئة ً ق: ئال 

ارويخك!: فمال طهرني، الله، ننول يا : فقالت 
ازالأI فمالت ، إليه؛؛ وثوبي الله فانثعفري ازجعي 

زثأنمئذذيىازئئثظ>ينس،ئال:
:ال فق، الزئ1 من حئش إئها : قالت ذاك؟اا رونا 

'(الأزد:ويلةصبم.



فيما فقعي راحتن نها فقال ئغم، ت قالث >رآئت؟اا 
حشالآو_صاو مى زجل فكملها ت قال ، بطنك؛؛ 

وصتفد فقال؛ النبي. فأئى ■' قال وصعث، 
صمناولدها وثيغ ثزحمها لا ررإذن ت فمال ، العامديه 

؛مى زجل فقام ، يزصغة8 من لة لنش 
.فرجمها ت قال الئه، ثّئ يا نصائ إثئ 

لأ|منيينأديضق،ئال:
خدذناطسلأنيث1ل:وتتاسين

-الحدث نمظ في نمر-وثمارنا ئن الله غني 
المهاحر،ش يشن حدقثا ت قال أيي، حدقثا ت قال 
أفأسه، ئزندة،غن بث _ه الأط :خدةثا ق1ل 

الله.زشول أش الأنلمئ مالك بن ماعز 
'(اصل:رءايةالنيء.



ئكظئإ؛لقثمح

ثهسيظلئ—ث محي إئى ، آلله زشول يا ٠ فقال 
كاففلقا فردة، ئطهريي، أف أريد ؤإئي وزئث، 

زثث،قد إئي ، الله زشول يا ت فمال أثاة العد مى 
قومهالله.1ذئ ننول ئأزسل الثانية، فنية 

أ؛شنئا؟ مئة قتكزون ذ1،نا يعمله ررقعلئون ؛ فقال 
صالجينا،مى العقل ؛ وفيُ ئع1مةإلأ ما ; فقالوا

قتالأنصا فأزسلإليهم الث1لئه، ئأثاة ئزى، فيما 
كاففلما يغفله، ولا يه تأس لا أئة فأحتزوة غنة 

قال؛فرجم، أمريه قم حمره حمزلة الرائعة 
ئدإني الله، زشول يا ٠ ففالغ العامديه، فجاءت 

:قالت الغد ثاف فلقا زدها، واقث فطهزيي، رثئت 
كماثرديي أف لغلك قزديي؟! ]نؤ، ننول يا 

ؤإيارالثيء إتمام :  ٠٧(!)١ 



ررإئات قال نختلئ، قوالله،إئي ماهرا، زدذث 
نيشي«،هاولوتفداس

ا|اذمي؛ قال ولدئة، ئد هدا ؛ قانت حزقة، في 
بالصجئأئتة فطمته فنما ، حشر فازضعه 

الله،شى يا هدا • فقاك ، حبز ندوكنزه في 
إلئرالصتئ فدفع الشام، أكل زقي قهنمئة، قد 

^^ءق،يممدهاكرشاإبي
بن-حالي فثمبل فرجموها، الناس وأمز صدرها، 

وجهعشر الدم فثثصح ناسها، يحجرفنضر الوليد 
إياها،سثق الله. ئبخرفئمغ نمبجا، خالد 
نفذ، يندم شمٍ، فوالدي حالي، يا ارمهلأ •' فقال 

•الثيء من الصغيوة القطعة ت الكسرة ( ١ ) 
الأظلاروئجمل.يل:



فم، لقفرلة*؛ فكس لوفابهاصاحب ثوبه ثابث 
٠وديثث عليها قضلي أقربها 

الواحدغيد بن مالك أبوعشاق كش [ ١٧٤١]
هشاع،ابن يغني، معاد، حيفنا ت محال المشقعي، 

: JUمحم، أيي بن نض غن أيي، خدني : قال 
عنحدقة المهل ابا أن ، أثوقلأبة حدقتي 

منسقرأءكائ>أة ءا>البنسن،أ0 
:سالت ا، الزنمن محلن زهي الله. ئئ 

اللهشئ محدغا ، على قآمحمة حدا أصث ، الله ثيى يا 
فأتنيوصغت فادا ، إليها أحيس را ■ محفال ، ييها زه 
غليهافنئث الله. ئيي هآتريها ، صل ، يها؛؛ 
وهوالعثار.الماكس يأخذها التي الضريبة ت الكس )١( 

■كبترة حجانية ئيلة ث جهينة ( ٢ ) 



غليها،صل كم فرجنش، أتربها تم ، يياثهارا؛ 
أرثغ؟ زقي اللي شئ يا غلئها تحلى ت غمز لة فقال 

أفلٌى نبجذ بتى ييسقث لو ثوبه فاتت ررلفد ت قال 
أنمحس أفشل ثوبه وجدث وهل لومهتهم، المدينه 
•ثغالئ؟آ؛ ل1ه سسفا جاذث 

:هال ثئتة، أبى أبوبكربي زاُصبماء ١ / ١١٧٤ ت 
اكئار،أتاذ حدقنا ت محال ، ٌشبي بن عئاذ حدقنا 
■• ■ الإسناد يهدا كيم أبى بق يمح، حدقنا قال؛ 
ء.

با[ءرمإيينسد،ئال:طسا
أحتزثاقال؛ رمج، بن نخمد وحدقئا قال؛ لئث. 

ولفت.عليها حمت ; بيا.را شكتعلٍها ( ١ ) 



:ائائيئمحذ

بناللث عياء ءس شهابي، ابن ض اللط، 
غريرةأبي ص نغود، نبن غيه بن الله غني 

مئرجلا إو : مالأ أئهنا الجهتي، حالي بن وظي 
،الئه زشول يا I فقال . الله ننول أئئ \ؤخم}و\ب 

صليكثاباش،ممالاكلم
ابئئثاقض ف، ئعم ت سقنا وموأفةالاحز، 

ته الله ننول فمال ، لي وأدق ، الله دكثاد-ا 
فزقئهدا عش هميسما كال ابني إف ٠ قال ، ررقل؛؛ 

،الرجم ابيي عش أف أحبرث ؤإئي ، بائرأنه 
أهلفشألش ، ووليده شاة يمائة ملمة فاقتيللما 

مانةجلد ايي غلى أنما فأح؛روني م ايل
العبد.ت وقيل الأحيز، : انميف )١( 



أبجِ-يمحمح'

ص،فمالضائزأوهدا وأن ومث'أ'ءاح، 
لأمضىبيده، نميي ت؛'والذي الله. زسول 
وغلىزذ، والغنم الوليدْ اللب، يكناب، بينكما 

انرأةإلى أيئس يا واعد غام، وفغريب مافة خلد ابنك 
غيها،' فعدا' : فال ، فازجنهااااغثزفث فان هدا، 

•اللي.فرجمت ننول فأمزيها فاعترفت، 
:قالا أبوالطاهروحرمته، ا[ُش ،مأ؛'اا/  ١٧٤٢]

■قال • بريس أحتزيي ■ قال وف، ابن أحيننا 
ئىيئفوث حدقنا ت قال الناقد، غمرو وحدقني 

•صالج ص أبي، حدقئا قال؛ تند، بن إبرامحم 
.الإبعاد ت التغريب ( ١ ) 
.والأمة الصبية ت الوليدة ( ٢ ) 

.النهار أول الذهاب ت الغدو )٣( 



أمحرثات قال حميد، بس عبد وحيفنا قال 
يهداالزئرئ غن كلهم، - نغنر غن \ذئو\في، غني 

.ئ،ئوة..الإنئاد.

•قال أبوصالج، موتئ بى حش [ ١٧٤٤]
أحبرنات ال ق-و؛إنحايى، ئشعيب حدقنا 

أفأحثزة، الله غيد أن نافع، غى الله، ع-تيد 
رئتا،ئد وتهوينه دته_ودتي أتئ الئو. ننول 

ومات ممال يهود، جاء حش الله. زثول فايهللق 
نضوي: قالوازثتى؟اا مس غض التوراة في ثجدوذ 

وجومهمانص وثحالفئ وئخئمهما، وجوههقا 
التوزاهإنمحتمو_ررقأفوا ت قال ، يهما وئطاف 

■الذمة؛؛ زأنل اليهود نجم ت )ع( ل 0 



مح؛غالإاخيئ

يأيةمروا إذا حش ممزءوها، يها قجاءوا ، صادئيء 
الرم،آية عش يده يمرأ الذي المش وصغ الرم 
ئنالأه عند نة هماو وراءها، وما يديها بص وقرأما 
يدة،3أ؛وئغ منه ت الله. زسوو وهومغ سلاع، 

فأمرمهما، ري»إ الآية ا ئحئهنايا ، فز؛غها 
؛عمن بى الله عند قال ، فرجمهما ه الله رسول 
مىيقيها زأيتة فلمي ، زحمهما ف—يمن 'كنث 

.مسه الحجازه 
حدقنات ئال ، حزيؤ رصبمارهنربس ت؛ئماا/ا[ 
قال■ أيون ص ، علية ابث ؛ بميي ، إنماجيل 
بنالله غبي أحتزثا ت قال أئوالطاهر، وحدقني 

،البش أمل مى رجال أحتريي ت قال ، وف 
أنعخز، ابن عن أحتزهم ئافغا أل مالك، ؛ منهم 



ةق؛اقلممقثمح

رجلايهودمحن؛ ا الرنفي زجم الله. رسول 
الله.زشوو إلث النهود قأئت ، نبازامزأه 
.يثحوو الحديث وساقوا . . . يهما 

حدقنامحال؛ يوص، ويبماأحمدبى [ ٢ / ا  ٧٤٤]
نافع،ص غفنة، بى ئوضغ حدقنا ت قال رهير، 

3.الله زئول الث حاء/ا التهود أف محن، بن اض 
الخدثوتاق' ■ ■ ■ ونتا فد وامرأة منهم برجل 

.نافع ص ، الله عبيد 

^ئ،نئبمينوأبونيبىئ
قال، قغاؤ_ية أبي ض ~ كلأهما — ثنته أني 
.رليابمنةاا)خ(؛قه 



بمجأالآ.تيلإ

همنالاغفش، غن ، أبو أختزنا : حئ 
مؤ: قال غازبي بن الترا؛ ض ئزة، بن اللي غثي 

فدعاهم، مجلودامخئئا المحي.بيهودؤ، على 
فيكفادكم؟'االزاني حد ثجدون رافكدا ت فقال 
;فمال ء1مائهم مى زجلا فدغا ئعم، ; قالوا 

موسن،غنن الئوزاْ أنزل الذي يالله نقدك أ٠ 
لا،قال؛ كت_اوتكم؟اا في الزاني حد فجدون أهكدا 

نجدةأحزلأ، لم ده-1ا ئثدتني أنك ولولا 
أخدناإذا محنا أشزافئا، كثزفي وثكنة \ذئم، 

غليهأقمنا الصعيمت أ-حدنا ؤإذا القريفتئزكناة، 

علىوالشم بالله وال الواأكاذدة: والشدان الشدة ( ١ ل 
.المحاق 



عرئقيمة شي؛ عر هلئجثؤغ ئعالوا ؛ ئلثا الخد، 
زالجلداللخمٍمُ نمعك ، والوضع الشريف 

أولرراالمه—مإش • ه اللي ننول قال الرم، مكاف 
١^١،فأئزل قزمر، ةآٌربي ' أغادوْاا إي أنزك خنا أس 

^ت1امحامحنولألأيصمحمنفي
]الافلْ:ئحلمو؛بم قنيا أوتيتم ";إف قوله؛ إر آلتقمر(؛' 

يالتحممأنركم ظ0 ه، مخئذا اقوا ت يمول [ ٤ ١ 
فاحدووا،د_1لرحءإ أهشاثم ؤإذ فحدوة، والجلد 

أهأنزو نآ بجتقم لب ومن 'ؤ ثغار؛ الئة فآئزل 
بجنكملم ومن ؤ ، [ ٤ ٤ ت ت ^ثكفزوثمح خم ئاوكلق 

الناس.من الدفء الوضيع؛ ( ١ت 
.الوجه تسؤيد ت التحميم ( ٢ ; 



[،٤٥;الةنإنونبً ئب ئأزكلى أفت أود تآ 
فلمآكّقونبمقأزكك أفت  jpiuبجًفم؛م ؤزس 
امحئارظها.في [  ٤٧: ]الأممة 
الأش—ح،قمئروأبوستعيد ابى كيبما ١[ / له؛لأا 

بهياالاغنش خيفتا : قال وكيغ، خيفتا : قالا 
القي.يه قأمز قوله؛ إلن ، فحوم . .الإستاد.

•الأيو ئرول مذ بميم يدئزما ولم فرجم، 
خيفتات قال الله، غتد ئى هاروف وصينغ [  ١٧٤٦]

أحبزييت جريح ائذ قال : فال قخئد، بث خجاج 
زخمت يمول الله عبد جابربث ٌتوغ أئة أبوالزبير، 
اليهوث،مذ ورجلا أنلم، مذ رجلا النبي. 
وابمأتة.



فقثافإص

أحترثات فال إبراهيم، يى وصياإشحاى [ ١ ]ا"؛ماا/ 
يهداجزيج ائس حدقنا ت فال غثاذة، زوخ؛نأ 
.وائرأة I قال عئرأئة مثئة، ٠ . , الإشثاد 

خدثثاقال: الجخدرئ، أبوكابل 
الشسائ،>شنئمال حدقنا ت قال ائواحد، عبد 
وحدت قال آوقئ. أبي بئ الله غثي محنألث ت قال 

حسدقنات فال — لة و1ل1مقل ~ ثيتة أبى أبوبكربي 
ءئئص،صوسيىص،قاو:

زجمهل •' أزمن أبي ئذ الله عيد سألت 
بعدI ثملت ت فال ، ئعم ت فال ه؟ الله نمول 

أذري.لا : قال يلها؟ ١^^ نورة نرك أظ 
راباثمنة؛،ك)خ(تيف0 



•قال ، المضرؤ( حماد بى آويإوبئ  ١٧٤٨]
غثتبخ، أبي بن شبمي عث اللط، أحترنا 

شمعتت يمول سمعة أئة هريرة، أيى غن أبيه، 
شينأحدكم أمه زنت ررإذا يمول؛ الله. وسول 
إذتم غلئها، أ يشزبُ ولا الخد شجنذها زئاظ 
زيتإذ فم ، غليهايتزب ولا الخد فليجبزها زنت 

•شصء مذ ولوبحبل فليبغها زناها، فثبص التالفه 
وإ'نءءايىبثثنته أبي بث بكر أبو صبمل [ ١ /  ١٧٤٨ل

وحدثئا•' قال • عيسه ابن غن ~ جميعا — إبراهيم 
بكربث مخمد أحتزئا قال؛ حميد، بن غئد 
•لروابج1دالآئإذازس،ء )خ(تيفه 

بالزى.والتقريع التؤييح ; التثريب )١( 



طظقا:لمم

—حئاف بن هئام ا أحتزئ: قال الثزتائ، 
زحدقثات قال قوسن. بن أيون ص كلأهما، 

أبوايمامةحدقثا ت قال شنته، أنمي أبوبنقربس 
يحدقا• قال • عمن بن اللق عتيد ص ئمير، واتى 

وف،ابن حدقثا ت قال الأيلي، ستعيد بن هاووف 
بنهناد وحدقثا قال؛ ؤند. بن اتاقة حدقتي ; ئ1ل 

صوأإوضوأسق'لأإؤزسم، الشرئ 
"كل— إفحاى بن نخمد غن سلئقال، بن غنية 

ضقريرة، أبى ص اسئرئ، شجيد عذ هولا؛ 
اشئه.ياين|ثخايىئالفىس:ص

قيالقي. ض هريرة، أبي غى أبيه، ص ّتعيد، 
■الرابغؤ قي كعها قم قلائا رئت \لأثمؤ'اإآ خلد 



ء؛غاا>1محظٍت

وخدثئاتني،ئن: فال ك. ل>خدثنا : قال 
ضمالك، عش قزأت ت قال ~ ثة واللهفل — يخى 

عسالئه، عند بن الله عيد عى شهابي، ابن 
إذاالآم-ة غن شثل ه الله ننول أف ئريره، أبى 

نمفاجلدوها، زنت ررإن قال؛ ئحصس، ولم زئت 
لمفاجلمدوهل، زنت إن فم فاجلدوها، زنت إن 

أدريلا ■ ثهابؤ ابى قال ، ولويشفم،؛ ييغوها 
■روايته في الفعنبي وقال الرابعة، أو الثالئي ابعد 
■الخل • والصفر شهابي؛ ابن قال 
.لرتابمنة،أ)خ(تيف0 



_m4

أ-حتزنات محال *هلإا[وىبماأسمالئام، ،  ١٧٤٩]
حدقنيت يمول مابكا شمعت ت محال وما، ابن 
عنمة،بن الئق عئد بن اللي غيني ص شهابؤ، ابى 

أفالجهيى، حابي بن وزبد خرنرة بى أص 
يمثل. .الأنة.عن فئل ق الله ننول 

تالصفين I شهأنمؤ ابن ^j، يدؤز نلم حديثهما، 
•الخل 

خدفئا: قال الثاغد، •ْبا/ا[وءشمو ، ١٧٤٩]
أَدي،خدتئا : فال تغد، تن إبرامم بى تغئوت 

تمحال ، حميد بى عتد وحدقثا ت محال . الج صص 
،كلاهما معمر— أحتزثا ت محال ، الرواق عبد أحتزثا 

غريرةأبي ص اللي، غيب ص الرئرئ، غن 



محءاس

حلم؛يثبثئل • •ه■الئي ض حالي، بن لويد 
قيبجها قي ججيغا حديثهما ض والشك نالك، 

الئاJئيأJالؤاعة.

