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;قال أبى :خدظ قال نمر، ابن ]آ>دأ/ا[>:طْ 
ولم، مثل، . . , الإساد يهدا الله عبيد حديثا 

طمح:نيالم.َ

،اا>را:ا>مح1غئ1ئينامتي،ئال:طقا]'اخا
حدقني: قال عمار، بن هيه غى الئيازك، ابن 

يمول؛غئاس ابى سمعث، قال الحنفي، سمالث 
بدر.يوم كا0 لما قال؛ الحهئاي—؛ بن غمز خدقيئ 
خدقا; قال لة، والثفظ - خرب رهئزبن وخلتنا 

بنبمكرم_ة خدفئا : قال الحئفئر، يوئش بن عمن 
سمالثمؤ؛ أبورميل، خدئيي قال؛ عمار، 

نذرؤنداءنوم يالملابمأ الإئذاد ئي ارباث ت )ع، يه 
.الأناني،





الله،نئ نأ ت وفال وزايه بس الثزقة قم منكنئه، 
كدالأئاثأكزئك؛قئةشزك

زبمتقبئنتضتوث رإد •' هك اللمة فأئرل وغدلق، ما 
ألتاككةين يأئف مبدحفم أق لخفم ئاسثجاب 

بالملاهة.الله فأمدة ، ٩[ : ]الأنفال ه مردفق 
انرثءئاسئال:ضافخدش قالأثوزتئل: 

بثأَقررج-ل ش يئثد يوميي اضميث يئ رجل 
هوقة،يالشوط صنته سبغ إذ أمامة، المثرين 

فثفلرإلىحيزوم، أقدم يمول؛ الفارس وصوت 
ئوفادا فئظزإيه، iخؤئئقكا، أناقة، القئرك 

شوط،الكمحمتة وجهة وثؤ أئمة حطم قد 
,الوسم بعل. حائتن : مردفن )١( 







ظذمحتاء

مثقريبمة شجرة ؛ الئجرة" هد؛ بى أدفث غيابهم 
أنلني رتا'كاف ه؛ اللة وأئرل ، الله. شي 

ضمحلهطض'''قه4لاس:
>ظوأثاسلمخللاظبماه: لإا-[إلتىقويه 

م.العيينة اللة قأخو ، ؛\[ : ]١^ 

ليث،حدقنا ت محال ستعيد، ئى محثئبة صبما [ ١٨١٢]
هريرةأبا سبغ أئة سعي، أبي بن سعثد غى 

ثجد،قبل حيلا ه الله ننول بعث ؛ يمول 
تهقنا I لة يمال حنيفة، بني من وز-لجل قجاءت 

(ثض:يالحفيكلنمامم.
'غليهم"والقس الأسازئ فتل في 'اياب ؛ خ( ري 





شئث،قا مئة ثغط ممل المال ثريد نحث ؤإل ، ذ، 
هانمونر؛إفي، يمامة؛، ارأطئموا I الله زشول فقال 
ذحلثم فاعستل المسجد، مس هري-ءا ثحل 

وأقهداللة، أ0 أنهد ت فقال المّتج-ن، 
كانقا والله محمد، يا وزسولق، غنية محمدا أن 

أصيحففد وجهك، 4لد<ش؛_ الازض غلى 
مسكاف ما والله إلئ، كلها الوجوه أحب وجهك 

أخبليثك فأصيح دييك من أبمسإني دين 
أبمصبلد ثث كال ما ووالله، إلي، كلق الدين 

كلهاالبلاد أحث تلدلئ فأصجح بندلث، مذ إلي 
ادانقالغمزه، ١^^ وأئا أحدئيي حننك ؤإف إلي، 
ئلئايعتمر، أف وأترة ه الله ننول ئثئرة ثرى؟ 





الثتث،حديث يمثل الحديث، وماى . . . اليمامة 
دم.ذا ئمئو ئمظني :إل قاJ أئئ إلأ 

[VنLئينس،قاJ:طئك1،،١٨١٣
،فرمحْ أبي ص أبته، ص ست، أبي  ikعيي تص 
إلئثاحزج إي الفشحد في نحى ببما ت قال أئة 

فحرجنا، يهوذ١ا إلئ ررايطلموا ت ممال . الله زشول 
،محناذافم ه الله ننول ممام ، جئناهم حش معة 

قد؛ ممالوا ، ساموا؛ء أنلموا ، يهود معتز رأيا ٠ ممال 
\ه الله ننول لهم فقال ، القابّح أبا يا بلئث 
بلئثئد ت _الوا مم_، ذسالموا؛أ أنلموا ، أؤيد ررذلك 

المدسة،؛غن النهود إجلاء أرباب ت رخ، ي ه 



•ظكذاأظاكبمأ،قادصأوضل 
اأئغا>اءالنوا : ممال الثالثة لهم ممال ، أديذا< 
،مر؛هذْأجليغم أن أبين فإيي وزنوله، للب الانض 
ؤإلأفأسغة، شبما بماله بلغم وخذ فمي ، الآزءم؛ 

وزنوله،.لله الازص أن فاعلموا 
بىؤإسئحاى زافج ئى محمد وحش [ ١٨١٤]

;إستاى وقال حدقنا، ت زالمع ابى قال ، منضوو 
غىجريج، ائى أحترثا قال؛ الرواق، غبي أحبزثا 
تهرذأل عنز، ابن غن نافع، غن عفتة، بن ئوتئ 

ه،الله ننول حاربوا وقزيقلة الئمم، بتي 
وسوأقرمحريظه التحم الله.بني مأجشلتول 

•أحؤح • أجك ا ١ ل 



ممثلذلك بمد قزيفلة خاوبت حش غليهم، 
نصوأموالهم وأولادهم بماءهم وقم وجانهم 

هالله يرنول لجموا يحشهم إلا المنلمى، 
يهوده الله زنوو وأيلن ، وأسلمواقأمثهم 

م؛ُ-وش ماغُيض 
وكلحارقه، بني ويهود شلاح، بن الله غثي 

٠يالمدع كاثث يهودي 
اللهغئد حدقنا ت فال [وى؛ز؛أيرال1اض، ١ / ١٨١]٤ 

غنمحيمرة، خئصبن أختزيي : فال وف، ابن 
وحدس، ائحسورث هدا الأينثاد —يا يق شءا قه 

"' •ص 
المدية.مكرا اليهود س قبيلة : بنوتءنتاع )١( 



خدئ: شال ]ْا،را[وشوهنزئنص، 
:شال جريج. ابن غن تخلد، نس الشئالث 
محال؛نة، زالئمظ — رافع بى محمد نحدقني 

تشال جريج، ابى أحتزثا ت شال الرراق، غني حدقنا 
اللهعبد جابربى دمغ أئئ أبوالربتر، أحبزيي 
سمغأئة ، الحطاب، عسرنس أحتزيي يمول؛ 
والئصازىالمهود : يمول ه الله زئول 

.منلناء أبخإلا لا حش جزيرة'لغرب، يس 
حدقناشال؛ حزب، رهن—رنس وحش ز ١ / ١ ٨ ١ ٥ ّ 

:شال الورئ. نمتاف أحبزئا •' قال عباذه' بى زوخ 
•رخ، ي ء 

.\دووولألا 



حدقنات ال قثسيب، بى شنقه وحدقني 
تزهو معقل، حدقنا ت قال أغص، ئى الخنس 

الربيربهداأيي غذ كلأهما ~ الله عيد ابن 
.ظة..الآنثاد.

وفخمييئ|قشة أبي أثوبيبن ا',ت  ١٨١٦]
الققتمارنه. اظهم رألق— بشار وانس قفى 

تالاحران وقال شعثق، عى عئدؤ، حدقنا ت أبوبكر 
غىشغنه، حيفنا ت قال جعفر، بن محمد حيفنا 
بىأقامه أبا سمعغ ت قال C إبراهيم بن سعد 
الحدرئسعيد أبا سؤنغ ت قال حنئف، بى سهل 

معاذ،بن سعد حكع عش محريظق أهل ثرل ٠ قال 
,العهد'ا وقفص حارب فيمي الحئ»إ ررباب ■ رخ، ق "ك 





بسومحمد ثنتة أنمي أبوبآكربى صبما [ ١٨١٧]
قالثمئر. ابن غن َ كلأهما — الهمذائ العلاع 

هشام،حدقثا ت قال نمقئر، ابن حدقثا الغلاع ابن 
يومنمتعد اصب I قالث غائشة غن ، أييه غن 

زناةالعريق ابن قريش، من زحل زماة اكذق، 
حيقهس الله زشول غليه قصرث ، الآك>ل في 

زجعقلما ئرس، من يعوده المشجي؛ في 
الثلاحوصغ الخندق، من الله. نمول 

منزأط زهوينقص جئريل اة قائقاعثتل، 
واللهشلاخ؟! الوصعث ت ممال العيار، 

ت)خ( ق 0 
قطعهيكثر الذراع وسهل ق عرق • الأكحل ( ١ ) 



تالله رسول قمال ، إليهم اتحزج وصعثاه، ما 
اللهزشول محقاثلهم محزيفئة، بني قآُئازإأتى ررفأين؟؛؛ 
فزدس، الله ننول م علمن فنزلوا .، 

قإئي; قال شغد، ادحمح(بأإمح اللؤ. رسول 
!،رثه١١ئشتن وأذ ، -^!^ ٠٠١١ثمثل أل فيهم أح\ثم 

أمزالهم.وثقتم ، ؤاش1ء 
حدقنات قال [ُىبماأبوثزيج، ١ / ]ماااِا 

تأنمي فال ت قال هشام، حدقنا ت قال نمتر، ابن 
حكئتلقد ؛ر تقال الله. ننول أن فأحمزث، 

•اشها؛تجمبم(

ابننقتر،خدثنا : قال ٢[>ٍاأثوؤزس، ; ١٨١٧]
.رربابمنة؛،ت )ع( ق 0 



ءو_اع_^ك
أفغائثة، غى أيي، موص — شاق شاج، هص 

اللهم،فقال؛ ، للبن؛ كلمة وئحجر — شال تغدا 
فيكأ-جاهذ أف إبي أخب أحد لتش أئة ثعلم إثك 

محاذاللهم، وأ-نحرجوة، د. زنولك وج"قدبوا فض 
أجاهدهمفأبقيي لريش حزب ثس بقي كاف 

الخ—زبنصت شد أئك أظن هإئي ، اللهم فيك، 
تنئناالخزن وصغث كنث شاف ونتنهم، بتثثا 

قائمخرتفيها، قوتي واجغل شاشجنها، وبينهم 
قغةالنثجد وقي س يرغهم'آ' فلم ، ُ كيُ مذ 

إليهم،سيل والدم إلا ~ بمار بني غيمه؛_ 
.والتام اجتمع ت نحجر ( ١ ) 
الصدر.من القلادة موصع ت النتة ( ٢ ) 

•والنزع الخوف ث الروع )٣( 





أبوحناباالكريم فال وفد 
فسيرواولا هيئفاغ أقيموا 

الاثقسليتهم وقدكائوا 
الشحوويغنطان قفلت كما 

ءأنما بن محمل بى لله ا غئد ومش [ ١٨١٨]
ص، أنماء بن حريريه حدقنا ; قال الضتعئ، 

اللهننول فيئا ثاذى ت قال الله غبي غن نافع، 
أحديملن لا ت الآحزاد-ا غن ائضرف يوم 

محوتناس محثحوف ، نني في الفلهزإلأ 
تآحزوف وقال ئزيظة، بني يوف شلخ\ الوهت 

وإذالله.، ننول أقرئا حط إلا تحلى لا 
أمرأحرا؛غليه فيحل أمر لزنة مى ررباب • ل)خ( 





:فيض وهئ نالك، نن أنس أم وكانت 
ثمافمشنة أيي ئن  Jjlغني أم و'كاثت نئئج، أم 

ملإ أغمك وكانث لأم، لأم أخا 
افننول فأغْلاظ ، ءدائا'أ' غ الم ننول 
القريي، بن أسامة ام قولأية أنمى م أ. 

أفمالك، بن أنس ئاحتزيي شهابي: ابن 
حيز،أهل قتال مى فنع لما الله. ننول 

إلىاجزول القهرد النديئة، إلى وانضزى 
مسمئءح_ويىإ كاثرا الي مثايخهم الأئصار 
أميالأههإلتى رسول قرد فال؛ ثمارهم، 

■والشف الحريد ؛ والعدوق ٠ والأعداق العذاق.، ( ١ ) 
.والطايا المح • المنائح )٢( 



مكانهىأيمي أم الله. ننول وأغش هداقها، 
شأنمن زكاف : شهاب 1^، قال خايطهُن، بن 

وص—نهكانث ا أئه—زند بن أس1مة أم أنمى ام 
الحنفي،يى وكانغ القشب، عند بن الله لغني 
أبوة،ثومي ما بغد اللي. ننول آبئه ولدت قلما 

.كّرزتول حش ثخفئئة أنمى أم ءكاذت 
ووقت_تيم حاوقة، ن ؤند أئكحها قم ، قأعثفها

•أقهر يحمتة الليننول ثوقي بعدما 
وحامحذبسثنته أبي أبوبكربى صبما [ ١ ادا/ ]٩ 

وسلئتالآشبي-غتز 
محم-ضامح-وسمأبيضةَ،

الأتهك)ب(الومفة:السنان. )ا(الحائط: 



أئيه،ص القثمى، شلبمال معتمرين؛ حدقثا ت قال 
٠ائمحلى عبد وابى حامد قال ~ زجلا أ0 قس، أص 
منالحلان ه للئي يجهل كاف - الرجل ال 

فجعلزالئضز، قزيظة عنته قيحت حش أرصه، 
وإ0ت أنس قال • أعطاة كال ما عليه يرد دلك بمد 

كاذما فآسألة ، القي. آتي أف أمرويي أهلي 
ئدالله. ني زكاف بمفنة، أؤ أغطوة أهلة 

فأءهواييهس،البي. أنمى؛أثبمت أم أءط-اه 
غنميفي الئوت فجعلت أيقى أم فجاءت 
أغهثاييهى،وقد ثغطكهى لا والله وقاك 

كدازنك اتركيه أنغز أ؛ »يا : ه الله شئ فقال 
خقجعإ هو، إلا إل، لا والدي كلأ ٠ وثمول ، وكدا،أ



مىقريتا أؤ أمئاله، غئرأ أعطاها حش ، كداتموو 

حدقنات ال قفؤوخ، ئى سئتا0 صبما [  ٠١٨٢ ] 
حدقئات قال المغيرة، ائس يغنى، ، سليما0 

محثjتنمخJزصئياشنيمئال:
تثاو حيثر- يوم شحج ثى جرانا أصث 
هدامس أحدا النوم اغطي لا فثلث؛ فالأزئئة 

•ئا،قاو:فامحقذازنوواس.يا 
:قال شئارالخدئ، بن مخئد >'محأ [ ١ / ١٨٢'] 

تقال سعته، حدقنا ت قال أشد، بن بهز حدقنا 
.الغئؤ،ءأنص قي الطغاع أحذ وتاب ت )خ( ي0 
:وعاء.(الخراب )١ 



اللهعيد سمات ت محال هلال، بن حميد حدقتي 
شامفيه جزاب إلبما نمي : يمول مغم ابن 

يالثنث; فال ، لآ-وو6 ئوشئ حيتز، يوم وشحم 
منة.ياسثحشث الئه.، ونول 

حدقنات شال مثنى، بى محمد وكدتماء [ ٢ / ١  ٠٨٢ ] 
الإسناد،بهيا . . ثعنه.حدقنا ت قال أبوذاوي، 

تدثرالطعام.ولم شحم، جرات؛_ قال؛ عئزأئة 

الحنظلئ؛إبراهيم بى كدنناإنخاق، [ ١٨٢١]
"حميد بن وعند رافع بى ومحمد عمر أبي وابى 

عنرأبي وانس رافع ابن مال ■ رافع لإبن واللفظ 
 0 j ;)ااذاثكثابِاكتيهإبيمئلننضةأش)خ

الإنلأِمء.





أئانزفم الدى الئ-م ذا ض ضا ائيرأقنت 
هأجل_شوني، أثا ت همك ؛ أثوسمن1ل فقال شى؟ 

ذعائم حنفي، أصحابي وأجلمشوا يديه نص 
الرجوض محيا نايو لهمإئي هل هفال؛ سزجتايه 

:قال هكدبوه، كدبيي هإف ثبي، أئة يزعم الذي 
 lJ_ألقحامة لولا الئهُ و\ؤب ; م

:مجئايه لJli  Pِتكدئث، ١^۶، ئئ ثومء" 
دوموفينا : ئك : قال فاكم؟ حشثة كبمث شلة 

لا،مك؛ ملك؟ \واؤب يئ ههلثال ئ1ل؛ ، حش_، 
يمولأذ فثل ف، محي يا Jتهنوئخ محتم فهل قال 

ائزاهايبمة؟ ومل : قال لا، : ئك ال؟ قظ 
لفظسألخاظاسم)ا(ايماش:

'عني ينقل • الحديث أثر ( ٢ ) 



بلت ئك ت قال ص__عماؤهم؟ أم اس ال1
تقال يشنوث؟ أم أتني-LJ^ ت قال صعقاوهم، 

منهمأخد ينئي هل ت ئال نزيدول، نل لا، ; هك 
قال؛لة؟ سحطه فيه يدحز أذ بغد ينه دص 

نعم،ت ئك ئاظتموة؟ فهل قال؛ لا، ت ثك 
ئ1ل:ئك:قكولإئاة؟ فئامحم كاو فكئثث : ئال 

وئ—صيبمنا يصيب مجالا وبئنه بيئئا المحزن 
فيمئة ونحى لا، ئك؛ يندر؟ فهل قال؛ منة، 
فوالئهت قال فيها؟ هوصايع ما ندري لا مدة 

هده،عتر قئئا فيها أيحل *كلمه من أمكنني ما 
:فك : ئال ئبملة؟ أخد اكول ئالهدا:فهل ئال 

به.الرما وعدم الثيء كراهية : الخطة ( ١ر 
.عليناومرة لتا مرة ت مجال )٢( 



خسو،ض امحك ض'\ز ثل : لأريهايه قال لا، 
الرنل vLyوكدحتب، دو فإقم أئة قزغمث 

فيكا0 هل وسألتك قومها، أحشاب ش سقى 
:لزكاذمنفمك لا، 1ل هزغقت قلك؟ آبائه 

؟كزجلبمثمكآبا:ح،
^ضفاؤغمأمماّ؟

الرسل،أنماغ وفم صعفاوهم، بل ت فقلت 
يقولأف فتل د-الكذنما سهموJة 'كنتم هل وسنألتك 

ال؟قظ 

فخدثندهب ثم ، الناس غلى الكذب لتذغ 
عسبنهم أحد يرثد هل وسألتك ه، الله غش 

الشرفت الأصل وهول الحسب، حمع I لأحساب ا( 
الأه.



لا،أذ هزعسثا لة؟ محتحطة يدحلة أذ بغد دينه 
،القلوب بشاشه حانط الإيماذإدا وكسدبك 
أيهمقزغئث ينمثبخول؟ أؤ يزيدول هل وشألتك 
 ،Jومن—ألتك، يتم حتن الإيمال وكيلك ، يزيدو

هثكوذفائكوة، قد أم محزغث ئائكوة؟ هل 
وثثالو0منكم ينال سجالا، وبينة بتنكم الحرث 

نهاالؤشjصpئكول وكذلك 4 مئة 
أئةمحزغمث يعدر؟ هز آلتك ومن، الغاقنأ 

هلونألتك لاتغدز، وكيلك يغدر، لا 
:فقلت 4 لا أذ فزعثت قتلة؟ أخد القول هدا قال 

فولالثم زجل يلت بلة أحد المؤل هدا قال لو 
:قلت : قال تاج؟ بم : قال P ئبملخ، قثز 

)ا(العاقة:حاممةلكثىء.



