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ينبجرينمح!،ين
غن، ^ ٧٧٠حدقثا ت محال مص، حدئثا ت محال حالي، 

'سمحي أبي عى حثثن، بن عتبمت ض الم، أيي 
ررغندت المنترممال على جلس الله. ننول أف 

ءئذْما ونص الدئيا نخز، ئوتنه أى ينث الله حيز، 
فقال؛زذكئ، ذكر أبو ئتكن ،« jLe■ما فاحقان 
اللهزسول لمحال قال؛ ؤأمهايئا، Jآبائئا قديئالث 

ماكز،وثالأثومأمحناج،وثال
مالهفي غلي اس النأمس ررإن ه؛ الله زئوو 

فيغلي الئام أمي ارإن ؛ الشيررباب ؛ )خ( ق0 
إلا ٤٢٠۶ائمعتجد في ثنفتى فلا ا بم أبو وصحبته ماله 

.ا( هتقه؛( بآثر أيي حوحه 



حليلأمتخذا كنت ول—و بكر، أنو وصحنته 
أبامه!،ويلاتخدث 

•بكر" حوحه الننجد في تنفين لا 
 [ ٩ 0 ٤ /Y ١ ] خدقثاقال؛ محور، بى تعد صبما

عسالنصر، أنمي ن—الج ض ، شلبماف بن علئح 
ّمحلءأبى همذ ' ثملث بن وبم حش بن عبيد 

الناسالله. ننول حهدِا : ال فائح_ورتي 
.مالك حديث يمثل ٠ . ٠ يوما 

^دلأبئاراصتي،^ل:
والحبة.الصداقة : الخلة ( )١ 
صغر.باب الخوخة؛ ( )٢ 
انيء:نيمحضنايلرناثمو )ع(:و0 

■نصاحبي،؛؛أ؛ أجي ونكثة بكرحليلأ أبا لائخدت 



بخءامحامحئ

صشغته، حدئثا ت قال جغمر، بن مخئد حدقنا 
بنالله عند نسمغت ت قال ، زجاأ بن إثمايل 

:قال الآخوهس، أَدى ض حدث الهديل أبى 
النسيعن يحدث قئغود بن الله غئد نحسمعت 

لائحدتحليلأ متخذا كنت ررلو ؛ قال أئة ، . 
ومحي، وصاحبي أحي ولكنه .؛ بكرحليلأ أبا 

.حلّلأاا صاحنكم تمحل الئة اثحذ 
 [ ٤ ٦ ٠ /T ١ ] بشار وابن مقى بى محمد كدمحا—

بىمخئد حدئثا ت قالا — مئى لأبن ؤاللمظ 
عنأJىإثخايى، عن شعتة، حدقثا ت قال حغمر، 

وامص،صضس،ضك.،ك
لائحذثحليلأ أحدا أمتي بن فقيدا ررلوكثت ت قال 

•بكرا؛ أبا 



قالا:].آ'؛آ/'آ[>محاسوينشزاينبشار، 
ض، سميا0 حدقنى فال؛ الرحمن، عند حدقنا 

الئؤعني ص ' الاحوص أبى ص أبى1سحايى، 
رالوضضلاسقالزضلامح.:

.حليلاهكيافه أبي ابن لثخدث 
]•ا"؛^ص>كامحافينشيَدسخمب

زقالأحتزئا، إسحاى قال إبراهيم، بى نانحائ 
بنواصل ص ، محْ عث جرير، حدقثا الأحزان؛ 
غثالهديل، أبي بن الله غني غث خئاف، 

أديالآخؤص،صضاش،ضام.ئال:
لائخدتحليلأ الأرض أهل مس متخذا كنت، ررلؤ 

.ولكيصاجنكمحليلالله®ابنأييقحافةحلتلأ، 
 [ • ٤ ٦ /Y ٤ ] قال ثنته، أبي بث بكر أبو ءز'محا:



؛ةالئ.ءيلخ؛

إسحاىوحدقنا ت قال . ووكيع أثوقغاوته حدقثا 
وحدقنات قال جرير. أخبزنا قال؛ ابىإذزامم، 

غن'كلهم، - اشهتا0 فنا حي. : قال عمر، أيي ابن 
بنالله غني بن مخئن. قنا وحن. قال؛ اوثنفتش. 

تئالا — لهما واللمقل — الأشخ وأبوتعيد نمر 
غن.ثن، الآغة_حدقنا ال؛ قوكيغ، قنا حي. 

اللهعني عذ الاحوص، أبي عئيالليبنئزه،ص 
ررألأإبىمحأ!دلكجل: ه الله ننول قال : قال 
يخرأبا لاثحدت حليلأ مئأحد.ا ولوكنت خله، مى 

.خليلاللمهءاخليلا،إلصاجيخم 

اأحتزثقال؛ يحنن، بى يحنن حرننا [ ٢٤٦١!
أبوبمه التجئ ^lJ أخب 'رباب خ(: رق 

٠فوثغه،ا الصدص 





أحتزثات قال — لة والئئظ ّ حميد ئى غني وحدقنا 
ضأبوئص، أحترئا ؛ قال عون، 

'كالةس ت وشثئتأ غايشة ضؤنق مليكة، أيي ابن 
;قالث اينشحلمق؟ م سثحلقا الله. ننول 

:بتيبمذشم؟قاك:أئوبم،شلبجا
غنز،دلمملص:نيبموثم؟قاك;

■هدا إلى ايثهث فم الجراج؛ بن أبوغبنيْ 

1نزاملمحدقا : قال ئوض، ]"آ،-أب[شعئ1دئ 
بنمخئد غن أيي، آمحريي : قال شغد، ابن 

*١^^ السي ويزل الصديق، انثحلأف ررباب ت )خ( ق زا 
.تآقرجوثنتهاء،أ أبا فأتي ثجديتي لم راأن 



أ؛مالاء

سأكام_زأه أ0 أئيه، غى مهلعج، جتيربن 
،إليه ئزجغ أذ فآمرها ، ثيئا الله. ننول 

فنمجئث إ0 أنأي—ث ا؛ل—ه، ننول ي—ا تفالغ؛ 
oLj®ت ئال الموت ثمي كأئها • أيي فال أجدلث؟ 

■بم" أبا فاني لم 
حدقا: فال القاهر، خخاغبن [وصايِ ١ لمأأ-إ'ا/ 
أبمي،ص أبي، حدتئا قال؛ إبرامحم، بن بمقوث 

أناةأ0 مطعم، جبيربن بن محمد أحبزيي • فال 
الله.ننول أئت امزأة أف أحتزة، مطعم -جتئزتى 
■حديث،ببئل • • ■ يأمر فآمرها شي؛ في فكلمته 

■مباببر،ٌرئكا•



محفاب؛امحءب!

حدقثا; قال سعيد، بس الله عسي حش [ ٢٤٦٤]
تند،بن إبراهيم أحتزئا ئال؛ هارول، بن يزيد 
غنالزئرئ، غن كبمال، بن صالح حدقئا قال؛ 
ائؤ.ننول لي قال : ئاك عائشة عن ، ءزوةَ 

خشنوأخاك، أباك، بم أبا لي اراذض مرفه؛ في 
ويمولئثمى، يئمئن أن أحافث لإئي كتابا؛ أكتب 

.بهم؛اأبا إلا الئهو١لئؤنون فائل:أناأولن،ويابتى 

:قال اكض، ض أني ن ^ئد 
يي'■لقوله رربابئياستحلافالمديق؛ • رخ، محا تآ 

محابا،ئايناثزاسنإلآأباني«.
ووج_وبا>_ i_a_uاليرأغمال، اجبم—اع أُباب • آ ]خ ق ٠ 

.يحويه 



صالفراوئ، ثعاويه ابن بميي؛ قرزاف، حدقا 
حازحأبي عن محتاف، ابن وفو؛ يزبد، 

اللهزشول فال ت قال هريره أيي غى الآشجعي، 
تأبوبكر قال صائما؟،؛ اليوم منكم أصبح أرمى ت . 
محالجنازة؟(( النوم منكم يع لُفمى ت قال أئا، 

النوممنكم أهلغم ررمحذص ت قال ، أنا I أبوبكر 
منكمغاذ ^٢؛؛ ٥١١ت قال ، أثا ت أبوبكر قال مشكيئا؟،؛ 

اللهزشول فقال ، أئا ت أبوبكر قال مريصا؟؛، اليوم 
.الجنه« يحل إلا افرئ في اجتمعن ررما •' . 

سرجعمروبن ل،"ا"؛'آ[حلأزإأيراسامأطين 
اأنبب أوبذ ررفإئي ه؛ البي يزلؤ اب ءبت رخ( ل زك 

.^1^1^(( وفما وعمز؛ا وابوبآفر 



وف،ابق أحتزئا ت فالا ، يمح، بن وحزمحله 
قال:شهاب، ابن ض نوص، أحتزيي : قال 

بىزأئوشكف نمشط مبيدبن حدقتي 
ئالت تمول فرينه أبا شمعا أئهما ، الرحمن غني 

فدلة بقرة سوق زجل بضا ر؛ ت ه الله زشول 
لمإني ت فقالث ، النفره إيه اكث عيها حمل 
قفال، للحرث؛؛ حلمت إثما ولكني ، لهدا أحلق 

ومئامحي شبمخالالأه! : ١لناش 
بموأبو به أوٌس ارفإئي س؛ الله رسول قثال 

تالله. رسول قال ت أبوغزيره قال . وغذز؛؛
منهافاخذ الدب غليه ■ممدا غنمه في رئ رابضا 

إيهفالتفث منة.، أاانف؛قدها حتى الناعي فطنبة شاة.١ 
■نمءيم 'ا(ءلا'ّ



زئلها نيس يوم النبع يوم لها مى ت ئة فمال الذب، 
الفقالله! ننخاذ : الناش ال فقنيي؟« 

بكروأبو ا أنبذلك أوبي ررفاني : ه الله ننول 
■وغمر" 

ا[ُخئوانمينكيناس،
حدشفال؛ جدي، غى أيي، حدقني : فال 

بهذا• ■ • ثهاب ابن غن حالي، ن غفنل 
قمةندكن ولم والديب، الشاة قصة الإسناد، 

ألتمزة.
ح—دقنات ل فا د، عئا بى محمد كدمحا ءِ 

؛قال رافع، بن محمد وحدقني غتئنة. بن سقتاق 
ثئتال-كلأهقا،ض ، التفرخ، أئوذاؤذ حدقنا 

غنطنة، أيي غن الاغنج، غن الزثاد، أيي غن 



خديثبغض • ه•البي ض ، هزيزْ أبي 
خديئهناذكزالفزقوفي ئوقش،ضالزفرئ، 

سهأومئ ررمحإني ٠ حديثهما في نقالا ، معا والئاة 
.قم هما وما ، وعمرا؛ بم وأبو أنا 

:محالا بقار، وابن 
وكيبما٠ ثغته حدقنا ت محال جعفر، مخئدبئ حدقئا 
غثغيتنة، بث نفثاذ حدقنا ت محال غثاد، بث مخئد 

عسبزإبرايم، سعد غث مشعر~كلأنا، 
•ه الني ض غريزة، أبي ص غة، أبي 

وأبوالربتعالاشخثي غمرو بث سمد صبما ؛[ ٢٤٦٧]
يرأواكازوقخاييهض)خ(: ق 0 

,ثجلتغه« الخطاب ين غفر فشائو والاجزة الذثنا 



ؤقًظلأإءظناكئ:ء؛

والئفثل— العلاع بن مخئد وأبوكرس العثكئ 
وفال، حدقثا أبواليّع فال س كرف لأيي 

الآخفن:يئا^س،صسم
:قال ملئكة، أبي ابن ض حسن، أبي بن ضعيد 

الخطافس عمر وصغ ت يمول عباس ابن نمعث 
ويشنون،يدعون ايش الئقثكنفة ، محنريره غنن 

قلمت قال فيهم، وأثا يرقغ أف قبل عليه ويصلون 
ونابي،بمكأءاُأُمذ أحد ثن برجو 'إلا يرنيُ

عنزوئال؛غش فترحم ئوغلي، قادا فالتت، 
عملهبمثل الله ألش أل إلي أخب أخذا حلفث ما 

بالشء.الإحاطة ; الاشافوالتكف )١( 
)أ(لميرءني:لميفجأف.

)م(النكب:طبيناضواص



مئك،وائماش''ُ،إ0محصأل
ساشنغصاظ،وهلأممممحا

بكروأبو أنا ارجثت ت يمول الله زشول أنمغ 
أناوحرجت ا وغمز بكر وأبو أنما لحك و وغمز، 

-لأظن : أؤ - لأرجو محث قإل ، وغمز؛؛ بكر وأبو 
.معهماالله يجعكر أ0 

أحتزثات قال إبراهيم، بن إنحاى وصأمحأ ا ١ آ/  ٤٦٧]
هذابمي نبيي •نمربن ص قوس، ئى هيشن 

يمثله.. .الاتئاد.

حدقثات قال مزاحج، أيي ملمضوزبى هم'زا أ ٢  ٤٦٨]
القسم.ألماثل من لنقل اتأه ؛■ِم )١( 

.لخلانج؛تغه،؛)ع(: ق 0 



يظا,إمح'ظتي;ص

وحدقناكبمال. صالجبن ض شغل، بى إبزامحم 
صبى زعبم• الحئوايي والحس حزبا رقيرين 

تىيعمون حدقثا ؛ قالوا— تهم الئم_ظ ؤ— 
غنص—الج، غث أيي، حدفئا : قال إئزامم، 

أئةتهل، بث أثوأئامة حيفي قال؛ ئهادّا ابن 
اللهزشول قال ١ يمول الحدرئ تعيد أبا شمغ 

وغليهميغزصون الناس نأيت نائم، أئا ربينا ؛ ■
دوليئلغ ما ا ومنه\ذئوؤأ، يبذغ ما منها ا قمص 
،يجزه؛؛ فميهزئ وعلنه الخطابي بث صيم ومن ذلك، 

: JiJاللي؟ 'ذلكيازذول 'لداأ'ؤك': ئاثوا 
•"الذين" 

■العتن وبيان التقيد ت التأويل ١( 



ئأز>أن:؛

اأحبرن• ال قيخشن، نس حزئلمه حص [ ٢٤٦٩]
ثهابيامح، أل يوض، أحجزيي قال؛ وف، ابن 

1نيةصظزةينجسينسم
رربيثا•' قال الله. زئول عى أسه، ص الحطاب، 

فسربت■١ ليي فيه به أتيت قدحا نأيت، إي ، ياثم أفا 
تماوي، أفففي فجرى ُ الرئُ لأرى إئي حش منه 

هما؛ قالوا، الخلاد_؛ا< بن غغر نحز أغطث 
.ر)العلم«: ثال الم؟ ننول يا ذلك أزلت 

 [ ٤ ٦ ٩ /Y ١ ] حدقنات قال سعيد، بس يثيته وكدمحأء

.اابابظ((ؤخ(تيفح 

؛;؛محمحت:يمحى



<ظنلإمحظو

تنوعند الحلزائ وحدقنا • ففتل غذ ليث، 
بنتيُء-وبمحإب>ا^ غث كلائخا' حميي" 

اساد. . صابج. غذ أيي، حدقنا •' فال سغد، 
يونش،ذءمحوخديثو.

أحبرنافال؛ يحين، بث حزملة حش [ ٢٤٧]•
ضثوم، أحبريي ال؛ ئوف، ابن 

أئةأحنزة، نمتجبا بس محمد أل شهابا، ابن 
اللهرنول سثمعغ ت يمول هزيزه أنا محبيخ 

أئانادلم،زضضنمبٍرننيا
أحذفانم الله، شاء ما ا منهفنزع—ت ذلؤ، 

فنيأزذئوتم، ذنوبا"' بها منرغ نخافه أبي ابذ 
ألبئر.ت القليب ( ١ ) . متة؛؛ راباب ت رخ، ي ه 

٠طيمة ; الدنوب )٢( 



محآالإإق;ي'ل

اسسخاكتم ، صعم، — له يعفر والله ~ فرعي 
مسأزغنفرئا فلم الحطاب، ابن فاحدفا ، عزتا 

صربخنث ، الخطاب، بن غنز ثنخ يئنغ الناس 
.اائاشسلنُءء«

الثئث،س شنف س اس ئد حش آ/١[  ٤٧٠]
حيني: ل يا جدي، غن أمي، خدئنى : ئاق 

والحلوايئرالناقد غئرو وحدقثا حالي. بى غقيل 
بنص حميد، بى وعند 

بإسناد• • • صالج غن أيي، حدقنا قال؛ سعد، 
ثوثس،ئخزحدلأ؛•

الدلوالعثلمأ.: الغرب )٢( تحوك. ; استحالت ( )١ 
■وشم وتمءم القوم سد ؛ )٣، 

إبلهم'•والعتن اتاء' حول الإبل مرك إ الطن  ٢٤)
بركت■حنث 



ماكأوائؤطينس،دالآ:
صايج،عس أبى، حدقثا ■ قال يعموب، حدقثا 

:إذقال قريرة أشأ وفئزة:إذ الاغرخ ئأو : قال 
•يئنغ" قحافة أني ابى  ١٧٧١:قال ه الله ننول 

■الزفرئ بثحومح؛ث 

:قال ومِا، بس الله غني غمي حدقنا : قال 
مؤثثيوئش أنا أذ الحارث، بن عنزو أحتزيى 

اللهزثوو غن قريرة، أيي عن خدثة هرئزة أيي 
علنأشنخ ائي أريت ايم، فا أنا "سن: قال و. 