؛قال بكرالممدمئ، أني بى مخئد صإمحا [ ١٧٠١]
عنوائدة، حدقنا ت د1ل أبوذاوي، 'ئليماد حدقثا 

ضعيية، ن بغد تعن قدئ، ال
أيهايا ت فقال على حطب قال؛ الرحمن عند أبى 

الخد،قنأخصنالناشأبمواشأرمابجاأ'ُ 
الله.لزشول أنة ج0 يخمن، ثم زنن منهم 
عهدخديث هئ هإدا ، أجلدها أل محأمزيى رثت 

,الئمتاءا، غلى الخد وأمح؛وإفائ ررباب ت خ( )ق 
٠.المد (الأرقاء: 



ا،أهتلهأ0 جال—دبجا ا أنءح-شثإل ص، ا ينف
.را1خث<ا: ممال س. دك قذثزت 

ال:]اْيا'/ا[ضأسايىئنإبرايأ،ئ
غنحدثناإثزائيل، فال؛ آدم، بى يخمح، أحتوئا 
منيدم: ولم . . الإنئاد. يهدا . .. ٣١

وزادفييخمن، لم ونن منهم أحمى 
ختنفذاتلرأُ«.رراتزكها : الخدث 

لأاسينشوسلأتش1ر،
حدثنا; ئال جغمر، نس مخئد حدقنا ت قالا 

بنأني عن يحدث محتاذه سنيعخا محال ، شعته 
.بالصحيح فصارأشيه البمرء قارب ت تماثل آ ١ ر 

.سائلإ حدالخمر ررباب ت رخ، ق ه 



بخغامحالإ؛لي!

ثرثئد برجو أبي اليي. أل مالك، 
•فال ■ أزتيى ثخؤ يجريدئثن قجتذة الحنز، 

ضزاسثازاثس،
،ئماثو0 الخدود أحم ت الرحمن غني فقال 
>غمز به قامر 

الخاهثا،نيب؛
؛هال الخاوث، ائئ تغنى، ، حدقنا ت محال 

سعثت دال ، دثاذ٥ حدفنا ت محال شعته، -حيفنا 

فدكر. . بزجل. الله. ونول أتي ت يمول أفشا 
يحوهُِْآ

يئإئئى،وال:خئقنا
محثاذه،عس أبي، حدسي هال؛ هشاح، بن معاد 



ءنأضينس،|نّاشسجودفى
أربعى،أبوبم جلد قم زالئغال، الحمرالخرد 

والقرى،الزيف من الناس ءنئودنا كا0 فلقا 
الففالحمر؟ د جلفي ثروو ما ; ال ش

كأحثثجغلها أف أزى غوف؛ بى الرحخن غئد 
.ءمرJمايير^ فجلد ; شال الحدود، 

خدثثا: قال قئى، [صبمLمخ4دذن ٣/١Vت٢ه
يهداهشام حدقتا ت ال قتعيد؛ نس يحنن 

.مئنة..الإتئاد.
•مال فتق، أبي بمربس 

ألأش، غن ئثاذه، غن ا ج هشا غن زكثغ، حدقنا 
والجريزالخئرياكال في يصرب كاف القي. 



ندثرولم ذث_زحوسمبما، .مم .أنتعي.
•دالهرئ الزيك 

ووقيربىثيته أبي أبوذكربى آدصبما  ١٧٥٣]
إنناصل،حدقنا : قالواحجر، بن وغلئ حزبؤ 

^لأغكَ،ضاينبيي،صضس
إبمزاممبى إمخاى زحدقثا ال؛ قدائاج. ال

بسيحنن أحتزئا ت قال — ثة واللممفل — اكفليئر 
،ائمحتاو بن العزيز عند حسدفئا قال؛ حماد، 

غامرابن مزر فيروز بن الله غني حدقثا : قال 
اكدربن خضن خدفئا : ال ق1اثاج، ال

أتنغما0 بن كا0 شهدت : قال أبو 
أنيدفم؟قال؛ ئم زكغتئن الصتح صلى ئد بالوليد 



شرتأثة ■حمراف أحدهما نجلان عنته هشهد 
إئةت عقما0 فقال يثقيا، رآه ن-حرآئة وشهد ائحمز، 

نمعلي، يا فمال؛ ش-ربها، لمن تمميأ لم 
فقالقاجلدة، حس يا ئم : علي فقال جلدة، فا 

فكائةمحهاُا'، نولن نن خاؤها ول : الخم؛،
قمجعفر، بس الله عبد يا ت فمال عليه، وجد 

،أرتع_ير؛ بلغ ختن يغد وعلي قجلدة فاجلدة، 
jL،i  ; ،أئنعى،البي. جلد ق1ل؛ ثم أمسك

وشداشثه وفل وعمنثقايتث، وأبوبكرأرتعيرق، 
فالروايته؛ حجرض بى علي راذ • إلئ أحب 

تبلامن شرها ول ت أي : قارهاترك من حارها ول ( ١ت 
.حيوها 



ملممئة الدائاج حديث سمعث وقد ت إسماعيل 
أخفظة.

قال؛الصرير، منهاو بى مخقد [وش ١ / ]'آْلأا 
نفيافخدنما قال؛ رزنمع، نمن يزيد خذ1غذ\ 

،سيبء عميربن ص أبك،حصم، ص الثووؤ، 
خداأخد غلن اقيم كنث، ما : قال غلئ غن 

صاحتإلا قفيى فى مئخ محأجد فيه، قيمون 
لأن'ننول،رذية؛ ظُث، ص اكر؛ 

•[UaT /\ ]خدثتا: قال ئثنى، ٢ يبمامخفو ٢
يهدافقاذ نخدفنا ت ال، ئزخمن، الغب—د 

.مئلة..الأئثاد.



مأمحئينمجل،ثال:خئتث1
ثكيربنغى عمرو، أنحتريي ثال؛ وف، ابن 

يتاوإذبن ءئلئم1ل علمي ثحى تثلما ت محال ١^١^^ 
غليلماهأمحتل قحدقة، جابر بى الرحمن عبد جاءة 

جائر،بن الرحمن غبي حدفني ت فمال ملتماث 
سمعأقة الائمارئ، بزيه أيي غن أسه، غن 

غفرهفزق أحد يجلد ارلأ ت يمول الله نمول 
•أسواطرأ؛إلأنيظينظوداشهاا 

وأبوذكرالتميمي يخص بن نخنث صبما [ ١٧٥٥]
.التغزيرا،خلد ررباب ت رخ^ ل 0 

•به يضرب وهوما سوط، حمع الأسواط؛ ( ١ ) 
.بطيالخدضئازْلأاا ت رخ، ي ه 



إئزامحمبن ؤإتخاى الناقد زغنرو ثنته أيى اي؛، 
ؤالأء-ظ~ عينه ابن غن ~ ئلهم ~ نمر زائن 

ضعتيثة، ب—ن شنثاذ حدقنا ت قال — لغمرو 
الصامتءظذةَبن ض رس، غن الزئرئ، 

:فمال قخين، الئه.ني قاو:ئاةعزنوو؛
قرئوا،ولا ننئا، يالله ثقركوا لا أن غلن رريبايغويي 

افييخ_ئماللإلآالنفش ولآتئرئوا،ولآتقظلوا
ومنالله، غلمن فأجزه منغم وفن فمن يالخى، 

ومسلة، كمانه فهو يه فعوقب ذلك يى سنئا أصاب 
محفقزةاثشظَنزئإلناش

٠غدنهء ساء وإن غنة، غما شاء إن هن، 
مطينتجد،داو:ينا

النمرهغن تغمر، أحتزثا ; قال الرزاق، غني 



غلبمافتلا : الخدث في وزاد . .الإنئاد. يهدا 
الأنةمحقا4 يأس لأ4ئممح  chتا؛: الئفَ 

[.١٢]المحنة: 

أحتزئاقال؛ ، »؛ _lJبى وحشإنماهيل ا ٢ ١/ ]ه٥٧ 
ضفلانة، أيي ص خايد، أختزئا : فال ئشم، 

نسشاذة ص الضائ، الآَشث أبي 
كناه الله زشول علبما أخد ; فال القات 

ث:ئئا،ف يا :أزلاننرلأ ص غلى أخد 
ا،ولآمق'ولآمني،ولآظئلأولادن

ئ'ءبماتجا،ضوفىتفم
غلئهفاقيم حدا منكم أئن ومي الله، غلف قآجرة 

.والكذب بالبهتان يرمي لا '• يعضه لا ( ١ ) 



الله،إلئ هأمزة عليه الله سترة وس فهزكماه، 
عفرلة.ثاء زإ0 غيبة، ثاء إف 

خدئ: ال ق، و س٢ 
أحترئات هال رمج، قحئدئى زحدقثا ت هال ليق. 

النثر،أبي ص حبيب، أبي بن يزيذ ص اليئ، 
تقال أق، الصامت، بن عناذة ص الخثايحئ، غن 
اللي.،زثول بابموا الديى ؛ القتا؛' لمي إئي 

وئال:نابم1ئشأللآهملأبالأيشئا،
ولآيولأميى،ولآهونيابي

نغصئ،ولا ئنثهب ولا يالص، إلا ة اللحزم 
شبم،ذلك من صا'ى قاف ذلك، فطنا إل فالمحتق 

.القوم على القدم ت النقباء ( ١ ) 
الإنن.)آ(اسن:



كاف: ننج \ش' ونال الأه. إثن ذك فقاف كان 
.الئه \د شنن\وإ 

رمج،بس ومحط يختن بن يختن صبما [ ١٧٥٦]
بسكثة وحدقثا ثال؛ الكث. أحتزئا ; قالا 

غىشهابؤ، ابن عن ليث، حدقثا ت قال سعيد، 
قريتم'أبي ص ' سلمة وأبي الئت بن تعيد 

جزخهارااكخغاأ'ا، : قال أنة ه، الئه ننول غن 
الرثانفغي والمعدنجتاد' والئرجنار، ،  ٢٢جتار 

.اكش«
.رلباباتجناراكيلأدنةفا؛)خ(تيف0 

افنر•)'آ(اإنارتالبهيمة. العجإء: )١( 
الأرض.ي الخواهرالدفونة الرلكزوالرلكئز: )٣( 

(٣)



بنوأبوبم بخيث بن الكدنايمح، ١ ]ا'هماا/ 
خئادبن الاض وغط خزيي ووهنزبى ثيتة أبى 

بىمخئد وحدقنا ت قال غتتثه. ابن غن ~ كلهم '— 
عوسضئ،ابن ت يعني ، إسحاقا حدقنا ت قال ، زافج 

يإنئادالزدنرئ غن ك-كلأهقا، ل>خدقنا 
.بْئومث.الئيث،

أحتزئافالا؛ وحزمالئ، أبوالطاهر ب[وءش ]ا'ْ'ا\/ 
ضئ—ونش؛ أحتزني ال؛ قوف، ابى 

بناللي وعيي الخف ابن عن بهام، ابن 
..الئه..زنوو غن هريرة، أيي غن اللمي، ئد 

يمثله.

المهاجر،بن رمج بسن محمد يبما ]اُهماا/ّا[ 
عنموتن، بن أيوب عث الليث، أحبزئا قال؛ 



بنتلمة أبى ص ، الث—لا؛ بن الانزد 
الئهزئوو ض قريرة، أسي ص الرحمن، عند 
والمعدنجيار، جرحها ررالبئز ٠ هال أئة ، . 

الزفازلفي جنار، جرحها جنار،واكجخاأ 
.اكش« 

الجمعي،تٌ بى الرحمن غني وصبما [ ٤ / ١  ٧٥]٦ 
فال،. مشلح انس ، يعيي اليغ، حدقثا ؛ هال 

ضلأمماذ،وال:خئقاأدي.
بسمخئد حدقنا ت قال بئار، ابن وحدقثا ت قال 

عسكلأهما، — شعته حدقنا ت فالا جعفر، 
الييغن ، ميرَْ أبي ص نقاد، بن مخئد 
.ث.ه.

أوه ؛و 



اسط؛ ٧٥- ١٩

طض جوو غأ 
ضجريج، ابن ض وف، ابى أحترئا ئال؛ 

اينبيي،ضمئس،أنامه
دماءناس لادض يذغوافم الناش يغطى ارلؤ ت قال 

.ولكنالنمئغرانمدضغلئي؛<رجالوأنوالهم، 
[UOU /'، ذ ١] قال ثيه، أبي أئوذكربن:

الإابشف>'ع>(يننى'صن
خالله زئول أ0 عباس، ابن عن مليكه، أبى ابن 

غك.المدغن غر قمحن 
)خنارظبابياشاكئضشالىف0 



زمخشدبىأبيقئته أبوبكربي [وصبما ١٧٠٨]
وفوتويد، حدفئأ فالا؛ ثمير، بن الثه عند 
شكماف،بس تئئن حدقني ; قال حئااّا، ابن 

بنغموو غذ ' شم بث ننس أحثريى قال؛ 
الله.قضونول أل غثاس، ابن ض دينار، 
.وشاهد ؛يبم، 

مال؛ضبمضنذيخىامحض' 
غذعروة، بن يثاح غث ، أبو أحتزثا 

سلمهأم ص سلمة، أيي ش< زينب عن أييه، 
فختمنونررإئهتم ت س اللي رسول قال قالت؛ 

•والئاهد،، المفتاء راناب رخ( ق ه 
.ااباثاماص،)ع(;يف0 



مذبحجته ألفث ذكرن أن بغصخم ولنل إلي، 
فميمنة، أنفع مما ئحو غلئ لة فافصي بغض، 
أيطعهإئخا ، ياحدْ فلا شنئا أجيه حق مى لة قطعت 

.الثارة مئ قطعة به لة 
تهال ثنته، أبى [ُصبماءمققرين ١ /  ١٧٥٩]

تقال ، ؤ-مح_ئذثات ثال زكع. حدقا 
يهدا. ٠ . هشام ض — كلأهما — ثمئر ائى حدقا 

.ش/.الإنثاد.
أحبرئات قال يحين، بى حرمنه كش تا ٢ / ١٧٥٩]

ضيرض، أمحريي ت قال وف، بى الله عند 
غذالربئر' بث ءروْ أحبزيي قال؛ شهابي، ابن 

البيروج ثلمه ام غث تلمة، أيي بنت ريب 
■بعض من بالحجة أعرف ت بحجته ألحن ( ١ ) 



سابحضم جلتةُ سمغ ه الله ننول أف ه، 
و|وةبشر، أنا ررإئما فمال.■ ، ^٤٤^٢ ٠٠

منأبلغ بجون أن بغشهم فلغل الحضم، يأتيني 
فضنئ،فمن له، فاقضي صادئ أئة فانيخ بغض، 

أوالئارشحمنفا ثى شه هي فاثما نثل بخف، له 
.ندزغا؛( 

ال:حدتام[ُلأأ^والأاس،ئ
بمقوتينصينس،قاو:طقابي،

تفال حميد، بى عند زخدسا قال؛ الج. صص 
كلاهما،معمر~ أحتزثا ت قال الرواق، عبد أحبزثا 
ئح_وح_دسث،الإسناد يهدا . .الزفرئ.غن 

الآصواص؛ا(الخاوة:



البينبغ ت فالث ت مغئر حديث ليي ثوئس، 
.لخة'ُأ؛تمطبأمش؛.