تفاق و\ذىو\ي، والصلة والزكاة بالصلاة يأثرئا 
أعلممحش وقد شئ إئة ؛ طآ فيه ئمول ما يكئ إل 

أئيأغلم وثوأيي ممحم، أظنة أثن ولم حارج أئة 
عئدةو}-وفنحل ، لماءة لآحنث أحلصُنإك؛ 

ثحثما ممحة ونطغن قدميه، عس لثتلث 
هفزأة،الله ننول يكتاب ذغا تم ت قال هذقئ، 

ٌحمايمص الرجيم، الرحفن الله ررسم I فيه فإذا 
منغلف سلام الروح، غظثم مزمل إلف الله زسول 

،الأنلاع  L^4؛،Juأدعوك فائي بعد؛ أثا ، الهدى اقبغ 
محإنمرقين، أجرك الله يؤتك وأضلم فنلم، أنلم 

تثاقلزام ، الأوسثن إفم غليك قاف فوليت 
•واللؤخ الوصول ت الخلوص ( ١ ) 

والأتباع.الضعفاء : الأريسون )٢( 



إلانني ألا وتبمفر تبما نؤآء كثة إق ئثاو ألكف 
]آلمسنلئون؟؛' نايا 'ؤآئ_هدوأ ت فوله إلن ، 1^4^؛ 
ارثممت1لكئارّا قراءة مى قنغ هلئا ، [؛؛٦٤؛عمران 

قارئنا،وأمزبثا ، ، وكثزاللئط١١يندة الآ'ٍنوات 
أمزومد ; حرجئاجى لأصحابي فمك قال 
الأٍنهماتني ظك إنه]تخاقة محثة؛ أيى ١^، أئز 
أنةه الثه يأئرزشوو قرئنا زلت نما : فال 

الإنلأم.علئر الئة أيحل حش ثتفلهر، 
اأخا/ا[ضضاسؤائوغبملأ

وهوت، يعموث حدقثا ت قالا ، حميد 
عىألي، حدقثا •' قال مغد، بن اينإمحامحم 

.معناهأ يفهم لا والضجة الصوت ؛ اللغط ( ١ ) 
.شأنه وارتفع كثر ؛ أمر ( ٢ ) 



قيوراد الإساب بهيا شهابؤ' ابن ض صالج، 
جنودغنة الئة كشفت لما قئصر وثال ت انخدس، 

لماءا إيبياء إثى جمض مث ض قارص، 
اللهصني فخفي رربن ; الحدث في وفال اللة، أبلاه 

رابداعيةت وقال ، ررإقماليريسنن؛؛ ؤق1ل؛ ، ورسوله؛؛ 
.الإنلأِماا

:ال فالتجئ، خناي ٢ ثوشك [>و  ١٨٢٢]
غث، قتادة' غث تعيد، غث الاعش، غني حدقئا 
ؤإلىكشرظ ئب'إش ه اللث شي أف أض، 

الله.بيت ت ومعناه ، القدس بيت مدينة اسم ت إيلياء ( ١ ) 
هإليملوكامحه،اريدضهمت رخ، ي ه 





أ1او

سرج،عمروبن بث أبوالطاهرأحمد ءُءش ١  ٨٢٣]
يوم'أحبريي فال؛ وف، ابى أخرنا فال؛ 

بنعباس بن محر حدش قال؛ شهابي، بن اض 
نغشهدت غثاس؛ قال قال؛ اومطل_ا، غني 

اأنفلزمغ حنين، توم ي. اللزفوو 
الخليغبي بن الخارث بن وأبوتفياف 

غلفالله. ورسول ئمارقة قلم الله. زتول 
ئمائةبس ننوه لة أساغا ، بئ_شاء لة بعلة 

والكماوولىالمئيئوذ الثمى قلما الجدامئر، 
هالله وتؤو قطفي مديريى، المنلموف 

■"بابنيءئذئ"ئص" ■ رخ، ل 0 
•الفعل ق أحذ : طفق )١( 



وأنا: غثاز فاق الكفار، فز 'بملثة يزثص'^
ألإزائه أكمها الله. زشول بعلة يلجاح آخد 

اللهزشول وركادسأ آخذ وأبوشفياف يشيغ، لا 
ادنعباس ؛^( ١٠؛ و. الله ننول اق ففه، 

زجلاوكاف — غثاس فشال ، ؤ' ' ٢ الشمره أصحاب، 
أصحاب،أيى صوتي؛ يآعش فمك ؛ صئتا 

جبنغْكهلم لكأف ئوالله : ال ئالقئزة؟ 
أولادها،التق_رغآ_ول غعلمه صوتي سمعوا 
فاكلوا: ئال ، لشق، ا ي، كف، ١ :؛-إماثوا 

يمولول؛الأنصار في دغوْ والوالكماز، 
 ١( C للإسراع.الفرس صرب ت الركض

.)الموز( شجرالخللح i المرة ( ٢ ت 
.عاليه الصوت شل،يل، ! الصيت ُّآآ 



َلكهظد

بنيعش الدعوْ ممرن قم ، \ؤر؛3ت\و نغشز يا 
زئؤ، . الله فثفنرزنول ، الحززج بن الحارث 

ممال، قتالهم إش علمنها كالنتطاول بنلمته عش 
،'٠ الوطيس حجي جئن "هدا ؛ . الله زتول 

يهنفرمى حضتات ه الله ننول أحد تم ؛ قال 
،نحمدار وزب ررائهزموا • قال قم امحمار، وجوة 

فينا- هشو غر القتال أJظزقاذا ئدهيث : قال 
رماهمأ0َ فوالا ما ه، فواللم: ال قأزى، 

كليلاحدهم أزى زلث ا قنيحصناته، 
•مدبرا وأمرفم 

ومخئدبسإبراهيم بى همءم'نِأهإنخاى [ ١ /  ١٨٢٣]
.الحرب شدة عن 'كناية ت , الوطسآ حمير ( ١ ) 
يقطع.ل؛ إذا السف : الكليل .( ٢ ) 



بمفامح'.محامح■

الرراق،غني ص - جميغا ~ حميد بن وعند واقع 
الإثئاد.يهدا .الزئرئ.ض قغتو، :أنينا قال 

،الخدامى ثعاقة بس نؤوه ت محال عئزأئة ، ئحوة 
وزبايهزموا b الكغنة وزب ت ال ومح

اللة،هزمهم حش ت الحديث محي وواد ، الكغنه'؛ 
حلقهمنرقص القي. أئظرإلى وكأئي قال؛ 

حدقثات محال ط ش-و بي 
أُتحبزسم،' قال ، الر,متي ض ، عيئثة بث محنثاف 

الييقغ محت ت محال أييه غن ، الخثاس بن نحز 
أفعير ، الخدث وّتائ • • • حش زم ي. 

.وأئم يأيمرأئرث وحديث يوئز حديث 



اأحبرنال؛ قيحيض، بى يخني صمح1 [ ١٨٢٤]
زجلقال قال؛ أد_يإ>ن—خاى غى فضة، أبو 

لا،ت قال حنتن؟ يوم فززئم غقازْ: أبا ا ي: 
ثباذحرج ولكنة الله.، ننول ولن ما والله 

أؤسلاخ غلتهم لتش حشنا ؤأحهاؤغم أصخايه 
لهمينمط يكاد لا رماة قوما قلقوا ملاج، كبيز 

نقما،فرشقوهم نصر، وبني جمغهوازف شهم، 
اللهننول إلئ هنالق قأيتلوا يحطئول، يكادول ما 

،اليفنا؛ بعلته علمن ه اللمه وزنول ه، 
يه،يقود المطلب غبي بن الحارث ئى وأبونمتان 

 Cااذابث'نيءززئئمأ'؛ )خ( ل
■عليهم درع لا الذين ث الحر ( ١ل 



اأن، كذب لا البن 'رأنا ؛ وقال قانتنصر، فنزل 
.صمهم قم ، انملك، غني افن 

المصيصي،اب جثبى كزناأحمد ]؛آ\،ا/ا[ 
غن، رثرياء غن يوئز، بن هيئن حيفنا : قال 
;شال اليراء إلى زيل ياء' : قال اشتاق' أيي 

أنهد: فقال ياأباعنازة؟ تش يزم م أمحتمم 
ثنانطلقأحماءُ ولكنة وش، اللي.محا شئ علن 

قزموهم ثن الخن هدا وتقرإلأ الناس 
ثسوج-ل كأئه-ا م مى ا برشق ،فزقزهم زمام 

،الله. ننول إر القوم فاهنل فائكثفوا جراد، 
وذغافنزل بعلته، يه نموي الحارث، بى وأبونمنان 

اأ؛— لاكيف القثي أ أذ'■ ت واحتنصروهونمول 

■بالهام الرمي ■ الِفق ٢ ١ ر 



•البناء مال ، مرك؛؛ نزل النهم المطلب، عند ائى 
ؤإفيه، نمقي احمزالتأس ~إذا والله ~ محا 

■الئي. - بمني - بي يحاذي للذي منا الئجاغ 
بئاو~وانس مش بس مخئذ وكزنا [ ٢ / ١  ٤٨٢ ] 

ئىمحقد حدقنا مالأ؛ ئقى، لاين 
أديإدن_حايى،عس ثعبه، حدقثا ت قال جعفر، 

فرزئمقني؛ مى وجل وسألة البناء سمغث، قال؛ 
ولكنالنزاء: ممال حش؟ يوم ه الله ننول غذ 

رماة،يومئد هوازن وكاشغ يفر، لم اللهننول 
■علن■قأمحبما ، انكشفواختلثا نئا ؤإن1 

نأيت،ولفد ، شها، دالوارن__ثمتلووا العت_ائثإ 
وإ0، اليثنا؛ بعثته علن الله. ننول 

•واللزوم الإئال ؛ ■ا"ش-ا'د-، 



توفويمول يلجامها، أحد الحارث بن نمتا0 أبا 
.ابنغنداساااشئلآكلب،أنا راأنا 

خمحينجموسدبر،مح
بمنيختن حدفثا : قالواحلاد، وأبوذكربن 

أئوإسخاى،حدقتي ت قال تمناذ، ص سعيد، 
.. . غمازه أبا يا وةز-بمل؛ قال ; قال التزا؛ غن 

وهزلا؛حديثهم، من أقل وفو الحديث، قدم 
•أَئمحديئا

فمرنحيفنا قال؛ خذب، زفيرن حدتا ؛ا ١  ٠٨٢ ] 
عماو،ن عكرمة حيفنا قال؛ الحثفئر، يؤسى 

حدقتيقال؛ سلمه، بس إياس فني حد قال 

ت"باب؛نننيءلدئخم''خ( رل 





الله.رسول عشوا فلمسا قرغا؛أ، الأكوء ابى 
ثسثراب؛ محس ثبصة ئتص شم التغتة، ض ئرل 

ارفاهت■' قفال وجوههم، يه انثمبل قم الأرض، 
عشهملأ إلا إئئائا منهم اللة حلق فنا الوجو،اا، 

اللهفه-زنهلم ئديرين، قولوا الفنصة، طف ثرانا 
بينعئ—ابنهم الله. زئول ثشم ثعاش' 

حزب؛وذوش' قينه أبي •ء،"لجاأبوبمكرين ء  ١٨٢٦؛؛
وهثرمحال . ُئميا0 عى " جميعا دمئر~ وابى 

منغئرو، عن عتبمة، بث ل نفتا خدئئا 
:الأتان.)ا(الغشاد.

 Cللبابنيموةاكئأف،،)خ(تي.



ئةتئ1ء

بنالله غبي ض الاض، الشاعر الغثاس أيي 
الطائف،أهل ه اللي حاصززسوو ; ئال عمرو 

إن'شاءرإياقاقلون فقال؛ ، ثئئامنهم نتل قلم 
فقالئهثتحة؟! ولم ئزجغ • أصحابه ثال اللة،أ، 

فغدوا، ،>؛ Jb^jiعلى ■'راغدوأ : الله. ننول لهم 
•ه الله ونول نهم فقال جراح، فأصابهم غليه 
فشجكذلك، قأعجتهم : قال ، غدا؛' قافلون ءإئا 

الله.■رسول 

ثقاحد قال؛ قيه، أبي، س ذكر أبو ~L ى [ ١٨٢٧]
•الرجؤع ' والإقفال والممفل القفول ( ١ ) 

•النهار أول الذهاب : الغدو ( ٢١
 G ندر؛؛)خ(:ق'



فات،عى سلته، بى حماد حدفنا قال؛ غماف، 
بلغا،إهناوثاووحيث ه الله رسول أف ني، أض 
غنة،أثوتمفامفس فثكلم : قال ضاف، أبي 

،عنائه ئن سغد فقام غنة، فأغرض غمز ئكلم قم 
ئمييواللي الله؟ ننول يا ئريد إيانا •' فقال 

ونؤلآحصناها، النحر ئخيصها أف لوآنزثنا بيدو، 
اد'أءمحمبأنجاذهاإبيبزكالخن

الناسه اللي ننول سر٢، : قال لفغثثا، 
؛رواياُ غيهم ودريت ، بدرانرلوا حش مائْللمفوا 
فآحدوةالحجاج، لتني أنول علام وفيهم قريش، 

■بالثمن موصع * الغإد برك )١( 
.فيه والرغيب الثيء على الحث ت الندب ( ٢ ) 

الإلنملس.:)'؟(اروايا



mm

عسيسشأرثة الله زسول اصحاب ءك-الا 
يأييعنلم لي ما ت فيقول وأصخايو، سميا0 أبي 
وشه،وفية، أبوجهل، هدا ولكن ، فث 
تءف1ل صرئوة، ذلك ئال قإذا حلف، بى زأمثه 
ثركوةفإذا أبوسهيائ، هدا \->؟اوفب أنا ثعم 

وتكس-م، ءو1_سهي1ل بأبي يي ما ٠ ئمال فشألوه، 
حالفبس واقيه وسنته، وعئثه، أبوجهل، هدا 
اللهورسول صربوة أيصا هدا قال قإذا الناس، فى 
ت، jlJائضزف، ذلك رأى فلما بملي، ائم قه 

وثتركوْصدفكم، إذا لثضربو0 ، ليده ذمسي رروالذي 
Ijla؛)تالله رسول فمال ت قال ، كدبكم،؛ إذا 

هائناالآرض غلى ندة ويفنغ ، هلاوا، مصئ 



يدموص—ع غى أحدفم ماط نما ؛ ث1و، ، ؤخاقث1 
•ه اللم؛ ننول 

حدقئات محال فروخ، بى صبمانئتال [  ١٨٢٨]
الثنائي،ق1فتا حدقنا ؛ محال الئغثزة، بى 'ننئمال 

وفدتثال؛ غريزة أبي ص رباج، م الله غني عن 
يضثغوكاف وقفتاذ، في وذبك معاوية إش ومحوي 

يكشرمما أبوهزيزه محكايث التتلئام، يتغفص بئفثثا 
طعاماأصنع ألا ٠ محقك ، ؛ زحنه إلتى يدغوئا أذ 

ثميصنع، لهثعاح محآمزت وحلي، إلئ محأدعوهم 
٠.رخ( ق ثك 

^والمنزل.السكن :  ١٠٠ ر 



عنديالدعره : ففك النبي، مئ ئريره أبا لقيش 
هدغويهم،ثعم، ت محلت سقتني؟ ت مال ف، 
مسيخدث اعلقكم ألا I أئوئزنزه محمال 

قئة،ذكزقئح قم ، ْشق-زالآمحاو يا حديثكم 
فتعثمئد، محدم حش ه الله زشول أمحتل ت فقال 

،نبعث^^نشزر غشبممح، الربئزتهبه 
سدهعتئأبا وبعث الأحرى، المجسؤ غش حاليا 
الئؤوزشول الوادي بطي ئأحدوا الحشر، غر 

هزنرة؟ا؛^١!^ : فقال فثفلزفرآني، : محال كيته، في 
إلايايني ررلأ ت فمال الله، رمول يا لسك، ت محلت 

ليرراهتمل ت فقال عئ_زث—ئتاف؛ زاد ، أئصاريا؛ 
والميسرة.الميمنة ق تكون ; الخيش محنية ( ١ ر 



ئزيشووبثت يه، هأطاهوا ت قال ، دالآوصار<، 
قإذمحاف، هولا؛ ثمدم فمالوا ، وأئتاعا ثها فا أوبا 
الذيأغطيا أصمئوا ؤإل معهم، قنا ث-يء لهم 

افرؤأوب-إلئ -زوف ررقت الله. زشول فقال سئثا، 
علىإحداهما بيديه قال قم ، وأثباعهم؟؛؛ هزيش 

،ا؛ يالصفا ئوافوني ررحش ت قال قم الأحرى، 
إيأ-حدا يهئل أف منا أحد قاء فما فائطلمئا ت ئال 

فخاء.ت قال ثئئا، يوجةإكا منهم أحد وما قتلة، 
حصزاءابيخث ، الئه زشول يا ت فقال ، أثوسمياف 

■والأماكن الأنساب ل أقوام حمع ت التوبيض ( ١ ) 
الإتتان.)آ(امسمة:

عن.المبداية ت الصفا )٣( 



mm

ذحلرامي •' قال ئم التؤع، بمد قريش لا ، قزنش 
الآوص1وثظهمفقالت فهوآمى؛ا، 'نمياذ أمي ذاو 

ززأفةقزيته في نعته قأدوكتة الرجل أثا بمص؛ 
وكافإذاالوحئ وجاء ت أبوئزيزه قال مسيرمح، 

يزئغأحد فلتش جاء قادا عليثا، يحش لا حاء 
القض،ينقضي خئن اللمؤ. رنرو 

مغشزاريا ت الله. زشول قال الوحئ، فصي فلما 
م: قال الله، ننول لممك، : الواق، 

ئدت قالوا قريته؟؛؛ قي رعبه فأدركته الرخو أئا 
هاحزتوزشولة، الله غبي إيي رركلأ، ٠ قال دلك، 

تجاكمواسئِلأتمم،راسا 

•ومم جاعتهم ت القوم حصراء )١( 



واللهت ؤيمولول مةو0 إليه محأيتئوا ، مماوكم؛أ 
شالويرشوله، ياللي الفنن !لا محا١^^، كا ئا 

يضيقابخموزسولة الله ررإذ ت ي اللوسول 
ال:فاقزاصإبيذار،ث^^^^ا

زأثبل•' قال أبوابهم، الناس وأعلق شمتاف أيي 
قمالحجرفاظة، إلى أعتل حش الله. زشول 
جنّبؤإلئ صثج غلن همأش ٠ قال باليت، طاف 

الليزشول ند وفي ٠ قال ، يعيلوثء اليت'قائوا 
علىأش فلما ، القوس سسؤ وفوآحد وس ق. 

الخىارخاء : ويقول غنته، في يطغى جعل التئئح 
الصفا،أئى طوافه مى قنغ فلما ، الناطلااوزهى 

.طرفها من عطف ما ت القوس صية ( ١ ) 



محجغلندة، ززقغ البيت ئظرإلى حش غليه فعلا 
يدعو.أل ثاء ما ويدعو اللة يحمد 

حدقناقال ، هاشم بى الئه غني •عرب آ ١ ]خ'اآاما/ 
يهدا. . . ائمغبوة ئى ُئلشمال حدقنا ت قال بهز، 

سديهال ققم ت الحدج؛ محي وراد الإنثاد، 
،خةئدا؛ا رراحصدوهم ؛ الأحزئ غلى إحداهما 

:هلئاذالأيازثولاش،ث:ئارا
٠وزسوئة،، الله غني إئي كلأ، إدن، اسمي ررمحما I قال 

اليمنغني بن الله غني >':ل ٢[ ; ١٨٢٨]
تقال حشاث، بس يحتئ حدقنا ت قال الداربى، 

غى، قابت أحثرنا قال سلمة، بن حماد حدقنا 
بنمعاوية إلن ويدقا ت قال زباج، بن الله غبي 



ثنازجل ص فكال أبوقرينة' وفينا تجال، أبي 
نؤيتي،فكاثغ لأصخايي، يوما طغاما يضثغ 
إلىفجاءوا يومي، التوم ، هزيزْ أبا يا ■' فمك 

تهزيره أب-ا يا ففك ، غاهئا J٠يدولث ولم Iلمنزل، 
لؤطكاصزنولاشهضيJرلأشاشا،

فجعلالثثج، يوم ه اللي ننول مغ كنا فقال؛ 
الربيندجغز البمثث ائنجيث غلن الوليد بث حالي 
غلثعيية أبا وحغل اكرى الئجنتة عئى 

ابغنزيزة، أبا : فقال الوادي، وبطن ٠ اكاذفق١ُ 
■ال فق، فجاءوا غوثهم فذ ، الآنماز؛ا)ي 
فريش؟'اأوباش نرزق هل ، الأيماو منفز رريا 

أفغدا نقيتموهم إذا لراJفإزوا ت فال ,( ثغم ت فاقوا 
الزبالة.الماه: (





~إذل انمي فما ألا فريته، في وزعنه يعنمرته، 
وزنولة،الله غين مخئد ا أنمرات؟ قلاث 

محنانم،فاقمحنا وإليكم، الله إلئ هاحزث 
صناإلا ئلمثا ما والله ت قالوا ، ممائف-ماأ والممات 

وزنولةه الله راقاف ت ال ق، وزثوله يالله 
.ويغذزانآثم؛ا يصيفانكم 

الناقدوغمرو قينه أيي بكربي أبو كيبما [  ١٨٢٩]
:قالواثنته، أمي لأبن والئمفئ همقر- أ'وي وابن 

صئجج، أبي ابن ض ءيظ، بن سميائ حدقثا 
يحلت قال الله غيد غث معمر، أيي غث ، مجاهد 

وبؤ0قلاقمائة الكغنة وخول مكة البي. 
لاباث1زاليالآيمملص.)ع(: ق 0 



؛'قجغليطغئهابعودكا0د؛-دْ،ويموو ئضثا 
سإنصكنلآوئا<

ؤنايمدهآلتثطل ؤمايبدئ آلخى جاء ٣) ، [ ٨ ١ ت لإسراء ا] 
•الحئج يوم • عمر أبي ابن راذ ■ [؛؛٤٩]سبأ؛

خسبن وغط المحلوايئ ]آ]اا]/ا[ُ>مح1،خشن 
ااو:أنيث-كلأسا-ضضالإاق،ئ

الإنئادإلفبهيا ئجيج أبي ابن ض الثزوئ؛ 
نقال، الأحرى الأنة يدكر ولم ، ررزفوفا؛؛ ت قويه 
.صنما ت ئضثا ت بدل 

شدقنات ئال ، ثنته أيي أبوذكربى صبمو1 آ ١  ٠٨٣ ت 
.ليعبدوه الخاهلية ق حجرمحبا •' لنصب ا( 

.المتج؛؛ بغد صننا مربي يمثل لا لأبان • خ( )ق 



ءنغامحا.هتك!