الدلوفأحد أبوبكر ااثاس، أنقي حوصي 
نريؤمحيي ذلزين، فنزع ض محفحنٌ،ن ندى يى 
الراحة،من  AijJlالروح؛ ( )١ 



بمئغالإاءيان!

فاشيهالحلماب ابن فجاء ، لة يعفر والله ، صنقث 
نزرحئث منة، أقوى قط نجو ننغ أز فلم منة، 

.يثمجزا؛ملأن والخوص الناس 

بسومخشد شنته أب—ي بى بكر أبو مدتتا [ ٢٤٧١]
;نالا — تكر لأيي والكفل نمر— بن الئه غبمو 

١^٢،ضد خدقاصتننى،قاو:طتئا 
غثالم، مِبث أبوبم حدقني قال؛ عقر، 

ألعمر، بن الله غيد غس ، الله عبد بن لم منا 
بكرةبدلو أئنغ "فأتي ررأريث " قال ه اللي زشول 
أؤ، ذئوبا فنؤغ فجاءأبوبم ، فبس؛ علن 

.منة؛؛ رلتاب ت رخ، ق ٠ 
.الماء عليها يستقن انى : البئر بكرة )١( 

يته.ومحقا الماء إحراج ت الراد : التنح ( )٢ 



وفعالنازك فبوالله صمما، ثزعا فثنخ ذيوبين، 
فلم، غربا فاستحاك، فا،نتمن عمر خاء تم نة، يعفر 

الناشزوي ،ختن فرية يمرى الناس أزغنمريا؛_ 
.انملى؛، وصربوا 

حدقثات فال يوئش، بس أحمد صبما [ ١ \/ ٤ ٧ ١ ] 
منممثة، بن ئوشن حدقني : ال ثرهير، 
اللهزنوو وزنا ض ل، ص اله، غني ن بم 
•• • خقفئأ الحطاب بن ونمر بكر أبي ي فء 

•بثحوحلم؛يا 

محال؛نمير، بن اش ^^ئوينض^
عمله.يعمل : فريه فري ي( 

٠لرذ1بمتةاا ت خ( )ق 



سمعاالمنكسدر، وابن غمرو غن ، ل 'نمتا حدقثا 
حزبذخمبوجئ وحدئنا النبي.• ض يخبز خابزا 

غنغثظ، ئى ضتاذ حدقنا I ق1ل ئة، الثمظ و— 
فالقي ض جابر' ص وعئرو، الئنكدر ابن 

١أوقفزا ذازا ا فيهمحرأث الجنة رادحل_ت ت يال 
،الحطاب؛ بن لغمن ت فمالوا مدا؟ لمي ; فمك 

نمنفتش ، غنزمكء قذكزث أيحل، أذ فأزذت 
محزئوواش،أونمكبم1ز؟!

•ال قإبرامم، بث إنخائ رصأتا، [ ١ آ/  ٤٧٢]
غث، الم1ك_دو وابن غمرو غث شمت1ذ، أحتزذا 
جابر.

:شال فتة، أمي أثوبئربث ]آ؛؛آ/آ[>ِصمحا 
٠خابزا محنمغ غمرو، غث شمتاذ، حدقنا 



خدقا: مال النائي، ئ_ئو ذ
عن، جائراسمغث المنكدر، ابن غن منتال، 

ائن'نمرؤمح•حزث •بمش • النبي.• 

اأحتزنت ل ثا يحنن، نص حزملمة حش [ ٢ ٤  ٧٣]
بجابابن أف يرئس، أحتريي قال؛ وف، ابن 

عن، ئرمحْ أبي عن انمف، بن نعيد عن أحترة 
أمحقال:»ذنئاأذانائلم-إذزأضني

تفهلت فصر، خاف امزأهقادا الجثة.؛ 
ميزهفدكزت < القطات لغمزءئن ت فقالوا هذا؟ لمى 

عمر،قبكئ ت أبوهزيره قال ، ر، قديزا عمرفولتت 
.ااظبثن(ا)خ(:و0 

اكولي،والإءراض.)ا(الإدار:



أالإا'.رثِ

اللهزشوو نع التجلي ذلك في جميغا وثخى 
الله،زتول يا وأئي أك مأيي عقر؛ قال ئم ، . 

ّككو؟ا
[٤٧٣  /Y ١ ] الحلوائوحس الناقد عمرو وصي

ئىيعقوب حيفنا ت قالوا حميد، بس وعند 
عنصالج، ص أيي، حيفنا قال؛ إتزاهم، 

.مثلة . . الإسناد. مهدا شهاب ابن 

حيفنات ئال قزاحح، أيي منصوربن صبما [ ٢٤٧٤]
الحسوحدفئا تغد، انس يغنمب؛ إئزامم، 
أحتزيي،: عند قال حفني، وعندبى الظرائ 

مإبرامحم ابن وقز؛ ' بمموث حدقئا حس وقال 
٠ينها؛ ررتاب I رخ، ق 0 



غنصالج، غى أيي، حدقنا ؛ او ثتغد، 
بنالخميد غني أمحزني ت قال شهابي، ابن 
بنشغل بس فحمد أف نني، بن الرحمن غبمت 
ثأذواس_؛ ئ1و تغدا أباة أف أحتزة، وقاص أبى 

وبم—دْه، الله ننول غلن الحطابط شوش' 
'ءالمةُهئةوبجثة'فريش يطءٌمن 

يئثدزذعنزئئن انثآذ0 قلنا أص—زانهن، 
اللهوزنول الله.ؤ، رنول لة قاذف ، الحجاب 

ضش،هقالسم:سالثةبم
من؛رعجنت تالله.ؤ ننول ممال الله، ننول يا 

صوتكضمغى فلما عندي، كس اللاتي هولا؛ 
الله،ننول يا هأئث ت عمر قال ، آ، الججاب ابقذزل 

الماسفياس.(الأّثقغار;



عسدؤاتأئ ت عمر هال قم ، يهص أف أحؤ 
س،سولآمحرسملشه؟ا

الله.نمول مى وأهظ أعلظ أئث ئعم، ت هنئ 
لقنكها ، بيده نمسي رروالدي ت ه الله زشول قال 

.ف1جكأ؛ عنز فجا سلك إلا فجا سالكا قط الفيطايا 
بهحدقثا ت فال مغروف، بى يبماهاوول [ ٢٤٧٥]

صشهتل، أحتريي ت فال ئخم، بن العزيز عبم■ 
جاءالحطاب عمنبس أل ، هزيره أبي ص أبيه، 
أصواتهنزص ئئ يموه وبمدة ه اللي زّئول إش 

عم_زاوثدزلتاذل اس_فلما ه، الله ننول عش 
الزهرئ.. . الججات. 

١لإحواكافكر١(الهابة:
الواسع.الطريق ت القح ا ٢ ر 



سرج،عمروبن بن أحمد أبوالئاهر [حش ٢٤٧٦]
بنإبراهيم عى وف، بى الله غني حيفنا ت فال 

شه،أني غن إبزاهم، بن تغل أنمه غن تغد، 
»فديقول؛ كا0 أئة ه، الئي غن غائثه، غن 
فيذكن هاذ نخديوث، قنلكم الأمم في يكوذ كان 

فال،  ١١بنهم ادحْلاب، بن غمز قاف أحد؛ ثلمهم أش 
ْلمهمو0.• ررمحدمل،ا • ثميثز ت وف ابن 

مكهسص،ئال:طقا
خذي،ورهنربن النافد غمرو وحدقا يق. 

ابنعتثة-كلأفا،ضحدقا الا: ف

.اانابمنةاا)خ(تيف0 





اسهءع؛ممممحء؛دضمحس
جاءابمةضذاف٢،غنيافإشطول، 
ألقمسصق؛ ا، يعط؛أف قشأنة ، الله ننول 
،غليي يصش أف شألة قم ، محأعطآة أناة، فيه يكس 

غمر،فقام غليه، وث-ضأتي الله. ننول فقام 
الئه،ننول يا ت فقال ، الله ننول بثوب فأحد 

فقالغليه؟! تحش أف ١!^، ئهالق وقد غليه أثمثى 
وآنظفز: فقال اللذ حثزني راإدما ت س الله ننول 

مرهنمحذ ئنثئفزلهم إن لهب أولائنثئفن لهب 
إئةت قال ، محبجذء؛ غلن وسأزيده [، ٨٠]التؤية:
اللةوأئزل ه، الله ننول غليه فضل هثافى! 

و1\وصؤثان تئقم أخي ء محز زلا > : .، 



]خلأ؛'آ/ا[ضذينشوكداشلأ
عنل، القطا ت زئؤ يحنجل، حدقئا ت قالا سيل، 
ح_ديثمعش فى الإان1اد يهدا ، الله عسي 

.عكهم الصلاه هترلث ت قال ت زناد أشامة، أيي 

أحترئ،نخئ يخئبن قال وابنحجر، ؤقسة 
تيعن_وو، ، إسبماهيل حسدقنا ت الآح_رول ال وق

غطاةص حرملة، أبي ٌحئيين غذ جسر، ابث 
الرحمن،عند بن شكة نأبى يمار ابئئ وشكما0 

مضبيعاالله. ننول ثاف ؛ قالت عايثة أد 
قاش_ثاذل، ساقئه أؤ محخدئه ص ثاثئا بسه فى 

،؛ JL>Jتلك؛وهوعنئ نة، أبوبئرمحآذف 
.بابكاشعنماذهته؛ء؛ )خ( ق0 





بنتبيد أل الخاصي، بن تبيد بن يخئ ص
زمحاله الئّتي زوج عايشه أف أحتزة، العاصي 
اللهزشول غش بآكراسناذل أظ أن حدقاة، 

غائشة،مزحن لأيس فراشه؛ غش وهومصهلهغ 
ئمحاجتة إلئه ققفض كيلك، وهو بم لأبي فأدل 

تفكوهوعش لة فأدف عمر انثاذل ئم ائضزف، 
نالانصرف، فم حاجتة، إلئه هقفش الخال، 
تيشه لغا وقال قخلن غليه اانثأذئث قم ت عئمال 

قمحاجتي، إليه قمصيغ ، يابك'؛ غلتك رراجمعي 
نمني ما ، ال1ه ننول يا ت يشه غ، قهانك ، ، ١٠٧^^

فزعثؤقأنحا بكروهممز لأيي فزعت أزلث 
رجسلعمان ؛رإل ته الله ونول قال لعثمان؟! 

•محنط ض ثوب كل ت المرط )١( 



أذالخاو تلك غلن لة أذمت إذ حييث وإئي حيي، 
•^^'٠ ي إمح، لاطع 

زانمئنبم؛اقد الق ا[>'محا،غئزو آ/  ٤٨١، ٢٤٨]•
ص~ ظهم ~ حميد نس وجذ الحلزايي علي 

أبي،حدقثا ت قال شعد، بن إبراهيم بن تعمون 
قال؛شها>ِا، ابن غن ثبمال، بن صالج غى 

بنشبمي آل الغاصى، بن تعيد بث يخئ أحبزيى 
أف، حاوقاْ وغائ_شة عثث__ال أن أحتزة، الناص_ي 

•■ • الله زن—ول غلئ انتادل باكرالصدس أبا 
•الرغرئ ض عم، حدبث يدكزبمض 

؛ثال النئزؤر، مثنى بى محمد صيا [ ٢٤٨٢]
.مئة؛، ت )ح( ل 0 





الدىزئك : قال بالجني، وبئزتة ممتخغ : قال 
اشاكاشاضصئ3أ-ر:فال،ممال:

آخ؛آ/ا[>مح1ماضاض،،ئاو:طقا
غىالئهدئ، محاق أبي ض أيون غى حماد، 

ذحله اله نشوق أف الآئ_>متي، ئوشى أيي 
حديثيتئني ٠ .ائتاث.أحفظ أف وأقريى حايعئا 
■جياث بن عئقاف 

تقال افائ، ذكن بن 
تنئماف،حدقنا ت ق1ل حشاف، بى يحنن حدقنا 
غىئم، أبى بن ثريك ص بلال، ابن يهو؛ 
أبوموشىأ-حتربى I قال ، \ذشجآخ بن شيد 

تل قفا ، خرع نم بنته في ثوصا أئة ، الأثعرئ 
،هذايومي مغة ولأكوثن ه اله وتول لآلزس 



محجالإاي:ءن؛

ه،اليئ ض تأل فالمسجد، هجاء ال؛ ف
غئئمححرجغ ت قال هاهنا، وجه تحرج، ٠ قفالوا 
ق_الئزأويس، ذحل حش عنة أسأل ألرم 

فشنحش جريد مى ونابها الباب، هنئ فجلث 
فإذاإليه، فقمت وثوصأ، حاجثة الله. ننول 

يقهاوئوشط ، يئرأتيص غش حلز قد فؤ 
:قال الشر، فى زذلاهتا ساقيه غى زثثس 

،النارّس؛  jijpفجثشث ائضزمحش تم غليه، فشئئث 
فجاءاليوم، هو الله زشول بواب لاكونن ت ففك 

سهدا؟ت فمك ذفعالناث، أثوبكرخمؤينقهق 
،ىو:ثلم^'٣، غش : ئذك أثوبم، : قفال 
قباء.مسجد مف حافة بثر ت أريس ير )١( 

اJناءحولاJ؛ر.)٢(الةف:
افةو1كأتي؛)•آ(ال}نل:



أبوبئرهدا الئه، زشول ا يت قملث ذهبمث 
■بالجثه،؛ وبشزة لة، ررائدن ت فقال ، يئثأذل 

،اذح-و ذكر: لأبى ئك ختن قأؤتك : فال 
مدخل: ال قيالجنه، يئزلث الله. ززنول 

بجىصمح،زضلياشسذفى
ص،وذلنءا<بمفيتيكايمي

وقدفجنشغ، زجت قم ساقئه، عى وكشفث 
الثةترد إذ فمك؛ ويلحقني، يتوصا أجي تنكت 
إساذفإذا ثه، نأت تحيزا ~ أغاة ثريد — يملأن 
عم—زت—ث '•فمال هدا؟ مى فمك؛ الناب، ئخرلئ 

إلنجثث ثم ، وتلك علن ؛ فمك ، الءح3لاب 
عمزبىهدا ؛ وقك عليه متلممت هؤ الله زتول 

قوط.الإنزالوال;(الإدلاء ;١ 



وبشزهة، لررافوف ت ال فقنحفاذل، الحطاب 
٠داوجثة؛ا 

اللهزسول وئثشرلأ أذل، ت فمك عمن، بلحل 
اللهزشول قغ هجم فيحل ت قال الجنه، يه 
البئر،قي رجك ودلى بم-ارئ، ص المنن ر مه 
يفلاناللة يرد إذ ت همك هجلشث، رجعث فم 

هخرلثهجاءإساذ ، يه يأت — أحاه يعنى — حئرا 
ممال،بن محا6 : فمال ^١؟ من : ففلث الاب، 
الشئ.وجئت ت هال رنلك، علن : نمك 

بلوىمغ يالجئة وبشزة لة.؛ لأاقاو،ن ت فمال قأحترلأ، 
وينئرلثاد->ل، ت فمك فجئث ت ال ه، 

تهال فصيتك، بلوى مغ لجنه يا الله. زشول 
منوجاههم فجم ملئ قد المفث فوجل فيحل 



بسسعيد ل هفا شريك؛ ئ1ل الئؤ!لاحر، 
■ئثوزيإ فأوليها اكتسبا' 

[٤  ٨٢ Y / ]حدقنات محال إمحاى، أثوب\كرين كدش ٣
بلال،تى شلبماذ حدقنى ت محال غقئر، سعيد؛٢؛؛ 