مضءينماستي،قاو:طقا
أبمث،عس عروة، بن بثاح عن محئهر، بق عبي 

ثاك:ذسهئتشغيابأة
أديطفضسفهظس

شحح؛زجل شمتاف أبا إل الله، زشول ا ي
إلابتي، ويمحي شي ما القي ثس بمييي لا 
ذلكيي عني محل بغتربملبه، ماله ض أحدث ما 

.اختلاط مع والغلبة الصوت ت اللجب ( ١ , 
العنار(،ءغلى يالئففة الفضاء ءاباب • رخ، ق ك 



مائيمن ررحذى ; ه الله زشول فقال ؟ بناج مى 
.ذسكا؛ويكفي يكفيك ما مالمغزوف 

تجربن الله غبي غى ~ كلأهتا - وأبوفرس 
:فال بمتيئ، بن يختن وحدقئا : قال ووكيع. 

وخدقنافال؛ محمد. بى العزيز غئد أحبزئا 
يديك،أبى انس حدقنا قال؛ واقع، بل مخئد 

—عنماف ابن ت تغنى الصحالأ، أحتزنا : قال 
الإذثاد.يهدا . .هشام.غن كلهم، 

ا^ثنمد،وال:أضن
الزمرئ،غن معمر، أحتزثا قال؛ الرواق، غبي 

•الإثم )أ(الخناح؛ 



بخفاة>اةتئ

إلىهند جاءت : شاك غائثة ض ، ززْ ءض 
كافما زالثه الثه، زشول يا فماتت؛ اليى.، 

أفقس إم أحب ■بماة أهل غلئمابؤنمأ 
غشظ4رالآلضوما ' أمجبايك قى الل* 

أهلمن الئة ئعزهم أف من إش أخب جثا؛ أفل 
شيزالذي رروأئصا ؛ المحي. فقال جبايك، 

سمتانأبا إل الله، نمول يا ثالث؛ ثم ، بيدْاا
غلثأئفؤ أف حرج غش فهو ■، مسكُأُ رجل 

ررلاحزجت النبي. فقال بغئرإديي؟ مابه هيابو؛_ 
.ثالمعزوف؛، غليهم ئتفقي أن غليك 

العرب.أحدبيوت ؛ الخباء )١( 
الخل.رآ(السك:



خدفئا: ثال ، خزب، بن وهين صبما ٣[ /  ١٧٦• ]
أجيانس حدفئا فال؛ ، نئإنزابم( يغموث 

الؤمة،صض،أمحمحةثمئ،هم،أن
نييغه،بن عثته يثثا هند جاءيتإ ت لتا محا عائشة 

الأرضعر علن كا0 ما الله، ننول يا يمالث،: 
محايك،أهل مى يذلوا أ0 إلي ختاءأئ، 

محا.أأخبإبيعلث التوم أصتخ زقا 
تالله. زشول فقال حنائك، أهل من يعروا أ0 

؛ث1لت ئم ، سدو،، ئصسي والذي رروأيصا 
فهل، مشيك زجل 'شمتاف أنا إل الله، زشول يا 

يينأنأنيسشيلمحاكا؟ئال
.يالمغروف،، ررلأ،إلا ت لها 

ئالهالأساك شدُد : المسك )١( 



[شJمحينجم،ئاJ:طثثاص،١٧٦١ل
قال: قال فريرة' أبى عن أبيي، غن هئل، نض 

وذكزةفلاقا لكم الله ارإن : ه اللي ننول 
يهئفركوا ولا فغندوة أن لكم فيزمحن فلأنا، لكم 

ثمزيرا،ولا جميغا الله ثغثصموا وأن نيئا، 
يإصاغةالشوالؤ، وكئزة ، وفال قيل لغم ويكرم 

التافي«.

خدفئابنئؤوغ،فاو: [وصبماضان لاا-با/١ 
عنزمقلة، آلإنناد بهيا . . شهئل.ض أثوغواثه، 

)رولأيذثز: ولم ، فلأناء لكم ر>وينخط : مال أئئ 
.ظود\اا

^موالإمحاعسز؛ضومكالأمؤق«.؛ رخ( ل 0 
به.يتحدث ما فضول ت والقال القيل )١( 



_jiwm

الخنفنبئ،بسرإبزامم [وىبماإس_حايى  ١٧٦٢ ]
الئغّئ،ض منصور، ص جرير، أحتزظ •' قال 
بنانمرة عن ئغنه، بن انمدة مولى راد زص 

خرمهث الله ارإل قال؛ خ الله ننول ض شغبه، 
صرا،الآبمات،،ووأذس،وضا

الشوالؤ،وئرْ وفال، قيل ت فلاقا لغم وي وهات، 
.الخال؛؛ؤإصاغة 

حيفناقال؛ ، ركرثاء بى القاسم [حش ١ / ١٧٦٢]
..محور.ض شياف، ص قوض، يث الله عبئد 
غلتغم»وخؤم : قال عترأنة مقلة، الإشناد يهدا 

.غلتقم،؛حرم الئة ررإن ■ يمل ولم ه؛؛' الله ينول 
قال؛قيمة، أبى بس بغر أبو آ[وصبما 

.وأذيتهإ الوالدين عصيان ؛ العقوق ( ١ ر 



،الخدا؛ حابي ض غلبه، بن اضاعيل حدقا 
'ئال الئعبي، عن أئؤغ، ائس حيفي ت قال 

'كثبI ثال شعتة بن _إن5 اومغئاتث حدقني 
منضمغتة يثن؛؟ إلئ اكتب انمزة إلى معاونه 
سمتإئي ت إيه قكتب ، الله. رسول 

قيلت فلاقا لغم كرة الله ررإن ت يقول الله. رسول 
٠وكثرة المال، ؤإصاغة وفال، 

قزواذخدقا : فال ابن١^،^، 
تمحال سوقة، بن محمد عى المزارئ، رنة قعا ابن 

محاذلإصافص،صئد
أماغلئك، سلام ت معاوية المعان0إفي ثثب ت قال 
اللهرران ت بمول الله. رسول سينئ قإئي ؛ يمل 
الوالد،عقوق حرم فلاث؛ عى ونهن فلاقا، حرم 



صتكتقق
محلت ثلاث غى وئهن وهات، ولا الثات، ووأد 

.الفار،ااؤإمحاغة ، وكنز؛ وفال، 

•قال القجيجي، يخيى بس يحمح، صبما ء  ١٧٦٣]
بنيزيد ص مخشد، الغزبزبى عئد أحترثا 

بنمحمد ض الهاد، بن اتاقة بن الثه غئد 
ٌولىمحي أبي ءس ' ِّيثمح بمربن ص إبزامحم، 
أئةالغاصي، غئروبن غن الغاصي، غئروبن 

ارإذايماككمصزضلش.ث1ل:
تمفاجتهد حكم ؤإذا أجزان، قلة أصاب فم فاجتهد 

.قلةأجزا(أخطأ 

أوأظأفاجتهدفأصاب الخآكم إداحكم ررباب ؛ )ع( ي0 
.ض'\خئ<



بثزمخئد ب-ثإب-زامم ت؛ا"'لأااوكشإفحائ 
بنالعزيز عبد عذ " كلاهفا - عخز أبي 

عقبفي زناد ، مئل، الإتثاد يهدا ■ ■ ٠ محمد 
الخسدسثاهدا قحسدئش ت يزيد قال ت الحدج، 

;فقال خزم، عنروبن بن قحئد بكربث أبا 
هريرة.أبى غث محتلمة، أبو حدقنى هكدا 

صافب_ثيا^محن
محمد1ين يغنى، قزواذ، أحبزئا ٠ قال الداومى، 

تقال سغد، بث اللط حدقئا ت قال الدمئقي، 
الهادبن أشاقه بن الله عبمد بث ^ حدش 
العزيزعبد وزايه بثل الحديث بهيا ■ • • المحي 

.جمعايالإشثاذين مخمد ابن 



حدساال؛ قتعيد، ئى قئتة صبما [  ١٧٦٥ ]
غذعفير، بن الملك غبمب غذ أبوغوانة، 

غثدسمينفيبجةقاو:ىشؤمح
وهزئاض~ بجرم أبى بن الله غيد ل'إلئ 

وأنتائثئن نص ئحمحم لا أف ت سجتثاف 
الI٠١ يمول س الئه زسول سثث قإئي ؛ عصتاف 
.وهوعضتازاء اثثين بين أحد يحآقم 

أمحزئات هال ، بمض بن وحدناءيحئ [ ١ / ا  ٧٦٥]
تقال ، قروح بس شتتاف وحدقثا ت محال . هقتم 
أبوبكرننوحدقنا ت محال . سلهة بى حماد حدقنا 

تمحال . شمناف ص ، وثيغ حدقثا - فال ، قيه أيي 
.وهوءصطن،ا العاصي يقصي لا ررتاب ت ق ه 



نسمحمد حدثثا ت قال مثنى، بن مخقد وحدقنا 
;قال معاذ، بن الئه ججذ وحدثئا : قال حغثر. 
ويدثنا: قال ثغتف. ض كلائنا، - أبى حدقا 

أثومت،ئال:طقاصلأمح،ص
غنعنئر، بن الخيك غني غن ، هولا؛ ثل - وائدة 

القيض أبيؤ، ص ، بمحْ أبي بن الرحئن غني 
•غنائه أبي حديث بيئل • •س■

افئساجبمث سشل 
عس~ جميعا ~ الهلالي عزن بس الله وغبي 

حدقئاالمثاج ابى قال . سعد بن إبزاهم 
إصبنسيناصينتيامحضبن

■األآموو؛ا بى زدانقحدفاج ؛اناب ت رع، ق ه 



محنمخئد، ئن الفامثر ض أمي، خدفئا عوف، 
قيأحدث ررمن الله.؛ ننول قال •' قالث غائثة 

أنرناغداظكشث؛قهوزتي.
نسوعبد إبراهيم ا[وصبماإنخايىين ]آ'أ'\ا/ 

حدقناءئد ماز عامر. أبي ص ~ جميعا ~ حميد 
بساللي غني حدقنا ت مال عمرو، بى المبلي عبد 

سألت; مال إبراهيم بن شغد غى جغمرالرقرئ، 
فآوضمشاكذ، أهُ رجو ص محقي، بى الفابم 

فيثثة دلك ثيقغ : مال منها، نشم ؤ يئك 
أفغايثة، ت مال قم واحد، مشكن 

غلنيلنش غخلأ غمل ررنن الله.مال؛ ونول 
■أمريافهوزدا؛



ءئغالإإمحئلأ^

همسأبمي، ص بي' أبي بن اللي عبد ص مالك، 
عمرْأبي ابن عن عقماف، عمروبن بن الله عبد 

البيأل الجهي، حالي بن زيد عى الامارئ، 
ناييالذي الشهداء مر أحبركم وألا ت فال و. 

أنفو بمائتي 

قتابأ،خيفتا ; ث1و حزبي، ]خآ7ا[ءشرهثزبن 
عنالرئاب، أبي عى ، اء ونقحدقتي ال؛ ف

••قال M النبي عن غريرة، أبي ص الامج، 
فدهبالدفب جاء ابناهما معهما ائزأفان ينقما رر 

.ضز\1ش؛3جلات )خ( ق ه 
■ادءءئ؛أ'' في احيلأفأرباب ■ )خ^ ق 0 



ذهبإئما ت يهناحيتها هذه فمالت ، أحداهما يابن 
مابنك،ذهب ائما • الأحنى وقالت أئت، بابنك 

لضزى،به ففض اهو ذاوذ إلن ساكختا 
فأخزتاةذازذ.، بن نلبمان غلمن ئخرحثا 

فمالتبنفما، أثمة والشآئ؛ن ائتوني ت فمال 
يهففثنن ابنها، هو الله، يزحمك لا، ت الصنزئ 

إذوالله ت قرينة أبو قال ت ال ق، للصنزى،، 
إلائمول كنا ما يومئذ، إلا ثتئ يالئخن شمغث 

.اوقنن4ُأ،

خدشيت فال ، سيد ؛ نيط 
صالضممائ، قبمره انس : تغني حمص، 

يشهئام،بس امثق وحدقا ت قال عفته. بن موضر 

والشفرة.السكين ; المدية ( ١ إ 



رزخ،حديثا ٠ شال وزيج، بن تزيد حدقئا ت فال 
-سل سئن ض اتذض، وقو: 

مثلالإسناد يهدا ■ .الزناد.أيي ض جميعا، 
ٌشمحثولداءك

حدقثاال؛ قزافج، نس مخئد صبما [  ١٧٦٩]
بناح هقص نغمر، حدقثا قال؛ الرزاق، عبد 
اللهننول عى أثوهزيزة، حدقثا مأ هدا قال؛ مثئه 
الله.:ننول وقال منها أحاديث، قدثز .، 

الرجل'لريفوجد له، غمازا زجل بى رجل ءانثزمح، 
لهفمال ، مهاذمت، جنة غماؤ؛ الغمازفي اقتنى 

اشثريثإثما مئي، ذخبلئ، حد ت الغماز اشترى الدي 

■الخنوع" بنن يخبخ الغم ءياب ؛ ل)خ( 



للذيفقال الدهب، منك أبتغ ولم الأزض منك 
'■فال فيها، وما الأرض يغئك إئما : الأزض اقتنى 

أدكغا: إيه تحاكنا ائذي ممال زمم، إلث فقخاكنا 
لي: الاخز ال وفغلام، لي : أخذنغافقال ونذ؟ 

غلنوأئفمو؛ ، العلام أئكحوا : قال جاويه، 
.ا( وفصدمحا ,؛ متة أقمسكما 

•دال ' اميو-ي يتجى بس يخئ ءز~ا [  ٠١٧٧ ] 
الرحمن'عبمت أبي ض محعه غن قالك، غلن قزأث 

حاللتبن 3يلم؛ غن الئبث، ر مؤ يزيد غن 
فتانةالثي. إر زجو حاء : قال أئة الجهني، 

الأثزاء.)ا(الأبياع:
ومغريةوالمراق الأفق في الغم *باب ■ اخ، ق ه 

.ا)عفامؤانيلكءاا 



دسُقنقف_ء
ءماصهاُآً LsjS^Uت ممال '، ر للقطة اض 

زإلأصاحنها ج—اء نال عزفهاسنة، يم ووفاءها 
»لك،: قال الغنم؟ محاوئُ؛ُ : قال ، بهاء ففأئك 

jl  ،قال الإيو؟ محالة : قال ، لللذ_؛« أؤ لأجيك:
الماءقرد ، وج1\وظو\ مفاوها مغها ولها؛ لك راقا 