ضٍلأصص،صزمبم،ضض،
قال؛أييه ص ميج، بن الله غبي أحتزيي ت قال 

يقفلررلأ ت ماك—ه قتج يوم تمول النّي. سمت 
•القيامة" يزم إلث الفرم هذا بغد صبرا منشي 

:قال بي خدثئا : قال نمر، ابن صبما [ ١ ; ١٨٣]ا
ذقنولم : قال : وزاد الإنئاد، يهدا زثرثاة خدقا 
اشمحة^ji ، قطيع عتر قريش عصاة من أحد أثلم 

.مطيعا الله زشول يشماة ، الغاصي 

:قال اكرئ، ذ ا قنبن الأه عتتد [كش  ١٨٣١]
الحبس.: الصبر )١( 
تي_يوصاجاتجمث؛.معت )خ( ي 0 

•قري 



إشحاى،أني ض ثغة، حدقئا ؛ ق1و أني، حدقثا 
سابيءينهمهو:ىمحلأ

الئ-ثرمحونص الئي. بص الصلخ طاف أبي 
محمدعليه كاثب ما هدا ت قكثب ، الحديسه توم 

فنوئغلمالله، زئول لأتي : فقالواالم، زتول 

الثنيفمحاة أمحاة، يالدي أثا ما ت فقال ، ررامحذأ؛ 
يدحلواأ0 اثثزحئوا فيما وكا0 ت فال ، يتيه هؤ 

إلايسلاج يدحلها ولا قلائا، يها فثقيموا ئاكه، 
جلبالا زقإمخاى؛ لأبي ملت • الئلاج جلثاف 

٠ومافيه.الةراثُ تالشلاج؟قال 
•جدة طريق عك مكة غرب تقع • الخدييية ( ١ ) 



،بئاو وابى مئئى بس مخئد صبما [ ١ / ١  ١٨٣ ]
حدقنات هال جغمر، بس ئحئد حدقنا ت قالا 

سمعغت ال ف، إنخاى أيي سن ع، شعبه 
اللهزشول صالح نما ت يقول ب غاو بن البناء 

سمقال:ىصكثابابئئم،
ينحيذكر قم الله، رسول محمد ت هكتب ت هال 

ُالحديث هي ندثر لم عئزأئق معاذ، حديث 
غليه.ما'قاثب هدا 

يالضبق
غن— جميعا — المضيصئ بؤ حثا بن وأحمد 
تفال لإشحاى، ذل ؤالأه_— يوئز بن عسشتى 
،ركرياء أحتزنا قال؛ يوئس، بن همتث أحتزئا 



نئاأ-ئصز'"ئال: ايزاء ض اّيإتغاق•، غن 
أذعلن مكة أهل صائحة التئت علمد . اللميي 

إلايدحلها زلا فلاقا، يها فئقثم يدحلها، 
منمغة ياحد يحرج ولا وقرايه، الشئف ت الشلاج 
معة،كاف ممن يها يمكث أحذا يمثغ زلا أهلها، 

نيطذثا،بمأاشلراف ثاللخئ:
،الله(( زمحول محمد علمنه قاصئ ما هدا الرحيم، 

الل_هزشول، أئك لوثعنم ت لة ممال 
فأمنالله، عند بن مخئد اكتب ولكن ئابمئالث، 

والئهلا، ت غلمئ ممال يمحاها، أل علنا 
،مكانها،، ررأربي ت ه الله زشول ممال أمحاها، لا 

االله عند ائس وكتب؛ فمحاها، مكانها هأزاة 
العمرة.أو الحج ل أتما من يمنع ما •' الإحصار )١( 



قالواانتؤمالثألق، أذ'كال ملئا أم ثلاثة بما فآم 
فأمزْصاحّك، شزط مس آجريوج هدا لغلي؛ 

فخرج.، ء فغم  ١١ت فقال لذلك، ؛أحتزه فليحرج، 
تثاتعثالئ نكال روايته في جثادِا ائى وقال 

بايغنالث.

حدقناI قال ثنته، أيي أبويكرتى صتنا [  ١٨٦٢]
ثان،عى سلمه، بى حماد حدقثا قال؛ ذ، غما 
فيهماللجي.، صالحوا ئربسا أف ' مص 

رراكئبت لغبي ه اهمئ( ممال عمرو، تى سهيل 
أماسهيل؛ ال ق، الرجيم؛؛ الرحمن اللي بشم 
الرحمنالله ينم ما قدري فما الله، يانع 

اللهم،ياتمك ئغرفن قا اكتب ولكن الرجيع، 
نؤ: قالوا، الئه« ننول ئخثد من ءاكتب ممال؛ 



اثفزممن ، لأتبمال؛ زئرو انك س
iu^l ، من«!_ ه:الئئ فمال أييك، واشم
الشئ.أ0فاشزطوآض ، الأه« غني بن نخفي 

مناجاءئم ومي علذكم، ثرية لم ممحم اء جس 
أئكتبالله، ونول يا ت فقالوا غئيثا، زذدثموة 
إلنهممنا ذهب مى إئة نغم، رر * ل يا هدا؟ 
لةئق الله سنجعل منهم ومي ، الله فأبغدة 

ومحزجاه.فزجا 

حدفئا•' قال ثنته، أني أبوبكربي صبما [  ١٨٣٣]
—ئمير انس وحدفنا ت قال ئمير. بن اللمه عند 

ءإئا '■ه نقوله انمديية صلج في منة "باب ت ع( )ل 
بمح«.فقنا لك كنا 



خدقئا; قال أيي، خدئثا : قال اللفظ، في ونقادنا 
بنحسب حدقثا ت قال ستاو، ئى العزيز غني 

بسثهل ئاf قال؛ وابل أبي ص فابن، أبي 
ائهمواالناص أقها يا ممال؛ صمى يوم حنق 

يومالثه زشول مغ ؤن_ا لقد أئمتكم، 
فيوذلك لقائلنا، فنالا ولوئزى الخديسة، 

ونصالله. ونول بص كال الزى الصلمج 
فأش\ولوإب، عمزبى فجاء ئريث، الئ

عشألئنا الله، زشول يا ; فقال اللي.، ننول 
أليش: قال ، رربلثءاقال؛ باؤل؟ عش وهم حى 

،ررش« : قال النار؟ في وئثلافم الجني، في ئثلائا 
ولفاوئزجغ ديننا، قي الدنية تحش صم ■ قال 



ابنالخطاب،رريا : قال وببمهلم؟ا تبمئا الئة تم 
:هال أبدا،أ، جق اطة يفنبمتي ولى الله، ننول إئي 

بتك_ر،أبا فأش ، يجثثزئقئهط[ عمنفلم فايطنى 
غشوهم حق غش أنشنا بم، أبا يا ت فقال 

الجنة،في محتلائا أليس ت قال بر، ت قال باطل؟ 
ئغطيفعلام ت محال بش، ت محال الئاو؟ في وقتلاهم 

بئثثاسئ الئيحش ولما وتحرجغ وييثا، قي الدييه 
الله،إقءزشول ، ابنيا ت فقال وبئثهم؟ 

غر، jT^JIفنزل I قال ، أبداجق اللة يصثعة ولى 
فأقرأهغمز إر فأرسل و\ذوي، ه الله ننول 
تيال هو؟ أوفتح الله، زئول يا ت فقال إياه، 

وزجغ.ثمشة طابش ف، 



لجما'/ا[>مح1أئوكزبيسلأاس
حدفثات قالا ئمير، بن الله غني نس ومحمد 

تقال ثقيق، غى امحمس، غن ، أبو 
أيهانمصمى يمول حنيف بى منهل منمت 

نومزأشي لمد زالله زأبجم، ائهئوا الئاس 
أنزأود أذ أنئطيغ ولوأني جندل، أيى 

نئوقثاوصغثا نا والله تزذض، ه الله زتول 
إلفبئا أنهلي إلا أمرمط، إلن ■ءش،عؤاتةثا 
نمر:يدثر١^؛، م . ^١ أئزثم \/ي\و 

أمرقط■إل 
صا/آ[ضسئنأديضَوإفغايى-

.انمق أصل إق المنكبثن ب؛ن ما '' العواتق آ ١ ز 
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أبوتيدوحدقني مال؛ جرير• غذ ~ ججثغا 
غن— كلاهما — زكيع حيفنا ت ثال الآث-ج، 

؛إننأمروقيخدييهماالإسناد، الاغمسبهيا 
.'اثثظئثأ'

انمؤمئ،بيد نذ ^بزاب 
غنمثول، بن نالك غث أثواسامة، حدقثا قال؛ 
تميمال؛ وائل، أبى غث حصن، أبك، 
زأيتئماتهئوا : تمول يتفث حنق بث تهل 
ونزجندل، أيي يوم زأشي ملفي دينكم، غش 

منةفتحنا ما الله.، أمرننول أرد أف أتئطيغ 
•حمحم منة ايهجرغئينا حضيإلأ في 
,الشيع الشديد : والقشر)١( 



:قال الجهصمئ، عبئ ]؛مأ\،ا[ُىبماضزنن 
بسسعيد حدقنا ; قال الحارث، بن حائد حدئث1 

حدثهمفابك بى أنش أف ، قتاذْ ص غروبه، أبى 
لشز0 يا محئا ك محنا :ؤ١نا نزك نئا : ئال 
ءظتا<ؤ1ذئ\ : -ب[،إ!تىقؤل ١ ]1^: اه4 للق 

يحالعلهموهم الحديسه، مى قزجعة ، [ ٥ : ]الفتح 
ئخزالهدئأا،دالمحديتةوقد  'ص
الدئنامن إلي أحث هي آنه غلي أئزلت رانفد فقال؛ 

.خصنالإ 

سانك ا ئثغثؤأ1\ ص: في ت )خ(: ق 0 
.ثبيثاه،،

الهم.شدة بالانكارمن النفس تغير ; التقآبة ( ١ ) 
لتنحر.النعم من الخرام البت إل يهدى ما : الهدي )٢( 
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صنياكمي،دالت
ح—دقنات قال أيي، نممش قال؛ معتمر، حدقئا 
.مالك بئ أئس سمعث ت قال محثاذة، 

حدقنات قال مش، اس وحدقنا ت محال ٢[ / ١٨٣٤]
وحدقنات قال همام. حدقنا ت قال أبوذاوذ، 

محمد،بس يوثس حدقنا ت قال حمئد، بن غني 
أشنغن ئتاذة، غن حميثا، - قياذ حدقثا : قال 

■غروبه أبي ابن نحوحديث 

حيفنات قال ثنته، أيي أبوبكربن [وصبما  ١٨٣٠]
حدقنات فال جميع، بن الوليد غن أبوأسامة، 

تقال الثمان بن حديثه حدقنا ,* قال أبواJطميرإ، 
.يالغهداءالوفاء قي ت )خ( ل0 



كحزجغ أئي إلأ ندنا أنهد أذ نثعني —١ م
؛قزيش، ممار قأ■حدئا ت دال حتئل، وأبي 
ئريدما ئريده؛ ما I فملنا محمدا، ثريدول إئعم 

وميثاثةالأه عهد منا فأحسيوا المدينسه، إلا 
فآئئنامعة، ثقايل ولا المدين_ة إلى لننقنرفى 

ررانضرفا،ت اق ففالخز فاحتزئاة ه، اللي ننول 
•غلبهم'؛ ،؛^، ٧١وفضل بعهدهم، لهم ثقي 

إبراهيمبن ؤإنخائ خزبؤ كدتا ؛1  ١٨٣٦]
جرير،حدقئا رهير؛ قال • جرير ص ■ معا ج~ 

قال؛أبي؛ غذ المحي، إبزامحم غذ الاغمس، غن 
الئهننول نوأدزكث : زجو فقال حديقة، بمد محا 

•''بابنيءزو؛اسمف* • خ، رل 



هصسُه،فقاوظيفئ:أتمح
كله. الله زشول تغ زأيتثا تمد ا ذبك؟ شنل 

،شالوم ثدذه وي-خ وأ-حدسا الأحزاب 
،القزم يحنر يأتيني زجل "١^ ت . الله رسول 
مئايجبة هلم هتكتئأ ، القنامةأ؛ يوم معي، الله حغلة 
االقوم يخر يانيئا زجل ررألأ ت هال فم ، أحد 
منايجبة ثلم ثتكتثا ، القيامة؛؛ يوم معي، الله جغلة 
،القوم بخر ا يائينزجل ررألأ ت هال قم ، أحد 
منايجئة هلم هشكتنا ، القتامة،؛ يوم معي، الله حغلة 
،القوم؛، يخر فاتنا ، حديقة يا رريم ؛ همال ، أحد 
٠قال أئوم، أ0 ياسمي ذعايي إل —د! ئأجد هلم 

الرد.)ا(ام:



،أ؛ غلي فدغزنم ولا الفوع، بممر ُأَني رراذهمب 
فيأمشي ثأئما جغك بمده مى وليث محلنا 

ظهزةيصلي ائمي1ل أبا هرأئث أئقهم، حش حماع 
أفيأوين الموس كبد محي منهما محوصغت بالئار، 
ثدغزنمررلأ ت الله.ؤ ننول محول محي'كرت أرمية، 

فيأمشي وأنا محرجغت لاصتتة، ولوزمتة ، غلتي« 
الفوحيحنر محاحتزئة أثئثة محلنا الخماع، مثل 

فملالليهثس ننول فايشني فرزت، وفزعت 
حشئايما أزل قلم ، فيها يضئي غليه كانث غباءة 

.K قومان يا ؛رقم ت قال ، أصلخث 
الفزع.)ا(ااذعر:





[١  ٨٣٨ ]L^V  ،قال المحمي، يخني بس يخنح■
أئةأسه، غن ، خاؤء أَوي بن الخزيز غط خدقئا 
اللهزئوو جزج ض ، ثنأو تغد بى تهل ئمغ 
الله.،زنوو رجة جرخ • فقال احد، وم ي. 

،زأمحعه علن التتصة وهشممتا ، نتاهيته وكسرت 
،الدم ئغسل ه الله زشوو بنث قاطمة هكائث 
—اهميه ينأفن، طال-؛ أبي بى علي وكال 

الدميزيد لا القاء أف قاطته نأت لقا ف، 
صارحش فأحرقته حهبمم قطعة أحدث كثزة إلا 

الدم.فانثمتّك يالجزج، ألصقته قم ، ومادا
.ررناثحجامهوومك<ا)ع(:يف0 

القيمة.الأربع الأسان إحدى الربامة: )١( 



خدفنا: قال نمد، بن صبماقثية [ ١ ]دائرا/ 
همناوئ، القالرخئن غثي ابن : بمني يجفوث، 

سألوهو؛ سغد، بن سهل سمع أئة حازج، أبي 
إئيزالئه —ا أق—ال ققالئي.، زتول جرج غى 

زنناش.، زئول جرح شل كاف نى لاعرفن 
ذكرثحوتم دووي، ويماذا ، الماء يثكب كاف 
وجهة،وجرح 3اذ؛ أئة عير الغزير، غني بث حب 

ثسزت.: هشث : نكال وقال 
ووهيربنسنته أبي بن أبوبم ُءزمحاء [ ٢ / ١  ٨٣٨]

عقر~أسي وابن إبرامحم بن ؤإسخائ حرب 
بنغنزو وحدقئا : قال عتئنة. ابن ض - جمبما 

ؤهِا،ئى اللي غني أحتزثا قال؛ الخامرتي، سواد 



ءألجالإ1ءيك؛

بنسعيي؛ غذ ' الحارث عنزوبث أ-حبزيي قال؛ 
تهلبث قخئد وحدقتي قال؛ ■ هلال أبي 

•قال ' نرقم أبي ابث حدقني قال؛ التميمي، 
عث'كلهم، ~ مطزف ابى ت بميي فخمي، خدقنا 

غنث، الخل؛ بهيا تغد بن تهل غث حازح، أبي 
ابنأديهلأل:أصتاشتي..فيس 

•وجهة جرخ فطرف؛ ابن حديث وفي وجهة، 
:د1ق قس، بن نئاكة بن الئه ص'ناعند [  ١٨٣٩
أ'لأش، غن قات، غن شلنه، ئن حئاد حدقنا 
ؤشجُاحد، يوم زباهتثة كسرت الله. ننول 

ويمول؛غثة، الدم ينك يجعل رأسه، في 
■بالرأس ابرح القحرالشجة؛ )١( 



زياعنته،وفنروا ثسثهم، شجوا قوم يملح رركيت 
سي1شمض\و وفو 

[.١٢٨:عمران ]آل ألانرثيءه من لك 

شيننمسر،ئال1
شقيق،غى الأعمش، حدقثا I هال وكيع، حدقنا 

الله.،زنوو \ث!خأر ئأيي ت قال الله عند عى 
وموبمتخمحزنة صزتة الائط؛ من نثا حكي 

مإئهمامحلفؤبي، ررزب ليمول؛ وجهه، غذ الدم 
.يغاومول؛ا لا 

صبمتات فال ثية، أيي أبوبكربى صبماه [ ١ /  ٠١٨٤ ] 
فوبهم؛؛ألمحا عنن الأيبياة صبر ُرباب ■ خ( )ي 



يهدا. . الاغمس. غن يثر، ومحمدئى وكيغ 
•نييه ص الأم مهوضبمح فال 

حدقنا؛ قال نابع، بى محمل كيتنا [ ١٨٤١]
بنهماع ض مغم—ر، حدقنا ; قال الئراق، غني 
اللهننول غى أبوهزيزة، حدقنا ما هدا ت قال منثه 
■الله. ننول وقال ت منها أحادث فدكر هي، 

،الله.؛؛ يرحول فعلوا قوم غلن الله طب ر)اسثاو 
اللهزثول، وقال نياعتته، إثئ يثثز وهوحينئد 

اللهزتول، بملة زحل غلن الله غشنا رراثثد ; . 
■١^^٠' سبيل في 
اللبننول فتله س غش اللي افتذادغف ررياب ؛ )خ( ي0 



mm

^زينمخم-وينأتال
■يعيي الزحم، غبي حدثثا قال؛ الجعفي، 

عس، إسحاق' أبي ص ركرثاء' ض نلبماف، ابن 
:قال نئغود ابن عن الأودئ، ميمون بن عئرو 

،التئت عئذ يضئي الله. ننول بئثما 
ثحرتوقد ، جلوس لة وأصحاب جهل وأبو 

أوفمت جهل أبو فقال إلام، ُ جرور 
كتميمي فشضئة فتأحدة، ملأن بني جزور تلا 

هأحدة،ائمو، قى أثمائتعث تجد؟ إذا محمد 
مال؛كتمئه، بنن وصغة النّي. تجد ملئا 

اكي^أذى بن اي. نمي ط ررباب )خ(: ي 0 
.وئغائبغلنهم<ا

■الناقة الخملأو : )١(ابزوو 



بمص،علن تميل بمتهم وحض ، هاتثذحكوا
أظزمكاتِليطزظضبج

رأسايزيغ ما تاجي واشي. الله.، زنوو 
وهي~ هجاءت قاطمة، قأحتز إئتاق ايهللق حتى 

عليهمأقتلت فم غنة، ه قعلزحث- جوئرية 
صوئة،رقع صلاثة اشي. قفنى قلما شمهم، 

تألقإدا قلائا، ذغا ذغا إدا وكاف غليهم، دغا قم 
فلأنفزنش® غليك اراللهم قال؛ تم ، قلائاتأل 

الصحك،غلهم يهب صؤثة تمدا قلما مرات، 
يائيغليك رراللهم قال؛ ثم ذغوئة، وحاقوا 

زبمغة،بن وشنا زبينة، بن وغتنأ ، هنا، بن جهل 
بنيغميه حلف، بن واسه غميه، بن والوليد 

قوالذيأحهثئخ، ولم ويكرالشائع ~ م-ميطآ؛ أمي 



سشالذيى نأيت لقد ، المحي محمدا. تغث 
؛ياالقي إلث تجبوا قم بدر، يوم صرض 

مدافي علط عمته بن الولد ؛ أووإثخ\قِ \و( و' 
.الخدث 

تثارثى ومحمد مقى بن مخئد صبما [ ١ / ١ ٨ ٤ ٢ ] 
بىمخئد حدقثا ؛ فالا مثنى، لإبن ال1هفئ و~ 

لشؤختات ال ق، شنته حدقنا ت فال جعفر، 
عسمبم-وني، عمروبن ص يحدث أبا!نحاق، 

وحولةشاجي الله زشول بينما ت قال الله غيد 
بئلأمعط أبى بى عفته جاء إل مرئش، ٌيى ئاس 

يزمغملم اللي.، عش'ظهررنول ففدقة جزور، 
امح.)ا(الف:





ُ م يقزيض،غليك اراللهم ؛ يمول ، فلاقا يئشحب 
المءاككس،مطكس«هدا،

ولرحلف، بن وأتئف عمته، بن الويد مهم وذكر 
الئايغ.وئسيث أتوإسخاى؛ قال يشك. 