نمر،أمي بن الئي غني بن شريك خدش : قال 
حدقنىت تمول المشيب بن تعيد شمثث I محال 

سلئمالإليوأقاربي ، هنا 1^1 الآشاثرتي أبوموسى 
٠أبوٌوّتن قال ، القمص-وزة قاحته سعيد مجلي 
فيسلك محي قوجدية . الله رسول أؤيد حرجت 
فيفجلز مالأ ذحل قد ئو->ذثلأ ، شعق، الآمؤ١ل 

.. الئر. في نيلاهما سائئه غذ وكذنف ، اقممء 
بنيحنن حديث بمامئ ، الحديث وساقأ 
•محئووقم ةآؤكها ٠ تعيد يدكزئول ولم ، حشال 



زأبوبمايحلوايي عبي بى حس حش [ ٤ ■ا/ ٤  ٨٢ل 
مريم،أبي بس سعيد حدقنا قالا؛ اينإسءحايى، 

نال؛محم، أيي م جعفر بى مخمد أحتزثا ; قال 
غىثم' أبي بن اللي عبمي بذ قريك أحبريي 

:قال الآ'شئرتي قوض أيي غن الئث، بن نعيد 
بالمدينةحاط إلث يوما الله. ننول حزج 

الخدثوالقص أقرأ، في فحزجغ لحاجته، 
قيوذكر ثلال، بن سلبماف حدث يتغنن 
هئوزهمدلك هقأولث انمثش_ا؛ ابن قال ت الخدث 
•مؤيثفه عثقاف وايمزذ هاهنا، اجثمى 

دأبوجغفرالمحيي يخص بس يخثى صبما [ ٢٤٨٣]
*بابشابر(نيمنيطابيه"؛ ل)خ( 



جيالأإمحايللإ؛ء

المواريرئالله وعيد الصئاج ئى مخفي 
بنيوننث غن - كلهم - بوئش بس وئريح 

حدقثات قال — الشثاج لإبن واللمظ الماجمون 
حيفنات ال قالماجثول، ،لذة أئوءتيوننث 

صانمف، بن محمد ص المنكدر، س مخمد 
قالت قال أبثه ص وئام، أبي بن سغي غابربن 

بنهازون يغئزلإ بني »أوث : ه الله ننول 
قاحيثت سنعيد ئال . _J^ نمئ لا أئة إلا موسن 

بقاقخدكئ ، ضعيا قلشث ، تعدا بها أشافه' أف 
آيثت قلث ، تمهثة أو-ا ت فمال غامر، حدفني 

،فعم ت ممال ، أدئئه غلى إصبميه هوصع تمعثة؟ 
.زإلأقاشc5ثا



|ئونييننيس،ئاو:]،أم؛أا/ا[>محأ
صغئوؤ،ضتج.وطقاسلأ

بنمحخئد خدننا : قالا نثار، وابن انقشن 
عسالجم، عن غنة، ئحدقثا قال؛ جعقر، 
:قال وعاص أ'دي بن تغد عن تغد، بن ممف 
عروققي طاي؛ أبي بن علي اللمو. وسول حك 

النشا؛في يحلقني الله، رسول يا قفال؛ ، ئثولث 
بمئزلةبيئي نتم0 أف 'ن'ض -، ٥١٠قفال؛ والصئثان! 

■نبي لا أنة عئز ا عوض؟ بى هازوف 
خدننا: قال مغاذ، بن الله عط >ط [ آ آ/ ]٣٨£ 
الإسناد.هدا في ثنته حدقنا قال؛ أيي، 

.اليوم بالحجاز رئيسة مدينة ! د.ءيلخ ا ١ 



يءئلن|محنلكئءب

-عثاد بن وئخئد تعيد بن كته >محا ٣[ آ/ ٤٨٣]
وفو؛خاتم، خدئثا محالا الئمظ، في زئمازبا 

ص، مشماو ءى.ءوض إنماهل، ابن 
مت نال أبيه ص اص، وئأبي، بن ثغد 

 Aأ0مثغك، قا ت قفال ، سنعدا شمتائ، آيي بى معا؛؛؛
ق1ن4نفلاثا ذثزث U أئا : سان،الترابي؟ أبا ئثث 

ليقق-ول لأيأ أتئة، محلى ه، الله ننول لة 
'،ّتمئتواحنْبجىأىإنيسمامحإُ 

معانيه،بغض في حلمة لة، يمول ه الله ننول 
الثتا؛مغ حثمثيي الله، زشول يا علي؛ لة فقال 

.ررنابمنة((؛ )خ( ي 0 
.قيمة وأعلاها خيارها ت وحمرها ، الإبل ؛ ألنعم حمر ( ١ ) 



تزمحنااأما : ه الله ننول ثة فقال والقيان؟! 
أئهإلا ، قوسن مص هازون ممتزنه مني محون أن 
تحئنز نوم يمول ويشمغئة ، بغدي،؛ ثنوة لا 

الثةويحقن ، ورسوله الله يحب زجلا الراية ارلأعطين 
لي^^ ١١ت فمال ، لها فثطاولثا ت هال ، وزنولهءا 

وينعج، أص حض'بهأرتد"'،، فأتي ، غلياء 
مدوئزلث ولما ، غليه اللة قفثح إليي الراية 

الأنة:
وقاطمأغلقا الئه رسول ذغا [.، ٦١عمران؛]آل 

أهلي«. ٠٣٤٤١١١١ محفال وحشينا، وحسا 
الثيء.للنظرإل قوامه مد ; التطاول )١( 
العتن.التهاب الرم،و: )٢( 

)ّآ(اوص:>حمافيام.





محالا يدنه؛ا غلن الله يمتح ، وزنولة الله ا يحم 
يومئذ،الإماز0إلأ أحتئث ما ؛ الحطااّا عمرئى 

تمحال لها، أدض أف وجاء لها؛ فتشاورت محال؛ 
محآغطاْطاف، أيي بى علي اللي. ننول فدعا 

اللهيمتخ خفن فلتمت ولا ءانش وئال؛ إياها، 
و3مزمحفن قم ، ثنئاغلى محتار ت محال ■شل'ا، 
أقاتلمادا علن الله، ننول يا محصزخ؛ يلتفث، 
لأفأن يشهدوا ختن اتلهم ءق: ال ئالئاض؟ 

ففدذلك محغئوا فإذا الله، ننول محمدا وأف اأأه، إلا 
وحنابهملحمها، إلا وأموالهم دماءهم م؛.ثا مئغوا 

غ1تىاثء.
حدسات ل محا سعيد، ئى محثيته يبما آ ٢ '• ٨ ٠ ت 

عىحازج، أبي ابن بميي؛ الغزبز، عبد 







الرايةرالاغطس ؛ الله. زئوو قال صتاجها، في 
-وزنولة الله يجئه زجل غدا الراية لناحدن و؛ أ- 

قادا، غنتها؛ الله يمتح ~ ورسوله الله يجب ٠ قال أؤ 
دأغئثاةعلي، هذا ت فقالوا ئزجوة، وما بغلي شص 

علئه.ئغافير اللة فقثخ الراية، ه الله ننول 
~ثن زئ-جاعت-س لس؛أااحشومحرينحزب 

رهئ—وح—دقنافال ~ علثة ابن غن — جمعا 
،أث—وحث-ال حدقني ت قال ، إبراهيم بى إنماعيل 

اعغأئاجالوال:ئال:خد؛ني 
محينسرْؤمحرينصإشمحين

نقيتنفد ت حضص لة فال إكه، جالتثا فلما أنقم 
وسنمغتاللمه ننول نأيت "كيثرا؛ حيراليد، يا 

—ث،لقيلمد حلمة، وصئئث معة وعزوت حديثة، 



يةامحازتمح؛

محسسمعث محا ، ijjيا حدقنا 'كثثزا، حيزا نيئ، يا 
يرثلقد والله أجي، ابث يا ٠ قال ه الله وبيول 
كئ—متاالذي تعفى وسمسى عهدي وقدم ، سئي 
ياقتلوا-ح-دسآفم هما ، الله. ننول مى أص 
الئسهواشوJ، قام ت قال قم ، ثكلموسه هلا لا وما 

ماكهنص حما ئدغئ يماؤ حطيثا فينا يومحا 
وذكر،ووغغل ، عليه وأئني؛ اللة فحمد ، والمدينة 

فث>أنا أبجا >لأئابغل:ألآ ئلمقال.:
مغمثاة دأفا فاجيب، ذبي ننول يأتي أن يوشك 
فحيواوالثور، الهدى فيه الله كتاب أولهما ت قفلتن 

■علئ.نخذ ، دس4،ا واسمبكوا الله يكفاب 

ثرقويقع )الملة( باسم اليوم يعرف ؛ ديرحم ك( 
الخحفة.



محبي؛رروأنل • فال لم فيه، وزعب اللي كثابط 

نئد،ا يمحبه أهل وس حصص؛ نة ممال ، بنتي؛؛ 
أهلبس بماؤْ قال؛ محته؟ أهل بث بماؤ؛ أليش 
بمدة،الصذثه خرم قث نئته أفل ولكن بئتي، 

غقيل،وآل غلي، آل ئم : فال فم؟ رقن : فال 
خرمفزلا؛ ئل محال؛ ءاس، زآل خغئر، وآل 

نمم.ت فال الصدقة؟ 
;ال ف، شي؛ أمي سمذذربث أم 

بثإسخائ وخدقثا محفنيل. بث مخئد حدقنا 
غثكلألهما، جرير— أحتزئا ; فال إتزاهم، 

ثحوحديث. .٠ الإسناد يهدا حثائ، أيي 
فوالله اركتاب ت جرير حديث في وزاذ إنتاهيل، 



بجغالإايتلآ

غلىكان يه وأحد مه اثئشك من والئوز، الهدئ 
.صل؛؛ أحطاة ومن الهدى، 

تقال الريان، بئارئن بن محمد صبما ٢[ ٦!  ٤٨٧]
سعيد،ص إبراهيم، ابئ ت بمني حشال، حيفنا 
عنخشاف، بن يزيد ض مشنوق، ابى وئؤ؛ 

لقدت نة قملنا غليه، يحلنا ت قال أوئم بن نئد 
وصليتالله زيئول صاحيا ذئذ حيرا؛ نأيت 
وخوثبثح-الحديث ومناي . . ة. حلق
فارلئو|ئي : قال عتزأئة خثال، أَدي 

منالله، هوحبل هك، الله كثاب أحدهما '' فمبي؛
،صلأنه(، غلن كان ئركة ومي الهدى، غالى كاذ ائنغه 
تقال نشاوة؟ بئته، أهل مى I قملنا ت وفيه 

الغضزسالرحل مغ ^^٠^١ المزأه إف الله، وائم لا 



أقلنقومها، أسها فثز->عإش ثطئمها، ئم الدهر، 
الصدقهحرموا الذين وغمتتق أصلة بنته؛ 

حدقثات ال هسعيد، ب-س محسة صبمتا [ ٢  ٤٨٨]
عسحازح، أبي ابث ت مح، الغزبز، عبئ 

علىاتئغجل : فال تغد بن تهل ص حازح، أيي 
بستهل فدعا فال؛ مزوال، آل مى زجل النديثة 

هفال، شهل محابئ ت محال ، عليا سئم أذ هاقرة شعد 
اشف،هفالص:ضاثأبا

اىفصاء؛أىإمحمحظ-ٌ
ِالرجل قوم العصبة )١( 
.رربابمنة،ات رخ■؛ ق ه 



ممالا، بهليي لته-زخإذا كاف ؤإل ف التراد-ا أيي 
تقال ئرابؤ؟ أبا شمي يم قصته؛ عى أحبرئا ت لة 

فيغليا يجد فلم فاطمة بيث الله ننول جاء 
كافت ممالث غمك؟؛؛ ابى ررأيى ت قفال البتت، 

شءٌيىنامح،،مجمحأظل
أنىراادظ-ز : لإئغان الله. ننول ممال بمدي، 

الق—شجيهوفى الئه، ننول يا أ ممال ، فجاء هوا؛ 
ئدوفومصشحع، الله. ونول يجاءة رامحي، 

هجغ—لئ—زاب، محأصابة ئه ئص رذاوة ّثفط 
شمالفزابا، أبا ررشم ويمول؛ يمثحة ال ننول 

.الترابِااأبا

.النهار نصف الأسزاحة ت والشلولأ لقيل ا( 



آةمحا:نبمءلئأ®

شينتلةينش،ث1و:
نعيد،بن يخنف ص بلال، بى نئبمال حدثثا 

عابثةص ربعة، عابربن بن الله عبم؛ غذ 
ررلنثفقال؛ لننة، ذات الله. ننول أوى قالث؛ 
،اللنل_ةاايحزنني أصخايي مى صالحا زجلا 
اللهننول فقال الشلاج، صوت وسمعثا ت قالش 

 M : وقاصأد بن تغد : قال غدا؟« راتن
فنام; عايثه قالت أحزنك. جنغ الله، ننول يا 

.آعطيطة' تمغت ختن الله. ننول 
صمماكهبنس،دال:طثثا

ررناثنيمحاضسينشومو)خ(:ل0 
.النائم ثقس صوت ؛ الغفل ( ١ ) 



أحترثات محال ومج، بس قخئل وحدثئا ٠ ليق 
بنالله غبي ص سمحي، بن يخثث غذ المحث' 
الئهشهززشول ت محانث غائشة أف ربيعة، غامرنن 

صالخازجلا I محفال لئثة، المدينة مقدمة 
نحننتيئا : قالث ، الللة؛؛ يحرسني أصحابي من 

هدا؟؛ارامي ت فمال ملاج، حئحشة سنمعثا كيلك 
اللهرسول لة ل محقا وئاص، آبي بى تغد ت محال 
حوفمسي في ومحغ ت نقال بك؟اا حاء ارما ت . 

لهفدغا أحرسه، محجئث ه الله زين—ول غلى 
■رئج ابن روايو وفي نام• ثم ه، الم ننول 
:ننسا؟سإئا

خدفثإ: قال اكنز، ئ >:ناءئخئد ٢[ 
تيمول سعيد بس يحمل، ضمغش ، الوهاب غبي 



ثالثت يمول زييعة غامرين بن الله غيد محتمعث 
يمشل. ٠ لتله. ذات الله. زشول أوقا ت غايشة 

•بلال بن شلبمال حديث 

ضولينفيتزام،قال:محتا
غىأبيه، ص تغد، ابى يغني؛ إبزامحم، 

يمول؛غلقا سمغت قال؛ شداد، بن الله عبد 
بنسغد عئز لأحد أبؤيه ه الله رسول جمع ٌا 

فذاكءاوع، احد؛ يوم لة يمول جعل ؛ائة مالك؛ 

وائليمار،]سم؛ث0[صٍاذنناّ 
حيفنات قال جغمر، بس محمد حدفثا •' قالا 

.)ابابمئة(()خ(;يف0 







ورهنربسثيه أبي أبوبجربس صإكا [ ٢٤٩٢]
قال؛موشئ، بس الحس حدفئا ; قالا خذب، 

Iقال حزبا، ئى سمالث حيفنا ت قال رهثر، حيفنا 
فيهفزنث أئة ، بيث؛ غن منعد، بل مصعّتا حدفني 
أذمعد ؛م حالإ_ئال؛ ، ئاوه_زآن، مس 1يات 

مولا يدينه، يكفن خش أب_دا تكف لا 
وصالأالله أف غ وغمت ئاJتا ثشرب، ولا 

: JLJ، ^١ آثمزلأ وأئا أئك، وأئا بواِلدئك، 
يقامالجهد، بس غليها عشي حش فلاقا مكثث 

ئدعوقجعلتا فتقاها ، عمازه نة؛ يقال ، لهاابن 
غدْالآنة:القزآن في ^؛، ٥١فأنزو شغد، عز 

.الإغماء )ا(الإءشاء: ااظثبنة«. )خ(:يف0 





ص_ٍءقتٍء
ايي،قائالقي.، إلى فأنثك ومرصث 

ق_اق؛ثئغ، حيث مالي أميم لغيي ؛ فمك 
؛محك ، فابن ؛ ل ئ؛ دال1_ءنات؟ ت ئك فأبن، 

:ثاو ، جائزابمد!لأك ءكال سكث، فالثك؟ 
الآئ-صاووامحامين،ثممن علن وأثث 

قتلوذلك حمزا، وثئقيك ثطعمك ثغال ت فقالوا 
-حم في أثبمهم ف: ال فالحمز، ثخزم أذ 

م_ئؤتيجزوو' زأش فادا ائن-شثال، ; رالخش 
وشربتفأكلت خم،فاو: زيى''من وم 

امينالآو_صازؤالخففدكزث ت شال معهم، 

الخملأواكقة.ر١(الخزور:
للشرابينتف؛ ولا ثعر0 محز حلمد من وعاء : الرق ( ٢ث 

•وغتوْ 



،الآو_صاو حئربس المهاجرول ت ممك هندهم، 
يقرشُالرأس، لخى' أحد زجو هذ : قال 

هأحتزثة،، الله زشول فآثئت ، قجرخ يه 
Iالحمر شأل — ئمتة بميي ~ في هث الئة مأئرل 

ريشقألآزلنلمُُ' ثآلاضاب'"" اكززالشزُ'ء 
-آ[.تقئفيأصيلالأممة:

بنومحمد القئئ_تى صإنامخئدبن [ ١ آ/ ٤  ٩٢]
حدقثات قال جثفر، بى ئحئد حدقثا ت قالا بشار، 
بنئضبا ص حربي، بن بمالؤ ص ثغتأ، 
أنبغفي أئزلت قال أية أنمه، عس سغد، 

)آ(ادم;الخ،ار.الفكان. :(اليمان )١ 

الخاهلية.ق عبدوها حجارة ; الأنصاب )٣( 
القداح.)ة(الأزلأم:



اص^سءفًٍع
وهير،حدس، يقهش الحدس، وستاى . . . آتات، 

محكاقواI محال ت شغته حدس، في وراد ماك، سض 
قميمصا محاها شجروا يطعموها أف أرادوا إذا 

أنم،يه يصرب أيصا حدث وفي ، أوجروها 
.قشروزا سعد أئفئ، محكاث محمرزة، سعد 

حدقا: فال خزب، صإمحازهيزب، [ ٢٤٩٣]
بنالمفذاح غن ث، شمتا غن الزحخن، غني 

ئئلزدزلا ٠ : نزك فئ تغد عن أسه، غن ثرنج، 
،[ ٥٢ت ]الأذع_ام ؤآلعشي{؛؛ يائثذوة ربهم ندعوف "١^^ 

الغم.مفتح : الشجر )١( 
الفم.وسط ل الطعام أو الدواء صب ; الوحور ( ٢) 

.راتابمننااوخ(تيفح 



أءبمائمح1ن1لإ؛ه

،ينهم مشغود وابس أنا ت مسة في ثزلش ت محال 
هولا؛!ئديى ذك؛ قالوا المئرثوذ وثاق 

:قال ضه، [ ١ / ٢٤٩٣]

م،إئرامحل،الآمت-دئ، الله غني بى محمد حدقثا 
٠قال ضعي عى أييه، عن شريج، بن المقدام عن 
للبي1لمشرؤول ممال ثمر، سمته اليي قغ كنا 

ضلأمم0ثثا،قال:وض
،ويلاو هدم، من وزيل مشغول، وان أنا، 

ئمسفي فوقع اسميهما، لت ورجلان 
ثمشة،مححدث يمغ، أذ اللة ثاء ما الله رسول 

تبهمت-تءوذ آكبس ند ئئلولا ؤ دأئزلاللةهق؛ 
.[ ٥٢; تالأذعام ؤحهة، يريدوذ ؤآلعثي يالعدؤو 



ء؛جالإأؤتت

النمدمئربكر أيي بن كرمحامخقد [ ٢ ٤ ٩ ه ، ٢ ٤ ٩ ٤ ] 
بنومحمد بىء-ذراككزافيئ نخامي 

نقوتالئغثمر، حدقنا ؛ قالوا الآءل_تى، عند 
عشافأني ص أيي، تمغث ثال ، وئلئما0 ؛بن 

بلكيمض بمي ه الله ننول قغ يتق لم فال؛ 
مقائو:سمنرتولاف.غئزس

•حديثهما غث وسمد، 

بثتمثال حدقنا : قال الناقد، صبماعنوو [ ٢٤٩٦]

ذالريربنالله غيد بن شئ محام اياب ؛ ل)خ( 
.غلتهما؛؛ الله رصوان الغواع 

.منذ،، ررناب ت آ خ رل 



اللهزشول ئدث ت يمول ينؤعتة ت قال الله غبي 
Pداك1تُ^ُالزيز، الخندق، يوم لناص اه 

داوئ_دءب، ندبهم فم الزبير، فائتين ، ئدبهم 
»هلنيتيخوارئ'^'،: س اليئ فقال الزبئز، 

■الربين"وحواري 
حدقنات ال ث، صبماأبو'كري—مسا ]آ"وة'آ/ا[ 
وحدقنات فال . عززه بن هثاح ص ، أبوأمتامة 
غنجميخا، - إبزاهم بس ؤإنخائ أبوكنف 

غسكلاهما، — شمتاذ حيفنا ت ال قوكيع، 
فيه.والزغيب الثيء على الخث الندب؛ )١( 

)'ل(الأكوف:الأجاُة.

)ّآ(الخواري:الأصروالخاصة.



■■الشي.■ض جابر، ص الئنكدر، بن قخئد 
٠عيئثة ابن حدس، د،ةغتى 

الخيلبن ان_شاعيل >'محا ا ٢٤٩٨، ٢٤٩٧]
قال— مشهر ابن عن لإ كلاهما َ متعيد بى وسويد 

بنهثاِم ص مشهر، بى غلي أحبرنا إسماصل 
محث: الزتئرقال بن الله غئد غن أنمو، غن ، غزوه 

فيالئئوة تع الحندق يوم أييسلمه وشوش أثا 
فآئظز،تره يي يطأطئ يىق1ل حثاف، اط؛؛ 

نؤأد_يإذا أء_رفغ ئئئغ فتنظز، نئْ لة وآطأطئ 
:قال قزيفلة. بني ١^!؛>، في قربه غلن 

رلبابمتة(ل)خ(;يفه 
الرتفع،الماء )ل(الآطم:



b ئنالله عند غى ززة، ع بن الله غني
وزأشي،: ممال لأيي، ذلك فدكزث : فاق الزنم 

ليجمع لفد والله أما • فال نمم، •' ثلث بئي؟ يا 
لآوذ\ذذت ممال أبويه يوميي الله زسول 

•وأش" أبى 
خدفثا: ال ق]'اا'؛ب،ا/بم؛ب/ا[صبم(أنونيس، 

بنالله عند عن أنمه، ص هثاح، ض أبوأسامة، 
وغقزئأئا محت الخندق يوم ىل نئا : الزبثرقال 

يشوهت يمي ، اللشوه فيه الدي ١^٠^ قي منلخة أبي 
حدثيمغنن الخدث، وساق • ..البني

الإشاد،وتميدؤزئداشينابنصفيطا
حدثفي القصة ألزج ولكن الخديث، قي عروة 

الربي•اض ض أبيه، عن ينام، 



تئالإاس

حدفثاI ال ق، سثسعيد نس هثسه كيبمإ [ ٢٤٩٩]
صنهثل، غذ ئحئد، ابث بمنى؛ العزيز، غني 

غلثكاف الله. رسول أف ، قريرة' ابي غذ أبيث، 
وطلخهوغلي فووأبوبكروغمزوك—ال جراة 

اللهزشول فمال ، الصحره هثحزكت والزبتر، 
.أوشهيدا؛ أوصايى ظللذاوتجأ نما ارانذأ؛ : . 

اشينبمينيزيدنننمني 
حيفنانالا؛ الأزدئ، يوئنث بث وأحقد حنتم 

بثسليماف حلفي أوض، أبي بث إسمابمل 
بنتهيل غث ّتجثد، بن يحيى غث بلال، 
أفغريرة، أبي غث ' أبيه غث صابج، أبي 

.رايابث؛ا)خ(تي0 







'موهبمم■ اءءءك؟لا؟
sJYJsw .د■®»بمالمح'رن

:أثر ُلأبة،ئاو:فاو أيي غن خابي، أختزثأ 
أميتتاؤإن ، أميتا أمة لمحل ررإذ ت ه الله زشول قال 

.الجراج،؛ بن أنوعبيده الامه أيفها 
 [ ٥ ٠ ١ /T ١ ] محال الثاقد، غمرو صتنا I غمال،خدقنا

أهلأ0 أثس، ص ثابت، ص حماد، حدقنا ت محال 
ابعثت فقالوا الله زشول غش قدموا اليمن 

فأحدت قال والإسلام، الئنة يعلمنا زجلا معنا 
, ١٥٢١٠^هده أميرأ( رُهدا ت فقال عتندة، أبي بيد 

واللمفل~ بئار وابن المئش بن محمد صبما [ ٢٥٠٢]
Iقال جعفر، بن مخئاو حدقنا I قالا المئش، لإبن 

غنيحدث أباإنخاى سمغث ت قال شعتة، حدقنا 
٢١تجزاف أفل جاء : ق1و خديفة طةئنزفز،ءن 

.مكة شرقي جنوب تقع بلدة ت نجران ( ١ )



ابعثالله، زشول يا ت قفائوا ، 1ل1ه زشول إلئ 

الناس،لها قاسشزف ت محال ، أيتن؛؛ حى أمين حى 
ائجئاج.بى عنئدة أبا يتعث ت محال 

أحثزئات محال إبراهيم، بن إشحاى كعبما ]'آءه\/اا 
عن، شعتاف حدفنا ت محال الخنمؤ، أبوذاوذ 

.ئحوة . . الإشثاد. يهدا أديإنخايى، 

حدئثات ئال حشل، بن أحمد صى [ ٢٠٠٣]
لأممَ،ئال:طتىق1اشلأ

ض، محْ' أبي ص محر، بن نافع ص يزيد، أبي 
فيه.والطمع إليه التطلع ت للثيء الاستشراف )١( 
اللهوصوان والحشنن الخئن فصائن؛ يي ت )خ( ق ه 

.غلنهناأ< 



إظء؛■

فأحثة،أجفه، ررإئي ت يخشن فال أئة ، الثني. 
.مى وأحبب 

حدقثات ال فغمز، ايي ائى صبما [ ١ آ/ ٥  ٠٣]
بنناقع ص يزيد، أبي بن اللي غبني ص تنياف، 

معحرجت ت ثال قريرة' أبي غذ مشم، بن جبئر 
مناهار،لأتككنيزتووالله.فيطايقة 

ئم، قئنماغبيي توى جاء حئى أثلمة' ولا 
تممال .، فاطمة محاء أئن حش ائصرف 

أئةفظننا حشئا، ت بميي ، لعء؛ أفم ، ؛^ ^١٠٣
الثيء.من القعنمة : الطاثفة )١( 
المدينة.مغوا اليهود من قبيلة : بنوقينقاع )٢( 



بميا)؛ابجتلآ

،٠ سحابا وثلتة ثغشلة لأف أمة؛ ئحّئة إثما 
واحدكل اغثثى حش يمض، جاء أل بلط للم 

رراللهمإست الله زشول فقال صاحثة، منهما 
.ئحئ4ا، س وأحثب ، فاحثه أحنه 

حدقثات فال ، معاذ بس الله عبيد صبما [ ٢٥٠٤]
توهؤ ، عدئ غى ، شعته حدقنا ت ثال ، أبي 
تفال ع_ازبا بس الثراء حدقنا ت قال ، قابت ابل 

وهزه اليي عائق علن عيي بث الحتئ رأيت 
،فاحثة،، أحنة رراللهمإبى ت يمول 

بئاروأبوبئربس ئحئد صإمحا [ ١ ْآ/ ٠ ٤ ] 
الخرز.فيه ينظم خيط السحاب ( ١ ) 

.منةآ(ررباب ت )خ( ق 0 





نيءُا،،شأئمحإّي.،هنا
.حك، وهدا هدامة، 

بسومحمد ثننه أبى أبوبئربن صبمِا [ ٢ ت ٠ ٦ ] 
Iنالا بكر، لأيي زاللمظ نمر— بن الله عند 

عن، ركرئاء غن يئر، بن محمد حدقثا 
تقالت ، شنته نت صفقه غن ، ثئنة بن مصعب 

مزطوغيه ، ^١^٦، س اي حرج : غايشه قالت 
غبي،بن الخس محجاء شعرأحزذ، من مرحل 

 ،d<-^ ، جاءثقم مغة، قدحل الخشئن حاء قم
.سوادهابياصها يغلب ؛ ء الشهي )١( 

•ررنابنيمحاشمسانيه ت )ع( ل 0 
الفجروطلؤعالشمس.بن ما )٢(وهداة; 

تصاويرالرحال.فيه نقس ت الرحل مّآ( 





محجالإاين1مح

[٠٧ Yحممش ١ / ٥] صحرالدارمئ،بن محمد بن أحمد
تقال وهئب، حدثقا ت محال حثاف، حدقنا ت محال 

عسمحتالم، حدقتي ت قال عفة، بن قومحنئ حدقنا 
بمثله.. ٠ الثه. غيد 

أيونبى ويحنن يني، بى يخم، صبما t ٢ ه • ]٨ 
أحبزئا،يض، بى يخم، قال حجر، زايي وقثط 

توعن_ول همل، إنما حدقنا ت الآح_زول ال وق
محنمغأئة ديناو، بن الله عند غن جعفر، ابن 
وأثربعثا الله. زشول بغث ت عمريمول ابل 

إمرته،م الئاخم، قطص ريي، مح( أسائة غيهم 
إمرته،في ثطغنوا إذ ر؛ ت محقال ه الله ننول محفام 

بنقتيبة ■حدثنا قالا؛ الدويري، يوسف بن عبداش بن ا= 
نياداتمن ادة الزيوهال© ه. الحديث  l-i؟؛. . سعيد. 

.رلالمّحيحأ؛ عك الحلودي أحمد أي 



أالله وانم فنل، ْى أئيه إمرة قي يطعنون كثئم ففد 
الناسأخب لمن ؤازلكف ، ١' للانرو لخيفا لكف إذ 

.بغذ0اا إلئ الناس أحب لمي هدا وإف ، إلي 
تقال ، العلا؛ بى مخئد أئرثزيب حميا [ ١ ْآ/ ]٨• 

حمزة،ابن ت يعيي عمن، عن أبوأساقه، حدقثإ 
وئؤئال الله. ننول أف أييه، عن ، سالج عن 

يريد— إمانته فطعتوافي ررإن المنترت عنى 
فنله،يى أسه إمارة في طعنتم ينرئدِففف أسامة 

وائمالئهاإنلكنلخكابجا،وانلم
اللب!إنمداله_اصق-إلتي،وانلم الناس لأخث 

اش!إذكاذصإنيهاناطينزئد-وابما
.صالجمكمء من فانه له؛ واوصيغم بغلو، من 

.؛:ْا;ِ)ا(الإصة:





جظلأًظنلكوًء

عاصمغن معاونة، أنو أحتزئا يختن وثال 
الآخؤو،ضملقاّ،ضضشين

تفريس قدم ^إدا الله ننول كاف •' جعئرثال 
نمر،ثى م لي يإئق ثال؛ ، مح؛ م بمتان ثم 
باحيجيءَ لم يديه، نص نمش إيه بي قشي 
ءائخئئ-ات قال ، حلمفئ قازذئئ قاطفة، ائئئ 

.ذاثه غلئ فلاقه الخديثة 
٠قال ، قينه أيي أبوبئربس صبما [ ٣ / \ ٥ ٠ ٩ ] 

;قال عاصم، غن ، شلبماو بن الرجم غبي حدفئا 
بنالله غئد حدقني قال؛ البجئ، موري حدقتي 

تئرثلمئييى قدم النبي.إذا كاف جغمرئال؛ 
يالحثنن،ت أؤ ويالحقن، يي فثلمئي • قال بئا، 

الراكب.خف الراكب : والردف (الردف )١ 





يقائمحانلي»

ثميروويغوابى امة أقوأسثحدقنا ت ال حم
تمحال ، إبراهيم بى إضحائ وحدقنا . وأبوقعا^؛4 

بنهشاح ص — كلهم ~ شلبماذ بن عبده أحترئا 
وحدفثا. اشامة أيى حديئ والئثظ غزوه 

،هشام غن أبوانامة، حدقنا ت محال ، أبوكرس 
تيمول جعفر بن الله غبي سؤغث ت محال ، أييه غن 

اللهزشول ضمعت ت يمول يامحوهؤ غليا سمعث 
وحير، عمران ينت مريم بمائها راحير ٠ ئول يه 

٠أب-وكرسا نال ، حويلداء ئث حدمحه بائها 
زالازض.الشئ؛ وكزوقخأر 

.0في)خ(:ارئابث'اا





<محِائفظيالإ؛مح

عمازه،ض محيل، ابن حدقئا ؛ قالوائمئر، وابن 
أئئ؛ قال فريزْ أبا شمت ؛ قال ورعة، أيي عن 

هدهاللمه، ننول يا ممال؛ ، النبي. اله جبريل 
\وؤ إذام فيه إثاء معها أثتك ئد حدمحة 

من١^٢ ه فاقرأ أنثك، بئ قادا ثراث، 
منالجثة في بيت لبئرها وثني، جك دبجا 

قال. ٢ ولانهثبُ فيه لاصحت ، لج، 
يمز؛ولم ، هريرة' أبي عن روايتي؛ أبوبكرثي 
■ومني الحديث؛ في يمل ولم نمغث، 

•الحر مع يركل ما الإدام؛ ٢ ١ ر 
وامع.محوف ت القصب ( ٢ ) 

الأصوات.واصطراب الفجة، : الصخب )٣( 
.التمس، النصت؛ )٤( 



ًةنةابمؤبم:

مسدينضاشينض،ئاو:
تئال إنماهمل، ص يشر، بن ومحمد أيي حدفثا 
اللي.ننول ت أوفئ أني بن الله لعند ئك 

بشرهاثعم، قال؛ الجئو؟ في بيت بئزحدمخة 
فيهصحت لا قضِا، من الجنة في بيجت 

قنب.ولا 

 [ ٥ ١ ٤ /T أحتزئا: قال يض، بن يختن صبماء ;ا ١
'قال شينه، أبي بن بكر أبو وحدقثا أبومغاوية. 