•يخين قال • ا، نبها ينفاغا حنن الشجن وفأكل 
.رابماصها((: ئزأت أحسب 

الموجود.للمال اسم )ا(الكلة:
النفقة.فيه تكون الذي الوعاء ; العفاص )٢( 

الخيْل.)ّآ(الولكء:
الضائعة.أو الضائع الضالة )٤( 
الياه.ورود عك تقوى أي ت )ه( 

انمل،وماد:أبتقوىشاصس:
السيدو١س.)V(اJرب:



إئكقاأُائد1ن

وكّهون أيبن وصمجايخيث [ ١ ؟؟ا/ •ل 
وفال، 1 اوائئ-قمأختزثقخبر. وابن، 

-وقو إضابمل، حدقنا ت الأحزان 
قوّلىيزيد ص الرحمن' عنب أبي بن ربيعة غث 

رجلاأف التجهيي، حالي بن نيد غذ الضث، 
ررغزُها: ممال اللقطة، ض ه الله ونول تأل 

انثئفىتم وعماصها، وكاءها اعرفن تم تنه، 
تممال ، إليه؛؛ فائها ا نبهخاء فان ، بها 

افائقراخذط؛ :قال الغنم؟ محاله الئه، ننول يا 
تمال ، للدف، أو لأجٍك، أو نك، ؤ—ي 

فغضبقال؛ الإمل؟ نحاله الله، ننول يا 
أتنقه.الثيرء; اسطم، ( )١ 



تأي ~ وجثاة احمرت حتى ه الله رسول 
حداؤهامعها أ ولها؟ لك ررما ت فال قم وجهة، احمر 

.ربهاأ؛ فلقن ختن وسفاوها 
اللهغني أحترنا ت ق1ل أثوالهثاهر، 'آآوكش / ١٧٧٠ت

الثسورئومالكتأ-حترنيسمتا6 قال اتىوقب، 
بسألنيخ-ه وعيرهم، وئرونزالخارث 

شلالإساد يهدا . .حيفهم.الرختن غئد أيي 
زحلأثن ت فال زاد؛ عئزأئة مالك، حديث 

ظَأةضاص،
لهايات لم ُرءإذا ت الحدثا في عمرو قال ت وقال 

.فاسنممها،أطالب 

الخد.أعلى ت وهى الوجنة، مثنى لوجنتان اآ 



حكمبن ف عشما بى أحمد ُحلأى [ ٣ / ١  ٠٧٧ ]
قال:نخلد، بن حالي خدقثا : قال الاودئ، 
بننبيخٌ ص بلال' ابن زهو• ئلبمال، خدشي 

المنتعي،قولى تزيد عس الرحمن، عند أيي 
أش• نمول الجهيي حالاٍ بن زيد تمغث قال؛ 
نحوحزثفدم ■ ■ الله.• ننول نجو 

وجهةحمال فا • فال جغفرعيزأية بن إنماهيل 
عرفهاررلم قوله؛ بمد وواد وعقب، وجسثة 
وليمةكانت صاجنها يجئ نم ررفاذ : ٠^(< 

يمذذف.

،قممئلمةبن كزنناعبد١للهبى 

.لرنابثئاا)خ(؛يفه 



بمِتامحوتو

صملأل، ابئ ت يعيى سلتماذ، حدقنا ت قال 
أنةالئشمث، نور يزيد غن نعيد، بن يغئ 
الليرتول صاحب اليهئ حابي نئ 3^ ثثغ 

اللممطؤالدفالله.غن شئلزشول : .يمول 
فموعفاصها، وكاءها لأ\>ووفإ I فمال ، لورق اؤ 

وضخماوديغهثغرفنفاسسها، لم فإن غزفهاتنه، 
،إليهءأقاذفا الدهر مص يوما طالئها جاء فان عندك، 

اسويا؟اررفصصالأالإدل،فقال:
وفاكلالماء فرذ وسماءها، حداءها معها قان ا ذعها 

الشاة،غن وضألة ، زيهاا، يجدها الئجزحش 
أؤا لإجيك أو لك، هي فاك ررحدها؛ ت ل ا محق

.للدف<ا

الفضة.;(الورق )١ 



أحبرنال؛ فا ، قثضوو ئى ى ُكشإشما [ ه / ١  ٠٧٧ ]
تلمة،حمادبس حدفئا ; محال ، هلأو حثاذبى 

الرأيوربيعه تبيد نس يخنث خدشي قال؛ 
النلمتث،مولى يزيد عى الرحمن، غني أبى ابن 
البيسال زجلا أف الجهص، حالي بن ريي عس 
حئِىفغضب : زييغه زاد الإل، صالة ن غس 

يثخؤالحديث وامحثهس اة، وجنتاحهزث 
فغرقاصاحنها خاء *محاذ وزاد؛ حديثهم، 

فهيوإلا إياه فاغطها ووكاءها i وغدذفا ، جثاضه[ 

[ُشأبواكلامحسينمومح٦/١٧٧٠ل
محاد؛وف، بس الئو غئد أحتزيي ; محال ترج، 

غنالنصر، أبي غن هال، بن الثغالث حدفني 



فال؛امحهيي حالي بن ليد غذ تعيد، 
ررغنفها: شاق الاهطة نئوزضواش.ض 

فموولكءما، عفاصها غرفن فا ثغتزفن لم فإل سنة، 
.أليه؛؛فأيها صاحئها فإنخاء' كلها، 

تال ق، ننصوو بن إشخاى وصي [ ٧ / ١  ٧٧• ] 
رحدفئاقال أحتزييأئوبمالحم؛إ، 

فيوقال الإنثاد، يهدا . .محاق.ئ الضئالأ 
اغرفنفوإلا فائها، اخترقت ارفان : الخدث 

.وغدذهالإ ، ووعاءها ، عفاصها 

حدقثا٠ قال بئار، بى محمد وكيبما [ ١  ١٧٧ ] 

أح-وابيفلأنه اللقطة ثغريف ني منة أرباب ؛ خ( )ل 
.والأنتمتاعدهاا، 



ستتعققققت
تقال . قغته حدقنا ت شال 'جغئر، بس محمد 

تقال نة، زاللئظ — نافع أبوبكربن وحدقني 
بنسلقة ص ثمنه، حدقثا ت قال عتدر، حدقنا 

تفال عملة بس سويد سباث ; قال ثهيل، 
زييغةبس وطماف صوحاذ بى وريد أنا حرحث 

س،ففالآلي:دئ،
ؤ1لآصاحئة جاء قاف أغزتمث، ولكني لا، : فثلث 

وجعنافلما غلئهما، فانشق ت قال يه، اشتنثغت 
المدينهقأئتت حججث، أئي تحر محضى عراتنا مى 

شوطاليثأن فآحتزثة ثق بس ابئ قلقيث 
مائهفيها صرء وجدت إش : فقال ويمولهما، 

■به يضرب ما السوط ( ١ ) 
.ويشد الثيء فه يجمع ما • المحرة )٢( 



بخجامحأمح؛لآ

ديئارضصساف.ف1بمدها
تقال ، ا؛ -خزلأ ررغزهها : فعال الله.، زشول 

فمال؛أثنتا، ئم يغرفها، من أجد فثم فعزقتها 
فميغرفها، س أجد فلم فعرفتها ، حولا® ررغزلها 
يغرفها،س أجد فلم حولاه، ررغزفها فمال؛ أئنا، 
حاءفإن ، وفيكاخها ، وٌغاءها ،؛ غدذها رراحمثز ت فقال 

،بها محاسثئثعث ، مها؛ا فامننئ ؤإلأ صاحئها 
بئلائةأدري لا ت فقال ، ثَ ذلك بمد فلششُ 
واحد؟حول أؤ أحوال 

،الغبيئ يئر بس الرحمن عند وكش [ ١ / ١  ١٧٧ ] 
Iثال ، سعنه حدقنا ت فال بهز، حدقنا ت محال 

وأناالقوم أحبر أو؛ ~ محيل بن شنمة أحيريي 
المنة.:(الحول )١ 



حريثت محال ■عمله بئ سويد ضجث ت محال فيهم، 
هوجيثزييغا بن وسئمال صوحال بن ؤيد مع 

;قويه إلن يمثله الحديث واقثص . . .ثوطا
غئربغد محتمغتة ت شعته قال يها، محاسثسعغ 

.واحدا،؛غاما ررغزقها ت يمول سني 
خدقا: محال نعيد، بن 1^سإس'محاقشه 

بمسأبوبي وحدقا •' فال ■ الأعمش ض جرير، 
وحدقثات قال وكيغ. حدقثا ت قال شنتة، أيي 

أب—ي—جميعا—غنحدقثا قال؛ نمر، ابى 
قال؛خاتم، بر قخئد وحدثني قال؛ منتاف. 

خدثثا: قال حشراش، بن اللو غث خدئثا 
غطاش،بمض:محص،ضسين

بئر،بى الرحمن عئد وحدقي •' فال • أئبمة أبي 



ةالإ;;;تت:

قاو;خدثئابهز،ئاو:طقائائلأيى-

٠جميعا ~ حديئهم وفي ، ثعته ثحوحدث 
ميفإ0 ثنئه؛ بن خئاذ ،إلا أخواو ثلاثة 
نمتاليثب حد وفى ثلاثة، أؤ ت حديثو 

جاءر>نإل : نئقة بن وحقاي أقنثة أيي م وزيد 
ماغطهاوولكيها، ووغايها، يعيدها، نشرك أحد 
فهمح،ا'وإلأ '• ونجع رواية في تفياف وراد • إياة" 

اريإلأتجر؛ ابن رواية ونجي ، مالك" تجل 
.دها؛ا فاسفنؤر 

اوممر،غثي بى ويوئس أتوالثاهر ُءش [ ١٧٧٢]
.الخاغ(؛ في ررياب ؛ رخ، ي 0 



أحتزني•' ئال زف، بى الله عند أحتزثا ئالأ؛ 
رث،صةيرينضاشين

خاف،بن اليئض عئد بن يض غن الاشخ، 
الئهزسول أف الئثمي، ضاف بن الرحمن غني غن 
•١^٤ كلي غذ هث نه 

محدالاظش،|ثوالطاهروثرئشبن [^ ١٧٧٣]
أحتزنيت ئاق وف، بن ١؛!، غني أحتزثا : قالا 

غنثوادة، بكربن غن الخارث، غئزوبن 
أبيماكائ،صصينخاكمح،

فهوص—الصالة آوى ررمى ت قال الله. زنوو غى 



لببا[>سممحلأمحاس،قو:
ألعنر، ابن ض ثافع، عذ قابلي، علث قرأت 
أخدإلاماشيه أحد يخلص ررلأ قال؛ الله. رسول 

فةفّزمئزبئة ئ-ؤدتى أن أخدكم أيجب يإذبه، 
صزؤغلهم قخرن قاسا طغاته؟ فئنثمل جرايته 

إلاأخد ماشيه أخد يحلس فلا أطعمثهم؛ مواشيهم 
.اذنهء

رمجئى ومحمد تعيد بى قسه [وصبماء ١ / ١٧٧٤ت
وحدقناْقال؛ معد. بن الليث عن ميعا' ج~ 

ننظئ ح_دفثا : ل ق؛ قيه، أبي 
>'ظبهمضفجماثمٍش̂ ٠



قال؛ح—دقناايننمير، نمهر.قال؛وطسا
وحدقتيقال"■ الله. غيد ص كلأهما، - أيي 

'■ال -ووخأ\حماد.ق\،و\لوإوعوأثوئامل،قالا؛ 
إنئاهثل،حد.سا : قال حزبؤ، رهتزبى وحدش 

:قال أيون. عس جميعا، - غلمئة ابن : يغنى 
غنشمتاذ، -قوه : قال محن، أبى ابن وطقئا 

واقع،بن مخئد وحدقنا قال؛ أنقه. بن إنتاهيل 
أيونغن نعمر، غن الرواق، غني حدقنا : قال 

ناقع'ص ' فولاة 'قل ~ موض عن جريج، وابن 
ئخوءا؛يب• ■ انمي.• ض نمر، ابن غن 

•ارفننثتلء ت حميغا ■" حديثهم في عترأل مالك، 



ئامحامحلِ؛

رافسفلُحديثه؛ في ئإف تغد بث اللمئث إلا 
٠مالك 'كروايؤ طغامهءا 

ليث،حدقنا : قال سيد، بن هثية صبما [  ١٧٧٥]
فريجأبي ص تنئي، أبي بن تمحز عث 

زأبمزتادئائ، تمغت قال؛ أئة الغدوئ، 
ررمنقمال؛ الله.، ننول ثكلم ج؛أث عبماي 

صنفهفننكرم الأجر واليوم بالله يرمى كان 
الله؟ننول يا جايزثة وما ؛ قالوا،  ١١جايزقة 

كانفخا أياع تلافه والصنافه ولنلئة، رايونه : قال 
.فيأكلونه بيوتم إق الناس ينقله ت ينتقل ( ١ ) 

.ت)خ( ل 0 



سوامحاد

كا0ررمن ت وقال . غلنه'اصدفه فهو ذلك وناء 
أدحيزا ظيمل الأجر والنوم يالله يومي 

•لنضمت؛أ 

،العلا؛ بى محمد أبوفرسا كدنتا [ ١ / ]هلأ'لأأ 
بىالخبمسل غني حيفنا ت قال وكيغ، حدقئا ت قال 

غنالشرئ، نعيد أيي بن تعيد غن جغفر، 
؛الله. ننول قال قال؛ الحزاعئ شزيج أيي 

يجلولا وليله، يوم وجايزفه أيا، فلاقه ررالصنافه 
،ا؛ نوثمة ختن أحيه عند يقيم أن فنب»إ لرجل 

:قال تزششة؟ وص الله، زئول يا ; قالوا
. fioيفريه له ضء■ ولا عنذة 

ْ[١٧v /UVjEY ، حيفنا: قال قثنى، بن ئخئد
حدقنات ال قالحنفي، يعني، أبواكر، 



سعيدحدثنى ؛ بى الحمد غئد 
■يقول الحراهي ئرنج أبا سمغ أئة \ذطؤؤا، 

جئثفلبى وزعاة ونمرعيثي' ادثائ، شمث 
دث٠ ؛' لأ ؛دثر . . . الئه. زشول يه ئكلمم 

يممأذ لأخيكم يجل راولأ ; وذكزمه اللئث، 
فيا مبجلمل • يويمة؛؛ حش أحيه بمد 

•دنجع 

نتق.خدسا : قال سعيد، بن ئثئته صأمحا [  ١٧٧٦]
أحبرئات قال ، م ' نس محمد وحديثا ت قال 

ص، حبيب ثي ن يزيد ض ، الليث 

•الصنافة؛؛ يمح فيمي الحكم راباب ت رخ^ ل ه 



اوأدلأءهلأةئا;ُ

:ملنا: قال أه غامر، بن فمنة غن الخر، أيي 
فلابقزح فننزل ئبمثنا إنك الله، زئول يا 

•ه الله رسول لنا فعال ثرى؟ فما نمروثنا 
للتنفينبغي بما لغم قامروا بقزح ئرلئم !< ١١٠

الصيفخح، منهم فحيوا يمعلوا نم فار؛ا ، فاقتلوا
•لهم،'مح، الذي 

حدقنا: قال فروح، ئى ضاف حدمحإ [  ١٧٧٧]
ضيدأبي ص نصرة، أبي ص أبوالآئبما، 

و.الئي سفرئغ في ئخن بينما فال؛ الحدرئ 

.للضف يصنع ما ت القرى ( ١ ) 
.لخواساةففلاكابي؛أ ت )خ( ق ه 



فجعلت قال لة، ُ واح1_ةر غلن زجل جاء إذ 
•٠. الله ننول ال فقوشمالا، يمتنا يشرف 

سض بب فليغد ظهرر فصل معه كان ارمن 
غلفبب فليغذ زاد بى فمل له كان وْص لة، ظهز لا 

الالقأنئاف ليكنمن : قال ، لن« زاد لا محن 
■فصل في مئا لأحد حى لا أئة زأنئا ذكرحش ما 