حدقثا٠ هال ، ثس—؛ بى سلمه وملاق لآةدا/ّآ[ 
حدقئا: هال وهثؤ، حدقنا : هال أغص، بن الخنس 

الليعني ص ميغون، عمروبن غى ، أبوإنحاق، 
علنفدعا التث، ه الله زشول : ض 
بسوأنئة جهل، أبو مهم؛ هرم نفرمن ستة 

زييغه،بن وقيته نسعه، بن وغتتة حلف، 
زأئئهملقد ياللمه، ميم ها مغط، أيي بن وغمته 

يوماوكال الئنش، غئزئهم هد بدر علن صزعن 
.خاوا



شنجبن غمرو بى الت1اهمأحمد، أبو وكش [  ١٨٤٣]
-الخايرئ ثراي بن وينزو تختث بى وخزقله 

وف،ائس حدقنا ت قالوا قتماربه، وألفافئهم 
:قال شهابي، ابن عن يوئش، أحتزيي ت فال 

الشيروج عايثة أَف الربير، ئى عروه حدقتي 
اقاكساش.;هخدقة،أئه

مسأشد 'كاف يوم علئك أش هل ، الله زشول يا 
وكاذ، قوماك مس لقيث أرلمل ت هفال أحد؟ يؤم 
غرصتإذ ، العفية يوم منهم لقيت ما أشد 

فلم، كلأو غيد بن قابيل غيد ابن غلى نسي 

,قومه،، أذى ين س المحي لبي ما لاباب ■ رخ، ل ه 
.ومكة منن بتن ■ العقيه ( ١ ) 



mm

غلئمهموم وأنا فائطلمف أزيت، ما إلئ يجتني 
فزفت، اشاو؛ارا، بقرن إلا أنتفي فلم وجهي، 
فإذافثظزت أظلتني، فد سخابة أنا فادا رأسي، 

ضعفذ ه الله إن ت فقال فناذابي، جزل، نجها 
إليكبغث وفد غليك، ردوا وما نك، قومك فول 
فناداني: فال يهم، شئت يما لثامزه الجبال ملك 
مخئد،يا ت فال ئم غلي، وسلم الجبال، ملك 

ملثوأنا نك، قومك فول ضع فد الله إن 
با'مرككامزني إليك؛ ربك بمني وفذ الجبال، 

يهمغلأيى أن ئث شإن ئت، شا فم
يل ١١; آلله. زصوو نة فقال ، آ، الآ-؛مثجص 

.كم( )٠٨ مكة عن يبعد تجد أهل ميقات •' الثعالب قرن ( ١ ) 
بمكة.حبلان ■' الأحثسان ( )٢ 



ءغ؛لإأييو

اللهيغني مص أصلايهم من الله نخرخ أن أنجو 
.سئارايب نشرلئ لا وخدم 

~سعيد بن وي يخئ بن يخنث حدمحا [ ١٨٤٤]
أحبرنا٠ يحين قال • غواثة أمي ص ّ كلأهما 

بنجندب غن ئبمي، بن الأسود ض أبوغواثق، 
فيالئه. زشول إصتغ دمثت ت ئال ضئال 
تممال المشاس، تلك يغص 

يبيتإصع إلا أنت ررهل 
.لقيتءأ ما اللمه ر،نيري نفي 

بنؤإرنحايى ثنته أمي أبوبكربن صبماء [ ١ / ١  ٤٨٤ ] 
;أ(الأصلأب:صلأ

■أقسوء،؛ الئيي لقي فيما ثئة ررباث * ف ح 



بنالأنوب ض غيظ، ابن غن ~ جميغا - إبراييم 
فيه الله زشول كاف •' وقال الإنئاد، يهدا قيس 

غارفةكث'ا'بم/

أحبرنا؛ فال إبراهيم، بى ىثباإسخايى [ ١٨٤٥]
جندتاتيغ أئة قيس، بن الآس-ود غن شمتاذ، 

فمالالله.، زشول عش جئريل أبطأ : يمول 
•قك اللة ئأئرل محمد، ودغ ئد : الئ_ئريل 

وبلقودق—لق ما ان نئ إدا ؤأكل إ ألصئ ؤز 
■"١[ — ١ ]اكحئ؛ وماقق؟؛' 

الحوادث.من الإنسان يصيب ما : الكبة ( )١ 
زبلقويعلق تا ؤ قوله؛ ؤيي بئة ررباب ت )ع( ي 0 

3تاققبم.



يىئإنزاب؛وسدنن
،أحترنا ت إشحائ محال . نافع لإبن واللمظ ~ زاؤج 
حدقنات قال آدم، بن يحتئ حدقنا نافع ابن ومال 

ينمعتت ل محا ، قسن ئى لآُئود ا غن رهير، 
ال1هنمول ائثكئ ت يمول سهتال بن جندث 

:محفاJغ اقر1ة، تجاءتة ذلأثا، ولا ككن بمب هم 
ئدش_ئهوائك يئوو، لارجوأف إثى محمد، يا 

تيآل ق_لأث، أؤ كنثئن قئد قربك أنة م ئركك، 
©س-مح -لإذا وآلةف ؤؤآل-صمح ت ال1ةهق ئأئزل 

.٣[ — ١ ت ]الضحئ وتاهإا؛ه ربلث، ناودعك 

بنومحمد شئتق أووبكرئنأو-ى آوصبما إل ]
جعفر،بن محمد حدقنا I قالوا بئار، وابن قض 

تقال إئراهيم، بن إسحاى وحدقنا ت قال شغتة. غن 



عن، 'كادهما — سفتاف حدقثا ت محال المالئ، أحتزثا 
.ثحوحدهماالإسناد بهيا قيس الأمدبن 

لابنواللمظ ِ حميد بن وعبئ رافع بن ومحمد 
أحثزئاالآح_زان؛ زقال حيفنا، قال؛ زافج، 

الزئرئ،غن محو، أمحزثا : قال الرزاق، غني 
البي.أل أحبزْ' ربي بى أسامه أف روة، عص 

يدكئة،ثحثةظيمه ء1ثهإ'ةافت جمارا ركب 
إلثاللهوصنرءغلنأذى'؛بابدغا؛الشيرخ(؛له 

.ائئناسى؛ا 
الحافر.لذوأت ونحوها الرذعة : الإلكف )١( 
زوائد.له القطن الحريرأو من نسج ت القعليفة )٢( 



عناذة،بن سعد وهونعود ، اسثامة وزاءه وأردف 
وئُ-ثقبل وذبك حروج' بن المحاوث بيي في 

سميى

يهمفواليه—وب، —ان الأؤ؛ غت—دة وائمئركثث 
بمنالله غني التجلي وفي أئ، بن اللي غني 

الدابةعجاجه النجلش ؛ عشتتُ يلئا ززاحه، 
؛ئال ئم ، يريانه أئمة انى بى الله غني حمر 

لآمحا'ًءغكنا،يمضي.،ب
ف4(وقرأ قق الله فدغائمإلتى فنزل وممث، 

التزءُأبجا : أنث بث ١^؛ غين 1قاو الق>آن، 
.الراكب حلف الراكب ت والرديف الردف ( ١ ) 
الغبار.ت )ّأ(العجاحة التغطبة. ت الغشيان ( ٢ ) 

)ه(اكغياي:إظرةاثلأالتغطة. التضر؛ )٤( 



ثوذئاهلا ، حما قمول ما كاتق إذ ، هدا ْص أحمس لا 
مناجاءلق نمن نحلك إثن زازحغ مجالينا، في 

اعشنازواحة: يل اللي غئد فقال علئه، فامحض 
فاستبت ئال ، ذلك ئجب قإئا ، مجالمنا في 

أذهموا حتن والتهود واكشركوذ ائمشلئوذ 
فم، ٠ ثحئذهمُ ه الشي يزل فلم '، نثواقثوار 

عناذة،بن معد علن ذحل حتئ ، ذابتة نكب 
—■حناب، أبو فال ما فنقع ألم ، أنغد ررأئ I فقال 
Iقال وكدا؟،؛ كدا محال ~ ابي ئى الله غبي ت يريد 
تفدهوالئه ، واصئخ - الله ننول يا — غنة اغثث 

سال.المهوض : التواثب )١( 
الأمرؤتبون يسقنهم •' أي ت والتحميض الخفض )٢( 

■عليهم. 



ضأئل م ونقد س، اJدى اللة أغطالث 
يالعمابة،ملئاائئحنزةأليثوجوةهبمصئوة 

بذك،ى قرى أغهواكة ^، JJIبالخز ذبك الئة زذ 
ممكنموجئزك،محاضُاتيه

حدقثات محال نافع، ئى ا[ىيزإمحمل 
كث،حدقنا ت قال المقى، ابئ بمني، حجين، 

صم،ضاينبجامنيثاسمس.
الله.غبي يشلم أف محتل ودلك وزاد؛ يمثله، 

القيسئ،غبدالاش 
بنأنس ص أسه، غن الئشز، حدقنا : محال 

والتمليك.التسويد التعصيب؛ ( ١ر 

,حسداالصرر صيق • الشرق )٢( 



sp  الق,ثنجذ نوأي : ه ٧^، قل : فال
زائطئؤ، حماراوزكت إنئه، هادط1ى فال؛ أبتي، 

الثىأئاة فلما ، سسحه أزض وهي المشلموذ، 
.ئاو:إتكئي،نيشسآذانىتجئ

والله■' الائمار مى زجل فقال فال؛ جمارلأ، 
:فاق بئك، ربما أطنب الله. نجمارزشول 

بكللنص قومه، ثى رجل الله بغئد فغضب 
صزثبينهم فكاف فال؛ أصحاثة، منهما واجد 

ثزلتأيها فتلعثا والنعال ى، زيايالجريد، 
ئاصلحوأألثومنينأقثقلؤأ من ظافثان ت فيهم 

سئتا4]الحجرات:آ[.

اللوحة.تعلوها الأرض السخة: ( ١ت 



ءجاا>اتيلآ

أحتزثات قاو ، ئ الشعل حجر بى  ١٨٤٨]
خدفثات قال علثة، ابى ت يعنى ، إسماعيل 

؛قال مالك ئى أنش حدقنا ؛ قال ، النيئ ثنبماف 
صنعما ا نثينقلن ررمئ ؛ اللي. ننول قال 

صزتةئد فوجدة نتغود، ائث فائهللق ا< أبوجهل؟ 
:فمال بلختتي، فأحد : قال تزد، حش غمراء ابما 

—قثلتموه زجل قوى نهل •' فقال أثوجهل؟ أئث 
قال: أئوميلز وقال : ئ1ل ئوقة؟ قتلة ; قال أو 

أتوجهل:ئلرمحمصهم.
*ئال النكراوئ، عمن بث صبتاحامد [ ١ / ١ ٨ ٤ ٨ ] 

)خ(:»بابمنيجهلينساِماليف0 
)ا(الآلكر:الزواع.



حدقنا؛ يمول ، أبى سجهث ت فال معتمر، حدقنا 
فغلما لي بملم ررمى • ق اللي ئثي قال قال؛ أئس 

نقولعليه ابن حزيب بشل أئوجهل؟اا 
ذني1عاط.ثنا ميلز'، أَدي 

اكللئ>ابا س!(إب
السّرربن الرحقن غني بن ثمخئد بن الله وغئد 

واللئظ- عتثئه ابن غن - كلاهما - الزهرئ 
:قال غئرو، غى شنال، حينما : قال يلزهرئ، 

®من•' ه الله رسول قال يمول؛ جائرا شمعت 
قالوزنوJائا١ الئة آذى فد هائة بن لكف 
أ0أتحئ، الله، زشول يا ت مئلنه بس محمد 

.^^٣،ص١٧^^٢، ت رخ^ ي ه 



ءل٤الإأ٤غمح؛

: JLiقلائل، يي ائدذ قال: ، ))٣،( :قال أمحلة؟ 
إفوقال بينهم، ندثرما لة، ممال قأئاة، ررئلءا، 

قلقا، عنائاُا؛ وقد صدئة أزائ ئد ص هدا 
ئدإنا : ئال كلئة، واللي وأيصا : ئ1ل تمنة، 

أئثئفلزإلئ حش ئدمة أو وم6 ، الآ0 ائتغثاة 
سلمنيأذ أزيت وئد ؛ ، JlJ، أمرة تصر شي؛ 

:ئ1ل يئاءثم؟ ثزفثني ثزهنني؟ ئمحا : ئال تلما، 
لة:ئال بناءنا؟ أنزهنك الغرب؛ ألجقل أنث 

أحدئا،ائس ثتث ئال؛ أولادكم؟ ثزهئويي 
ثزءُئكوذيمئ م، بى وسمين ثي رؤى • هبمال 

أذوواعده قنغم، ئال الئلاخ، يغني؛ اللأمة، 
اس.)ا(ءنائ:ألزسا

)'اآ(الوس:وءاءسادل:)آلأآا(نم.



بنوعشاي جبر، بن عبي وأبي ، بالحارث، يأمحة 
هالإليهم. قثرل ليلا، قدغرة قجاءوا ت قال شر، 

1ئىت امرأل قالت ت صرو عير ثال ت ءئ_متال 
هداإئما I قال ، ذم صوت كأئة صوثا لآسمغ 
الكرإلودنم،.إل وأبوذاي1ة؛ وزصّغة محمد، 

جاءإذا إئى ت محمد قال لأجاب، لئلا طنثة إلئ 
مئةانثئكئت نايا نأبه، إلن يدي أمد يشوف 

،وئومتوفح ئزل ئزل، فلما I قال ئذوذمخأ، 
،ثعم ت قال ، الطيب ليح مئك ثجد * فقالوا 
تقال العرب، نشاء أعطر هئ ئلاثه ئحتى 

فثم،ةثثاول فثم، ثعم؛ ت ئال مئة؟ أثم أف لي 
على.وإلقاؤه اليمني اليد تحت الثوب إدخال ت الترشح ( ١ ) 

الأيسر.المنكب 



منئانثئكن : قال أعود؟ أذ لي أئاذذ : قال ئم 
ممتلوة.ت ئال دوتكم، ت ئال قم نأيه، 

حدقئا: قال [وءشرنيينخ—ذب،  ١٨٠•] 
بنالعزيز عبم؛ ص علمته' ابى • يغني إنماهل، 

حنتر،عزا ه الله ننول أف أش، ص صهنكا، 
،يغني الغداة صلاة  IaJlLpفصلبما ; قال 

اوأنأبوطلخة، وركب ه، الله نئ ئزكب 
اش.فيزثبيص،محظبج،

اللم؛نبي فجد لثمس ركتقي قإف حيبز، وثاق 
■رربابعروئمحز'؛)ع،*يف0 

الفجر.ت الغداة ( ١ ) 
الصياح.بنور احتلطت إذا الليل خللمة : الغلس )٢( 
نافذ.ض أو ظفدا الضيق الطريق : الزقاق )٣( 



اشه،ُغنفخذض،ه،وانمشزالإزازُ 
لحلفلقا الله.، شي فخذ تنافس لازئ فإني 

نزلناإذا إنا ختن، خرط أنجز »الإن : نال الفنية، 
ثلاثقالها ، صناخ فتاء فوثأ و،تاحة 
Iفقالوا ، أعماض إثئ القوم حرج وقد ت قال برار، 

تأصحاينا بغض وقال ت العزيز غتد قال — محمد 
.غنولأ■'؛ وأصنثافا : قال واكسشُى، 

قال؛ثيتق، أبي تكربى أنو صبما [ ١ / ١  ٨٥• ] 
تقال سلمه، بى حماد حدقثا ت قال ، عما)؛، حدقنا 

رئفكنق : ال ئأنى غن ذاو_ت، خ__دذنا 
منلأمفل ا بالنحض محيط شوب ت والثزر الإزار )١( 

الخد.

■ابيش ؛ ر٢اا"اتجر،
وغلبة.فهزا فتحت الش الضوة: )٣( 



اللوزئوو قدم تنش وقدمي حنتر، يوم طلخف أيي 
وقدالشئس، تزئت جى فأئئثاهم ؛ ال قه 

بفئوبهموا وحرجمواشيهم، أحزجوا 
مخئد؛ الوا فق، ومنورهم ؤمك__اتلهم 

ررحرثه؛ الله ننول وقال ت قال ، والخميس 
|ذاثزلأاسوؤ،ض'ب1خاخنؤ،إئ

الطيني((،ئال:جماثٌ
وإنح1قُئنإبراهيم ت'ْما/'اءصبماإنخايىين 

أحترئاقننل، النشزين أحترئا ; ئالآ منصور، 
تماقال؛ مالك بن أش عى قثاذه، عى ثغته، 

كيلو( ٢ : ٠ ٤ ) ت الواحد يع كثيرة أوعية ؛ افلكاتل ( ١ ) 

■الحبال ت ازور ( ٢ ) 



mm

BI: ق1و الله.خئتز، زثول أئن  IjU  بتاحةنزلنا
■النتدبن؛، صتاح نشاء قوح 

""غثاد بس ومحمد سعيد بن ثتيبة صبما [  ١١٨٥ ] 
Iوهو خاتم، حدقثا ت قالا غثاد، لإبن واللهظ 

مودعيي أبي بن يزيد ص اينإساط، 

لئلا،هثشئزئا حئتز، الله.إل ننول مغ حرجنا 
تشمغثأألا الأكوع: لعامربن الفوح مى زجل فقال 

فنزل، قاهرازجلا غامز وثاق ْينئثئهاتلفُأ،؟ 
تيمول ، يالمؤ، يحدو 

■رربابثنيعرووحمرأأ)خ(؛يف0 
والأراجيز.والهتان! الهتيهات,، )١( 
.لهاوالخاء الإبل سرق : والخدو الحداء )٢( 



يخةالإاء؛تلآ

اللهلموزلآأنغئاسبما
ولأيناولآتص_1كا 

فاءفزذاواأكغااّاُ^
لافاإن 

طناي ومحن 
قاأنيبثا صخ إناإذا 

غلنثاغولوا ويالصتاج 
:قالواالشائق؟(، مدا ر)ةن : ه الئه زشول فقال 
؛الفؤ، مى رجل قال ، اللة،ااريزخمة •' قال عابر، 

;قال يي! أقثئثثا لولا الله، زئول يا رجتت 
ابتناأصختن ->ي-رقخأصزث1هم ا فأئبم

.،الأىار)ا(الأتمماء:



Mms-

هثحهااللة إل ت قال فم ث-ديدة، محمصة 
الذيالنزح فتاء الناش أنمى قلئا غلبجب، 
قفالكشثزة، ا تيرانأوفدوا يهم علنمت 

سي؟أئ غلن النتنان؟ هذه ررما ت الله. زاشول 
لمحثإ؟ا؛رزآي : قال لحم، غلئ : فقالوائوقدون؟؛؛ 

الليننول شاق أنمخئرالإس4:ُى، : قالوا
أؤت وجل فقال ، واكسروهاءأ ، رأهريموها رت 

قلمات قال ، ررأؤذاك،ا ت فقال ونقلوها؟ يهريموها 
قتئاوليهقضر، عامرهيه ستفا ؛ jLSالقوم"ثتنّافا 
نيفه،لباب ويزجغ بيفنيخ يه ضافاَ 

والمجاعة.الخؤع ت الخمعسوالخمصةوالمخمصة )١( 
أصحاب.ولها البيوت تالف التي •' الإنسية الخمر )٢( 
به.يضرب الذي طرفه ■' السيف ذباب )٣( 





وئئتة~ عند أحتريي ئال؛ ثهاب، ابن 
بنكف بن اللي عند ابن :فمال وف، ابن عئؤ 

يومكاذ نئا :  JlJالآكؤ,ع بن طة أذ نابك، 
ه،اللي زنولؤ نع قديدا قتالا أجي قام حنتن 
اللهننول أصحاب فمال ففتنة، نحتئمة علئه فارثي 
فيات قزجل : فيه وشاكوا - ذبك ي فه 

سلمه؛قال أمره، بغض فى وشخوا سلاحه، 
إقفززئولاذههضمح،ةهك:

لةقأذِل يث، أزجزرن أف بي ائدف ، زئول 
اعلمت الحطاب عمربس فقال الله.، ننول 

فمك؛قال؛ ثمول، قا 
تا(الرجن:يحرسبحوراسم.