'•قال إبراهيم، بن إسخائ وحدقنا وتمع. حدقنا 
وحدقناوجرير. نلبمان القعثمزيي ا أحتزئ

ائأديمحز،ئال:طةناضاو-ض-ض
ضأدمث، أبي ابن ض حالي، أبي بن انئابمل 

-بثي•-البيه-



قناحد قال؛ ثنته، أيي ئى محاذ صبما [ ٢٥١٥]
عايثهص أبيث، ص ، غروه بن هثاح ض ، عنده 
فيييت حدمحة ه الله بئرننول ؛ فاك 

الخنو.
 ٥[ ١Y١ / ٠ ] فال ، العلا؛ ئى مخئد صبماأئوثزف;

أئيه،غى هشام، حدقنا ت قال أبوامنامة، حدقنا 
غزتما امزأة غلى غزت ما فاك؛ غايثة غن 

يتزوجنيأف فنل هلكت ولقد حدكبة، غش 
ولفدن—يكرها، أتمغة محت لما منى؛ يئلاث 

الجنة،في قصمتا مى بنئت ينئرها أذ هث زبة أمنة 
حلائلهاإر يهديا قم الشام لتدبح كاف زإ0 
العديمان.: الخلاثل ( )١ . * aLaررنأب ؛ )خ( ل 0 



محاق،ثال:ض

أبيؤ،ص عرزة' بن هقاع ض ث، بما بن حمص 
الشى.يتا؛ عش غزت ما فالغ؛ عائشة عن 

نحمحقئنىلمأئرنج-،!قالن:وكا0
يهاررأرسلوا ٠ هيمول ، الشاه ذبح إذا الله زشول 

،يوما محآعصتئة ت قالث ، أصدقاء إلمل 
٠حثها؛؛ زرفت ررإئي ■ فقال حدمحه! ت همك 

تْاْأآ/'آء>بىرمحينخربهمح"
٠,هشام. ■حئ،قثا ت هال مغاويث، أيي غن — جميعا 

قصهإلى أسامة أمي ثحوحدث الإساد، يهدا 
.بغدهايدثرالزياذآ ولم الشاة، 



ا1نينْأ/إ[>محاغبمينس،ئاو:
الزمرئ،ض تغمر، أحتزئا قال؛ الرواق، عند 
هس غزت قا : قالغ غايثة ض زوة، عض 

حدبجه؛عنن غزت ما ~ فشابي ئزأة؛_ اض 
قط.رأيتها وما إياها، ذكره لكتزة 

أخترثات ل ئا حميد، بس غيذ كنتنا [ ٥/٢٥١٥]
الزهرئ،غن نغفر، أحتزثا قال؛ الرواق، عبد 
المحي.ققروج نم • قانث عايشة ص عروه، غذ 

•فاثث حش حدمحة غش 
حدقنات ئال نحنعيد، ]هاهأ/ا"احرنتاشويدبث 

غايئةغث أبه، غذ هثاح، غث مشهر، بث غلي 
.٥^٠٠ ررباب ت رخ^ ف ه 





صأييه، ص هشام، حدقثا ت قال حماد، حدقنا 
_كراأويثت ه الئه زشول قال ت قالت أئها غايثة، 

فيالفلماك يك حاء'ني لنال، فلاث القناع في 
فاكثسامزأئك، هذه فنقول حرير، من سزفب 

منهدا يث إن ت فامحول هي ائت فادا وجهك، غى 
.عئدالأهبمه«

.١^!^,خدثثا : قال ابننمر، ا[>محا ]آاه'آ/ 
—أثوأسامة ■حيفنا ت فال أبوكرئب، وحدقنا 
ئحوه.. .الإنئاد. يهدا هشاح، ص ِ حميعا 

وحدتI قال شتته، أيي أبوبكربى كعبما [ ٢٥١٧]
القطعة.السرقة; )١( 

.رلبابينة(ات رخ، ق ه 



هشام.حدقنا ت قال أسامة، أيي ص ؛ كئايي في 
حدقتات قال ، الغلأ؛ تى محمد أئوثرسا وحدقتا 

عائشةعن أنمه، غن هشاج، غن أبوأتائه، 
1ذالآغلا»l^، :الئو. زئول ِلي قال : قاثث 
:قاثغ ، ءشتى،ا 'صكنت وإذا ناصة، غني كنت 

كنتإذا رلأذا ;فال ذبك؟ تغرف أئن ومن : ممك 
وإذافخمي، وزب لا ت فق—ولذ فانك زاصته، غني 

:قالث ، إب_زاممااوزب لا : قلت غضن كنت 
أفجزإلأا نالله، ننول يا والله أجز ; ئك 

اننك.

،غئده حدقتا ت قال ثمتر، ابى وصبماء [ ١ / ٢ ٥ ١ ٧ ت 
وزبلا ر؛ I قوله إلئ الإستاد، يهدا . .• هشام غث 

بعدة.ما يدكز وثم ، إبراهيمآ، 





زثالالإنئاد، يهدا . .هثاح.غن - يثر-فلمهم 
تئته،في يالتنا0 ألعب فئث جرير.' حديث في 

وئزاشب.
غى، حدقناغئدْ ؛ ثال ]؟اهآ[ىبماأبوفزس، 

\Jl\sاض الئأف غايثة، غن أثيه، غن هشاح، 
يديلمذا يبثفوف' • غايثة يوم يهداتافم يثحروف 

•ه الله ننول مزصا0 

]ا<اْما[شالخنمحمحاص
•غبي قال حميد، بى النمحّيوغند وأبوبكربي 

الطلب.ق والاحتهاد القصد : التحري ( )١ 
والمائدة.الطلب الابتغاء: )٢( 

.أرباب ت رخ، ق 0 



بنيغموث خدثنا ت الأحزان ومحال -حدثني، 
صايج،غن أيي، خدشي : قال تغد، بن إبراهم 
بلد قحئأحيويي بهام، بن اض 

غائشةأل ، هشا، بن الحسارث بن الرحمن عبد 
3.اشي أزواج أرسل ؛ قالث ه النبي زوج 

،ه الله ننول هإل-تى الله ننول بنث فاطمه 
،مرطي في معي وهوقشهلجغ غليه ستآذلأ، محا 

أزواحسكإل ، _ه الأزسول ي_ا ت هفالش ، لها محأدف 
_اؤأذ، ئحادة أبى ابنه فى العدل يشألتك أزطئنى 

بنيهررأي ت ه الله ونول لها فقال ت محالث ، شاكته 
تثال ، بلئ ت محفالث أء أحب؟ ما ثحنبمن الشن 

منمضقحى محاطمه محفامئآ محالث؛ ،  KfiJijbارفاحني 
أزواجإلن فزجي ه، الله رشول بث 'ذبث 



ء؛فامحأيبلآأء 

نبالييقالث، الدي فاحتزلهن ، الله. زشوو 
JU  أعك:نائزاك لهافقلن ه، زشول ه
الله.،زنوو الئ ارجعي ف، ث_تيء من عنا 

ابنةفي الخيل يثئدك أوواجك إل ; لة قفولي 
فيهاأكلئة لا والله : فاطتإ فقالت ئجافة، أبى 
المحي.ويبأرواح فأزسل • غايثة ثالث ، أندا

كائثافيي ليي البي.، روح جخش بنث 
الله.،ننول بمد اكنزلة فى ثلمهن ُ تتامحيىُ 

وأئفىثيب، محي الدين قي حيزا قط ائرأْ أر ولم 
وأغفلمللنجم، وأوصل حديئا، وأصدى لله، 

الذيالعقل في لثميها ابتدالأ وأشد صدقه، 
المخاطب.على والشم بالله السؤال : الثدة ( ١ ؛ 
عنده.الحفلوة ل 3ط\وئني : تسامينى ( ٢] 



محظئ؛ظنإكئمح

غداا ق، ثعالئ الله إلئ يه زثفرث يه، ثصدى 
اوهسةأمنها ئّيغ فيها، 'قاث جدة، محي سونه 

ي.،اللزنوو علن هاّئ__تأدس ; ئاأ_ت 
الخالعنى مزطها في غائثة مع الله. وزئول 

لهافأذ0 ومويها، غلئها ئاطئة ذحلغ الي 
إلالله، زئول ا يفمالت؛ هؤ، الله زتوو 

ابمؤبي الع_دو بمألئك إلئث أزتلثني 
ئاس_ثطالتيي، وقعت ئم ؛  cJLsقح1ةة، أني 

تئزفة؛زأزئث الله.، ننول أرقب وأثا غني، 
حشيئب محخُ للم • ئادغ قيها؟ لي يألف قو 

أشمّز،أف فكرة لا ه الأ_ه زثول أذ غزنث 
وثورانه.الغضب هيجان السورة: )١( 

الزوالءنالكامزآ(اوراح:



أئخئتحش ٠ أئثنها' لم مها زقغت محنئا ت ئانث 
وبشم؛الله. زشول فقال ت قالش ، غلتها 
.بكرإ؛، أبي ابنه ر؛إدها 

]ا،اه؛'/آ[>يسينتاشينلأزاذ،
بنالئه غني غن خدشه ■ضال؛ بن الله غئد ثاق 

بهيا. .الزمرئ.غن نوص، غن انمازك، 
او:كاضضاكتى،قنمو

دهاممحاأنسم٣'ض.ومحت 

وحدثفال؛ ثنته، أبى أبوبكربن صبما [ ٢٠٢٠]
أييه،ص يثاج، غذ أناته، أبي غذ •' ثثابي قي 

.قصدنيا ت أنحيت ( ٢ ) , لسث، I يثب ( ١ ) 

ت)خ( ق 0 





]ام>ْ^أ[>:ثاأئونيينفيضَوأض،
قال؛نمر، ائى رحيقنا أثواسامة. حدقثا ت قالا 

،إبراي؛ بس إنحاى وحدقنا قال؛ أيي. حدقنا 
غن- كلهم - فلبماف بن غبية أحتزنا : قال 

مثلة.. .الإشناد.هشا،،يهدا 

بثنمثئد خدقنا : قالا انقشن، لابن والئفظ 
إبراهيم،بن ستعد غث شعتة، حدقنا ت ئال جعفر، 

لن\€ أتتغ محق : ئالن غائثة غن غزوة، غن 
زالاجرة،الدئظ يحشرسث خش بي يموت 

ماتالذي مرصه في س المحي قشمغث ■ قالث 
.)خ(;لرتاثمتةا(يف0 



آلثئأيتم آلذيى مخ ررؤ ت يمول ثحه وأحدثه فيه، 
قألمن4جمحاؤآلشهدآء وألفنويئ ألش؛ثن تن علمتهم 
ففننثة: قانت ، [# ٦٩:]١^ زفقا4 أزكك زخنن 

•حند نيمؤ 

أهآ/؟[>محاأئوةرينبيسم،مال:
:هال مغاذ، بن الئه عتئد ويدقا وكيغ. يدقا 
يهداسعد، غى شعته، حدقئا قالا؛ أبى، حدقنا 

.مئنة..الآنناد.

س'بى عميل حدثتى جدي، ص ' أبى حدقتي 
انمشائى معيد أحتريي ثهابؤ؛ ابن هال ; هال 

أف' العلم أهل بث وجال في الربتر، بث وعروة 
.اضوت ق غلهلة البحة! ( ١ ) 



الله.ننول كاف ت فالغ ه القي ووج غايشة 
حئثقط ثبي يمبص لم "إئة وئوصجمح؛ يمول 
غانثة:ثالث ، يحشرا؛ نم الجنة مى ضذة يرى 
فخذيعلن وزأنة الله. يرس—ول ئزل ئلئا 

بصرةفأثحقم ى، أمحا ثم ساعة، غليه عشي 
،١^٢، ررالي : Jli  Pالشف، إر 

عالغا، ي،حئارنلا :إذل ئك : غايته فاك 
بهئخدثئا كاو الدى الحدث وغرقت : غائثه 

فنئ نيئ يمتص لم ®إئة قوله؛ قي وئوصجمح 
Iغايقة ثالث ، يحشرا، فم المجئة من مقعدة يرى 

الله.ؤ،ننول ثها ثاكئم آخركلمه تلك فآكاثت 
.^^ييالآض،<

النظر.وتحديد فوق إق الأحفان ارتفاع ت المر شخوص )١( 
)أ(الردىءلآسم،:بماص.





عائشة،بعم غلى حمضه وزتمث ، حمضه بعم 
وعلنهعايشه جمل إلئ الله وشول فجاء 

،قزلوا حقئ قعها سار قم ، فتلم ، حمصه 
ثجعلجعلت ثزلوا قلما محعازث، عايشه ئاقثقذئة 

عليطط رب يا زئمول؛ ، بيذالإدجر رجلها 
أفأستطع ولا رسولك ثلت،عتيأ حيه أؤ غمزنآ 

أ/ولةقئا!

تفال ن بة 
عىيلأل، ابى ت يعيى سلهماذ، حدقنا 

ضالرمحن،صأضمحس
الرائحة.طيبة حشيشة ت والإذخرة لإذحر ا( 

.منهءاررباب •' خ، رق 



قمحوائنحانلمح'بمء

غايتهررفصل يمول ه الله ننول سؤت ت قال 
.سايرالطغاع،؛ غلن التريد ممفتل ، الئشاء غلى 

ت'أأآهآ/اءح،دمحامحينمحوئ
جعمر.ائئ ت يغنوئ إسماعيل، حدقنا ت قالوا 

تيعيي العزيز، غشي حدقنا ؛ قال ثنته، وحدقنا 

•بيئيي • • • م الئي ض ' أش ض الرحمن، عنب 
زفيالله.، ننول تمغث : خديئهئافي وليش 

.نالك بى أقس ينمغ أئة ت إسمامل حديث 

حدقنات قال ، قينه أبى أبوبكربن كيبما [ ٢٥٢٤]
عسعيب، بس وبملث نلتماف ئ الرجم عبد 

ا>ظبث؛«.0في)خ(;



ء؟غالإإمحئ

صثلمه، أبي ض التغني، ض ، ركرياء 
ررإنت ا لهقال الئ_ي أف حدقتة، أئها عائشة، 

:ممك : فالت ، يمزأطاثاكلأم« 
الله.ورحمه الشلأم وغلته 

 [ ٤٠٢  /Y كيبمهإسايى ١] أحبزثات قال ، إبراي؛ بى
:فال حدقا : فال الفلأئ، 
ئىأبوسلمة خدقني ت يقول غامرا سمعت 

الأ_هرسول أف حدشة، غائشة أف \}ئ-لخفنوإ، غبي 
•حدييهما بمش . ..لهاال ق. 