٠ل ئا لأندي، ١ يونس بث أحمد كش ا ١  ٧٧٨]
التنامي،مخئد ابئ يغنى، الئصر، حدسا 

'•قال ، عماو ابئ وهوت هقِمه، حدقنا ; قال 
الدابة.)آ(الظهر; القوي. المر الراحاك: (

.الأوواداذا يخئج الأفر أرباب ٠ آ رخ قٍ، 



حرجنات محال أييه ض شلقة، بن إياس حدقنا 
جهئ'اُقاصابما عرزة في اللمه. زشول نغ 

محامزا، ظهرثنثخزسس أل هممنا حش 
يطغانة نمطنا مزاوذئا محخمغثا الله. ئئ 

محقطاوك: قال النطع، غلى القزح زاد محانثقغ 
الخنززثخنفحززتةثربضة هو؟ كم لأحززْ' 

شعثاحش يأكلنا قال؛ مائه، ءئرْ أزنغ 
اللهثني ال فق، ثجربثا حشونا قم جميعا، 

زيلفجاء ال؛ ثوض؟اا بث ارفهل ه؛ 
والطاقة.الوسع : الجهد )١( 
•الجلود من يفرش ما : النفع )٢( 

اكةديروالحاب.)ّآ(الحزر:
٠فيها يحففل أوعية ■' والأجربة الجرب )٤( 



محجامحامحتلِث

محثوصأئاقدج في فأمحرعها ئطمه فيها ُ باذاوار 
;قال مائه، عنزة' أنبغ ذعممة ُ ئدعفمة ظنا، 

ط4ورُم؟من هل : فقالوانمايته، بمد حاء' شم 
.الوصوأ((رافئ : ه الئه زنوو فقال 

لل،اء.يتخذ جلد صغيرمن إناء ؛ الإداو؛ ( ١١ 
.إذامتهصئاكم؛■' )٢(الدغفقة 
الأءالنىصبه.)'؟(الطههمر:



rتt٤بئامح

اتجهادكنان .٢- 

•قال التميمي، يخني بس يختن صبما [  ١٧٧٩]
:قال عون ابن ض أحصر، بى سليم حيفنا 
القتال،قبل الدغا؛ غن آتألئ نايع (لن ثثبت 
أَؤليفي ذلك كاف  Ldi:إلئ فكت ; ئال 

بنيغلى الله. ننول أع—از ئد الإنلأ،إ؛ 
سمنوأنعامهم عاوول وهم الئضللق 

.غلى ب القظ فنل الدغوا رايات ؛ )خ( ق0 
حزاعة.من بعلن : بموالمطلق )١( 

غافلون.)'](غارون: 
الإلي)*آ(المُالأنمام;



م—بجهمنسئ مقاتلتهم، لمثل ، الماء غلى 
قال؛أحسئة ت يحتئ قال — يومئذ وأصاب 
وحدثنيت قال الحارث، ابنه التتة ت ؤ جويرتة، 

ذلكفي نكال غمز، بى الله غني الحديث، هدا 
الخش-

حدقناقال؛ مثنى، بى محمد صبما [ ١ / ١  ٩٧٧ ] 
الإشثاديهدا . .غون.ابن غن غده، أيي ابن 

،ولميئلث،.جويريهيئثالحارث؛ ت مئلة،وقال 

 [•١٧٨١. ١٧٨  ] JJU, قال ثنته، أيي أبوبكرئن:
الأض.)ا(اكىواكاء:

 0 j ،لهمزالوجيب واكزايا الجنوم أمرا؛ ؛ي راناب، ت )خ
.منا 



:ئاق تمتاف. عس الخراج، بن وكيغ حدفئا 
اأحتزئت او نإبراهيم، نس إتخائ زحدقثا 

أملاهت قال ، ثمثاJ^ حيفنا ت قال آذم، تى يحنحل 
—هائج ئى الله غئد زخدفني ت قال . إملاء عليئا 

:يغني ال_ؤحمن، غئد حدفني ت قال ثة، زالئئظ 
بنعلضة عن تفتاذ، حدفثا قال؛ مهدئ، ابى 

كاف: قال أييه غن ئزئدة، بن تكاف غن مزقي، 
ترثةأؤ جيش علن أثرأيذا الله.إذا رتول 
منمغة ومن الله، وثه_ؤى حاصيه في أوصاه 

فيالله يام—»إ رااعروا • قال يم حيرا، المتلمثث 
تغلوارا؛طاش،فاتلواضمداشاءزوا،ولأ 

الغنم.ل الخيانة : الغلول )١( 



منغامحا.ثيلآ

رأ،ولآتظواتيانا،وإِذا
فلأنإلث ناذغيم المقرين من غدوك لمت 

فافنلأجائوك ما فأيهن ، جلأو أؤ؛ ~ * جصالُ 
فإنالإنلأم، إلى اذعهم م غنهم، وكئث منهم 

إلىالفهم نم غنهم، نكث منهم فافنل أجانوك 
دأح؟زفمذارالهاجريى، إلف ذاوجم من التحول 

وغنيهملأنهاجريى فا فلهم ذلك فغلوا إذ أنهم 
منهايتحولوا أف أبزا قاف المهاجرين، غلى ا ف

يجريانممحذ كأءرا'^r؛ ذكونون أئهم فاحبزنم 
'غلى يجرى الذي الله ■محم غليهم 

•القتيل أطراف قطع : والميل الغلة ( )١ 
(J_|(Y ; الثيء.أجزاء



أنإلأ ث_تيء والميء ؛ الغيمةُ في لهم يكون ولا 
فتلمهمأبوا هم فان طممي، ضع يجاهدوا 

فنضأ،وكما ئنهم ءاُيل أجابوك نم ®إن ، الجنيه 
خاص—زنؤإذا وقائلهم، بالله فاسعى أبوا هم فال 
ثثوذمه الله ذمة لهم ثجغل أذ فاوادوك حضن أهل 
ولكنه، سه ذمه ولا الله ذمة لهم ثجغل لا فه 

إذنايكم اصخايك، وذمة ذمتك لهم اجعل 
أذمى أهون أص—حائكم وذمة ذممكم ثخمزوا 

أهلحاصزت ؤإذا زنوله.، وذمة اطه ذمة ئخفزوا 

•الخرب أهل أموال من اصتب ما : الغنٍمت )١( 
قتله.عن بجزي الذي الكتابير مال الخزية: )٢( 
والأمان.العهد الذمة: )٣( 



ينزلهمملأ الله حكم ض فنزلهم أن مازادوك حفن 
فائكغبك، غلن أئزلهم ولكي اللب، ظ، غلن 

قال■ لألا أم فيهم الله حك—م أنمث فدري لا 
آجرفي ززاذإسحايى ، ئحؤْ أؤ هدا الرحمن عند 

هدافدكزت : قال آدم، بن تختن غى حديثه؛ 
بميينتجن؛ قال حثاف، م؛ لغمانو الحديث 

خدفنيفمال؛ حثاف، لأبن يموئة علفقة أف 
ضمقرن، بن التحاف ض ، هيم، بى نشلم 

ثم،•• •النبي.•
تقال الشاهر، تى حجاج <ِءش ا ١ ا/  ٧٨١،  ١٧٨]'

حدقا: قال الوارث، غئد بن الصقي غط خدشي 
أفقرفي، بى غلمقه خدشي ت قال غته، ث



بكأجإهقامح

كاف" قال أييه عس حدقة بريده بس شلثماف 
دعاةشريه أؤ أميزا بعث الله.إذا نمول 

حسديثومعن_ئ الحسديغ اى وسن. ٠ ٠ فأوصاه 
.سقمياد 

بىمحقي —دقنا ح ت ال قصياإبرامم، ]؛ز[ 
همثالولد، الخسنبن غن ، المراءُ الوهاب غئد 

.خدا''/تج/.

-وأبو"كنس ثية أَدى بن ذكر أبو صبما [  ١٧٨٢]

.الخيش ْن الطائفة السرية ( ١ ) 
علسفيان بن إبراهيم زوائد من الحديث هذا ( ٢ ) 

•ررباتضمامث4محيمحمحاهم؛' رخ،'تj ه 



بخءامحايئمحت

غىأثوامامة، حدقئا ت قال تم— لأبي واللمظ 
ٌرتىأبي ءى ' بزذْ ش ص الأي، غبي بن بنيات 

ئال:ئالزتولاشه1ذابمأطاض
سمنوا،ولا ر؛بئزوا قال؛ أمره يمض في أصحايه 
ثغشزوا®.ولا ويشنوا 

قالفته، أسي ثمل بمر 
بزلة''أبي بن شبيا؛ م، قغتة، ص زكيغ، حدفئا 

بي،ضظ،أ0ايهبمهُوساإش
سمزا،ولا وبئرا نمرا، ولا رريئرا فقال؛ اليمن، 

٠ثحتيقا؛، ولا وقطاوغا 

حدسا؛ ثال ، ئاد بن 
بىإسحاى وحدقنا ت قال عمرو، عى ، سّمثاف 



rثiئقامح

غدئ،بن رثرئاءَ غن حلف، أبي دابن إبزامحم 
-أئبمة أيي بن زيد غن الله، عظ أحتزئا ثال؛ 

كلأئةا-صسينشئزذة،صبي،ض
شغتة،ئحوحدث . . . البي. ض ، جذه 

رروتطاوغا; أئئتة أيي بن نني حديث في وليس 
.يحتلما®ولا 

:ثال الشرئ، شاذ بن اللمه عيد صبما [  ١٧٨٣]
التثاج،أيي ص ئغته، حدقنا قال؛ أنى، حدقنا 

شتته'أبي بمبن أبو وحدقئا قال؛ أئي، غن 
—Jغتئد حدقثا ت قال  J وحدقنات قال ، سعيد ؛

—جعفر ئى محمد حدقنا ت قال ، الولد بن محمد 
صمم،صتياكاج،ئال:



اللهزشول قال ت يقول مالك بئ أقش ممتث 
.ثنمزوا؛؛ ولا ومئتوا يسروا، ولا ررينزوا ت ه 

حدقثات قال ، ثنته أيي أبوبحربن وصبما آ  ١٧٨٤]
رهيروحدقني ت قال وأثوأ^٠نامة بئر بن مخئد 

حدقثات قالا سميي، تى الله ؤعطJ حزت ايى 
الله.غيد عى — "كلهم ~ القطال ت وهؤ يحيث، 

ئمئر~بن الله عبد بى مخثد وحدقثا ت قال 
حدقنات قال أبى، حدقنا ت قال لة، رالئمظ 

قال: غقرقال غظاللي،ضئاني،ض1ض 
والأجرينالأولن الله جمع ررإذا ٠ اللؤ. وسول 

■ضاكر،لأكلعادولواي؛ ؛ ل)خ( 



'ك؛ظتثاذ

ميزةغذْ : فقيل ، لواء غادر لكل يزفغ القنافة يوم 
.فلازنزفلازا؛

حدقنات قال الغتكئ، أنوالرسج رصبما ]؛خ'\أ/ا[ 
و-ح__دقناال ثأيوث" -ح_دثنا ت قال حم_اد، 

خدقا: قال الدارئ، ١^■^>، جد بث الله غط 
كلاهما،— جويرية صحرئ حيفنا ت قال غماف، 

غنثالج،ضاينمح،ضيهبكدهلا
الحدث.

هومتنتوب أيبى يحين وصبما [ ٢ / ١  ٤٧٨ ] 

غمزبى الله غتد سثمغ أئة ديثار، بن اللي ■غبم؛ 
اللمةينصب الغائر ررإذ • الله. رسول قال • تمول 



.هلأنء ءذزْ هذه ألا : فئفاو القيامة، يوم ' وواءُ نة 
اأحيننقال؛ يملجئ، بن حزملة يثق ٣[ / ١  ٧٨٤]

ضنوئش، أحيربي قال؛ زف، بى الله غبي 
أفالله، عند ابني وسال»إ حمزه عى جهاي، ابن 
اللي.ننول سمى ; قال غمز بى الله غيد 

٠القنامة،، يوم غادريواء رريعل ت يمول 

بشار،ومخئدبى مض محمدبى [وصبما ١٧٨٠]
وحدفنيقال؛ غدئ. أبي ابس حدثنا قالا؛ 

تيعني مخئد، أحيننا قال؛ حالي، يئزتن 
ائنجغهم-يخسضتجلضشال،

.المشهورة العلامة للواء ا( 
.رأنابمنة،ا ت خ( )ل 



ءظقظمح

:شال الشئ. ض اش، ض غن زام، أَيي غن 
غيرةهده ت يمال ، المنامة يزم لواء غائر 

.هلأنء؛ 

أحتزثات قال ، إبراهيم بى إشحائ وكيبما [ ١ /  ١٧٨٥ت
اصتم،قال:وصكئشلأ

عس- جميعا - الرحمن غيد حدقنا : قال شعيد، 
ح—دسثافي وتشش -ثاد، الإلن-هدا في . .شغثه.

.محلان،؛ غيرة هده  '•رريمال ت الرحمن غيد 
٠قال شئيه، أبى أبوبآقربس وصبما أ ]هام'اا/٢ 

الغزير'عبي بن يزيد عذ آدم' بى يخئ حدقنا 
قال: ش1ل الئو غئد غن ثقيق، غن ائمحس، غن 

لاش.:ا>غلغادرمحاييؤمسبمزم
.محلان؛، غيرة هدم ت يقال له، 



حمجالإأ.ريلأ

تسا[>محاسدينشوكداشلأ
صمهدئ، بى الرحمن عبد حيفنا ت ثالأ تعيد، 
اللهننول قال : قال ائس غن فات، غن قغته، 

يوة.يعزف القتامة يوم عايرلواء ررلمحل ت .ؤ 

ّئبثشوكداشلأ
حدقثا: قال الاخفن، غط خيفتا : قالا نعد، 

غنئصزة، أيي غن فيد، غى تجه، 
عاددلزاآررلمحل قال؛ M النبي ض تبخ، أبي 
.القيامة،؛ يوم آسيه عئذ 

[ُ>محامحيثجم^نال:خئقا
حدقثاI محال الوارث، غني بى الصمد عبد 

.ررناثمتة(؛ت )خ( ق 0 



عسن، أثونضزْ حدقنا ت قال ، الرثان يي المنضر 
غادرررلغل ت الله. زشول قال ت محال سعيد أيي 
غائرولا ألا غدزته، يقدر له يرخ القنامة يوم لواء 

٠عامه؛؛ أمير من عدزا أغفلم 

وعمرومحثمئخماكغدتي 
~ووتجر لخلي واللفظ ~ حزب بن ووهني الناقد 

شمتاذ،حدثنا ؛ الأحزان وقال ، أحتزئا على قال 
اللهننول قال ؛ يمول فئروجائزا سجع  '•قال 

.»الحزبحدءهااس:
تهم،بن الرحمن عيد بى محمد رصيا ؛؛ ١٧٨٩]

أخبزنا: قال الئبازك، بن الئو غيد أخيزئا : قال 
.-حدغة؛؛ الحزب ررباب •' خ( )ق 



قال: قال فرينه أمي غن هئا>ا، غن نغثؤ، 
.حدغه'اا ١>الحزب ;اللي. زشول 

بسوغط الطواظ غلت بن الخشن ت [  ١٧٩• ] 
غنأبوغابرالغمدئ، حديثا ت الا قحميد، 
ص^اض، الرجمن غني ابن وفو؛ اكمحئ، 