اسننالولآاللةماوالله 
صكاولا قصدقنا ولا 

.صدقتا؛ ١١;الئه. زشول فقال 
غليiثافأهرلس'اتسأكينه 

لافاوفيت 

غلينابغوا فد وانئشركون 
٠ه الله وشول فقال زجري، قفنئث قلما ت قال 

اللهزسول فقال قالةأجي، ت قلث فذا؟؛، فال ل١مى 
الله،رسول يا ت فمك ت قال ، الأة؛ا١يزحمة رت 

زجلت قئوذ-و0 غلته، الصلاة نتهائول ناسا إل 
جاهداللمات ت الله زسول فقال سلاحه، مات 

ابناسألغ فم ت سهاص ابى قال ٠ مجاهدا،؛ 





اروالإيوزلأأنغظسبما
ولاولاقصدفثا 

اسء1أفزاس«
Iقال وربما ت قال 

غليناأبوا فن اللأُا' ))؛ن 
أبينا«إذاأرادوافتنة 

بهاصوكُ•ويرفع 
خدفثأئال؛ هى، ثم؛إ محمد 

عس، ثعته حدفنا ؛ قال ، ؛؛؛، ١٢بن الزحنن غني 
قدكرمثلة،٠ . . البناء شمنئا I محال ، إسمحاى أيي 
.غكا<ابغوا محي ١؛؛?.،؛، »إن : محال أنة إلا 

>;ا(ائلأ:الحاءة.
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حدقثات محال التثاج، أب—ي ص الواوث، عند 
اللهوزشول يزئجزوذ كائوا ت قال مالك بث أنس 
تبموثوق وهم عهم، مه 

الل4ملأخزإلأمحاص
الاضازوالمهاجرةقامر 

•فاعفر ٠ قائضز بدل شئتاف حديث وقي 
حدقنات محال حاتم، بس نخمد كش ٣[ / ١  ٤٨٥ ] 

حسدقثات محال طمة، بث حماد حدقثا ت محال بهز، 
كانواه نخمد أضخاث أ0 أنس، عث قابت، 
نخمدابايعوا ١^^؛؛ ئحئ ت الحندق توم بمولو0 

ح-أؤقال;ضانياد،ظمحاد
.أندانقنا ا م~ 



محثغالأس

زي.قيو:
»اللهلم1نامحخزالآخزة

للأنصاروالمهاجرة،،ياعمن 

،حاتم حدفثا ت محال ، سنعيد بى كيبمايثتته [ ١٨٥٥]
عيي،أبي بن يزيد ص إسماهيل' ابى • بميي 

خرجثت تمول الأكؤع بن سثلقة سمنغ .I محال 
الئهوسول ا لماخل وكائت دالأوفي، يؤد0 أذ قبل 

علامفلقيي : قال ، ثردأ"، بذي 
شاخاحدث ; مماق عوف، بن الؤحقن لخد 

.^^١٥فزدح ذي غروة رأباب ت آ )خ قه 
الوقغزيرةس.)أ(اساح:

المدينة.شرقي شإل حمل : ذوقرئ )٢( 



mm

قالأحدها؟ مى ت ممك اللي.، ننول 
تصرحات قلاث يصرحت ; مال ، ، أو(ُ ءطق

^'٢؛بنن U فأفنت : ث1ل ، صياخاةر٢؛ يا 
أذوكتهم،حتن وجهي ■ض ائدفغت ثم الخديثي، 

أوميهميجعلخا ، لماع ا مس يمفوف أحدوا وقد 
:وأقول ، زاماومحت شلي 

زعالاكابن ا أن
اكزمدز؛الؤئحّ

واتثنث، بتي؛ الئقاخ انثممدت خش قأزتجز 
.بنجد منازلهم كانت عدنانية، قبيلة ت غطفان ( ١ ) 
.الستغيث يقولحا كلمة ؛ صباحاه وا صباحاه يا ( ٢ ) 

المدينة.وغرب شرق حرنا ؛ اللأبتان )٣( 
هلاكهم.يوم : والمراد اللئام، : الرضع )٤( 



ءنلجالإ1جتو

النبي.نالناز،زجاء : قال بجمفلأيتثثزذة، 
الماءالقوم حمث قد إئي الله، ئّي يا ت فمك 
تفمال قاعة، الإلئهم فائمغ عطاش، وهم 

تمت فال ، ١؛ فأنجح ملغت الأكؤئ، ابن رريا 
حئنناقته، غش الله. ننول وثزدفني زجغنا 
.المدينه يحلنا 

Iئ1ل ، شثته 

بسإسخاى وحدقنا ٠ القاسم تى هائم حدقثا 
—_امالفيئ أث_وعا أحتزئت قال ، إبراهيم 

وحدقناغمار. بن ة عكرمغى ، ا كلاهم

العفو.ق والإحسان التسهيل لسجح اآ 
■ت ءآ رل 



حديثة،زهدا — الداريئ الزحمن غني بن الله عتد 
بنالله غيد الخثفئ أنوغلق أمحزئا : ئال 

وهوتعكرتة، حدثنا قال؛ المجمد، غني 
تقال سلمه، بى إياس حدقتي • قال غماو، ابى 

اللهزشول مغ الخدئسق قدمنا ت قال أيي، حدثني 
شاهخمشوف وغنتها محاقه غشزة أنبغ ثحى و، 

جناغش ه الله ونول قمعي قال؛ قزوتيا، لا 
قال؛فيها، نص ؤإمحا ذغا، ا قائ، الزكشة""' 

'-بأر؛■ ال قواسممبما، فتشنا قجاشغُ 
الئجرة،أصل في لنقخة ذغائا ه الله زشول 

المم.حول محا الحا: )١( 

ألتر.)أآ(ارموالركة:
.ماؤهاارتفع ت جاشت )٣( 



إذاخئى وبايع بايع ئم الئاس، أزل قبايغئة  '•قال 
،سلمه؛، يا اربايغ قال؛ الناس، مئ وسط في ك-ال 
أولفى اللي، ننول يا بائعتك ئد ; قك ; قال 

اللهونول وزآيي • قال ، رروأيذا« ت قال الناس، 
ال:هعزلآ،ضى:لهسةيخخ،ئ

،لمأوذزئه حجفة ه الله ننول فاعطايي 
ررألأ: قال ذيآجرال1اس،  jlJ•خشإذ'ا ج\ؤخ 
بائعتكئد ئك؛ قال؛ <؛ سالمه؟ يا يغني ثنا 
أونطوفي الناس، أول في الله، ننول يا 

يمالثالثة، محنايغتة قال ، قال؛ الناس، 
بذزققك ت أؤ ~ حجففك أين سلمه، رريا ت لي قال 

•حلد من مصنؤع الروس من نؤع • الخجفة )١( 
•حلي من ترس ت الدرقة )٢( 



كيياش، زشول يا : ئلث : قال أغطبمك؟(( !لي 
فشحكت قال إياها، فأغطبم، عزلا، عامر عمي 

الأول:ابمكابييدال زتولاش.،وئال:

فيتعصنا قشئ حش الصلح زاّتلموثا انقشر^؛ 
بنلطلخة شيعا ومحث ت قال ، ؤاصطالحثا بمص 

صُوسوآووص
اللثإلث مهاجرا ومابي أقلمي زثزكت طعامه، 
ئهةوأفل شنن اضطكا ئلئا : قال ه وزنوله 
فكتحشثجرة أي بتغض، تعصنا واحثلط 
فآئايىقال؛ أصلها، فى فاصتلجغت شوقها، 

يفغويافجعلوا م؛ئه، مىِأئل أزبعةمن 
إلىفتحولث فأئغصئهم ه، الله ننول في 



ءنجا|يامحي؛

،واصهلجغوا سلاحهم وعلموا أحرى شجرة 
منمثنائي ئاذى قض_ابمح1كاذ 

:قال ائزرئيح، قتل للئ-هامين، يا : الوادي 
اوئئكعلئ شددت يم سيفي، قاحقزؤلث 

فيصعئا فجعلتق سلاحهم قأحدت وقود، وهم 
مخمد،وجة ثرم والدي قلث؛ ئم قال؛ يدي، 

يمزسُإلآضننالوىمه
الليننول إلن أسوقهم يهم جئت ئم قال؛ عنناة، 
الخلان،من يرجل غامؤ عمي وجاء •' ال قه 

علنه اللي زئول إلن تقوية مكرر، : لة يقال 
سافشركث،سوز

يقيهالفرس على يزك سلاح من ثيء ت الجفم، ( ١ ّ 
•الأذى 



لهميخن ارذغوفم فقال؛ الله.، زشول إليهم 
ه،الله ننول عنهم فعما ويناْاا، ، اشيور بدء 

فًفلمق أدى وهؤ ؤ ؛ ئعالن اللة وأئزل 
أهفخمأذ بمد مئ مخه يبخلن غثئم وأندبمفم 

احزجئقم ت هاو ، 'كلها الأيه [ ٢٤؛تالغتح ه غليهم 
ييونص ببمقا منزلا فئرك المدينة، إلى راجعتث 
هاستعقر، الفشردل وهم ، جثل ~ لحت_ال 

وشووال1ههلةنمحطا
محرقيتت طمة محال ، وأصحايه . ايلشي طليعهُ 

،الهدنة هدمنا قم ، فلاقا أؤ مرقين الئيله يلك 
علاحوتاج قع بظهره . الله رسول قتغث 

الخثر.وأمال الصدق عن الانحراف الفجور: )١( 
•العدو لينظرمحر يعث من الطليعة؛ )٢( 



ننسمغة وحريث ، معة وأثا . الله زشول 
إداأصتحنا قلما الفلهر، مخ اثديه طلحة 

اللهأعازغلئ قد المزارئ الرحض غني 
:ممك : فاق راعية، وقش أجمع ئاسائة .، 

بنطلخه هأبلعة الفرس، هدا حد رب،اخ، تسا 
ئدالمثريع أف الله وأحثزننول الله، عبئي 

غشنمت فم : ثال ، سزحيُ'"ُ غش أعاووا 
:ئلأتافئاذئ_ث الئديئة، هاتثم؛ك أنمةُه، 

أنميهمالفوج آفاو في حريئ فم صثاحاة، يا 
يالقوُ؛ُوأوسمز،أمو:

)ا(س:لخادالإلوالحلبينمضوس.
الأتج.)آ(الرحوىرحة:

ا;تفعءنالأ;ض,)*آ(اهة;
■الميتة هام الالبل؛ ، ٤ ر 



^^١٣ص؛ 
نخلهشهمافي فأصك زجلامنهم، قألحى 

:قال محق، إلن الحض ٢ ئملُ حلمص حش 
ثك:

خنظو1ئااطاهمع
الرصجمحزم داليزم 

قادا، ؤأ■عقزJهم ، أوميهم زك ما ، هوالئه ت قال 
أصلهافي فجلث ، تجرم أثث قارص إلي زجغ 

،الجبل ثصايق إدا حتن يه هغمزت ، زميتة ثم 
هجعلست، الجنل غلوت ئفتسأيقه في قدحلوا 

الضرب.)أ(الصك:
•والسكين والهم الرمح يدة حد ت النمل )٢( 



بم٤اiءةغلآ

أنتعهمكديك زك ئقا ; ، JUيالججازة، أزد-يم 
الليظهرزئوو من بعم من اللة حلق قا ختن 
شموبينة، بيني وحلوا ظهري وزاءَ حلمتة إلا .، 

صلهئنأكؤامحنسصثزذ3
إلاقيئا يطرحويئ ولا ، ينثخمول ؛ رمحا وقلاثئ 
يعرشهاازة الجبممئ ا آرامغليه جعلغ 

منمتصافا أتوا حى ، وأصحابم، ه الله زسول 
الق—زارئ،بدر بس يلأل أئاهم ئد هم ةLذا قنية، 

وجلشتيثغدوذ، ت تعنى ~ يثصحوف هجاشوا 
أزى؟الذي هذا ما ٠ الئراوئ فال قزن، رأس عش 
^^خواشماقازثاطي:لقيثامنهدا قائوا

صمنينيسيخا،قالشفم
بيا.لئهثذى وئنصب ثجمع حجارة ت الأرام )١( 



منهمإلي مصعد •' قال أزبغه، منكم ئئر إليه 
منأقكثويي ملئا : مال الجيل، في أزبمه 

لا،؛ قالوايغرهويي؟ هل هك؛ قال؛ الكلاح، 
الآك_وع،بس سلمة أئا قك ئال؛ أك؟ نمى 

زجلاأطلب لا مخئد.، وجه كرم والذي 
ولآبملكيثومح،قال

برظقما فرجموا، قال أظى، أثا أخذهم؛ 
الله.رسول فوارس زأيق خفف ُكايي 

لم\لأتحز؛أؤوLi !■،4:قال الشجر، بحللوو 
وغلئ، لاثضاوئ ١ ئث1ذ0 أبو إقر٥ غش ، الأشدئ 

فاخدث; ثال الكندي، الأنود بن المئداد إترْ 
:ئك قديرين، مولوا قال؛ ، الأسم، يعنان 

اللجام.صير : العنان )١( 



ًءخ'محظ:

يلخقحش يفثطغولأ لا احدوهم، أحرم، يا 
إذسلخة، يا ت هال وأصحابه، ه الله زشول 
_ةاوجئأذ الآخرؤوةاسم والتوح يالله ثومث محت 
الئهاذة،ونص بيني ثحو فلا خى والنار خؤ 
:قال الزحخن، هووغني فالتش قحئبمة : فال 

الرحمنعند وطعنة قرمة الزحمن بعند فغمز 
فارسقتادة أبو ولحى فرمه غش وثحول ففتنة، 
فقتلة،فهلغنة ئحئن، اليغني ه الله ننول 

أغدولثبعئهم ه، نخمد رجة كرم فوالدي 
أصحابمحس ززايي أرى تا خش رجلي غش 

فنليميلوا خش شيئا عيارهم ولا ، M نخئد 
لة؛ثقال ، ماء فيه ثنِح إش القض عرومح_؛ 

الخساين.بى الفرحة ; لشعب ا( 



قنفلزوا: ئال ءطاس، وهم منة ليشربوا فزد؛ دو 
:بمني عنة، فحكهم وراءهم، —دو أع إلي 

:ئال قطرة، منة ذائوا نما غنة، أيلتبجم 
فألحقفأغدو قال فيفنثة، إيئ£دول ؤيءحرحو0 

ُمحمي،ئئضُ في بتهم فآصكخ منهم، زجلا 
ئك:: ئال 

انزالأكوعخاJظوأفا 
واد-ولمقزمالرص-ع

:ئك : قال ، بكره أكوعة امة، ُ ثكلتة' يا : ئ1ل 
وأزلوا" ثال ، بآكرة أكوعك ، ثهسه غدؤ يا ثعم 

إلئأُئوبيّا يهما فجئت ت قال ، قيئي غلئ هرسن 
)١(الغص:ضاممف.

ص:فقداترنمأوسبمزضالخانم.



ءابرب~تؤيخؤولحميي ت قال هؤ الله زشول 
اثفتوص ، ماء فيها وسطحة لتن مى مدقه فيها 

القا؛وهوعلى ه الله ننول أثث ئم ، وثميت 
أحدفد الله. ننول قادا غنة، خلئتهم الدي 
الئئييىمن ان-مملئة شي؛ ركز الإبل تلك 
الإبلبن ئحرئاشة بلال ؤإذا وبزذة، زئج وفق 

هويئويؤإذا ، الموم بث انثلمدت التي 
؛قال ، وسامها كسدها مس ه الله لزنول 

الفو،مث قأئتخنب حلني اللمه، نحول يا ؛ قك 
محبرإلأبنهم نش فلا القزم، ئأ'ئغ رجل وائٌ 

بدتحش الله. ننول فشجك فال؛ قتلتة، 

.المإه أواق من ت السطيحة ( ١ ) 
•ظهرالهتر عك شحم كتلة ت السنام ( ٢ ) 



أئزاكصلمه، رريا فقال؛ الثار، صو؛ في ئواجدة 
؛فمال أكرمك، والدي نعم ت هك فاعلا؟؛( كنت 

فجاء: قال ، أزضءطمان(افي نئمرزن؛" الأن #انهم 
جرونا،هلال ثحرلهم •' مقال عطهاف، من زجل 
أثامحم: فقالوا، عناوانأوا حليها 'ق_ثفوا فلقا

قالأصتحئا، فنما هاريئ، فحرجوا القوم، 
،أبوففاذه اليوم فرسناينا حير رركاف ت الله زسثول 
الليونول أءطايي ئم قال؛ سأن1اا، زجانيئا وحئز 
الراجل،نشهم القاوص، تهم همص؛ ت. 

زشووالئؤ.أرذفني ئم ، جميعالي فجمعهفا 
■قال المدينة، إر راجعتن العصثاثء غلى وزاءة 

الأضراس.;)ا(النواجاو 
للفسق.يصنع ما ; الترئ )٢( 



الائماومى زجل زئاف قال سز، ئحى قضا 
إرفشالي ألا ؛ تمول مجعل ت قال ، شدايئنؤ لا 

ذلك،يعيد قجغل متايق؟ مى هل المدينة؟ 
ثلاقة،ثك:محتكرممبماضغن فلقا : قال 
JLب؟! ثه_اث ولا  J ، يكوذأذ :لأءإلأ

بأبيالله، زشول يا قلت؛ قال؛ الله. رسول 
،شثث« : قال ، الئ:وو قلآ'شق ذويي وأئي 

رجلئوثئث اده1،إئئك، ئك؛ ت ال ق
أؤشرقا غليه فئطت قال؛ هغدوت، قطقزت 
إترئ'في عذرت قم ئثيي، أجقي قرش 
ختنزئغث ئمإئى شرقئن، أؤ شرقا علمنه قربك 

الوثوب.: الطمر )١( 
.الصوت، )منتهى الشومحل الشرف )٢( 



فدI محلت ت محال 'كتمته، بص يأصكة ت محال ألحقة، 
نمقثة!ر: فال أظن، :أئا قال والله شفث 

ؤشليال نلاث لسنا ئ1 قوالله، ت قال ث، المد 
فجفل: قال ؛ ٥٤الله زنوو حئتزقغ إلئ خزحئا 

:ينجز غابر غئي 
اثغااسنئاااألزلأ فالله 

صلنناولا قضيفنا ولا 
انفعننثاذّا فصلك غث وقحى 

لاقيناإذ ض\ووو\ا 
عامل،أنا : قال هدا؟أا الله. زشول محفال 

اسئمزا ومحت ال ق، سك،؛ وبرلعمزول؛ا ت ال ق
اهنقشهد،إلا يحصة لإسثان زشول.الله 



جملوهوغلؤل الحطاب بن غمز محثاذى ت هال 
تثال بغامرا متغثئا ما لولا الله، شى يا ت لة 

مرحبقلآقهم حرج ت قال حئتز، قدمنا قلقا 
تويمول يحطرفتنفه 

مزحبأئي خبمتز غلث فذ 
مجرببطل الثلاج قاكي 

انمزوثإذا 
;فمال عامر، عمي وبرزلة ت قال 

غامزأئي حيتز غيث فذ 
معامزبطل الشلاج شاكي 

فيمرحب سفن هوئغ صزبثئن فاحتلها ت قال 
للمبارزة.متعرضا بنفسه معجبا تيز0 ت بسيفه نحطر ( ١ ) 







الفتحكاف قم ققثلة، ، مزخسا زأس محصرث ت محال 
■مش 

بنمحمد حدقثا ت محال إبراهيم الشيح محال ز[ ء] 
بنغن الصمد، غبي حدقثا ت محال ، يحين 
.بما/.غئار.