:ال ق، آ[ولأإْإشمايىينإبزايا}؛آْآ/ 
يهدا، ركرياء عى قحبمد، بس أنتاط أحبزثا 

.مث1ة..الإنثاد.
الدارمحي،عندالآحمن أإ؟ْآ/'آ[ىبماعئداشبى 





محلجالإاؤ:قو

منيكئمن لا أ0 وئغائديئ قثغاهذل ، ائزأْ عئزأ 
لخمروجي الأولئ؛ قالت شما؛ أحظلأرواجؤس 

جض،جتل، رأس على أ، عث جمل 
الثاط:رزجيمحقور'/قاك ولأنيخن 

أدكزعخزةأذثزة إل ، أدزة ألا أ-حافئ إJي ، حبرة 
،إذ٤ انفقثى ررجن ت الئالثأ قالت . وبجرةا 

تالراوع_ه قاJت . أغلق أسمخت ؤإل ، اءلئق أثطق 
قحافةولا ، ^٦؛ حرزلأ لا زؤجيظوبجامة؛ى، 

•ثيء كل من الرديء ■' الغث ( ١ ) 
.فيآكلونه بيوتم إق الناس ينقله يتتثل ( ٢ ) 

والخفية.هرة عيؤبهI وب٠تره ءهحره )٣( 
.القامة المتد الطويل ت الشنق ( ٤ ) 

بخالأرضالنسإلالخرالأحمر.
الرد.)أ(الةر:



يحلزاؤ-جيإل الحامتة؛ قاك . سامه زلا 
.عهد غما ل يشأ ولا ، أسد حزح ؤإف ، قهذ 

شرتوإ0 ، ؛ لفئ أفل إف ووجي ٠ الشادط قالت 
ثو]جولا ، ا الثفئ اصطجغ ؤإن ، ث اشثفئ 

زوجي٠ الشائعة قالت . افق لتعلم الكفث 
،،كJدبين١١١ا،بمر'سر

)آ(فهد:غفلعنصأباف/اللل. ا(الام:
ئ.شجا صاركالأّد أمد؛ ٣( 

ة(ك:خلط.

الإناء.ل ما جع شرب ت الاشتقاق ( ٥ 
,ثوب ق تلفف ت التف ٦( 
الدخول.ت الولوج ٧( 
له.هوذم وقيل؛ باللطف، تصفه ت البت ٨( 

الروح.اكل ا،(انماياء:
.النساء مباصعة ثغييه الذي • العياياء ( ١ ٠ 

اا(الداقاء;الآني.



بخ٤اiظمحتلنح

لك.ئلأ جمغ أؤ ، أويلك ،شجك داء 
،رزق ؤبح الزيح ذحي؛ 'ذ•' الثامنة شاك 

ومغووجي •' الئاسغه فاك . أزف ص والمز 
،قريبالرماد عظم ، الجاد ، العماد 
،زوجيالناشرة: قالت . ١^٩٠ من الين 

ف>ك!ظِكٍسص،ل'إطصات
فهوفيه.الرجال j كون عيب كل داء: له داء كل )١( 
بالرأس.ابرح • والشجة الشح )٢( 

والضرب.امر )ّآ(الفل:
الطيب.أنواع من نؤع • الزرتب ( )٤ 

■والتر اللثن ي الأرنب جلد كلمس ت أرنب ص )٥( 
الشرف.عغليم •' العماد رفيع )٦( 
القامة.طويل الجاد؛ طويل )٧( 
الضيافة.وكثرة بابوي تصفه ت الرماد عظيم )٨( 
المجلس.وأهل القوم محتمع ■' المائي )٩( 



صوتسمغئ إدا ، الخشاوج قليلات ، المثارك 
المزمىييمقث.فاض

يسأئاس نزعإ أبو هما أبورنئ، رزجي ؛ عئزة' 
،عصدئُْ* شخم وملأمن أدئئ، حيي 

صمحا وجديي محي؛ فتجخش'اُإنتي وبجخني 
صمحظّ،بجفىممج،

•الإبل جلوس ٌواصع الإبل؛ مادك آ ١ ١ 
للرعي.الماشية إليها تسرح مواصع •' السارح ( ٢ ) 

.الغناء ق به يضرب الذي ١^-^ ت المزهر )٣( 
وحركة.صوت لها تئنة حلاف ص؛ ُى أناس زإ، 
.والمرفق الكتف ما؛ثثن وهو ، العقد 'يثنى • العضدان ره، 

ممرحت.بي ^حتيبسمحص: 
اشليلساسم)٧(اسة:

ضيق.موضع ت ألشق ( ٨ ر 
الراد:أهلخيل.)بم(اسل:





جازتها،نعط كتابها، وملءُ أقها، وطزغ أبيها، 
لآثث_ثأآاونع! أيي جاهة فنا زرع، أبي جاريه 

ولآتنةثُىمحتاصيا،خدح1تممبما، 
هاسشاًُُ،ئاك:خ>ج1نوززع

ؤود1لمعها امزأْ فلقي ؛ نمحص ً Jالآؤطاث 
٢ُ حفرها ئحت مى تلغنان كالئهدين لها 

الم.)ا(الث:
.الطعام حفظ عك أمينة أنيا أرادت • النقل ت التنقيت ( ٢ ) 

فتشلتأخذه لا أمية أتيا ت والراد ، وغيره طعام ت الثرة )٣( 
.غيرنا إق 

.شيئا طعامنا من نحيأ لا ت الراد ت تعشيشا ( ٤ ) 
.جلاّ من أوعية ت الأوطاب ( ٥ ) 
.اللبن فيه الذي قاء ال تحريك ؛ الخص ( ٦ ) 
فلوأم—الحوض عظم بتن ا مت والخاصرة الحصر ا ٧ ) 

الأضلاع.





حيفنات قال إنمايل، بن ئوضن حيفنا ت قال 
يهدا. . غزوه. بن هثاح غن شه، بن -مد 

ىل:يايائثاقائ،ومبمك،
وصمنت ال وقالمتارج، يلات قلت ال وق

:وثال '، جازتهاُ وغمز وحئزيشابها، '، ودائها' 
ثملمن وأعطاني : وقال نشئا، ميرتثا نفث ولا 

.زوجاذايخه 

يوثسبن الله غني بى أحمد صبما [ ٢٥٢٦]
سعدبن الثشث غن " كلأهما — سعيد بن وقثئته 

•البطن صامرة أنما أي • ردائها صفر )١( 
والغيظ.الحد من هلاكها : حارباعقر )٢( 
.وضرهاوالبقر الإبل من يذبح ما ت الذابحة )٣( 
•اهم،ه؛ا محاشهاكفبميات رخ^ ق 0 



■يوقنا: ئال يث، خدقثا نوص ابن فاق -
المرثيمليكه أبي بن الله عيد بى اللي عيد 

سبمغأثة ،  aIiJS•محزمة بى المئون أف التئمي، 
بنيررإ0 : وفويمول المسر، على ه الله ننول 
ابنتهمينكحوا أن انقاذنوبي المضرة بن هشام 

ْلاف،فلأآئنهلم،نملآآذذنهم،نمأيي بن علتي، 
يطلق،أن طاف أيي، ابن نجث أن إلا لهم، 

،مني بشنه ابنتي هائنا ابنتهم؛ ويئكخ ابني' 
نابها،وئؤذينيiاآذافااMما قريبتي 
إبراهيمبس، أبومغنرإضاهيلغ ؛احش ١ ]ا"اه'ا/ 
غن، غئرو غن ، تمتاذ حدقنا ؛ قال ، الهدلئ، 

.اللحم من القطعة ت البقعة ( ١ ) 
.الشك ؛ والريبة الريب ( ٢ ) 



قال; قال محزنة المنورش غن ملئكة، أيي ابن 
يؤذينيمني، فاطمهبصغه ررإثما ه؛ الله ننول 

.أذاها٠١ضا 

خدقئا: قال خشل، :اصبماأحمنين ٢٦ْ٢/٢]
ضأبى، حدثئا قال؛ يغصببر،إئرامحم، 

بنعمرو بى محمد حيني قال؛ كيم، بن الويي 
أف، حدقة شهايؤ ابى أن ، الدوؤي حلحلة 

انمديثهقدموا حيث أئهم ، حدقة الخسن بث علي 
غليبن الحسن قفثل ئغاويه بن يزيد بمب بث 

لكهل I لة فقال محرمة المشوربث لقية ، ؤؤيقفه 
،لا ت لة قمحك ت قال بها؟ ثأمريي حاجه مث إلي 
الله..؟رسول سثث مغطي أئث هل ت لة قال 

ثئث، الله وائم ، غليه القوم يعليك أذ أحاقن قالي 





كتيالآطَإ'مه

ض، شعتب أختزنا ت قال ا أبوالثمان أحترئا ت قال 
أفحتتن، بس على أحبزبى فال؛ الرمرئ، 

طالِ-اأدي بى علي أ0 أحتزة، مخزنة ئى المئون 
نتقاطمة وعئدة جهل، أبى نث حهنج|ا 

أثتمحاطمه ، iiJjjتمضئ،  L^Ji، الله زشول 
أنكيثخدقوف قومك إيئ ت نة نش قفا ه، السئ 

ئثئاكحا علئ وهدا ليثانك، ئئشب لا 
فشمعتة، القي. فقام ت المشوو قال جهل، أبي 

أثكحتيائي • بغد ررأما ٠ قال قم فشهد، حعل 
وإ0فصدقني، فخدفني الربيع، بث الخاصي أبا 

أذأكنة نائما مني، مشقة ئحمد لتت فاطمه 
اللهننول بئت فجتيغ لا ~ والله ~ ؤإئها يليئوها، 

اللحم.من قطعة : الضغة )١( 



قئزلث؛ قال ، أندا،، واحد زجل عئذ غدوالله وبئت 

حدقناق1ل؛ الرقاثي، أبومغن ؛[وصي آ/  ٠٢٦]
تمتقال؛ أييه ض جرير، ابل بمثي؛ وهب، 

الزفرئض يحدث رائد ابل ت بغيي التحاف، 
.ثحوة ، الإشثاد بهيا ٠ ٠  ٠

[YU،\،؛YoYA ] تل قا ثمزاحج، أيي. يى منصور كزتحا
صأبيه، ص شغد، ابن بغيي؛ إبراثيم، حدقئا 
-خزب رهيزبى وحدثني • غابنة غن عزوة، 

إبراهيم،بس يغموث حدقنا •' قال ~ له والئمظ 
الزبيربن عزوة أف أبيه، غن أبي، حدقنا ؛ ئال، 
ت)خ( ق ه 



ذغاالله زشول أن حديثة، غائشة أد حدقة، 
شارهاقم هنكث، شاوها فة، ابثتقاطفه 

توفاطةسه هملث \ غائ_شة ففال_تا ، فتنحكت 
فم، فتكئت الله زشول يه سنانك الدي هدا قا 
إ-\ءوتياريي سن؛ ثالث فشحكت؟ ارك ست

نسأول أئي فأحتزيي تاريي ثم فنكث، بمويي، 
فشحآك.أهله، بس شغة 

ضأبوغزاثة، حدثنا فال؛ حتئن، ئى قشتل 
غائثةغن مشنوق، غن غابر، غن فراس، 
يئهسيعابل لم بمده، ق المحي أرداح ثى محاك؛ 

مشتتهائحطئ ما ئمشى ئاطمة هافتلث واجدة، 
زىا نآفقلما ، ثنئ1 الله. ننول يئية ثس 



عسأجلتها نم ، يابنتي، مزحنا ;٠ فمال يها، 
بكاءفتكث وها، ما فم — شماله عى ت أو — يمينه 

ة،التائيارها نا جزغهنأى ا قلئ، ثدييا
مىه الله ننول حصك ت لها فمك فصحكث، 

قامفلما ئتكئ! أب نم قرار، ياليتايه بتن 
اللهننول لك فال ا ق: نألتهاه الله ننول 
الله.زنوو عنث أنمير محث ما ثالث؛ .؟ 
قك؛، الله. ننول يوقي قلما قاك؛ ، سئم 

لماالخ—ؤر مس غلهلي لي يما علتك عزى 
أقا: فقاك ه؟ الله ننول ثك قال قا خدنمى؛ 

،١^^، المؤ؛ في ناريير حيرأ، أما فئغم؛ الأف 
ئغارصةكاو جتريل أف فأحتزيي، 

.١^١^، مدارة : العارفة )٢( الشم. : العزم )١( 





و\وذشاا،ررمزحنا ال؛ فقه، الله ننول مشته 
قم— شماله ص ت أؤ ~ نمينه ص فأجلتها 

نمغيها، الله رصواف فاطئه فتكت حديئا، إليها 
;ثه_انمك أيقنا فصحكث ارقا، سإئة 

شس؟س:نمحث،لأي'ءط
فرحاثالتوح زأيث ما ففك؛ ، الله. ننول 
أحصكبكث؛ جئ لها فمك حرن! مى أفرت 
نساكهائيكئ، نم دوثئا بحديثه الله. ينول 

اللهبززنول لأفشى محق نا : فماك محال، غثا 
كالإو_أ : قمالث ساكها، لص إدا حش .، 

ع—احثل ياقزآن بمارصة كاف جبريل أف حدقني 
أزمح،إلأررولأ قرثين؛ الناج ش بي غازصة قإئي قرة، 

.ؤإظهاره الثيء نشر I الإفشاء ( ١ ) 



وبم(بي، لخوفا أنلي أول يإئك ، ٠ ّ خصر فد 
ضام، iilpدلاك، لِمحت ، لكا< أنا الشك 
—الشؤمتين يشاء سدْ أن ثزصص زءألأ فمال؛ 

لدلك.ءصجكت مدوالآئة؟ا، ساء سنية أوت 

'مْأ[شئذالآشينئادْآ،
عن— كلأهما — الفييئ الأغلى غئد ؛ jjومحمد 

جمادطساسمريناش ال فم~ 
حدفناال؛ قأيى، سمت ال؛ قف، سليما 

آنثعويى لا شال؛ سسلمال غى ال، أث_وغشةس
ولاآخرنصقوى، الندحل مى أول انتطغت 

:دنوالوت.(الاحتقار )١ 
ابنيكامأمشٌضه'ر'ي؛ أخ، ق ه 

■ؤتغي؛؛ آم 







ءأغاا>ايتو

يرذة،لم أؤ صابئا، أصاذفتة أ'ئوي فلا : قال 
وثدمرعلئه.علته، ثمححب محجعلت 

غنزوأمحزئا : قال ل"ا"اهآ[ءشزضزين>ف، 
بنشلبماذ خدقثا : قال امحلأيئ، عاصم ابن 

أنوبغرئ1ل قال أني غى ثابت، ص المغيوة، 
نئاايطلمق ت بغمز الئوه زشول وفاة بغد ؤؤبخخه 

الله.زئول كاف "قم—ا ئزووه—اأيمي ام إلن 
;لهاممالا بكث، البجا انتهيا فلئا يزرنها، 

;ئالن خئؤِلزشولي.، نابمدU ljJثبجك؟ 
محن١^ بمن ق_ا أ0 أغلم أكوذ لا أف أبكي نا 

ائفطغقد الوحي أف أبكي وثكى ، برسوبه. 
فجعلا، البجا؛ على فهشجتبما ، القناع من 

.مغها يبجيان 









أبوطلحة،عليها قاحبش ا، المح1صر فصمتها 
إئكت أبوطلحه يموو .' قال ه الله زئوو زايهللق 

زس-وبكإذانغ أجرج أل بمجبتي أن؛ زب يا لئقلم 
يمااحتسئث وقد ذحل، معةإذا وأدحل حرج، 
أجدا مطلحة، أن، ^1 ؛ نئيح أم ئمول ؛ قال ثرظ، 

وصمنهات قال ةاوع1لهثا، اثهللق، أجد، محق ى ألي 
لىقفالغ علاما، قؤدوث قدما، جثث المحاص 

علئيو ؤ قعد حنن أحد ثزخعة لا أئز، يا ؛ أئي 
يهقائطلفت احتمك، أصبح قلما ه، الله ننول 

َ،متم وتعق قمحاذفتة قال؛ ه الله ننول إلي؛ 
قلت؛وذذ>ذاا، نلم أم 'رلع—ل ؛ قال زآني ملما 

:سعنملأدق(المخاض ١ ر 
•بما يكوظ التي الحديدة ■ انتم )٢( 











خمح1ئمحانلكدص

■حدثنات فال ا حاتم ؛؛ jjمحمد صنيِ [ ١ أ/ ٥ ٤ ٠ ] 
بنإبراهيم حدقنا ت فال ، قئضوو بى إسحائ 

ضغأئة إشحاؤآ، أنمي ص أييه، ص يونس، 
نفدت يمول محوسئ أبا سمنتا ت يمول الأنؤذ 
•• • • اليمن مى وأجي أنا دمث 

المقنبس ومحمد حزبي صبماوخيث؛ثو؛ [ ٢ آ/ ٥ ٤ ل' 
عسالرحمن، غني حدقا ؛ قالوايمئار، وابى 

ضالأسود، غن ، أب-ىإس-خاق' عس سقياف، 
أفأزى وأنا ، الله. زسول أثث قال؛ مرسن أبي 
.ئخوفداذثزمى ما ؛ أؤ الست، أهل مى الله غني 

بماروابن ]ا؛ْآ،آأْآ[صبماسمويناّ 
.البابمتة؛ا)خ(تيف0 



بسمخئد حدقنا ئالأ؛ المش، لإبن والئمظ ~
■قال اسحاى أيى عى شعتة، حدقئا قال؛ ، جغمر 

موشئأبا شهدت ت ق_ال الآ-حوءس أبا شمعت 
أحدهماممال تئغود، ائى مات جثث تئغود وأبا 

قلتإل ؛ مم_ال مئلة؟ بعدم ئزلث أئزاة ؛ لضاحه 
.غنناذالث،إل■sاللئوذذ٥^١حجئنا،ويشهد^١ 

بىمحمد أئوثزس صتإ لا؛ْآ،أ؛ه'ا/ا[ 
حدقنا؛ قال أذم، بى يخى حدقنا ؛ قال ، الملأ؛ 
غنالحارث، بن مالك غن الأعمش، غن هطتة، 

ئمرئغ مرض أبي دار قي ثئا فال؛ الاحوص أبي 
فيينفلرول وفم ، الله غئد أصخاب مى 

تابوقنغود يقال الله، عند همام ، مصحف 







ثةذائمحات1لوبمه

[٥  ٤٣ /T ١ ] بنيختن حدقثا ت محال ، أئوثرشّ كدمحا
ضالاعفش، غن محنكة، حدقثا : محال آذم، 

والذيت ئال الله غيد غى قشزوق، غن مئلم، 
كئاباشثوزةإلأكأغ0أ

،فيما أعلم منTيهإلأأئا ومآ ئزثت، حيث 

الإيل،لزتحقإك.