القيأف هزنزة، أبي غذ الأغنج، غن الزناد، أبي 
لقيتن—وخممحادا الغدو، لفاء ثمئزا لا  ١١ت قال 
.محاصبروار 

خ—دقناال؛ قزاف—ع، بث ثخئد وكش [ ١٧٩١]
:قال يزج، ابي، أخزنا : قال الئزاق، غط 

Iلموا؛، الغدووالصترإذا لماء قمتي فرك إرباب • آ خ رف 



غنالثصر، أيي غث عفته، ئى قوض أحتزيي 
ه،البي أصحاب مس أسلم مى زجل كتابا 
JIIj  غني : لةill إئنفكتب أوض أيي بس -؛

يحبرة،الحزووئة سازإر جى الله عيد عقربن 
محهالبي القي أيابو يمض الله.في زشول أة 

فيهمقام الشم نالت ألط}صخئئأه 
العدو،كاء' نتشوا لا الناش ا أيه)ريا : ال فق

فاصيروا،لقيتفوهم هادا العافية، ة اللمومن—لوا 
ناملم ، ثنوف؛؛ الظلال فحت الجئة أن واعلموا 

اي.وفال:لاابيضلامحتاب،محئ
وائضزئاانزمهم الاخزابي، وهازم الشخاب، 

•محم" 



خدثنات محال منصور، كدنناشعدبى [ ١ ]اه'\ا/ 
حالي،أبي بن عذإسماصل اللي، عبي بى حابي 

اللهزنوو دعا : فال أرقن أبي بن الله د ئض 
المحاب،ننزل >راللهلم : فقال الاخزاب، ر غه 

امزئهماللهم الأحزاب، امنع الجناب، سريع 
•ودلزلهم،'

تثال شتته، أبي بس وصإمحاأبوبم ]اه؟ا/ب[ 
طقاويغينالخؤاج،ضإضاهمونى

أرقنأبي بى اللي غبي سمعث قال؛ حالي، أبي 
يمثل• ■ • غلتهم ه اللي ننول لغا يمول؛ 

.الغدو،،لفاء والثصّرءتاو رربابالدغا؛ )خ('' ل0 



ولم، راهازمالأحزاب؛؛ ت قال غئزأئة حالي، حديب 
تدثزقؤلة:»الن4لمال

ؤاينأبيءمر]اا'ماا/'آ؛اُصناإسيىينإمحام 
•■ • إنمامحل عى محبمة، ابن غن - ميعا ج- 

•رواقيو قي غمز أبي أبى وراد الإسناد، يهدا 
.التحاب؛؛رامجرى 

]آآ'\ا[وشنحجاجينالأاض،قالتطسا
غىقات، غى حماد، حدقئا ت قال الصقي، عتد 

•الحي يزم يمول كاف ه الله رسول أف أني، 
•^تيبمإذظالأتجنيالآبمد؛اا 



بمنقي وخدثئا : نال ، |نيئاد1لآ: 
غىافع، نص لط، حدقنا ال ئتعيد، 

بغضفي وجدت امزأة أف عمر، بن الله عئد 
اللهمحأئكززلئ—ول مفتولة، الله زتول معاني 
والقيان.النشا؛ .قل 
:قال قيه، أبى صأتاأَبرذكربن [ ١ ]مآا"اا/ 

حدقنات قالا مة، سروأبول ن مخمن. حدذنا 
وجدتمحال؛ عتر ابن ض نافع، غن الله، عيلء 
منهنالمعاني، تلك بغض في مفئوله امزأه 

زثووالئه.غنقلاشا؛واكان.

ذضينضوبين.ينض.ور

الغدوفيذزاوئ مى أصيب فنا ررباب ت آ خ رف 



'ءظتثاد

قال- عشة ابن غن - جممأ - الئاقد وعمرو 
غثالزغرئ، غن عظ، بث تمتال أختزنا يخيف 

جئاقةبن الصف ض غبمس، ابن غن الني، عنيد 
ضزقال؛ 

ودواريهم،تايهم يثس قمحبوف ' يبموف 
^«.4Lo^a»فقال: 

ال^^١قمحيي، نن >ظضو 
الزفرئ،غن تغمر، أحتزثا : قال الرراق، غني 
غنعئبمة، بن الله غبي بن اللمو عيي غذ 

:هلت : فال جثامة بن الصف غن غثاس، ابن 
ذرارئمحس البجات ض تحبب إئا الله، ينول يا 

.ض''ررهم : قال الئشريث، 
ليلا.العدو ماغتة : لتست ا( 



-ُم-~لمبِ':- 1محَة 

خدفثا■' قال زافج، بس مخمد رش [ ٢ / ١ ٧ ٩ ٤ ] 
:قال جرئج،  ٠٢١أمحزئا : قال ص، غبي 

صأمحْ يهاب ابذ أف ، ديناو عنروبن أحتزيي 
'عياس ابن ض ئته، بن الله غني بن الله عسي 
محولة؛لؤه الئي أف جئامة، بن لصف اض 

ابما؛من فاضاث الئيل من أغازث خئلأ أف 
.من "هم ; قال الئشرئ؟ 

]ْه؟ا[ميضلأمحوسئئوني،
ئنقثية وخدثئا : قال الئث. أمحزئا : قالا 

غى، نافع غى ، ثثسئا خدثنا ت قال ، سعيد 
اوغدؤوو«ميقهالإفحل قطع ررباب ت خ( )ل 



يخص

بنيثخل ■حرق، الله. ننول، أف الله، عند 
كتبةراذ . ؛ البؤيزإروبئ وقهلغ، الئضهم؛آُ 

رماقق؛ اللة يأيرل •' حديثهما في رمج وابن 
قبإدنوأصولها قآيمه أوثنقتئؤخا لثه من قظغثم 

.٥[ : ]الحشر زليمئأئششيء آش 
نناد ئزقنصوروهثنعيد صبما [ ١ ]ها'ك'ا/ 

مونئص المنازك، ائى حدقئا : قالا الشرئ، 
اللهزسول أف غمز، ابن غن نافع، غن غمته، ابن 
يمولولها ' وحرى الئضم بيي ثحو طع ق. 

تلبجهقأ حشال 

•تآودية فيلة اسم ت بنوالنضر ( ١ ) 
•الئضتر بني منازل مرصع الويرة: )٢( 

اسلة.)ّآ(اللنة:



يبيسرا? عنث وهال 
س—فينبالنويز? حريق 

قزكثمؤفاأو ليثه بن 1ظعتم ما "j ت ئزلتا ذلك وفي 
الأيه.[ ه : ]الحشر وأئولهاه قآبمه 

أحنزثات ل فا ين، ا عشقتى منهل صبما ]ه?لأا/آ[ر 
محناللي، غيد ص الشكوئ، حالي تن غمته 

اللهزشول حرى ت فال غمز بن الله عند غث ثافع، 
اهم•هنحومحأ

فال، ١^؛ بث محئد ^^!أبوؤزف 

الشرظ،.;ا(الراة:
المتفرق.المنتشر : تطم الم( ٢ت 

,حاصة(ا الأمة لهذه ١^^؛ ثحليل * رع، ل ك 



وخدفناقال؛ نغمر، عس متازك، انس حيفنا 
خلفناقال؛ ~ نة زافج—والئمظ بى محمد 

بنهماح غى نغمر، أحتزئا قال؛ الزراق، عند 
ض، أبوهزيزْ خلفنا ا قهدا ال؛ قمنيه، 
وقال: منهافل'قرأخاديث، . . ه.الله ننول 
'■لقومه هفال، ، الآوساء ننيمى ،١^١ الئهه؛ زئول 

ئوهوثريد امرأة ُ ئصخُ ضللف، فذ زحو يسغني لا 
ُ،ولآآحزفدبن>،بجاناوكاسنُ ولئا مها ينئي 
أوحلماتغنما اشترى ولاآحرقد سممها، يزئر 

(it-؟للقرية فادنث فغزا ؛ فال، - ولاذفا ونونلمتظز 
■والفرج والجاع النكاح عقد : البضع )١( 

باب.
•النوق من الحوامل : الخلفايت()٣( 



أئت__! LUفقال ذبك مى قرينا أو الغصر صلاة 
نيئا،علي احسنها اللهم مأمون، ا مأموزْوأث

فجمعوا؛ فال علنه، الله فح ختن غليه قحبشت 
^ل1ازكاممئثأنس،

زجلنيلة يذفل( محيايغيي علوي، محكم فقال؛ 
فغم: فمال ، يندم زجل ند فلصقت ، فتايغوْ 

فلصقفال؛ قيايغتة، ملتك فكايغني ائئلول، 
أنتمالئلول، مغم ت فمال فلأفة، أؤ زجلنن ينب 

مثبفزأ زأس ثئل له فأحزجوا ت فال ~ عللفم 
،ونوبالضمير المال فى فوصغوة ■' فال ~ ذق 

منلأخي اكائلم تجل فنإ فاكك، الئاز قافيك 
.قيها نبات لا اش الأرض وجه ت الصعيد ( ١ ) 



|ظفةا>ث

صعقنانأى وفغالن فنانك الله ال بذلك فبلنا؛ 
.لناا؛ فطثنها ، وغجزفا 

حدقثات ل ا قسعيد، بى ققثته وكيبما [ ١٧٩٧]
عىثني، نن مصف غن سماك، غى أبوغوائة، 

لهيأش تنقا، الحئسي مى أيي أحد ؛ ئال أييه 
:قال قابث، ، محيالي هت فقال؛ ه، اليي 

فرغ_نألآنف_الآ ■)ئظوئك : _قه اللفأنزل 
.[ ١ :]الأنفال ألأطاوء 

بقار-[>كlمحئدلأشوالأ ١/١٧٩٧ل
لإبنقش،ثالأ:خوثئاسلأوالئفظ 

■زيمثلوس: يغالن وقوله ، الاقفاو في راباب ت خ( )ق 
،،١^٠.



حربؤ،بن ك بما عى ، ثعته حيفنا I قال جعفر، 
فيئزلث ت قال أييه ص نغد، بن مضف غى 

ه،اليئ يه قأتن ّت_بما، أصث : آنات أنبغ 
فم، ت قفال نملنيه، الله، زشول يا محقال؛ 
ال«محقثهلني—ه، الله، زثول يا ت ال محققام، 

ثهلنيه،الله، ننول يا ت محقال قام، قم ، ررصعة(( 
J^-ll  صغةاشمءه: مقال لة؟! لائاء ض«

مدوالأنة:محئزلت ،قال: أحدته(( حيت من 
 fغن ظويك ئ LJ_^ ؤإلثن—ووآألآنة-البمه محز

\آ.\س:

علنقرأت : قال يختن، بن يختن >:خأ [  ١٧٩٨]
,الشزايا،؛ وقنفيل متة ت خ( )ق 



البيبث  '■عمنقال ابن ض ئافع، ض مائك، 
'ش_واإيخض-كلجدُا

•أؤ ~ ء-شزببيرا ائّي نهقام فكاثث 'قشزة، 
•بجرا بعترا وئملوا غشزنمزا، أحد 

حدقثا٠ ل ئا ، منعيد ين محسة ويزننا ا ١/١٧٩٨ل
أحتزئامحال؛ رمج، بى مخمد زحدقئا ; محال لئث. 
اللهزئول أف عمن، ابن عن ناقع، عن ، اللئث، 
وأفنمر، ابن وفيهم ثجل محيل تريه ث به 

سوىوثقلوا ، سراعشر اش بلغت، نهقانهم 
الله.•ننول قعيزْ فلم ، بعتراذلك 

•ثال ثنته، أبي بى آبوبم وصبما ؛١ ٢ / ١٧٩٨]
•المبيأ الخزيرة ئل ل يقع إمحلم : نجد )١( 



نج|مح1لآلأ

تنئناذ،بن الرحم وعند مشهر بث علي حدفثا 
عنرغذمحاشينمح،غذظلإ(،ضابن 

ئيد،إلن تريه الله. زثول بعث ت قال 
قنلفت، وعنتا إبلا محأصتثا ، فيها هحريث 

وئملنا، غشزنمزاائنئ غشزنمزا ائثئ شهماسا 
■بجذا بجذا غ اللي ونول 

قفر،بث وئخئد حزبي وفينبث ما[رصمحا / ١٧٩٨]
اللهغتند غن ، الفطايث وهو؛ يحتن، حدثئا قالا؛ 
\لإء.,يو\

:قالا وأبوكامل، أبوالئئيج ؛[•ِءدمحاء ]ا،ا'؟أ/ 
وحدقثاقال أيوث. حدقنا قال حثاد، حدئ 
ض، أبي ابث حدقثا • ثال مثر، بث مخئد 



'ة1ظةتامح

الثم،غن ممُ نافع ^، 11ئث اينءؤن،ئاو: 
■■ • سريث في غخركاية ابن أ0 : فكتبإلئ 

[٩٨  V ه / ١ ] خدقنا '•قال زافع، بس مغمد وصبما
:ثال جزئج، انمق أختزئا : قال الرزاق، غط 

بنهازوذ وخدننا : مال عميق. بن قوض أحتزيي 
تقال وف، ابى حدقنا قال؛ الأيلى، سعيد 

بهيا■ • • نافع ض اتامه-ظهم، أحبزيي 
ثحوخديثهم.الإسناد 

النافدوغمرو يوئس سريجبى صبما ٦[ /  ١٧٩٨]
نجاة،بى الله غبي حدقنا مالأ؛ لشزيج، والئمفل 

.ظبثوuسميشالآئمالا، ت )خ( ق 0 



أبيؤص ّايج، عى ' الرقرظ ض ' يوس ص
مصنصسثا يسوى ثملا الله زيئول ئملثا ت قال 

المسنI ؤالئ،اوفثا شاوف، ءآص-اونى ، الحمس 
اص

خدقئافال: 

يًتجث،نس حزملة وحدش قال؛ • امحازك ابن 
نوئس،عس كلائما، ِ زف ابن أحتزئا قال؛ 

;قال عتر ابن غن بلني قال؛ ، شهاب؛ بن اض 
بئ؛لحؤخيبمب■ ■ • شرثه الله. نمول نمل 

رجا؛•ابن 
ذئدابيكبنك؛ئن

قال؛حدى، غن أيي، حدثني قال؛ الليث، 



محنمهابؤ، ابن محن حالي، بن محو خدشي 
كافئد الئه. تالم،ءنغئدالئي،أ0زضو 

لأيهمشرايا المس يبمث قى بمص ظل 
فيواوحبم،س ، الجئش غامه ئئم بوى ، حاصة 

.ثلمه واجب ذلك 

ئنبمىاشمتي،ئ1و:
عمربنص سبيي، بن يخئ غذ هشيم، أحتزئا 

وكال~ الانصارئ مخئد أيي عث أممخ، بن كثم 
.. اذة.أنوقثقال : قال قثاذة، لأيي جبئا 
الحديث.واقتص 

خدشافال؛ سعيد، بس ويبماقينة ]؟؟لأا/ا[ 

الفئور؛اانلت الفاض »نابإغهلا؛ خ(: )ل 



1ست1تقققتتتء
بمثينضب،صفرينهم'

قثاذهأبا أف ، قتاذه أيى مزلئ محمد يي أص 
.الخدبما ومحتاقا • • ■ قال 

تقال — لة واللهظ أبوالقثاهر— ٢[?,?،>^ / ١٧٩٩]
سبعتت محال ، نهما بن الله غني أمحزنا 

'سمحي بس يختن حدقتي يقول؛ أَئس بث مالك 
نزلنتحقد أيي عن 1فلح، بن شر م؛ عتر غذ 

مخحرجنا ت ال ققثاذه أنمي عن محتاذه، أبي 
امحاكاشقمض،قلثا

منزجلا محرأيث ت قال ، حوله شتلمش 
محاسدزث، منزجلا علا ئد المئرى؛، 

حيلعلن فصزشُ وزايه، مذ أنيقة حتف إليه 
.كروا ثم انكشفوا إذا ؛ جولة القوم جال •' الحولة ( ١ ّ 