لاودئا ئوُئض بى أحمد وحينما [ ٢ / ١ ٨ ٥ ٥ ] 
غنمحمد، ال1صؤني حدقثا ت محال الشثمئي، 

.؛ Jl^j. . . ءرتكبحمة 

حدقثات فال الناقد، محمد تآ'هلأأ[طوصروين 
عكسفيان بن إبراهيم زوائد من الحديث هذا ( ١ ) 

أة-يتهمكق ززفوآلذى ت ثغالن فوله في رأباب أ )ع( ل ٥ 
.■فظ؛ب 



سلمه،بس حماد أحتزنا ت قال هاروف، بن يزيد 
زجلافمايثن أ0 مالك، بن أنس غن فائت، غن 
جتلضو0يذ ننول علن هطوا ه م ؛_ 

،ييدولبمئْامآ(.مح،
ثحتاهم،عانئنا يفأحدئم زأصحايه، 

ءن>=ثلمأندتهب ، is"^كى ؤلمؤ ؤ ت ه الئة فأيزل 
أظئركمأن بمي بى مئة يبخلن عنئم وأئيتا=فم 

[.٢٤;]الفتح 

حدسات قال قننه، أبى بن أبوبكر يبما [  ١٨٥٧]
ستيثة،بس حماد أحبزثا ٠ قال هاروف، بن يزيد 

وثيف.مكة بتن يقع وادي ت التنبم ( ١ّ 
.قي النشاء حزؤج ررباب • )خ( ي ك 



يومائح_دت ئلم أم أف أش، غى ثابت، ص
تفقال أبوطلخة، فرآها معها ، حنجزاحئين 

لهافقال حنجر، نغها نلي، هزئأم اللي، ننول يا 
:فاك اوخنجز؟« هدا ررفا ه: الله ننول 

بفزتالمئر'5ئ مئ أحد مني ذJا إل ١دحدJة، 
فالث؛، يصخلث، الله. رسول فجعل بطنة، نه 
؛الطنما؛ بس بعدئا ش اقتل الله، زئول يا 

سلم،أم يا ر؛ ت الله رسول فقال يك، ايهزموا 
.وأحتّناافدض الئة إذ 

حدثناقال؛ حاتم، ئ مخمد [وصي ١ /  ١٨٥٧]
حدثناقال؛ سلمه، بى حماد حدثنا قال؛ بهز، 

بنأش ص طلحه، أبي بن الله عند ئى إنخائ 
الشق.)ا(او؛ر:



قئظوسسٍعمم_سسعء
ظكنيبم:أ؛م،ضيهس.شو

قابت.حديث 
أحترئات محال يحنئ، ئى يحين كدمحا ٢[ / ١٨]٧ه

٠قال أنس ص قات، ص ، رشليما0 بتئوئ 
بىوبموأ سليم، يأم يغرو الله. رسول كاف 

ويداويئ، الماء قيمه-ئا ا عزا الآثص،ارمما،إذا 
الجرحث•

الدارئ،الئ-نمن عند بن الئؤ ]'اْا/ا/'آ[ءشغئد 
أبوينئرت وهو عمرو، بى الئه عبد حدقثا ت قال 

حدقناI قال الوارث، غئد حدقنا ت قال ، ١^٥٢^ 
:محال أنس غن صهف، ائى ت وهز العزيز، عط 

•رربابءثهنيخموجالئساعضاّؤ؛ا • ل ه 



البيض الناس ناس؛_ ائهرم أحد يوم كال لما 
؛وأئوطلخهبصندىالئبؤ.ئجوتُ .، 
ناميازجلا أثوطلحه ؤ'كال ت قال ، بخجمة عليه 

،ا فلأناؤ ثموُمئن -د سننمزيوميو'ق، الننع شديد 
النيل،مس نمؤسابيةته الوجل فكاذ ت قال 

ال1هشى يشرف ت قال طلحة، لأبى ائثزها ت محيشول 
;أثوطلحه فيعول اوه_وح، نفلزإلى يه 

لاتئرف؛وأم، أنث بابي الله، ني ا ي
يوفقشري الفوج، سفاح قص نحتهم يمحسك لا 

بئر،أيي ينث عايثة نأيت ولفد ت ئال ئحرلأ، 
المرس.ت المجرب )١( 
الوترتحوس.جدب ت الننع )٢( 
والنبال.السهام وعاء ت الحعية )٣( 



حدمأزى ، ثمشمرثان ؤإئهقا دت-لثثإ وام 
ثم، مثويهئا غلن القنب ثنملأن شريهمأ 

ثم، هثملآنهساثزجغان ثم أفواههم، في ثمرعاء 
الشئفئوقع وثقي الفوح، أفواه في ئهرغاء ثجيئان 

منقلأنا ؤإئا قزش، -إئا أيينشئ نيئ تئن 
.التحاس 

\ئئ ط ئبآ قض 
جغثرض؛ص بلال، ابئ ٠ يغني ءثلبمال، حدقثا 
ثجدةأف هرمز، بن يزيد ص أييه، ص ، محمد 

.الخلاخل.: الخدم )١( 
الصلب.مكتشا : وهما للظهرتان، : اكون )٢( 
ويحديى،العسفي ني لوو-تاء ينهم لا ررباب ٠ رخ؛ ف ه 

•الش؛؛ قي الولدان وقل 







'النوثى نتجر حابأ؛ ص •ظ؛يثث، في إسحائ 
الئومث.الكافروتدِغ فتمثل 

شمنال،حدثنا ت قال ، عمن أبى ابل عزثا [ث ٢/١٨ت٨ه
غىاكهيرئ، نعد ص أنيق، بن إسمابمل غذ 

عامرنس ئجذه محت ئال؛ فزمن، بن يزيد 
والمرأةالغبي غن بمأئق غثاس ابن إر 

قلوغن لإخا؟ ثض فل : الخئثم بمتصران 
وغثاليتم؟ غنة يقطغ قض • المحح لغن ' الولدان 

إنه؛اكب نزيد: فقال فم؟ :نث القنتث ذوي 
:١^، ، أففلولا 
يخصزانوالعند ائمزأة غن ثألنى ئمحتث إئك 

نهماليس ؤإئة ثيء؟ لهما يقضم خل المعئم؛ 
.الخئض أفعال من فعلا يعنى ت الأحموقة ( ١ ) 





بىالرحمن عند حدقنى I ءار،مإسحايى تآُز[ 
الحديثبهيا . . . سيتاف حدقنا ت ثال بئر، 

طولقُن■
[١A٤ / ٥٨ ] أحتزثات قال إئراهم، بن صبماإسحايى

قال"أبي' ح-ئثني حارح' جريربن بث وهب 
تقال هزمن. بن يزيد عى يحدث محيتا سؤغث 

تفال لة، و1لأمذل — ح_اتثأ بى محمد نحدقني 
تقال حايع، جريزبى حدقنا ت قال بهز، حدقنا 

:قال هزثز، بن يزيد غن شغد، بن قئش خدش 
:قال غثاس، ابن غامرإر بن ئجد0 ثئت 

كثبزحئ ، كتابة ئزأ حنث عباس ابث محشهدث 
عكسفيان ين إبراهيم زوائد ْن الحديث هدا ( ١ ) 

.»الصححاا 



عنؤ11 أذ لولا زالله : غثاس ابن وقال خوانة، 
،عين نمة ولا إلئه، ئئق ا مفيه يفغ نتن 
ذيتض عن شألت إئك ; إيه هكثت : ثال 

أنثرى محا 3؛^ U؛؟ من : ذَكزالإة الذي القزبى 
عكاذلك فأبن هم، ئخى الله. وتول قزابه 
بمئة؟يممغي قثن : التيح غن وسألت . قوقثا
إلثؤودبغ رقد، ثنة وأويس النكاح، بلغ إذا قإئه 

ك1لهل ت وسأك يتئة. اثمفنن محقي محالة؛ 
أخذا؟الئشركث صبيان محل يمثل الله. وتول 

أخذا،بنهم يمثل نكى لم الله. زئول قإف 
ئغلمئكوف أذ إلأ أخدا، محنهم قمتل محلا وأئت 
•قتلة جثث الئلاح يس الحضر علم ت—ا بنهم 

.والأتباع بالطاعة نقرعينه لا من نعمة لا ( ١ ) 



rئقئقامح

سهمنهما كال هل ت وائغئو المرأة عن وسأJث 
لهمبجس لم ؤإئهم الناس؟ حصروا مغئومإدا 

.القوح عنايح ص يحييا أذ إلا مغئوم، سئم 
حدقثات قال وؤزي—-سا، أب—وحش [ ٥ / ١  ٨٥٨]

حدقنا! قال ناييه، حدقنا ت قال أبوأسامة، 
عسصنفي، اوق_حثارين غن الأعمش، س1ئمال 
ثيد0إشثتب I فال هزمز بن يزيد 

بيمنلم الخزث، بمش قدم • ■ • عئاس ابن 
.امحكإتمسذمذامحهإ

حدقنات فال ثتنة، أبى أنوذكربى يبما [  ١٨٥٩]
حمصهض هشام، ص نتبماف، بن الر-حءح غني 

في)خ(;«ي1بظنيمرجاصنياشء.■0 



ء؛غالأمحلثأ

'ئالث الأي—صاويؤ -عطثة ام ض بؤيومحآ، بب 
أحلقهمعزوايي سغ الله. زشوو قع عزوت 

ؤأذ1ؤيالشام، نهم قأصئغ رحالهم، في 
•الرض ض وأم؛ اليزخث، 

حدقنات ال قالناقد، عمرو ويبماء [ ١ /  ١٨٥]٩ 
ئىهشام حدقنا I ثال ساووئا، فئى يزيد 
الإسناد.يهدا • • .حثا0 

واللئظ~ بئار وابن مثنى تى محمد صبما [  ٠١٨٦ ] 
تمحال جعئر، مخئدبن حدقثا ت محالا مفني، لإبن 

بسالله غبي أف ، إسحاى أيى عى شعتة، حدقنا 

■رلبابغددمواتنيه« خ(: )ل 



زكغثتنفض الناس، يزيدحرجبمثئقي 
أنقم،ئئ ريي يومئذ 1أ2يذا قال؛ اسئشغ، قم 

بييأز؛ رجل" عير وببمه بيئي لبس قال؛ 
اللهرشول عزا كم ت ثة فمك ت قال ئ زجل وبيئة 

أئثعزوث كم ت فمك غئزة، تشغ ت قال 
فمات فشلت ت قال عزوة، غئزه ينبغ ت قال معة؟ 
:انمنر-أؤ ذات : ال قء_زا؟ غزوة أزل 

الغشنر.
قال؛ثنته، أبي دصبماأبوبمربس [ ١ آدا/ • ] 

غىرهير، حدقنا قال؛ آدم، ئى يخى حيفنا 
أومنة، سمعة - أرقم بن ؤند غن ، أديإنخاق' 

)ا(الأتماء:طلالشا.



بعدماوحج ، عروه عشزه تئغ عرا الله رشول 
الوذبع.حجة ؛ عئرها يحج لم هاخزخجه 

بنروخ حدقنا ت فال حربؤ، صبماوهيربن [ ١٨٦١]
أحتزئات فال ء ا زكريحدفثا ت فال ، اده عت

تتمول الل-ه غني بن جائر سمغ أئة أبوالربير، 
فال، عززه غشزه بشغ الله زشول مغ عنون 

أيي،مثعيي ، أح_ئا ولا —دزا ب أنهد لم I حابر 
غنأئخك م أخد، نوم غني؛لاه قتل ^١ 

■قط ءردة قى س اللمه ينول 

حدثنات فال شئتة، أبي أبوبعربن وكيبما آ ١  ٨٦٢]
محقيبن سعيد وحدثنا . بن نيد 

 o الييها؛ في مئة ررداب ت رخ( ق•



تجميعا قالا أئونملة، حدقثا ت قال الجريى، 
بزيدة،نزر الله غبي غن ، واقي بر حنص حدقثا 

غئزهننغ ه الله زشول غزا ت نال سه أض 
بم؛أبو يمل ولم ■ بئهس قمان ش قائل عروه' 
بنالله عيد حدثني حديثه؛ في نقال مئهى، 
ثزئدة'.

حدقثاI ئال حيل، أحمدبى وصش ]'آآ'ارا/ا[ 
،ابنبربمْ ض ثهض، ص نلبماف، متجربن 

تالله. زتوو ئع عزا ; قال أنة ل، عن 
.عئزهعززه

،حاتم حدقثا ت قال ، غئاد بى محمد صأتلجا [ ١  ٨٦٣]
وهو:يزيد، عن اب_نإن_ة-امل، : يغني 

غزوتت يمول سلمة سمعث ت قال ، عبيد أبى ابن 



فيئازحزيث عنوان، شتغ الله. ننول مغ 
غلينام—وْ ع—نوات، تئغ اكغويث، مئ ينعق 

ئد.بى أسامة عليقا ومرة أبوتكر، 
خدننا: قال معيد، بن ُ>محامحي [ ١ ]"اا'ا/ا/ 
:كلقيهنامحي محال عيرأنة الإنئاد، يهدا . .خاتم. 

■عريان نخ 

الاشنرئنزاد بن الله أثوغامرغقد صبما [  ١٨٦٤]
لأييواللمظ — الهئدائ العلا؛ ئى ومحمد 

غنثريد، غن أئوأنامة، خدقئا : محالا غامر، 
ئغحزجثا ت قال قوثث أبي ص ، بزلة' أبي 

بتثئاثم بته وشحي عراة، في س الله ننول 
.)خ(;»بابغزوةذاتانيٌ؛[يفه 



قئقتثسثرآاكاةثا، : قال 
أنجلناعش ئلثث ئئثا أظفاري، زسنفهلش قدماي 

محايما الرئاع؛ ذات عروه قئمث الخزي، 
تأبوبزذة قال الخرق. مئ أرجلئا غش نمنب 
ديك؛ثرة قم ائخدسثا، يهدا أئوثوشن محخدث 

قالأفشاه، غميه مى شيئا يعوق أف كأئة"كرة ت قال 
•بؤ يجزي واللة عتزبزيي؛ وزاذيي ت أثوأشائة 

خووض_زثم؛رر-زب،فل؛خلمسا

الحمل.(المم; )١ 
ركؤيه.ق نتعاقب : نعتقب )٢( 
.جلودهاالأرص وقطعت تقرحت : نقبت )٣( 

.في بالمشركن ثزكالإنتعاظ راباب ت )خ( ق0 



ءئفال>امحو

:قال مالك. ض مهدئ، نس الرمحن عبد 
حدثنيت قال لة، زالئئظ — أئوالطاهر وحدفنيه 

ضأش، بن قالك ض دف، ن اللي غني 
يناربن الله م ض اله، عند أيى بن المضل 

روجءائ-ثة' ض الزبير، ن عززه ض الآّشي، 
نملالله. زشول -محرج : قالت أنها غ، الشي 
ئد'قافزجل أدزئة ١ الؤبزة بحرق 'قاف فلمابدر، 

أصحاثفثرح ، وئجذه جزأ0 مئة يدكر 
قالأدزكة فلما زأدة، حى الله. زشول 
معك،واصيب لأتّائك جئت • الله. برسول 

ورسوبه؟؛؛بالله ررئومى ه؛ الله ننول لة قال 
■العميق والى عق تطل التي ت الوبر؛ حرة )١( 

الشجائ.ت المجوة ( ٢ ) 



دئ-شركاا،أنفين فلس ارفازجغ؛ • قال لا، ت فال 
P:cJli خئزإذاكئاداثزة'ا'أئزىُئض

الئئثة ممال مرة، أول قال نحا نة ممال الرجل، 
فننئ؛ ع قال؛ ~ لا نزؤ؛ أول قال ى . 

فآدزكةزجغ ثم ت ال ق، يمترك؛، أنتعتن 
و[ذ1بارئومى • مرة أول قال لةىا ممال ا، ياكدا؛ 

■ه الله ننول لة ممال ئعم، ت قال وزسولب؟<ا 

يىُنام؛ سنحه ن بش 
•السمرة شجرة ت الشجرة )١( 

والمدينة.مكة بتن أرض ت الييداء ( ٢ ) 
.^^( ٤٢النار )خ(;»_ ق 0 



تتغنتان اكغيزإ، حدئثا ت محالا نعيد، بى ومحتتنه 
وعئروخربا رمحئر1 وخدثئا • الجزابي 
-غتبمأ بن ض0 خدئئا ; الا قالنافد، 
غنالأنتج، غن الزناد، أَدي غن كلائنا، 

وفيالله."" ننول قال : قال فزيزْ أيي 
:غئزو وقال ه، النبي به طغ رهئر: حديث 
،الشأن هدا في لمزيش فنع ررالناش ت رواية 

،لكافرهمأ؛ وكافزهم مشلمهم 
حدقنات قال ، رافع ؛ J-Jمحئل ا[وىبما / ١٨٦٦ت

بنهئاح غن قغ>، حدثنا : قال الززاق، غني 
غنأث-وهزئره، حدقنا محا هدا ت قال منثه، 
وقالت منها أحاديث فيكر ، الله زينول 



هذافي لمزيش قيح ررالئاش '• ه الله زئول 
فيعوكايزخم بملمهم، ثيع سلمهم الئأن، 

.لكافرهم« 
ثال؛الخ-اريى، خبيس بث يمح، ط تا لماا"ااا 

؛قال جزيج، ائى حدقنا ؛ قال زوخ، حدقنا 
الئؤعبد جابزبث شمع أئة أئوالربتر، حدقني 

فيلفزيش تيع "الشاش ه؛ البي فال، ؛ يمول، 
.الخنروالشزرا

قال؛يوئس، ئن الله عند بى أحمد صيما [  ١٨٦٨]
؛ئال، أسه عى نني، بن محمد ئن عاصم حدقنا 

خذانزال، )رلأ اف زئول، ئال، اللي: عند قال 
•الأاساكن" ض ض ما الأمفىمنش 



بخةااه'لآلإ

جريراحدقثا ت قال سعيد، ئى تثيبه صبما [ ١٨٦٩]
سسهاتت محال سمرة جائربن ص ضتن، حض 

الهتج؛نس ومحاقه وحدقنا ■ يمول ه القي 
حابي،حينما ت ال ئتة، ؤالله_قل — الوايطئ 

صصمحين، ابنغئداللهالهئخال، يش؛ 
البيعنى أبي قغ ذحك محال؛ نقرة' جابربن 

ختنينقضي لا الأمر هذا ررإذ ؛ يمول سمعتة ، . 
ثكلمثم ت قال ، غفرح1يمةا؛ انما فيهم يمنحي 
قال؟ما ؛ لأيي فمك ؛ قال عني، جثي بكلاح 
■ارظ4مسمض؛ا دال؛

غنئفتاف، خدثثا عنز، أيي ابن صبما [ ١ 
.مى الحلعاء لاتاب ت )خ( ق0 



ءظقاء

ينضر،صحايرننسمزْقاو:

ئولهلماظضزبم،بصي.
قالماذا : أيى تأك فغلى، حفث بكلمة 
■راظهمبثقزيش® ؛ ففاو اللي.؟ زشول 

حدقنات قال ميي، منبث وكدنئامحثيبه لهآ'دا/آ[ 
غن، تئرْ جابربن غذ سقاك، غذ أبوغواثه، 

وولمقدتجآ»لأيزاوأئزالخدث ايهده1ا 
.ناصناء الناس 

:قال الاردئ، حالي بن هئاث >محأ ٣[ /  ١٨٦٩]
خذب،بن سماك غث سئمة، بث حقاي حدقنا 

منؤغث٠ بمول منمرة جايزبئ منمعت ت قال 
ابملمضدزاإفىنزال ررلأ ^ضلس.نيل:



فمك، أفهمها نم كلثة قال قم حiيهةاا غشر اقني 
•ررمحممى فقال؛ قال؟ ما : لأيي 

؛قال ، ثنته أيى أبوبئربى كدمحا [ ٤ / ١  ٩٨٦ ] 
عس، اثسئ ض ، ذاوي غن ، أبومغاوية حدسا 

فداءءلآيزال اقئه:جانجبنسئزةقال:ئال 
تكلمفم : قال ضزضمف؛؛ اض إني غرينا الأم 

منرركلهم : فمال لأيي، فمك أفهئة، لم يشي؛ 
•مزيض" 

تقال الجهضئ، غيئ ئصوبن صبما [ ]اءآى/٠ 
•غذي ابن حدفثا فال؛ وريع، بى يزيد حدقا 

لة،والثئظ — الثومحلئ عنفاذ بن أحمد وحدقنا 
غن، غون ابن حدقنا ت قال أزهر، حدقنا ت فال 



إلئائطلنت ت د1ل سمره بن جائر ض ، الشغي 
يراوررلأ : يقول نممعتة أني، ومجي الله. زشوو 

فقالغفرحليمة؛؛ اتني إلى منيعا عزيزا الذين هدا 
؟JLi: لأبي فمك الئاّش، يأجها 

رركل4ممحمحضارقالت

وأبوبكرسسعيد بس محتية صبما ٦[ /  ١٨٦٩]
توهو حاتم، حدقثا ت الأ ثثنته، أيي 

صمنغاو، المهاجربن ض اينإ'تمابمتو' 
إلثكثبت قال؛ وشام أبي بن شتي غابربن 

بثي؛أحثريي أف ثايع؛ علام قغ نقرة' بن جابر 
إو_تيفكتب قال؛ الله. زتول مس ممغتة 

■ٌريشا' بى الحلفاء منة ررباب ■ )خ( ق 0 



ضيللإاس
سءءعبمس*ص 

رجمغشيه جمعة يوم الله. زشول محتمهث 
ثئومخئث يابما الديى يزال رالأ ت فمال الأسلمى، 

منكلهم حليمة غفر افنا غلتكم يكون أؤ الشاغه، 
المشلمانمس ررعضينه ؛ يمول ومنمعتأ ، هريثزاء 

أوآل~ شرى ك بيت الاننص التيت يمتتحون 
الشاغهندى بين ^إن ت يمول وستمغئة ، كنرى؛؛ 

ررإذاI ول يموُتمعتة ، فاحذروهم؛، كدايين 
،بنته،، وأفل ينسه هليندأ ، حيراأحدكم الله شفي 

.ُغلى اا|نااإمزطر ; وشؤغتةيمول 
حدقنات فال ، نافع سن بمخئد صبما [ ٧/١٨٦٩]

صذق، أبي ابى أحبرنا ت قال قديك، أبي ابن 
أرملأئة شغد، بن عامر عن مشتار، بن جر قها 
والسابق.التقدم : لقرط ا( 







زجي،حش جبلا بيميني أحمل كأئما قعنغ 
زأئاالناس ح—ال ص فتألنى عك، مدحك 

١^—اسمبغغ إئي • لة يلث قم •' قال ، احبرة 
وءن-وا: نك أ'ثولفا 'أل ءآلثُامقاله، يمولوف 

إبلراض لك لوكاف ؤإئة عيرمشحلف، أئك 
ئدأذ نأيت وئزكها خاءلث قم عثم ناص أؤ 

قولي،قوامحفة ت محال أشد، الناس محرعايه صيغ، 
اللهإف ت محقال إني زمحغة تم مناعة زأمنة محوصغ 

وفا أسثحلثث لا لص وإئي ديئة؛ يخفظ هق 
محاقأشتحلف وإف يئثحلفل، لم الله رسول 

أذهوإلأ ما ئال؛ اشئلث، ئد بكر أبا 
لمأئة محغلمث بكر، وأبا الله. ننول ذكر 

■والمن الخف : التأل '( 







ذلك،الآ-حزمشو وقال هث، اللمة ولإلث نا يمض 
أخذاالنمل هذا صلن لولي لا واللب، ُإئا ■ فمال 

.ءالنيا< حرص أخذا ولا سألن، 
سثد/ش'

حدقا: الا قحاتج، لأبن والئمظ — حان، 
بسنزه حدقنا ت قال القطاف، تعيد تى يحئ 

تقال هلال، بى حمئذ حدقنا ت قال حالي، 
أقتلتإر: أثرثموتن ئال : حدةنيأ'ثوثزذة،ئال 

أَحذهذاالآَئعرث؛ث، مى وجلان وممح، المحي. 
سألفكلاهما نشاري، عى والاحز يميني عى 

تقول l_i»:ال فقبمالأ، والبل. النئل، 
قال؛فس؟اا بن الله غني يا : أو - موتن أبا يا 

صلنأطلة_انى تا يالحى، بعثك والدي فمك؛ 





قفانااللئل، مئ القتام وذ1كرا قم قمتل، يه فأقر 
زأزجووألوم، قأثام ، أئا أما ت معاد — أحدهما 

■قوقض م أرجو ما وميى ثش 

الليث،م شغف ]سا[>مح1ئوانمين 
؛قال ، اللثث بس شعئب أبى حدقنى ت فال 
بسيزيد خدقني ؛ قال شعد، بى ١لأئثا قني خد 
بنالحارث غن غنرو، بن بم غن ، خثيبء أبى 

غثالامحر، حجيزْ ابن غن ' الحصرئ يزيد 
ألاالئ_ه، زتول بما : ئث ; او ذ'وئأَدي 

منكسي،عش يتيه فصزب قال؛ ؟ ئتثغملنى' 

.التيمءاقالخ وٌلأوؤ الإمارة كراهية ررباب ٠ آ خ رق 
بلد.أوعق انمدقة على عاملا تحعلتير لأّتدءال; ا( 



mm

فه،أفنا ؤإئها صعيئث، اك إيذز، أنا لريا •' قال ئم 
أحدهاقس إلا وقدامه، حزئ المنامة يوم وإئها 
.فهاا<غك ائدي وأدى يخفها 

بنؤإثحاق، خزيي رهيزنس حيبما [ ١ / ١٨٧٣]
:زهيز قال الئفرئ. ض - كلأهنا - إئراهمم 

ئىسعيد حدقنا فال؛ يزيد، بى الئه غثي حدقنا 
،جغقرأيي بن الله غبني غن أيون أيي 
أبيو،ص الجبمايي، تالح أيي بن ّتابي غى 
ذز،؛؛L رربا: اش.قال ننول أ0 ذل، أيي غن 

أحثما لك أحث وإئي قنعيما، أزاك إئى 
مالنولس ولا افئنن، غلى ائرف نلا إنمسي، 

ض((
ص



ووهيربسثنته أبي [  ١٨٧٤]
سنيان_محتال حدقنا ت قالوا ئمنر، وابن خربا 

صدينار، انس بميي؛ عمرو، عى ع؛ظ، 
:ثاو غئرو بن الله عئد ص أؤس، بن عنرو 

دفيالبي.، به يطع وأبوبكر، ئمير ابن 
ررإن• ه الله زشوو ئال قال؛ وغير حديث 

سنغن ثور من مثاير غلن الله ئذ المفطتل 
يغدلونالذبص سئ، يديه وكلتا س ه الرحمن 

•ولوا؛؛ وما وأخليهم حأكبهم يي 
^^هلشطوبىجمفميوأست )خ( ق 0 

■ UJ^J



مموؤبمجمو

ilUUJs،. ةأيإبجظمح

^^لينسدالآد؛إ،ق1ل؛حدسا
منخزنله، —دني خ : ال فزف، انس 

أنالهاعايشه أثنث ؛ قال ثماذ بن الرحمن غبي 
مىنجز ت ففك أئث؟ مئى ت قفاك ،  ص
محيلآتم حناحمم كاف كيثث ت محفالش مضر، أهل 

كافإف ، شئئا نقثنا ما \ محقال هذه؟ عنانكم 
،والط ابيي، فيعف البعتر، ثلما للرجل لتموت 

نمئضه، اللمئمة إلى ويحتاج ، الغيد قئغطيه 
محيفغل الدي يئثعتى لا إدة أما ت ، ال1قفة 
مسسمغث ما احثرلأ أف أجي بم أبي بن محمد 
وليس "اللهم ؛ هذابنتي في يمول  Wiاللي رسول 

•ر'بابسمحتجامحفأززمح'' ؛ رخ، ل ه 



ءنيااقيءِ

ومسغلنه، فائمق غليهم ففؤ شنئا، أميي أمر مى 
■به" فاه بهم فنفى شنئا أميي أمر مى ولي 

حدقنات ل ئا ، حاتم ئى محمد وحش [ ١ / ١  ٥٨٧ ] 
غثحازم، بث جريز حدقنا ئال؛ مهدئ، ابذ 

شهامة،بن الرحمن غبي غى ، المضرئ حزمنة 
•بمفق ■ ■ • ق النبي غن غابثة، غذ 

.لسث حدثنا ت قال سعيد، بن يتنبه رثنا وح [ ١  ٨٧٦!
غناللتث، حدقتا ت قال رمج، بن محمد وحدقنا 

ارألأت قال أنة الشئ.، غن غخز، ابن غن نافع، 
الذيفالاميل رعيته؛ غن مسول وظغم ٠ زئ تملكم 

وبعوالرجل ذبييه؛ غث دنو'نئول زئ الئام ■ض 
.زمحي؛' تودض ت)ع( ق زح 



زاعنهوالمزأة غثهم، وفومنقول تنته م غش 
والغيدعنهم، مقوله وهي ووني؛ بغلها بيت غش 

زئفككم ألا غنة، مثول وفو سئبْ مال غض زج 
.زعثتها؛ غن منقول وكلكم 

تقال ثنته، أبى [وصبماأبوبخربى ١ / ا  ٨٧٦]
؛قال نمر، ابى وحدقنا يثر. بن مخئد طذن1 
طقا: فال نقى، ابن وخدئنا أيي. خدننا 
بنالله عتيد وحدقنا . الخاريث،ابن ت يغني حالي، 
—القطائ ت يغنى يحنن، حدقنا ت قال سعيد، 
أبوالضعوخدش فز■ الئقبن يهي ص ' محم 
رهيزبنوحييني • حماد حدقا قالا؛ كامل، وأبو 

ض، جميعا — إسماهيل حدقثا ت قال ، حربا 
حدقئات محال ، نافع بن مخمد وحدقتي أيون 



:بمم الثئاق، ألتزظ : نال ندنك، أيي اتن 
،الأيلى سعيد بس هازوف وحدفثا ■ عشاق ابئ 
كل— أسامة حدقني ت محال ، ومي ابى حدقئا ت محال 

خدث-ع -،صئالج،ضاينمح-هولا؛ 
.ئاغ غن الليث 

[jV ] يئر،نس الحس زخدقئا ؛ أبوإئخاق تال
صالله، عنيد ص نمر، بن الله عبد حدئثا •' قال 

اللنثحدث ثثو • • • بهيا عمز ابن ض ' ذافع 

أيوببى ويخمح، يختن بن يختن نإأ/آ؛ائا 
ؤمحهينبؤاينمح-م-ص

عقسفيان بن إبراهيم زوائد من الحديث هذا )١( 
ءانمحح*.



ضبيثار' بن اللم؛ عنب ص جغفر، بن إشمابمل 
•الله. زشول ثال قال؛ غمز ابن 

أحتزثا: قال ]ا-'اما/"ا[ُءشمجينمح، 
ضيوئز، أحتزيي ال؛ فوف، ابى 

:قال ي ص الل، عند بن -UJ؛؛ غن شهابؤ، ابن 
ئافع،حديث يمعتن يمول ه الله ننول سمغث 

:قال الزفرئ خدث في وزاد غئز، ابن غن 
أسهمال,، في ز1ع ررالرجل ت محال محي أئة زحتق 
•زعنته؛؛ عى ومنتول 

وف،بن الرحمن عند بى ُحشأنحد [ ٤ /  ١٨٧٦]
قال؛وف، بس الله غني غمي أحتزيي قال؛ 

غنالحارث، بس وغئرو تئاة زجل أحتزيي 



بناللث غبمب ص حدقة سعيد بشربن ض بكير، 
■اكن امح.بهدا عن عتر، 

حدقا؛ قال فروخ، ئى قنتاذ وصبما [ ١  ٨٧٧]
:ءائغتبمالئيئنئ1ل الخثن غن ، |ثوالآئه_؛ 

قاتامحي نرصق في يتارالئزيي بى مغقو زياد 
مىسمظح حديثا محييك إثي ، قغقل فقال ، فيه 

1لليخا5ماخ1سميا
منررما ت يقول الله. زشول ضعث إئى بؤ، 
وهوعاشينون يوم يموت رعية الله سترعيه غبي 

.الجثة؛؛ ظني الله حزم إلا لزعثته؛ 

وهم؛أيتصخ ولم زعقة عش نمن ررباب ع(: )ق 



أحبرناقال؛ يختن، بى يختن ُصمحاْ [ ١ / ١  ٨٧٧ ل
:ئاو الختن غن نرئس، ص ززيع، نى يزيد 
توهز يتار، بن تجل غلف زياد ابى ذتحل 

:ئال وزاد الآشه_ا، أيي خدث يمش . .وجع.
:ئال بل الخدث خدا خدش محت ألا 
لأخدئك.أكن ب : أو - خدمحك نا 
بىي1شخايى لمشمعي ا ل همشا أبو وصبما [ ٢ / ١  ٨٧٧]

،أحبرنا إُنحاى قال مثنى بن ومحمد إبواهم 
تقال ، ح هتا بن معاد حدقنا ت الأحزان وقال 

أفاللجج، غث,أبي ، قثاذة' غث أبي، خدقني 
نارفيبن تجل غلف ذخل زياد بث الله غتنن 

يحدثفحدك إئي ت قغقل نق محقال ، مزصه 



محتسمهث، يه أحدئك لم اوق_ؤت في أئي لولا 
أنزيلي أمم مذ ارما قفول؛ الله. ننول 

فيحللم إلا وينصح؛ لهم يجهد لا فم النتلمذ 
•الجئةا؛ معهم 

:قال العشي، مئزح لسا/م[وىبماسمين 
أحتزييI ال قإمحتحاى، —J، ب يعمون حدقثا 

أفأبى، حدقتي ٠ قال الأسري، أيي بى سواده 
زنادبن الله غيد لآثاْ >؛وض، بمار بن مغفل 
نعقل.غذ الحسن ثحوحديث ■ ■ • يغودة 

حدقئاال؛ قفروح، بث يثثاشئتاذ [  ١٨٧٨]
بثغائي أف الخئث' حدقئا قال؛ حازح، جريربث 

ذحل~ و. الله ننول أصحاj—؛ مث وكال ~ غمرو 



mm

بمي،إئيأئ قفال؛ نقاد، بن اللث ئمحي عش 
الزغاءفز ررإف ت يمول الله زشول سمعت 
لة؛ال فق. منهمءاثخوف أو< قايالث ، الحطمة 

أصخاُ_،تخشياجلش،هإئماأئثبسئحالو 
.،هةال؛وهلكاتيسٌ؟بمص

•نيثم زيي بغدهم اشئاله 

قناحد فال؛ ■حريؤ، رهيربى وحش [ ١٨٧٩]
صخيال، أبي عس بذإبزامحم، إنمابمثل 

اللهننول منا قام قال; قريرة' أ'دي غن نزغه، أيي 
الإبل.برطية انميف : الحية )١( 

ذمه.أراد الطعام، محشور من بقي ما ■ الخالة ( ٢ ) 
رربابنيئولالآهماوال)خ(;ق0 



أمنة،زغظم هغفك ؤدكرالظول يوج، ذات .
غلنالقيامة يزم يجيء أحدكم ألنجس ررلأ : محال قم 

الله،زثول ي_-ا ت يمول ، وهماء لة نعين زفتته 
أبلشك،فد شنئا، نك أملث لا : فأمحرل ، ؛ أغثني 

فرشنفسه ض القيامة يزم يجيء أحدكم ألأص لا 
أغفى،الله، ننول يا هنمول؛ ، حمحمه لة 

،فلأنونمك،لآ1ت
لهاشاه نقبته غلئ القتامة يوم يجيء أحدكم 

;فامحول ,، أغشي الئسه، ننول يا ; يمول ، تعاء 

)ا(الرغاء:صوتالإبل.
الإط:ة.)'آ(الإظثة:

الصهيل.دون الفرس صوت ت الحمحمة )٣( 
الغنم.صياح ت الثغاء )٤( 



أحدكمألفتن لا أبلعثك، فذ شنئا، لك أملث لا 
صناع،لها ئمس رقبته ض القيامة يوم فجيء 

نكلآ1ظاك :  j/uض، أش 
يوميجيء أحدكم ألفتن لا أنلعثك، محي قيئا، 

;محنمول ، فحمى رمحاغ زمحنته غل—ث المنامة 
ضلاش،أمح،ماضو:لآيجكضئا،ق

غلئالقنامة يوم يجيء أحدكم الفص لا أنلعئك، 
أغشي،الله، ننول يا فنقول؛ ، صامت زمحنته 

.أبلعتك؛، محي سئا، لك أملك لا ت محآمحول 
محال:شتة، أبي أبوتكرئن [ُ>نا ١ ]ا"اخا/ 

)ل(ارقاع:قطعالجلدصص
التحرك.)آ(الخفوق: 

والفضة.الذهب ت الصامت )٣( 







همام: قال لي، أمدي لي زهدا لكم، هدا 
غكالئةزأئثن هحمد المشر، اللمه.على زشوو 
لتة-مهدا ت فنمول أبعفة، عامل بال للما ; وقال 
فيت أؤ - أسه بيت في قعد أفلا لي، أهدئ وهدا 
والديلا؟ أم إليه أنهدئ ينقلن ختن ~ أمه بيت 

شيقا،مثها متأكم أحد ينال لا ، ييده ئخمد يمش 
بعثرلةعنقه، علن يحمله القيامة يوم به جاء إلا 

زفغقم قنعن،؛ شاه أؤ ، حواز لها بمنه أؤ ، زعاء 
:قال قم إبمف، زأئئاعمرتي خئث نديه 

ر>المذلذك؟«قئش.