بنومحمد شسئتة أيي أبويخربى كد'*1 [ ٢٥٤٤]
تئال وكيغ، حدقنا ت ثالأ ئمير، بن الله غني 

تفال مشروق غن شقيق، غن ، حدقنا 
ومحال— إثته ينثحدث غئرو، بن الله غبي ثأيي ئا 
.منة؛؛ررباب ت )خ( ل0 



بنالله غيد توقا محدكزنا - عتذة نمر: ابن 
بعداحئة أرال لا زيلا ذمثم لقد ت فقال قشغود، 

سمنغالله.؛ زشول مى متسمعثة ؤ شي 
منأربغة: مى الئزآن ت؛رحدوا يقول ه الله ننول 

بمنوأبى جبل، بمن ونغاذ - يتدأيه - غني أم ابن 
.حديقة؛؛ أيي مولن وء،تابي 'فما، 

خزب—ربس وزهتضعي بى ثثنته كدتما [ ١ آ/ ٥ ٤ ٤ ] 
غنجرير، حدثثا ت قالوا شئبة، أبي بن وعئماف 

الآمح،ضشوا:ل،صجمئاو:ئا
ضحديثا يدكزئا غئرو، بن اللي غيد عند 
أحيةأزال لا الزجل دلك إف : فقال قشثود، ابن 
يقولة؛الله ننول مى سمعقة شيء بعد 

منت ثفر أزبغة مئ القرآن ررامحرءوا ت يقول سعئة 



<محالإمانلأمحأ

ومنكغّا، بن مأ ومن - يه فتدأ - غني أم ابن 
•■مل® بن نغاذ وبس حديقة، أبي ٌؤلن سابيا 

.يمولة ت قولة رهئر، يدؤزة ثم وحرف 
 [ ٥ ٤ ٤ /Y ٢ ] قيثه أيي أبوبكربئ كيبما،

انئادالاغشم ض أئوقغاوية، خدثثا : فالا 
^قعا أبي ص بي' أبي ِو؛بو'ٌ' ~ جريروزتمج 

محس؛أبي، وواية لمح، أبي، يل قعادا دم ئِ 
■أبئ،يز،سم 

قالا:بشار، وابن ابناكئتى ]؛؛ْأ/"ا[>مح،
حالي،بئربس وحدثني، • عزئ أبي، ابث حدقنا 
كلأهما— خعئر ابى : بمنهم،محمد، أحتزئا قال؛ 

واخظفاانئادهم، الاض غن قغته، ن غ- 
•الازبمو شخ، مح، غتة ثص 



بخلجالإاي؛ي؛

 [ ٥ ٤ ٤ /Y ٤ ] وابزبئاو،القثش بن تمخقد صيما
حدقئات قال جعفر، بس محط حدقثا ت قالا 

صإبراهيم، عس ، مره بن عمرو ص تجه، 
بنالله غتد عند مشعري ابن ذ'قروا I قال قنشروق 

ضهثبعدما احش، أرال لا زجل ذالق ت غمروممال 
■أربعة بن القرآن ررانفمرئوا ٠ يمول الله زشول 

بنوأبي ، مزلثوسالث( ابزسغود، بن 
•جيل؛؛ض وشمال ف، 

حدقنات قال شماذ، بن الله عبيد صبما ]؛ةْاآ/ة[ 
■وراد الإسناد، بهيا شعثد، حدقنا I قال أيي، 

بدأ.يأيهما أدرى لا بدأبهدين، ٠ شعبه قال 



جمح؛1ئمحاهأه

]ْ؛ْأ[>خ1سيناّ،ثال:طق1
ئال؛قتادة، غى ثغته، حدفئا ت قال أبوذاوذ، 
عهدغلئ اوهّزآل جمغ ت تمول أنشا محنمت 

بنمعاد ؛ الآوص>او مى 'كلمهم أنبعه، ه الله ننول 
■زأبورئد ' ثابت بن وريد كف، بن وأبي جنو' 

أخد: ئ1ل أثرثني؟ قن : لأنس ملت قئاذة; مال 
■غموض 

تمال قعتد، بن نئيماف أبوذاوذ كش ]ه؛ه\/ا[ 
حيفناهمام مال ت مال عاصم، عمزوبى حيفنا 
جمغئس مالك؛ بن لأني ملث مال؛ قتادة، 
أنبعه،قال؛ ه؟ الله ننول عهد عش المرآل 

.ت )خ( ق 0 



بسومعاد كف، نس أبي الأنصار؛ قس كلهم 
الأمار،بى وزجل ثان، نس ورند جبل، 

■ثني أبا يكنى؛ 
همام،حدقئا ت قال حالي، بث هداث صبما [ ٢٠٤٦]

أفمالك، بن أنس غث ، قثاذه حدقنا ت قال 
أفزأ١>، أمربي ته الثة ر'إن •' لأبي ثال ه اللي ننول 

:قال لك؟ا ضئايى الئة : قال ، غليك« 
■يبكي أبى فجعل قال؛ ، لي" ك سنا 

بمار،وابث القثن بث ئخئد >'محا ]آأهآ/ا[ 
حدقنا; قال حشر، بث مخفي حدقنا ئالا؛ 

بنأثر غث يحدث قتادة منمعك I قال ثغنه، 
•كف بن لأبي ق الئث ننول فال • فال مالك 

اك؛_نتضن ■)p ;أْزبيأذأفزأغلنك ءإن



ءطلأم1ْظك

تفال »نفأاا، قال؛ وشئايي؟ ؛ قال ،  ٠٠=فمروأ;بم' 
ص•

حدقئا؛ قال حسِا، ئى يحئ صيِ ]ا'اْأ/أا[ 
قئاذة،ص ، ثنته حدقئا قال؛ الحارث، بى حالي 

اللهزشول قال ت يمول أشنا سنمى ت قال 
يمثله.. . لأبي. 

1ال;يذآ[صمحائثينس،ئ
قال؛جريج، ائس أحتزثا قال؛ الرراق، عند 

اللهغئد ج-ابزبس نيغ أئة أبوالربتر■؛ أحبريي 
معاذبن تغد وجثازْ الئه. ننول قال يمول؛ 

•الرحمن٠٠ غرض لها ارامنر أينيت؛م بص 
.قغاذرابن سند فصاين؛ ررباب ت )خ( ل 0 



خوفنا: ال قالنافد، عمرو حدنط [ ١ آ/ ْ  ٤٧]
اأخبزن: قال الاودئ، اللي غثي 

قال: جابرقال غن نفتاف، أبي غن الاغص، 
سعدلمزت الرحمن عرش رراهثر • ه الله ننول 

.معاذ(!ابن 

ئالالرئ، اطه ند ش نحمد ^^1 
غنالحمافا، غطاؤ بس الوقا غبمد حيفنا 

أفمالك، بى أئس حدثنا ؛ قال ، ئتاذه غن ، سعيد 
لهارلاخت_ز ; موصوغأ زجنارثة قال س الئه شي 

الرحمن*رغرس 

بئار،ثالآ:اّواين بن سد [>:^ ٢٠٤٩]
.منة(،ررباب • )خ( ل 0 



محضائبمنإامح:مح

ضثغتأ، حدقتا ؛ ثاو نخقدئىخغفر، حد5ثا 
اهديثت يقول البناء تمغث قال ، ابيأتو\ق' 

أصحائةفجعل حرير، حلة ه الله لرسول 
لآ\أ؛ذإوىممال؛ لينها، من وخذبو)أ تمشوثها 

حيرالجئة في مغاذ بن نغد لخناديل هذأ؟إ لن من 
.مئهاوتى«

قال؛الصئي، غيده بن أحمد صامحا آ ١ ■آ/ ٥ ٤ ٩ ] 
أئيأييقعته، خدقنا قال؛ أبوذاوذ، حدقتا 

تتمول غازب؛ بن البناء نمى قال؛ أJوإسءحايى، 
■الخدث قدثز . .حرير.قنب ه الله ننول أتي 

قال؛أبوذاوذ، أمحزنا تجده اش تال م ^ 
•ورداء إزار ت الخلة ( ١ ) 





حدقنا؛ محال بشار، بس محمد صتناه ٣[ ؟/ ٥ ٥ ٠ ]

غىعامر، بس غمز حدثئا ئال؛ ئوج، بى سالم 
أمدىاوجت_ذل دوقة أكيدز أف أنس، ص ، قثاذه 

تدمولم ، ئحزه فدم . . • الله. ونول إلف 
الحرير-ض بجل وكال ت محلإ 

حدقثات ثال شنجه، أبي أبوبجربنط صبمنا [ ٢٠٥١]
حدقنات محال نامة، بن حماد حدقثا ت قال غماف، 
يومضما أحد الله. ننول أف أثس، ص قاس، 
أيديهمفبمطوا هدا؟« ياحدمني : فمال أخد، 

ررقننت د_ال ، اأئ، L أق-ت يمول منهم إئثان 'فل 
سمالأهمال الفؤم، قأجحم ت فال دحمه؟ا، ياحدة 

.بنسماك لخاله ألي فصائل ررباب ؛ )خ، ي0 



لهفملي ، فأحد، قال يحمه، آحدة أذ1 ؛ أثودحائه 
المثرين.هام 

وغمروعمر\ذوو\1وييخأ بث الله عبيد صبما [ ٢٥٠٢]
الئهعيد فال - نئتاف عث - كلافئا - الناهد 

سمىال؛ قعيشه، بث سميا0 ■حد.فنا 
لئا"قان؛ يمول خابزا شمعث ؛ يقول الغنكدر ابن 
،بؤ مثل رثي * ئخمُ بأبي جيء' أحد، يوم 

فمقومي، فئهايي الثوث، أزفغ أف فأويت هال؛ 
فرتعة، قومي ايي فثهالثوب، أوفغ أث أودت 

الرءوس.)ا(ائم:
•بن"ًراج" غنرد بن غبياللب ضام ررباب ؛ )خ( ل 0 

اس.)لإ(اكجية:
الخل.)مأ(اكلةوص:ئعأزاف 



صوتفتمغ — فرقع أقربه • أو ~ اللي. وسول 
ئثت فقالوا _؟# ررمن ؛ فقال صائحة، أؤ باكية 

افنكي؟ ارولم ؛ فقال ~ عترو أحن ؛ أؤ ~ همئرو 
. ١١٤٢حش ياحيختها يظله الملائكة زالت فما 

حدقثاI ال قالئقش، بن محمد كرمحا [ ١ آ/ ٥ ٥ ٢ ل 
غى، سعته حدقثا ؛ ثال جرير، ئى ومب 
قال:الله ئد بن جابر ص الئنكدر، بن ئخقد 
عنالثوت أكثث احد، يوم أيي أصيب 
الله.ورسول ينهوثني وجعلوا وأبكي، وجهي 

عمروبنث فاطمه وجغك قال؛ ينهاني، لا 
فنكسهأولا ررفنكيه ه؛ الله رسول فقال فبكيي، 

.زفغثموة(،حش ياجنحتها فظله الملائكة زالت ما 
لأائديننمد،ئال:خدةثا



وخ—دفئاجريج. ابن حيفنا ت فال غياذة، ئى زوخ 
الرواق،غيد أخبرنا ت فاق إبراهيم، بن إشحائ 

بنمخئل ص ~ كلأفضا — معمر حدفثا ت قال 

أفعين الحدسي، بهيا • • • جابر غث المئكدر، 
وبكاء'الملائكي، ذكر حديثه في ليس جريج ابن 

الباكتة•
حلف،أبي أحمدبن محمدبن حش ]أْهب/"ا[ 

اختزنا: قال غدغ، بث خدظ : قال 
غنالكريم، عبد عن غئرو، بن الله عيد 

بابيجيء فال؛ جابر عن انئنكدر، بن مخشل 
امبدك بين ،فوقع تجدعا أحد يزم 
حديثهم.نحو مدكر . ...

.حاصة الأنف قطع •' الخدع ( ١ ) 



ئالطط، كزش ئ

نمثأ،صنيبزوة،ألاي.كالنيمح
ارفلفهقذوذ: لأصحايه ممال غلته، اللة هأهاء نة، 
ئموثلاثا، وثلاثا، ثلاثا، نغم، : قالواأحاو؟اا من 

قلأتا،نغم، ت قالوا احد؟؛، مى تمقدول ررهل ت شال 
أحد؟؛امى فمقدون ارهل •' قال فم وثلاثا، وثلاثا، 

،اشوذء فخلينا، أممد #لكني : قال لا، : قالوا
ئدشبمة جي؛ إو-بووو1أر المتلن، في مطلب 

غليه،ثوئس ه البي فأش قظوة' تم ئثلمهم، 
منة،ا وأنمني هذا فتلوة، فم سبنذ، ارفثل ٠ ممال 

•اإّ؛يأءي؛؛' محايل،جلني*ج؛صاجب ارباب • )خ( ل 0 



محتاهديه،غلى فوصعة ت قال ، منه؛؛ رأفا مني هذا 

•يدكزعشلأ نيمْ-ولم ووضع 

:مال الازدئ، حابي بمن هداث ٢[ ٥ ٠ ٤ ] 
اأحترثت هال ، المنيرة يى شلشمال حدقنا 

تقال ، الصامت بن الله غني ص ، هلال بئ حميد 
يحلوفوكاثوا ، غئاو قومثا بس حرجنا ت ابودر قال 

،واقثا أئيش وأجي أنا قحرجغ ، الحرام الئهر 
،وأ-نمنإكئا خالقا هاكرهثا ، لنا خال غلن فنزلنا 

بمإذاخريثضس
جنيفبىجنساذةت )خ( ق 0 

•مؤيته،؛ العمارئ 





محعالإ1ءنيلآ

كافإذا ختن ، هثاء' أصلي زثي، يوجهني حيث 
تغلويياختن ١ خماءٌ؛ كأئي ألقيت آحراللئل مى 

يثئةحاج_ة لي إف ٠ أنيس ال قفالئشز، 
ة_زاثأآامئه، أش حش أثئس قائطلق قا'كفني، 

صنعت؟ما ت محقك ، جاء ئم غلي، 
يزعمدينك، عض ومتث_ة زيلا لقيت : محال 

: ١JLJ^؟ يئول نما ; قلت ي، الله أف 
أحدأثيش وكاف ~ شاجر ، قاهر،ت يمولوئا 
الكهنةمحول ضمعث لقد أنيس قال ~ الئعرا؛ 

أقناععلئ قولة وصغث ولقد بقولهم، هز فما 
أئةبعدى أحد لمان غش يلثئم فما الئعزل 

والماحر.اس )آ(الريث:)ا(الخفاء:اللكء. 
.وبحورْ الشعروماءه طرق ; الشعراء أقراء )٣( 



محاومحانلك؛ه

تهال ، ؛ J^L^Jؤإئهم لحائي إئة والله شعر، 
فأنث:  jLiفأئظز، أذب خش ش : ئك 

هداأنس محملغ؛ بلمهم، زجلا هثشئكؤ قهة، 
;شال فأشار!لئ، المادير١ا؟ ئدغوئة 

فازثمعتت قال علي، معيقا حززت حش وغفلم 
فائتت فال أحمز، نصب ثأيي ارئفغت جئ 

مائها،من وشربث ، الدماء علمي فغشك زمرم، 
ويوملبمة بص ئلامحث ِ أجي ابن يا ~ لت ونفد 