َةظكامح

وجدثصمة محصقني ، غلي وأقتل ، عاتقه 
هأزمحنلني،الموت أدرقة ئم الموت، )ئ بنها 

لأناس؟ما : فقال \ذش،ذي، غمزئن قلحمث 
وجلسزجغوا، الناس إ0 ئم أئزالله، ت قفلت 
غليهلة فتيلا قفل ءرمى ت فقال الله.، ننول 

يشهدس ت قملث فممت ت دال ، سنليذ،؛ قلة بينه 
فممثت قال ذلك، مثل قال ئم جنثث، فم لي؟ 

بمولي؟تمخاكت،مفالذ;ك
لكررما \ الله زشول فقال فممث، الثالثه، 

زجلال فقالقصة، غليه ففضضغ فتائه؟،؛ أبا يا 
ذلكأب محنالله، ننول يا صدق ت المؤج من 
العنق.س الرداء موصع عند عرق عاتقه؛ حبل )١( 
الواصحة.الحجة ت البينة )٢( 



أبوبكروفال حمي، من قارصه بمدي، الفيل 
أسدإلن ثغيد لا إدا ، الئو فا لا ت ءويغ4 الصديق 

زئولي،وغن الله غن يقاتل ، الله اشد من 
ت؛رصدقالله ننول فقال ، سنية قئغطيك 

الدنغئِمث ت فال ، فأغهنايي ، إيائا< هأغطه 
ماللأوئ قائة ، سلمه بني فى محرفا بؤ فابثعث 
كلأ،: ١^، وفيخديث الإثلأِم. في ^١' 

منأندا وئدع يرم من أصنع نمله لا 
جلالله أشد 

■الحرب ق يلبس حديد من نسج ت الدؤع ( ١ ) 
.النخل من سنان الخرف ( ٢ ) 

ابمعوالأنماى)ّآ(الطتل:
بالضعف.يصفه أصيخ ( ٤ر 



أحتزناالتميمي' يخيى بى يختن مدتا [ ١٨٠٠]
ضإبرامحم بن صابج ص الماجئرن، نى يرتق 
صي' أبتص عوف، بن رحمن العند 

فيواقثت أنا ئنغؤف،أئةفاو;ض1 الئحخن عند 
فإذاوشمابي، يميني عث ئظزث بدر، يوم الصقن 

،أسئائهما حديئة مئعلامين بتن أنا 

جهل؟أبا شرفن فز غم، يا : فقال أحدهذا، 
أجي؟ابى يا إلئو حاجتك وما ثغم، ; قلت ; قال 

•بمصناثامحالألإجيهاو؛ا ت رخ، ق 0 
■العمر وأول الشباب عن نحاية : المن حداتة ( )١ 

الأمىوالأثد.)ب(الأفلع:



والذيه، الله ننول نط أنة أ-نيت : قال 
شواذهُ ١ شزادي؛ يماوئ لا زأنثة نئن سده، شي 
،يذيلذ محجتت ت فال ، منا الاغجل يموت حش 

أئثبفنم I ثال مثلها، فقال الأحر، 
: cJilاأثاس، في يزول جهل أيي ئظزثإفي أذ 
غنة،ئشألأن الذي صاحثمخما هدا ثريان، ألا 

قمقثلأة، حش سنئمئهما ففننتاة iاJثاJزاة ت قال 
راأيكماI فمال ، قأ-حتراه الله زشول إش ائص-زدا 

:شال قثكة، أنا : منهقا وس ئل فقال قتله(( 
قنفلزفيلا، ت فالا سئفكما؟اأ فنهضا ررفل 

•أمرد بعد من مري الخهمئ ت الراد C ١ ر 
)أا(نف:لث.

إله.والتابق الثيء الأبأدار:الإماعإل )٣( 



|ظئد

فتييوقصئ ، قفله،، رركلاكما I فمال ، الشئمئن 
ئنقغاد : زالريلأن الجئرج، بن غئرو بن لخناذ 

■عفراء بن وقناد الجئوج، عمروبن 

بيرج،غمروبن بى أبوالتئاهرأحمد وكش [ ١٨٠١]
أحتزنيت قال ، وهب بن الله عيد أحترئا ت قال 

جير،بن الرحمن عبمت عى صابج، بن قئاويه 
•■قلرجل،محئال نابك م عزف عن أبيث، عن 

قمعاملنة، فأواذ الخدؤ، مئ 

فمال— قاحتزة مالك، بى عوقن الله. زشول 
تئال ملتة؟،؛ ثعطنة أف ررمامنعك ؛ لحالي. 

.Jالإجيهاد؛؛ الشلب القاتل مغ ارناب ت رخ^ ف ه 



نمر، إفا< اراذنمة مال: اللي، زنوق يا انتكئزتة 
أجزتهل : قال ئم مجؤJرذائي، ثغوب، حالي 

نمأه؟ اللي ننول من ، iiJيكزن U للث، 
تغطهررلأ : مقال نتنقب، ما ه، اللي ننول 

ليفارم أنتم هل حائد، يا ثغطه لا حالي، يا 
انتزييزجل كمثل ومتنهم مظكم إنما أفراش؟ 

ماوزذهاثمنها تخثن نم ما مزعا عنئا، أو إيلأ 
، tjjSiLSوثنصفوة يشربث، فيه، مشزصق، خوصا، 
.غليهمءا وكذزئ هم مضموم 

حدقاقال؛ حربي، بس رهنر ُش [ ١ / ١ ٨ • ١ ] 
عمرو،بى صمواف حدقا : قال مشلمم، بن الوليد 

امحض؛ينمحينمح'صبي'ص
منمغ -حرجئ، قال؛ الأثجأي ماللي، بن عوف 



وناشيقوثة، عروه ش حارقة بن رئي مغ حرج 
الييض ث الخل وشامحن • • ٠ اليمن مئ قذدئ 
;عوف قال ; الخديث في قال عئزأئة ، تيء ث. 

هالله رسول أف علقث أما ا حالي يا ت محقك 
ولكنيبلن، ت قال للفام؟ يالشق محقن 

انثمحزثة.

غمزبنحدقثا ت محال حزنما، رهيربذ حينما [ ١٨٠٢]
غمار،بس علكرم_ه حدقنا ت ئ1ل الخثفن، يوئش 

ح—يقنيت قال سلمة، بس إياس حدقني I قال 
اللهرسول قغ غروثا ت فال الامع بى سلخة أبي 
٠والأنصار الأعوان ! ليد ا( 

ولفاتل؛؛أحفغ الشنب رلبابإءطاء ت )خ( ؤ؛ 



نغ٠ قفنش' ئخن فتئا ، ُ ١ هزازين' .
أحمر،جمل علث رجل جاء إل س، الله ننول 

بهفقشد صطلقا'ءءمنض'ًُ، 
ينقلن،وخئل الفوج قغ يتقدى تميم فم الجنل 

إي، قثاْ ونغصنا الغلهر من وريه صعقه وقيئا 
أئاحةنم قئذة قأً؛ئئيى جملة، ؛أثن يئتد، حرج 
رجلقاثيعة الجمل، يه فاشتد قآقازة ، عليه وقعد 

عدنانية.نيلة : موازن )١( 
الضحن.وقت ق الأكل ; التضحية )٢( 

)م(الإظخة:إيراكالمرئضالخضالأ/تي
.جلود من قنيا : ْللقا( )٤ 

-البعير حصر عق يشد الخبل : الحقب )٥( 
الدابة.)1(الئلهر: 



ِة1بإفقتاف

أقثدوحزحت ت سلمه قال ، ء وزيا ثاقة على 
صءثووركالأالإ،لإسضمح

أحدثحئى ثم—دمث تم الجمل، ووك ءن-د 
فيرفتئة وصع فلما فأنحقة، الجمل يخطاع 
الرجلزأض فقربت ، ثنفي'آُ اغثزطت الأرض 

زخلة'ًُش أثوذة بالخل جئت P فثدزن، 
والناسس الله نمول فاسممتلني وملاحة، 
:قالواراسفتلالزجو؟،ا :قخة،فءال 

.أجمغء؛ررلةمئنة ت قال 
•ا-دل )'آ(الخطام:الأسمر. )ا(الآورق: 

غمده.من مله ; يف الاحراط )٣( 
قوْل.ال)؛(اسر:

•فلهرالدواب ۶، يوضع مرج الرحل؛ )٥( 



ُء'لإآظ;

حدفثات ال ف، حسزبا —ن رهيزب كيتنا [ ١٨٠٣]
،غمار تى حدقنا ت محال ، يوثس عمنبن 

حدفنينلمة، بى اس إيحدثني ال؛ ث
أمنةأبوبئر، ا وغلتنئزازه عزويا فال؛ أيى 

القاءوق بتثثا كاف يا غلبما، ه اش ننول 
،العانة ثس ئم ، محعرسا بكر أبو أم-زثا ■، ساغة 

وأظنوسبى، غليه فثل مث ففثو الماء فوزي 
أففحشث الدزارظ، فيهم الئاس بى عئق إثئ، 

وبصببمهم بتهم فرميت الجبل، إر بمئويي 
بهمفجت ، وقفواالشهم رأوا فلئا الخل، 

•^^^تزلألامازى'؛ ٠ رخ، ل ه 
نزووالسافرآخراّل.; (الممريس )١ 



قئغعليها قرانه بثي مى امرأه نفيهم أسوقهم 
ابنهمعها ~ آ النطغل ت القئغ ت قال — ؛ أذما من 
بهمأثث حش لطهم العرب، أخس من لها 
قميصا، ابنتها خر أبو قئملنى خر.ؤجلمحغه، أبا 

اللهرسول قلقثنى ، قوتا نها كثمل وما \ذوويذلآ 
ليهب .؛ لمه م—رريا ٠ فقال ، الشوق في 

أعجشيلفد ، الله زشول  Lj\ شملت ، انمزأْ(( 
الله.زشول لمتني قم ، قوتا لها كثفث وما 
ليهب ■١ سالمة رريا • قفال ، الشوق في العد من 

الله،ننول يا لك هئ : نملت ١، أبوك! لله النزأة 
هالله ننول يها قتعث قؤتا، لها كشمث ما قوالله 

الحاد.;)ا(الآدموالأدبمإ
■ابلود من يفترش ما ت النطع )٢( 



انمشلممىمص ناسا مها فمدي ، 0,^ أهل إلئ 
ينثه.اسروا ^١^١ 

خيو[>مح[أخخدبن ١٨٠٤]
مننت،أمحرئا : قال الازاق، غط خدثثا : قالا 

حدفناما هدا ت قال ئثئه، بن هماح غص 
iديأخاديث،الله.، ننول أبوهريرة،غن 

فزيةارأيم_أ الله.؛ ننول قال وقال؛ ؛ منها
فنيةوأينا مها، مهنكم مها أفنئم أتئنوها 

فمولزنوله، لله حننها فال وزنولة الله غضت 
■لكم"هي 

.وا)حئسيااالشهما0 ^^٠-؛، ت ا خ رف 



عئادبن ومحمد ستعيد ئى يثيته صبما [ ١٨٠٥]

"إب-رامحم وإّحاقُبس أبيثية ذه.تغ.ش' 
أختزئا،; إتخاى ئال نمق، أيي لأبن واللفظ 

عنغمرو، ض سميال، حدقنا الاحزول؛ وقال 
:قال نمز غن أؤس، بن نالك ض الزنرئ، 

غلناللة ا أئاء''بث ١^ ض أئزال كائت 
يحيلالئنلئِول غليه يوجس لم بثا زئوله، 

ولأرثاسُ'ا،محاتِصهس،هان

يوجشلم الذي الفيء يضرف فيما ■ رخ، ف 0 
.يقثاوا، غلنه 

فرالكفارمن أموال من لليتن حصل ما الفيء: ( ١ت 
حرب.

عليها.يسار التي الإبل الركاب: ( ٢: 



فينجعله بقى وما ، صنه ثممة أهله غلئ ينفى 
اواسجمحفيسواش.ٌ^^

]ْ'،را/آ[ضمحينمح،فال؛أمحظ
.. . الزهرئ غن معمر، غس ، عييثه ئى صمتاف 
\لإء.هو\

أصماءبن مخئد بى الله غني وكبش [ ٢ / ١ ٨ ٠ ٥ ] 
غنقال—ك، ص ، حدقثا ت قال 1لصثءئإ، 
أوص—لت قال حدقة، أؤس بى مالك أ0 الزهرئ، 

النهار،ئعار حى قجقة الحطاب، عمربى إلئ 
ضيرمكاُآاغش جالئا بنته ش إوبو6لأ : قال 

•الخيل اسملخمع ت الكراع ، ١ ن 
والانتهاء.الوصول الإفضاء: ( ٢ر 



فقالأذح، مى فيُناذة غلئ متكئا زماله إش 
،مى أبيات أفل قددفئ إئة ياقال،  ٠٠لي 

بينهم،فاقة قحدة ، ؛ برصج فيهم أقرت وفد 
حدت هال عيري! يهدا أتزن نؤ ت ئك ت قال 

أمثنيا نك هل ت فقال يزفا، فجاء ت فال مال، يا 
عوفبن الرحمن وغبي محال في الئوبجث 

لهمقاذف نغم، •' نمر فمال وتقي؟ والربئر 
اسغيفي لك هل ت فقال جاء قم ، فيحلوا
;غبماس فقال نهما، فأذف ثغم، محال؛ وغلي؟ 

.غطاء عليه ليس المرير أن أي الخصر زمل )١( 
'الرأس تحت يرصع ٌا وكل الخدة ت والوسادة الوماد ( ٢ ) 

بالشديد.ليس المر : الدف )٣( 
انمليةاس.)ة(يصخ:



الكاذب؛فدا وتئن تني اقض الئؤ٠تيى، أين يا 
أصيا أجل : القزم فقال اكادرالخائن، ام 

بنمائك فقال وأوحهم، تنهم قاص الئومنى، 
،، ilJlJفيقوهم كانوا فد أنهم إJئر ئحثل أؤس؛ 

افائدى دالأه أئئد:ئمُ'' ، اتئدا'" غنز: فقال 
الله.زتول أ0 أئغلموث والازص؛ الشماء ئموم 
قم، ئغم ت قالوا صدفه،،؟ فزكنا ما ، نونت ررلأ I قال 

^Ijljأنقدكما ت فمال ، ذجفآ النثاس على أهمتل 
أ0أثغلمان والازص؛ الشماء ئثوم باينه الذي 

ص_دءةاا؟ثزكنا ما نونت، لا زر ت هال الله ننول 
والشن.التاق( \لؤح6: )١( 
علىوالخم بالله السؤال : والJاشدة والشدان الشدة )٢( 

الخاطت.



خصكا0 ه الل إف ئ—ز؛ قال م، 
،عيزْ أحدا به—ا يحصص لم يحاصة رسونة. 