.البقر صوت الخوار؛ ( ١ ) 
.بالناصع ليس بياض ت وهي عفره، مئن ت العفرتان ( ٢ ) 



خدئثا: ثال الززاق، غط أمحزثا : قالا محيي، 
أبي-محييض غزوة، غذ الزهرئ، ض قغنر، 

الكابن البئ. انثمحل : قال الئاهدئ 
،يالقاو فجاء الصدقة، غلى الأزل مى زجلا 
هدئهزهده قامحم هدا ت قفال ه الثبي إر ثمدفغ 

فيفغدت ؛ ٨٥١®ت ه السي لة فقال بي، أهديت 
قامئم ا؛ لا؟ أم نك أيهدى فتنثنز وأمك أييك بيت 

ثمتا0.ذأقرئحؤتث ئم . ..الئبى.حيتا
،العلا؛ ئس محمد أبوثرف وصبما [ ٢ ١/  ٨٨• ] 

غنهشام، حدقنا ت قال أبوامنامه، حدقثا ت قال 
انتعقلقال؛ القاهدئ محيي أبي غذ أبيؤ، 

•ميية قبيلة الأزد؛ )١( 



تنيصدقات غش الازد من زجلا اللي. ننول 
:قال خاتنة، جاء ئلقا الأبية، ابن ئدغى تك 
•الله ننول ال فقهديه، وهدا قالآثم هدا 

ثانيلتاحش ، وأملن، أييلئ، بتت في جلستن، ررفهلأ 
اللههحمد ، حتلئا ئم ، صادهاء؛ كشث، إن ، هديتك 
أستعملفائي بغد؛ ررأما ت محال قم ، غليه وأئش 

ضاسمثولأذيض،طتي
أفلاأ لي أنديت هدية وهدا ماكفم هدا ; فنقول 
كانإن هديفه ثاتنة حش وأمه أئيه بيت في جلس 

شرشنئا منها منغم أحد ياحد لا والله صادقا، 
المنامة،نوم يحمله قعالن الله نمن إلا حفه، 

،وعاء لة بعا٢نا يحمل الئة لقي يلمخب أحدا فلأغرقن 



«ِمحتاد

حشيديه نفع قم فيم" أوشام حوار، لها أوبمرْ 
تضرطنت" ءالئهمخل : قال تم بئاءسإبيق، ليي 

•اذيي وشمع غيني 
•يوثقاغنية: قال أبوقرف، ل'ااارا/"ا[ُ>مح1 

أبربمربسوحدقا • وأبوقغاوية نمر }}^1 
ن1بمال.بن الرجيم غني حدقا : قال قية، أيي 

—نمتاذ حدقتا قال؛ عمن، أبي ابل وحدقا 
وفي• الإسناد بهيا • • • بثاح غذ كنهم، 
محساحاستة جاء فلما •' نمر وابن غنية حدث 

®_،J^نمرابن حديث وفى اشامة، أبو قال 
بنهاأحركم ياخد لا ، دندْ فمسي والدي والله 
بتثزقال؛ سفتاذ؛ حدث في وزاد ، نيتا" 



ءءالإا.هتلإ

فائةقات؛ بن ى- نطوا أدثائ، وسمغ عييي 
•معي حاصرا كا0 

ال؛قإبراهيم، بث إس_حايى وصبمإ، [ ٤ / ١  ٠٨٨ ] 
أمحزثاجريث،ضمح،غنسشنى
ذمحان،ومح:أئولإئاب،عذضو5ينامح،ءئ

استعمله الله رسول أف الشاهدئ، حميد أبي 
فجعلئئم، يتواد فجاء الصدقة، غلى زجلا 
ثحوه.• .• فدثر إأي اقدى وهدا ثآكم هدا ٠ يمول 

أنمغثئ: الئاهدئ حقني لأبى فمك غزوه: قال 
•أليي إل محي يث ت يزال ه؟ اللي ننول بى 

حدقنات محال ، ثية أيي أبوبكرئ كعبما ا  ١٨٨١ت
,الأمراء كتم ظ ؛ خ( )ق 



َةظتتاذ

وكخلأالجئاج،ثاو:خئئئا
بنغيظ ص ، خاؤ، أبي بن قس عذ حالي، أبي 

الله.زشول ستبعث ت فال ألكليئ غمينه 
فكتمناغمل غلئ منكم امضلمناه راْن ت يمول 

القنا0،؛يزم ثه يأبي علولأ لكف قوقة، فما محيطا 
أئفلزالآَوصاوثآش مئ أسود رجل إكه همام ت قال 
،غملك غئي ائتل ، الله. ننول يا ت فمال ، إيه 
،وكدا 'كدا ت ثمول نتمغئك ت هال وك؟آ، للوما ت هال 
غلئمنكم استوفّإثاة فن ت الأف أهوله رروأفا ت هال 

،أحذ مله أوتي فما ، وكيرو لقليله فليجئ عمل، 
■ومانيثاض"

ثمنر،بن الله غبي بى مخمد ويبماء [ ١ / ١  ١٨٨ ت 



وحدقنيسر. بس ومخمسي أيي حسدقثا ت قال 
تقالوا أبوأساقة، حدثنا ت قال ناقع، بى قخئد 
.يمثله • • • الإنثاد بهيا إشمابمل حدقنا 

،الحنفي، إبراهيم بن إ٧ئحايى ركدتتاء [ ٢ / ١  ١٨٨ ] 
حدقنات قال ئويحتئ، بس الئ-صو أ-محبزثا ت قال 

سملمحشغانم،قاو:أنيئاضلأ
اقكندئغميره بن غدئ ستمثث ت قال ، حازع أيي 

يمثل. . . يمول الله رسول سمعغ ت يمول 
خديئهم•

الله،غيد بن وهاووذ خزف بن رهنز حش [ ١  ٨٨٢]
قالت قال مخئد بن حجاج حدقنا ت قالا 

.تي 0 



ءبمحاد

أفلقأطيعوأ ءامنوأ آلذين أؤت11يها ت ثرل ت جريج اتى 
ا،ْ[ذي]الما،:إهمبمًًقلممح ؤأطنوأ1لثنول 

'اكهجي عيق بن قيس بن حدافة بن الله عند 
بسبملث أحترييه ■ شريث في س اشي بمة 

■لإاس امح؛ محر'ض مح؛ بيي 
أحبزثاال؛ قيختن، بى يخض كرتا [ ١٨٨٣]

عىالجرابي، رحمن العبي بى المغذْ 
أبيغرمحة،ءنالآءرج،عس ض الزناد، أبي 

ومنالله، أطاع فقد أطاعني ررمث ت قال القي. 
ففدالأمين يطع ومي الله، غضث ففد يغصيي 

.غضانيا، قفد الأمين يغص ومي أطاعني، 
حدئئاقال؛ حرا-ا، رهئزبى وصبميِ [ ١ / ا  ٨٨٣]



.غصاني،؛ محقي الأمين يغص رروش ٠ يدثر 
أحتزنا٠ ل فا يحين، بى حرمنه وحش [ ٢ / ١  ٨٨٣]

يهاباش ض يونس، حدقتي فال؛ وف، ابن 
الرحقن،غني ئى أبوشكي حدقنا ت محال أحتزة، 

ارميقال؛ أئة ، الله. ننول ص ، هرئزْ أبي عن 
محمدغصاني ومس ة، اللأطاع محقي أطاعتي 

رمىأطاعني، محمد أميري أطاغ ومي ، الله غضن 
.غصاني« محمد أميري غضن 

حدقنات قال انج، ح محمدبس وكق ا/م[  ٨٨٣]
شلأص،قاو:طقالأص،ص

ئىثلمه أبا أف شهابؤ، ابن عن فيئاي، 



ءcئقامح

قالت يمول قريرة أبا محنمغ أئة ، أحترة الرحهن غبي 
.سواء بمئيه • • • الله زسول 

حدقئات قال الجحدرئ، أبوكامل وكش [ ٤ / ١٨٨٣]
غكة،أيي غن ، غطاء بن يش غن أثوغوائق، 

:قال فئ، إلث ف من أبوهريره حدقني ت فال 
•ه الله زسول سمغت 

^واشينمعاذ،ئالتمحوسا
حدقثات فال بشار، مخئدبى وحدقنا أيى. 

ضنسغته، خدسا ت قالا 
سجغغلمفق، أبا سبغ غطساع، بن يعلن 

•ثخوحديثهم النبي ض ، قريرة' أبا 
ح—دققاال؛ قرافع، انس وصمحأ [ ٦ / ١  ٨٨٣]



بنهماثأ عس معمر، حيفنا ت قال الرراق، غبي 
يمئل• • الني.• غن ، غرمحْ أبي ص مثثث، 

خديبجم-
اأحتزثت ال قأبوالطاهر، ُءش [ ٧ / ١  ٨٨٣]

قزلثيوئس أنا أف ، حيوْ غى زف، انس 
يمولهزيزه أبا سمعت ت قال حدقة، هريره أبى 
انخيأرلْس ت وقال • يدلك . . س. الله وشول غى 

،ؤ'قنلكنيمثارنيي؛ا يموت ،ولم الامثرا؛ 
ئاح'محأبيمحمحْك

شعدبن وقتئته قلمقفور بن محعيد وصبما ٨[ / ١  ٨٨٣]
حدفناسعيد قال يعقوب. غس ~ لأهما ك— 

.اكر٧^^١، ي واممائ ض ؛ )خ( ق0 



ض' حازح أبي غى الرحض، عبمت بن بمقرن 
قالت قال ئريره أمي ص الشئان، صالج أيي 

محشركفي والطاعة الشفع ررمحلك ت ه الله ونول 
.غلنكء؛ وأفره ، ومكزهك ونشطاش ويشرك، 

بسالله وعبد شيبه أبي -اوصبماأبوبحرين  ١٨٨٤]
خدقثات الوا قوأب-و'كرفّثا، الأشعرئ براد 

محن، بمراو أنمي ض ثغته، ص إدريس، ابى 
-حيليإ0 : وئال أ'دي غن الصامت، بن اللي غئد 

مجدغعندا ؤإلكال واطيغ، أستغ أل أوصايي 
الأَطراف.

ءإليه ونحف له الأمرالدىتتشهل :النشط )١( 
•عليه ويشق الإنسان يكرهه ما الكره: )٢( 

)آ(سع:ظعالأفخاب-.



حدقنات قال بئاو، مخئدبى }عرثن\ [ ١ / ١  ٨٨٤ ]
تقال إسحائ، وحدقثا ت قال جعفر. بن ئحئد 
شغتة،ص ~ جميعا — شميل ئ النصر أحترنا 

فيومحالا الإنثاد. يهدا . . عمزاذ. يي أص 
٠، ١^^١٥٠مجدغ حشئا غنيا ت الحدث 

حدقنات محال معاذ، بى الله غنئد وكدنتاء [ ٢ / ١  ٤٨٨ ] 
يهدا• . . ءرمزادا أثي ص شغته، حدقثا ت قال أيي، 

تجدغغنيا : ١^١^ الإنثادممائال 
.^١^١

حدقنات محال قثنى، بن مخفي كزمحا [  ١٨٨٥]
يي، شع4 خدقثا ت ل 

.الئي؛ا وايم؛\ب غمل لفس والطاعة الشنع ررباب * رخ، ي ه 



ثحدثجدتي سمعغ ت قال حصئن، بن يحين 
الوداع،حجة في يحطب المحي. شمعت أبجا 

يقويكمغني غليكم امثعمل لأولو ت تمول وهوت 
,وأطيعوا،آ له فاسهنعوا نجق، الله يكفاب 

حيفنا: ال قئاو، نانى وصبماء [ ١ /  ١٨٨٥]

جروطامحضينمحتي،ص
٠حشئا؛؛ ررغبدا I وقال ، الإسناد بهيا * ■ • شعته 

محال:لسا/لإآذ\وبخرلأرب، 
بهيا■ ■ • شب غى الجراج، بس وتمع حدقئا 

.مجدعا،؛حبشثا ارغندا ومحال؛ الإسناد، 
طالبمنينش،ثال;

الإسناد،بهيا ٠ • ٠ شعثه حدقنا ت محال بهز، حدقنا 



سمس،أئها ت وزاد ، ررحنشئا ت يدثز ونم 
•بعرفات أؤ؛ ~ الله.بمش ننول 

حدقنا٠ ل ها شتيتث، بى شئمه ويش [ ٤/١٨٨٥]
بنئد ض ننقل، حدقنا : قال أغتن، بن الخن 

جدبيص حمحم، بن يختن ص أئبمه، أبي 
مغحججغ قفول؛ سمغتها قال؛ الحمنن أم 

شاو: ئالئ،الوداع، حجة الثه. زنوو 
راإ0: يقول سمغتق P ، ■قيناقولا س الئه ننول 

~أضوي ئاك؛ حسنتها — نجدغ غنت غاظم أمز 
•لهوأطيعوا؛؛ فاحمغوا i الله يكتابا يقويكم 

[متحألهينس،ئاو:طةثافيق،

.زلاطائ؛ا سمع ت رخ، ي ه 



rئهوئاذ

امض ئ>، امح؛ ض ، ص اش، ص ص 
واليثاشهالشئغ انمنل، \ذنذع ررغلى ت قال أئة 

أمزفإذ يمغصنت؛ يزمن أذ إلا ، وكر؛ أحب فيما 
.ٍواغةا(ولا سئع فلا يخعصنة 

بىومحمد ح—رنما رهيربى ريزنتاه [ ١ / ١  ٨٨٦]
ل.الفعل ؛ وه—و يحنن، حدقنا فالا؛ مئى، 
-كلألهثا - و خدقئا : قال نفز، ابئ، وخدقا 

■ثقلة • ■ ■ الإسناد مهدا الله بيد عص 

واللمظ— بئار زابى مقى بن كزمحامخئد ا  ١٨٨٧]
قال؛جغمر، ئى محمد حدققا ت قالا مثنى، لإبن 

فيالطاغه إيفا الئه نغصتي في لاطاغة وناب ت )خ( ي 0 
•المغروف؛؛ 



نحلجارق.قلأ

غنغتئده، بن سعد غن وبيد، غن شعته، حدقئا 
هالله ننول أ0 غلؤ، غن الرحتن، غتد أمي 

٠وقال نازا فأوقد زيلا، وأئزغلئهم حيقا، بغث 
الوقيدحلوها، أ0 ناس فأزاذ ا، ادخلوه

محدكرذيك—ا، منه فرزك فد إنا ٠ الاح—زوق 
تيدخلوها أذ أرادوا فقال الله. لرسول 

وفالالقنامةا، يوم إلئ فيها يزالوا لم ذحلتموها ررلو 
منصيهفي طاغه رألأ ت وقال ، حشئاقولا 

.في الطاغه إئما 
مسوينساشبنني

قيوتفاوئوا - الاشح وأبوتعيد حزبي ووهئزبى 
حدقنات ال فوكيسغ، حدثنا ت الوا قاللمظ، 

ض، عيده بن ّتادد غن نرإ، اثمح_



|ظتتاخ

اللهننول بعث ت فال غيي ض الرحض، غبي أيي 
،الآ'نماو مس زجلا علمتهم وامثغنل ريه ت. 

فيهاعصتوة ، ويطيعوا لة ينمغوا أف وأمرهم 
قملة، فجمعوا ، خطتا ني اجمعوا فقال ، شي؛ 

يأمزكمألم ؛ ئال ثم ، ةاؤفدوا، ئازا أزهدوا ئ1ل 
تقالوا وثطيغوا؟ لي ثئمغوا أف س الله زئول 
إلئيفنهم فثيلر ؛ هال فاذحلموها، هال بش، 
منخ الله ننول إلن فرزنا إنما ؛ فقالوايمض 
وطفقتعصية وسنمر كدك، محكاثوا الثار، 

موامحِي.سال:
فيالطاغه إثما منها.I حزجوا ما نولحلوها را 

٠المعزوف،، 





أبمئاالخؤ ثقول أف وعلن الآئرأئ1ة، نثازغ لا 
ئالأئخافئنيالأهوؤةةلآ:ك

الئه،غني حدثنا ت قال ئمير، وكدنحاءابى [ ١ / ١  ٨٨٨]
عجلافائس حدثئا قال؛ ابزإديئس، بمني، 
غىشمي، بى ويحيق غمز بن الني وقط 

الإساد.ءناذهينافيبيشسا
حدقنال؛ 1 ق— عمن، أيى ابى وصبما [ ٢ / ١  ٨٨٨]

وئؤ:يزيد، عن الدزاوزدئ، : بمني الغزير، غِد 
بنغجاذة بن الويل بن غبماذْ عن الهاد، ابن 

٠فال أبي حدقتي ت قال أسه، عس الصامت، 
حدثيمثل . .ه.الله زشول ا بايحئ

■ابتيإدريس 



بنال-زمحن عند بن لسا'/؟[و>محاأَخذث 
بنالئؤ غط غئي خدشي : ئال ئنلج، م وف 

تهال الحارث، بس غمرو حدقا ت قال وف، 

بنجئاذْ ص نعيد، ص بكير، حدقتي 
المحات،بن عناية غش ذحلمنا ت قال امئق أبي 

—الئة أصئحك ~ حدقثا ت قملنا مريصى، وهوت 
الليزشول بس سمعثة يؤ الثة ينفع يحدث 

فيماهكايت قتاتغثا، الله. زشول دعانا قال؛ 
فيوالطاعة الشمع غلى بايعثا أل • غيثا أحد 

واقزؤغلينا،ويئرثا، وعشرنا ومكرهنا، منشطنا 
بواخا»إلأآزتزواقزا : قال ، مخئ1>،' ئثازغ ولا 

.بزهاذا؛نجه الله محن يئدام 







محثإإسق

.سس.س. .... كتاباتجهاف تابع 

الراحلومهان الغنيمة قم ق باب 
٥والفارس 

بدريوم باللائكة الإمداد ق اب ب
.٦.............................الأسارى.وفداء 

١١•-••■••عليهم والمن الأسارئ قتل ل باب 
١٥............المدسة.عن اليهوت- إجلاء باب 

منوالمصارى اليهود إ-تحراج باب 
١٨العرب جزيرة 





٤١. .......................حخن غزوة ق باب 
٤٥....حنينر غزوة ق منه ياب 

٤٨■■••حخن غزوة ل منه باب 

٥٠. ...ى..■..،.......-.....الطائف غزوة ق باب 

٥١بدر غزوة ي باب 
عنوةا ويحولهمكة تح في اب ب

٥٤عليهم ومنه بالقتال 
٦٢-■■■■■■■■■الكعبة حول الأصنام إزالة باب 
٦٣■ ■ ■ ■ ■ الفتح يعد صبرا قرثي يقتل لا باب 
النبيوصلح الحديبية قصة باب 

٦٤قريش مع 





صٍ_سش_ٍءظ
أذىمن المى. لقي ا ماب ب

٨٥. ................عليهم.ودعائه المشركن 

٩٠■■■قومه أذى من M اض لقي، ما باب 
٩٢.........ّأل.ّلقيالميص بابمهفيإ 

نبلىويعلى ما ءو قوله وق منه باب 

٩٣وماقق؟؛ 
وصبرهالله إق ه النبي دعاء باب 

٩٥........م٦.......آ٣.......ءكأذىا>لمأفمير،

٠١ ٠ ■ ....■ ••■.■هشام.ين جهل أي قتل باب 
٠١ ١ ... ..........الأشرف.بن كعب قتل باب 



محةامحاز:يلخ!لآاآ|و 

١.......,.,. ,.........,.,.,خيم غزوة باب  ٠٤

١٠٧.................حيم.غزوة ق منه باب 

١١٣,الخندق.وهي الأحزاب غزوة ل باب 
١١٥. ...........الأحزاب.غزوة ل منه باب 
١١٨.........غطفان.مع قرد ذي غزوة باب 
قردذي وغزوة الحديبية بيعة ق باب 

١٢٠وحم 

كم،زهو'؛^5، ُؤ ت تعاق قوله ل باب 
١٣٩.....م.،......ه..ّالآيه.ًقلمأ< ضس 

١٤٠. ٠ .٠ .؛ .ّ..٠ ّ الغزو ق اء التحروح باب 



١٤٢. ...الغزو.ق الماء خروج ق منه باب 
العتمةق للنساء مسهم يلا ابا ب

١٤٤■■■■■-■الغزو ل الولدان وقتل ين، ومحي 

١٥١. ...الغزو.ل الماء خروج ق منه باب 
١٥٢............ه الئبي غزوات عدد باب 
١٥٤. .........النبي. غزوات ق منه باب 
٥١ ٦ . .......ؤ٠ ؤ . ....الرقاع ذات غزوة باب 

قيالشركن الأسثعاتة ترك اب ب

١٥٧....................................الغزو.

١٥٩....,.......:؛.....لمريس تبع الناس باب 



١٦٢. ................قريش.من الخلفاء باب 
١٦٥. ............قريش من الخلفاء منه باب 
١ ٦٧. .........وتركه الاستخلاف ق باب 
١٧٠. ...عليها والحرص الإمارة مسألة باب 

آلممن ولاية ترك ق ه مناب ب
١٧١. .......... ..٣...عليه حرص أو العمل 

الموولأية ارة الإمكراهية اب ب
١٧٤اليتيم 

حاكمهل عدل من الممهل اب ب
١٧٦ول وما وأهله 

١ ٧٧• • ■ • • رفق أتم. فيه فشق شيئا ول من باب 



■ِ،ءءءابمسءهء • II • ■
ذةقا.آ1ة ّظ?بمثت

عنمثول وكلكم راع كلكم باب 
ا ٧٨ت س. . ..ت.ت ت ت س ت ت . ...ت.ب ت س ربه 

۴لهم ينصح ولم رعيته غش فيمن باب   ٠١٨٢
١٨٥. ّط.س..س.........،ٌّالأمراء غلول ق باب 
۴....الأمراءهدايا باب  ٣ ا٨٩..ّ........ه....٦

١٩٤فهوغلول الأمراء كتم ما باب 
اللهأًلاع الأمرإذا بطاعة الأمر باب 

١٩٦٠... ٌ. ورسوله.

رالعق ة والطاعالمع اب ب
٠٠ واليسر 



ء<لجاابجاؤظنح■لآأآةوِ 

عمللن والطاعة المع اب ب
٢٠٢.....ت......,,,......,..ث.

معمفلا أمربمعصة إذا اب ب
٢٠٤طاعة ولا 

إتإالله ععصية ق طاعة لا اب ب
٠٢ ٥ العروق. ل اليئاعأ 

إلاوالaلاءة، السمع على البيعة باب 
اللهمن عندكم بواحا كفرا تروا أن 

٢٠٨.................................برهان فيه 