مللهآلمزى أفز يى ننوكء و (قث أقآء ثآ 'ّإ ; مال 
الأنةفرأ أفل أذرى ا ت- ٧[ : ]الحثر 

هالله ننول قمتم قال؛ — لا أم قبمها القي 
انئأئزُنا فوالله، الشم، بني أنوال بئثئم 

المال،هدا تقئ حش دوتكم أحدها ولا غالإقم 
قمسنة، ثممة مئة يأحد ه الله ننول يىكا0 

أنقدكم؛ قال قم المال. إنوة بقي ما يجعل 
والأرض؛الشناة تقوم اديه الذي يالله 

غئانانشد P نغب، : قالواذلك؟ ]ىئذئو0 

الأضادبابي.الأسئئار:(



ثبألإ:س:

ذلك؟أئغلمان القوم؛ يه ئثذ ما يمثل وغبئا 
قالالله. زئول ثوقي محلئا قال؛ نعم، ت قالا 

'زنولسه،تجظأثوذي:أئامح''
ما-واثهدا ونطك أخيك ابن من ميواقك ثقللب 
اللهرسول قال ت أبونكر فقال أبيها، ين امرأتي 

كاذبافرأيتماة صازفة؛ا، نزكنا ما قورن، رما ر ت
باؤفسيى ؤالأةبما، خاذ1؟! فائزا ابما 

وأناأبوتجره، نومن لم للحق، تايغ زائد 
فزأينمانينكر، أبي ووئ ه، اللي ننول وئ 

لمحادىإني يخب، والثة خابما؟! فائزا آثنا كاذبا 
أياحشي لم فوليتها، للحى، ثابغ بارزاشد 
الحب.التابع ;ا(الوفي: 



ثإ.ِل؛ةقاف

تهملتئا ف واحد وأمركما جميع وأئتما ، زهدا 
ا،ذءغئه1إوةذثقم إذ : ممك ائ0هاإنثا، 

يالذىفيها ئغملأ أذ الله غهد علخما أذ غش 
يدلك،قاحدئماغا ه، اللي زشول يعمل كاد، 
جشاييP : قال ;نمم، فالا أكدلك؟ : فال 

ثعئرتنثاكما أفقي لا والله ولا بيئيا، لأيفي 
عنهاغجزنما فاذ الشاعه، ئقوم حش ذلك 

بسومحمد إبراهيم بى ءد-؛اإنحايى ٣[ /  ١٨■ ]ه 
خدقثا،: واقع ابن ئال خئيد، بن وغئد رافع 

اأمحزن: فال اوزاق، غط أنحرئا : الاخران وفال 
أوسمح،نابكAu  'ض' الرمرظ ض ئغمر' 



ب،الخل نمزبن إلئ أنشل :  JUالخدقان 
.. قزمك. مى أنتان أفل حصن شد إئة ; ممال 

غشينفش ذ فكا فيه؛ عنزأف مالك، 
ئوثيحبش معمر؛ شال 3رئما ~ شئإ مئة أهله 
مجملمئة بقي ما يجعل لم — تنه مئة أهله 

قاوالليٌ

علمنئزأث : ل فا يختن، بى يختن صبما [ ١ ٨ • ٦ ] 
غايثة،غن ، غزوة' غن ، ابنغن مالك، 

ثوميجتث ه البي أرزاج إذ ت فاك أئه—ا 
غفافبن هال يبمنثن أف أزيف س، الله ننول 

فاتزممافهز>الأنوزث : M الشن فذو ءياب )خ(: ل 0 
.صذعه«« 



؛ممتقاذ

قانتالئئ. من فبمألئة بكر، أبي إل 
ا>لأس:الله ننول نال ئد ألبز : لهن غايثه 

صدقه؛؛؟!فهو فزكنا ما ثوزث، 
ينزتي،فاو:سمذاسذ،

صشهاب، ابن ض عم' ص لتث، حدقا ثال؛ 
فاطمةأ0 أحتزئة، أئها عائشة غى الزبثر، ئن غزوه 
ذق_رالصئتىأيي إلن أنتك ه اللي توو زت 

ءالئ_ؤالئة أفاء مئا ، الله. زنوو مى متزاثها ئئألة 
فمالحيتز، حشي مى بقي وما ، وفدلئ و1لمديثي 

ئوزث،لا  ١١قال؛ الله. ننول إ0 أثوذكرؤؤيتفه، 
هدافي زه محمد آل يأكل إثما صدقة، فركنا ما 

.بالحائط اليوم تعرف قرية فدك؛ ( ١ ) 



محالإ؛تي'ل؛

صدفةمن أعئزثئظ لا والئه ؤإنى ، الناوا؛ 
زضوالأيهض>بمانىكاثنياني

عملمهيما فيها ولاغملمى اللي.، زشوو عهد 
فاطمهإلث يدفغ أبوبكرأل فأبث ه، الله زّنول 
دلك،بكرفي أيي عش ئاطنه ' فوجدت' شبما، 

،ثويث حش ذلك في ثكلمة فلم فهجرثة ت ث1ل 
فلماهر، أشسئه س الله ننول بغد وعاثت 

ولميلأ، ءل1بي أيي بن غئ روجها ذقنها تزهنت 
وكالغبي، غليها وصلى بكر، أبا يها يوذف 
يوئنتخفلما فاطمة، ختام حهه الناس مى لخلى 

ممالحةفالتمش الناس، وجوة انتتقوعئ 

.الغضب والوجيه؛ الوجد ( ١ ) 



الأنهر،، iUjبايع يكن وثم وقتاتنثة، تكر أيي 
شنينيأناكاولآكسأخئ

لأييعمر فقال الحطاب، كراهتف 
البمي:وفلآئدخلصولولأ،فئ

والله،ا ي—ي؟ يمغلوا أف قضاهم وما أبوبكر؛ 
ننغلئر فتشهد أبوتكر، غليهم فيحل لأتهم، 

بكر،أبا يا غرفئا فذ :إئا دال نم طاف، أني 
حيزاغلهلئ، ئنفش ولم الئة، أغطالئ وما فضلتك 

بالائر،غلينا ولكنك الأئإأةك، ناقق 
اللهرسول يس لفرابتئا حما؛ لنا ئرى ئحى وكنا 
غشافاصت، حش بكر، أبا يكلم يزل قلم .. 
شميلدي و! I ل قا بكر، أبو ثكلم قلما بكر، أبي 



بجةامح'مبم:

أذأصلمن أحبإثئ الله. زتوو لفراته سدو، 
هذءمى ويجب شجرمحي الذي وأثا قزابتي، ؛_ 

أئرلثولم الخؤ، غن فيها آل لم قإئي الآ'موال، 
صثعتة،إلا فيها يضثغه الله. زشول وأنث أمنا 

الخثط'''كنؤ،هوعدلث تكر: لأيي غلئ فمال 
الببر،غلى الظهررقي أبوتكرصلاه صش فلما 

وعدزة، الهنة ض وئحئفة غلي شأيا ودثر هثشهد 
بسغلي ونشهد انثغفر ئم اغثدزإلته، باليي 

يخبلةثم وأئة تم، أيي حى فغفلم ؤثاف، أبي 
تكر،أنمي غلن قاسه صثغ الذي غلى 

النهار.آخر •' والمشية العئي )١( 
الخلباشء.)آ(اسئ:



نرىمحا ولكنا يه، الئة فضلأ لأيي إنكارا ولا 
فيمحوجدثا يه غلينا شتتي ها ، ثصينا الأمر فى ثنا 

،أصتث ت وهاJوا المسلمون بدلك قشر ، أومي،نا 
الائززاجغ حى قريتا غلق اثن الننلئول وكايث 

[ E Wu*  v إنخايىLبنوقخئد إبزامم بن صبم
خدئنا،: واقع ابن قال لختيد، بن وغني زاهع 

أحتزئات قال الرواق، غي أحتزئا • الآ■حران وقال 
أفغائشة، غن عزوة، غن الزهري، غن ئغقز، 
ميزافهمايأثم»ثان بكر أبا أثثا وانعثاس قاطمة 

أزصةيطلثان حينئذ وهما ، الأه زشول مث 
أبوبكر؛أمحا سال نحتر، من ^همة 



وشاى. .يمول.اللي. ننول سمغث إئى 
الرفرئ،ض عميل حديث مغنث بمثل الحديث 

أييبكر،حى مى فعظم علئ قام قم : ثاو عئزأئة 
بكرأبى إلى مض لم وشايمثة فضنئة وذكر 

أصث؛ فقالواعلي إلن الناس فأيتل فتايغث، 
قاربجثث علي إلن قريتا الناس فكان واحشنث، 

الحئوايي،وحس حزب رهنوبث ٨لن° 
فال؛ابزإبرامم، وهز; يعمون، حدقنا قالا؛ 

أحبرييشهاب، ابن ض صالج، غذ ، أبمح، خدننا 
أحتزتة،النبي. زوج غايثة أ0 الزبير، بث غزوه 

بكربعدأبا محنألش ، الله ننول بنث فاطمه أذ 



ممائزلثيثزاهفا نها يقيم أذ الله. زنوو ود1ة 
^ثووافهثأفءافش،مماللها

»لأضزت،او:أنزضواشسثأئوم:
اللهنمول بغد وغاثت ت قال ، صدقه؛؛ تزكنا ما 
بمرأبا ئئأو ما>كه ؤثائت أقهر، ئه مه 

حئترومدلثمس ه الله ننول ثزلئ مما ثصيتفا 
عليهاأبوبكرؤكه فآبث يالمديئؤ، وصدقته 

الله.ننول، كاف قئئا ئاوقا لنئ، ت وئال، ، ذللث، 
هضلت،لأ،شأّ-إليجق،

يالمدينسؤصدئتة قأما ، أفييغ أذ ~ أقرئ يى شيئا 
غلي،غيها فغية س، وغثا غئ ء-قرللث فدفعها 



فمات وفال نمكهماعمر، -صروفدلئ وأما
سلخمفابيشئوة

:قال الائز، زلي نن إلن زأئزهقا ، ؛ وئوايه' 
ف4اظثذ;كإراني.

علنفرأت ; ل قا يختن، ئى تحين صبما [ ١ ٨ ■ ٨ ] 
اب،ضالآضح،صس،غن1ديلإئ

يقتسمرالأ قال؛ اللي. زشول أف قرينة، أني 
ومفوثةبناتحي قممه بغد — ثزكت ما ,؛ ديناناورفتي 
,ا؛فه فهوصان — عاملي 

غمزالمئي،أبئر بس مخفي وصبما [ ١ / ١ '٨ ٨ ] 
يهدااد الزنأيي غى شمتاف، حدقنا : ال ق

ئحوة.. .الإسناد.
والحوادث.سالهإت الوازل )ا(اوواثب: 







صت1ء^_ع
محثأسث

.٣..........................اصامةكناب - ١٧

.٣..........والديات والحدود امة الهباب 
علأقرت وأما القسامة ق منه باب 

٢...............الحاثة.و عله ْاكانت   ٠١

الإسلامعن ارتد فيمن الحكم باب 
١٤وحارب 

٢١. ...............,.قبابالقصاصبالحجر.

٢٤■■•■•ثنيته فانتزع رجل يد عض من باب 
٩٢ ّ ُ ٠ ُ . ......ء. م. ..الحراح.ق القصاص باب 

إلاملم رئ امدم محل لا اب ب
،•Y..............................ثلاث بإحدى 



■^■■■■■■■■^■■■■■٣٢
قالقيامة يوم يفتحئ ما أول اب ب

٣٣الدماء 

والوالأمدماء التحريم اب ب
٣٥. ................................والأعراض.

بابمنأقرياكلوأّلمإلاووفي
١٤ ز . . ٌٌ ٌ ز . ٌ ٌ ٌ ٌ . . عث، فعف 

وديةيطنها يضرب الرأة دية ق باب 
٤٤الحفن 

١A - ٥٠..،..........,..,,..,.....اسود ئاب

٥٠. ...القطع.فيه محب وما الرقة حد باب 



V-  Hالهذبم*ءارن

٥٣.ت. س ت الجن.ت ثمن ل والقطع منه باب 
٥٤منه باب 

٥٦. .....والخبل البيضة ق والمهلع منه باب 
٥٧. ..... الخدود ق الشفاعة عن النهي باب 
٦٢. ..... .....الزنا ق والثيب البكر حد باب 

٦٤م . ٠ . ...٠ . ّ م . ...... الزنا ق الثيب رحم باب 
٦٦. ..........ه نفعق اعرف من حد باب 

٦٨منه باب 

٨٥. ٠ . .....٠ . .٠ ٠ الدمة وأهل اليهود رحم باب 
٨٧...منهباب 

٠..،..,.منه اى  ٩١. .... ٠



٩٢زتت إذا لأمة ا حلي باب 
٩٤منه باب 

٩٦باباخيرإقامةالخدطىاشار.تت 
٩٧. ....................الحمرئافن حد باب 

١٠٣......التعزيرحلي باب 

كفارةفهو الخد عليه أقتم فيمن باب 
١٠٣له 

٠١ V فيه دية لا الذي الخباز باب 

١٩ - Lu^ ١١ ٠ وايشهادات اصاء

١١٠عليه المدعئ على اليمين باب 
١١١........والشاهد.باليمى القضاء باب 



١. ....................بالظاهر الحكم باب 
٤. ّ,ّّ.اكمةطىانم1ل,

اللهبحبل بالاعتصام الأمر اب ب
٨ق التهمق.وترك 

دفاجتهاكم الححاكم إذا اب ب
١. ...............أحر.له أحهلآ أو فا'صاب 

٣. .ّ,وهومحبان الخاض بمي لا باب 
٤. ..........الأمور من المحدثات رد باب 
٦. .ق. ّ. ...٠ ..ّ. .......ّ. ّالثهداء حير باب 

٦. . ٠.الحكم ل ش المجتهد اختلاف باب 
٨. ....٠ ّ ق الخصوم بين يملح الحاكم باب 



ضوالوالاللقطة ق الخآكم اب ب
١٢٩. ...............والوكاء العقاص ومعرفة 

.ماق........ّّ.......ّّ..........ٌّ.بابمهٌ

ثلاثةاللقطة تعريف ل منه باب 
١٣٦.................قسأحوالوالأسساعحا

٤١ ' ّ . ...ة. ٠ ق .... ٠ ..ق. . ّ، .الخاح لقطة ق باب 
الماسمواثي حلب عن الهي باب 

١٤٢■ ■■م•
١٤٤..بابالأمربالضافةؤإكرامالضف.

١٤٦.......الضيافة.يمح فيمن الحكم باب 
١ ٤٧. .....٠ المال.بفضل الأمربالمواساة باب 



_nFتيا4شلن 

١٤٨.....قلت.إذا الأزواد بجمع الأمر باب 
'هأسٌّّّ.ّ. .....ٌاتجهاد مماب - ٢٠

والإغارةال القتقبل الدعوة اب ب

:ث:وسب■"
١٥١■.■.•..••■•■■يبنى بإ لهم و،الوصتة 

وتركباليسير البعوث أمر ق باب 
١٥٦اكفير 

غادرولكل الغدر، عن النهى باب 
١ ٥٩...................................ّ....لواء

١٦١. . .. .. ٠ .٠ . .... منه ج ميا 



محجاز>،'ؤيلآ

١ ٦٣.,.......,...........,,.,,,..,...مه.باب 

١٦٤. ......................حدعة الحرب باب 

إذاوالصبر العدو لقاء تمنى ترك باب 
١٦٥لقو! 

١ ٦٧. ,العدو.لقاء محي بالصر الدعاء باب 

والصبيانالمساء قتل عن المهي باب 
١٦٨■-•■ ■■- ت-ت■ .س ّ.محر.ال 

j(العدو ذراري من أصيب ما باب 
١٦٩البيات 

١٧١. .......العدووتحريقهانخل قعلع باب 
١ ٧٣. .خاصة,الأمة لهدم الخائم تحليل باب 



[YY^rمنإ4صظئ 

:اق تعه وقولال، الأنفق اب ب
................... .١٧٦

١٧٧. .........ّأل...ّ.ّبابمهوضلارايا
١٨٠. ............الأنفال.ونحميس منه باب 
١٨٢. .....المقتول.ملب القاتل إعهلماء باب 
الق_ائلينبعخى لب الإعهناء باب 

١٨٦. ...............................بالاجتهاد.

١٨٨. ..بالاجتهاد.لب الالقاتل منع باب 
١٩٠. ......للقاتل.أحمع السلب إعئلماء باب 

لمتنمل١ داء وفالتتفيل ق اب ب
١٩٣بالأّارى 



١٩٥والخمس السهإن باب 
لزالذي الفيء يمرق يإ فاب ب

١٩٦. ....................بقتال.عليه يوجف 
ورثولالم_ييلأذابقب

٢٠٣صدقة فهو تركنا ما 

هءو ه