حشفتمنت زمزم، ماء أمإلأ ءلنلي كاذ ما 
كّديغش وجدت وما عتكى'"آ'طي، ثيزث 

■ءمحْ دين إك دين" س الخادح : العابئ )١( 
العلينامحجاتجأم)ب(سر;

■الشقن س الطن ض : العكن )٣( 



ءتلجااهار-تل؛1؟أ"اع 

ثنلةفي متك_ف أمل فتئنا ؛ قال جؤئ، سحمة 
،أسمحتهم؛ غالث صرت إل إصجيان، ٢ ئمزاء 

ئدعواث،منهم وامزأثان ، أخد يالتئت تطوف فما 
طوافهما،فى غلى فأئثا •' قال وئايئة، إساقا 

ئق_ات ئال الأ-ح_زى، أخ_لهما أوكءح_ا ت فمك 
هن: فمك غلئ، ئأئثا : قال قولهما، غلن ئئاهثا 
قائطلهث_اأكني، لا عيرأئي الح_أشتو، ثئ—ل 

مسأخد ا هاهنكال لو ; وقمولأن ، أ؛وفلآ0 
فاظن4ارتولاشهوأبجمحقال: أنمارذاإ 

المحايئقالتا لكما؟اا ررما ت قال قاطان، وهما 
■والهزال العيش رقة السخفة؛ ( ١ ) 
•غنم يستره القمرولأ فيها يغيب لا التي ■ قمراء ( ٢ ) 

.الصوت فيه يدخل الذي الأذن ثقب ■' الأسمخة )٣( 
■يالؤيل متتابع صوت • الولولة ( ٤ ) 



>ؤمحاللضانلمحء

ض؟«فال »u :قال وأنئارها، ص- نئن 
فقالكاسسماسم،وخاء

ياليتوطاقت الحجز، اسلم حتى الله. زئول 
قالصلاثة، فقن ئلئا صش، قم وصاحثة، هؤ 

الإتلأِم؛ثحئة خثائ فن أزل ص : أثودؤ 
:ال فقاللي، ونول يا غليك، ئلأم ال: |ثلئ،

.أئث،؟؛؛ ررمى قال؛ قم ، الله؛؛ وزخمه رروغلنل؛، 
هوصغيتيه فأهوى ت قال غمار، مى يلق، ت قال 

أنثرة ئمي؛ محي محملث، جئهتو، غلى أصايعة 
محمدغيييتيه، عدهتث،آحد ! ^Ljإش امحبث 

زأسة،زمحغ قم مني، يه أعلم وكال صاحئة، 
محئ،ئد : هلئ،: قال هافنا؟اا ك، ررض ; فقال 
كاف'رقمي قال؛ وتوح، نئنة نص قلأيى قلمي هاهنا 



iUإلا شام لى كاف قا : ئلث : قال يسك؟؛، 
حشعشزتعكنبطني،فشمنك زمزم، 

اررإئهت قال جؤع، منجشق كمدي على اجئ وٌا 
.طع؛إااطعام إئها فباركه، 

طعامهفي يي أواورا الثه، زشول يا ت أبوبكر قفال 
ؤأنوبآق__ر،ه اللزسسول دساوطلر؛ الإئئسة، 

فجملتابا، باقر أبو همثح معهما، وايطلمث 
أولذلك هكا0 الطائف، ريس ص نثا شص 
نمعبمزت، اقا نمعيزتُايها، أئثة ك، 
ليوجهت فد ررإئه ت فقال الله.، زشول أثيث 

نيب،فهلأثكأغإلا 
وتأجركبك نثمعهم أل الله عشن فوهمك؛ عش 

.الأضداد فهومن ممئ، أو بقي : غم ( ١) 





الخنفلبيئر،إبرامم بن >'مح1إنحايى [ ١ / Yoa]؛
خدقنانال؛ ثمئل، ا!ثشزين أحتزئا : قال 

بسحميد حدقثا ت قال المغثزؤ، بس هئلتماذ 
هك؛قويه؛ بعد وزاد الإسناد، يهدا . .هلال.

شوثن ئعم، : قال ئأئفلز: أذهب ختن فاثفني 
لةث—نموا قد ائهم قماكه؛ أه—ل بس خدر 

•وثجهموا 
٠قال اكزئ، انمئنى ش ^^ئد 

الأعون،حخئشالأشظتي،ئال:أبياثا
:قال الصامت، بن الله غبي غن هلال، بن حميد 

قبلمثثين صك أض، انس يا أبودر؛ فال 
ثوجة؟ثنت هأنى ئك؛ قال؛ النّي. نعث 

الكريه.والوجه بالغلغلة التلقي : التجهم ( )١ 



ةبمائذظنللإاِق

الحدثواقتص . , الثة. وجهئ حث ت قال 
فيوثال ، المغبرة بن 'نثنمال وئحؤح_دثا 

فثثافياإينزلكساص،ثال:فلي
تقال علثة، حش يمدحة اثيس أجي يزل 

فيأيقنا وقال صزمتثا، إش هشضقناها صزمثة 
باليتقطاف الئى.، فجاء ت قال I حديثه 
تقال يأئئثة، ت قال المفاع، حك زكعثئن وصلن 

:قال سخ4اةضيةالإيم، لأول قاني 
ر؛وغلنكت قال الله، زشول يا غلئك الشلأم ت هلث 

مندلا فقال أيقنا، حديثه وقي • أنت؟؛؛ هس •ا الشلأم 
.غئر0 حمس مند ت هلث ت قال هاهئ،ا؟،؛ أئت "فم 

.اللنلة يضثاش أئحمتى ت أبوبكر فقال ت وفيه 







ه،الله رسول وهز حى، قإئة ت هفال هاحترة، 
أحاقنشنئا زأيث قإئىإذ فائاش، أصتحث 

مفنيثقإذ ، الماء أؤيؤ كأئى محمث ءشك 

نغة،ويخز ه الثَتي ض ذخل يمثوهرأُخئتى 
النبيلة ممال مكائة، وأسلم قوبه، بس فنبع 
بأيكحئن احبزهم فقومك إلث ارازجح .؛ 

مهالاصزحن ، دنل0 نمي والدي ممال: أفري"، 
التجد،أئى ض خزج ف، 

وأفاللمة، لآإ!هإلأ أف أنهد صوته؛ اعش ءناذى 
حتنهفنربوه القوم، وفاز الثه، رسول مخمدا 

الخع.(الاقتناء:)١ 
•وسطه ل : التيء ظهراني بض ( )٢ 



تممال ، علمته فأكب الغثاس وأثى أصجغوة، 
طريقنأو بمار.، س أئة ئغلممول ألئثم نيلكم! 
غادقم منهم، فأيفدة غليهم؟! الئاح إر بجارفم 

غليهفأكب ، سّزيره إليه وثاروا يمثلها، العد مئ 
فآثمدة.العثاس 

أحتزئات ال حميحنن، نص يخئ كدمحا [ ٢٥٥٦]
حابمينمحامح،صبجامح،صضمح

وحدش• الله عبمد جريرئن ص حازع، أبي 
غنحالي، ا أحتزئI محال بيان، بن الحميد غبي 

•يمول حاز، أبي بى قيس سمغش فال؛ بيان، 
الإمالواموم.)آ(الإكاب:

■'ربابم،ممحينتضاشتي؛؛ ؛ رخ، ل ٠ 



الئه.زئرل حجتني ما ت الله غتد قال 
ةئدأشغ،ولآز|نى|لآص.

٠قال شثه، أبى صبماأبوخربن لآ0همآ/ا[ 
وحدقنا. إسقاهيل غن أناقة، وأبو وكيع حدقنا 

:قال \]ؤلأأ>!يج، عئد يدقنا ; قال ابثنمر، 
:فال جرير غن قين، غن إنغاصل، حدقا 

وآنيولا ، أسلم، مند ه الله ونول يجتني ما 
ضحديثه، اين( راد ■ وجهتم، مح، ثم إلا 

مإئربمل:وصصإكأنىلأكلم،ض
للالئهسمت وفال ، صدوي في ينده محقرب ، الحيل 

,مهديا(( هاديا واجعالذ ، ققة 
أمحرنات قال ، بيان 

محاثت ث\ذ  jjyrعر محثس، غن بتان، ص حابي، 



ءكئ

ايثزك الحلصة، دو ت نة يقال نيئ الجاطيو فى 
فقالالقات، والكب البماط الكغثة لة: بمال 

ذيئ مربحي أئن ررمل ت اللمه. ول زس—
قئثزثوالشامة؟؛، النماننة، والكب ، الحلصة 

هئشزئاة،ا، أحشز من ماقأوحمسي في إثيه 
تئال هأحتزلأ، هأئثتة عنده، وجدنا س وقثلثا 

قدغاكاولأخقش.
أحتزئاقال؛ إبراهيم، بى ىبماإسحايى [ ١ آ/  ٥٠٧]

بنقتس غى حابي، أبي بن هل إنما عى جرير، 
قال؛التجلي الله عند جريربن عى حاوج، أبي 
•لدؤس صنم فيه لكن بيتا ت الخلصة ذو )١( 
العدو.لقتال الماس لكمة قيام : الشر )٢( 

)م(بمأص;ضمنبة.





أ>محا'ئمحظنم

حدقنات ئال نقير، ائس وحدقئا • وكيع حدقئا 
حدقثاثال عباد، بس محمد وحدقثا • أبى 

خدقثات قال غمز، أبى ائس وحدقنا • سقياذ 
نحدقنيال، ث• رارئ الئيغني، ترواف، 

—كلهم — أبوأسامة حدقنا ت قال ، نافع بى محمد 
حدثفي وقال ، الإسناد بهيا إنماهمل، غن 

بسحمص أبوأنطا٥ جرير سذ فجاء : محزواذ 
ربيغهطزامح؛<ء•

النشر،بن وأبوبم حرم لااْْ'آا>تح'ومحين 
حدئئا: قال القاسح، بن غاث_لم خدثئا : قالا 

ال:ضوثاكرئ،ئ
.سكاضتاشينئاسفىأ« )ع( ق 0 



أ0ص، عظ ابن عن ثخدث يزيد أيي ش الأه غثي 
uji، وصوءالة فوصى انحلا؛ أئى الئي 

زهير:وزانة في . هدا؟ااومحع ررس : فال حرج، 
غثاص،ابن : ئك : نكر أبي وزانو وفى قالوا، 

.ئاو:>رالئهمممهناا

هشاموخلم،ئذ ال؛ئكتي أثوالزييع صمح1 :؛ ٢٠٠٩]
رندبن خئاد ص محم'~ ِ الجحدري وأبوثاثل 

؛ئاو ، ريي بى حماد حدقنا أبوالزييج ال قِ 
زأث: قال غمز ابن غن نافع، ص أيوب حيفنا 

'،وليسقشةإتجزق ندي في كأ0 الخناح في 
;ال قإأيه، ًلازت مسأريد مك—ال 

.غقز بن اللب غني فقائل باب ُُ • آ رخ ق ٠ 
الغنفل jjا-د ت )١(الإسرق 







غنالزئرئ، خدث يقغثث الئي.، فذثرض 
سابي،عيىأبيي•

تقالا ، تقاو زائن المسن بن محمد صبما [ ٢٠٦١]
،ثعته حدفنا ت قال جعفر، بن محمد حدقنا 

سلئم،أم غن أئن، غن يحدث قثاذه سمعث، 
اللآائغ أقش، حادمك اللي، زسول يا ؛ قالث، أئها 
نجمالة وبارك ، وولدْ ناله أكنز >االلهم فقال؛ لئ، 

.أغطظ،؛

/اا>كاسيناكن،ئال:طفثا
سمعخ،، غنقتاذْ ثغتة، حيفنا قال؛ أبوذاود، 

.مالكبن أفم؛ ففنائل ^^١٠-؛، ■ )خ( ل0 





محظل[ًظيا

حدقنا؛ قال الرئاثي، أئوقغن كش آ ٤ آ/  ١٥٦ ] 
حدقنا; فال هكرقه، حدقنا قال؛ يونس، عمزبى 

أنىبى جاءت ت قال أئس حدقني قال؛ إشحاى، 
بمحقأرربي وثل اللوه، رسول إل أش أم 

فقالغ؛'، قئفيُ بيوزديى ، ا خماره
بهأئئك ، ابني يس ائ هدا ، الله زشول يا 

مالهأكثر رراللهم ت هفال لة، الئة محادغ ، يحدمك 
ؤإولكيثر، مالي إ0 قوالله، ت أئس قال ، وولدة؛؛ 
•اليوم ثحؤالماقة علن ثيثعادوف ولنيي وولل ولنيي 

 [ ٥ ٦ ١ /Y ٥ ] حدقنات ثال سميي، بى محتئنه كدنا
الحمدض ، ّئلبماو ابى ت بميي جعئر، 

مرقال مالك بن أئس حدقثا ت قال ، غئقاو أمي 
لأسفل.إزاوا بعضه جعلت ت خمارها بنصف أزرتتي ( ١ ) 
.رداء يعضه جعلت بنصفه ردتنى ( ٢) 



صوئة،شننم ام امي فنمى س، الله زشوو 
فدعاان-يس، ، ١^ ننول يا وأمي بأبي * ففالغ 

منهازأئث قد دعوات، ثلاث الله. ننول لي 
•الأجر؛ قي أزجوالتالفق وأنا الدئتا، قي ائثش 

بهز،ثنا حد ؛ ل قا فع، ثا بى بكر أبو ص'محا [ ٢٥٦٢]
أقسعى ، قابق أحترثا ت قال ، حماد حيفنا ت قال 

ئال:أئثشزئووشهوأثاأكقع
حاجة،إلئ ئتخثني ، ئشلم قال؛ الغلمان، 

شش،شاجشغئاك:ظد؟
ئالث؛لحاجة، ق الله ننول بغثنى ئك؛ 

لاثخدفن: ئالث سؤ، :إنها 1ك u_؟ 
لووالله : أنس قال ، أحداالله سررثول 

قايأثإ.Jا لحدئتك أحد! به حيفك 



 /Y،؛-؛T[ ظختماغين<]خدئئا: قال اقاض، ا
،ئشزئن خدئثا : فاق الفصل، بن غارم 

تقال نالك بن أثي غى يحدث أيي نمى •' قال 
أحدايه أحنزت هما سرا، الله. شي 

يه.أحتزقها هما سليم ام غنة سألتني ونفد بغد، 

حدقناقال؛ حزت، بى زهير كدمحا [ ٢٠٦٣]
غنمالك، حدقني قال؛ ينئ، بى إسحائ 

سمتتقال؛ سعد، غامربن غى النصر، أني 
لخمييمول الله. رسول سمغث، ما •' يمول، أني 

ّنلاح.بن اللي فيالجّي"'إبُبمي "!ثة • بمثي 
حدقناقال؛ المقنن، بى محمد ء،بما [ ٢٥٦٤]
(:»باثمحاضسضبييمه(لخ ه





أغلاهفي ، الثما؛ في وأغلاه الأرض، في أنملة 
أنثيع،لا لة؛ فمك ازقة، لئ فقيل ، غروه 

;والمنتنفث غون؛ ائس قاو — ضنت فجاءيي 
أئةزصنت — حلفي ْس بثيابي فمال ~ الحائم 

أغلىفي محت خش فرقين - دتدِْ خلفه مذ زفغة 
انتئسك،لئ؛ فقيل بالغزوة، فأحدث الخمود، 

غلىففعمتها يدي، لفي قإئها اتثيمفك فنفي 
وذاكالإسلام، الزوصة ررتلك فقال؛ ه، الئبي 

غزوهالخزوه وينك الإسلام، غمري ت الخمود 
تقال ون_وتاا، حتن الإسلام غلى فأنت الويفئ، 

تلاح.بث اللي واأئلك:غبم 
بند غثا بن غمرو بث محمد صانا [ ١ آ/ ٥ ٦ ٤ ] 

.به يتمسك ثيء ؛ المحروة )١( 



،ءنازْ ين حزمحي حدتنا ثال؛ زوال، أبي بن جبله 
ب-تدين'بن فخم ص ' حاإات بى محْ حدئتا • فال 
فيهاحلمة في كنث عناد؛ بى فنس قال ت قال 

سلام،الئوبن همزعند غمز، وابن مالك بن سعد 
ءملت1فممق، الجنة، أهل من زجل هدا ت فقالوا 

ijjن_بمخال؛: قال ، وك_واكدا قالوا :إنهم لق 
بملم؛بؤ لهم لبمف ما يمولوا أَل لهم ينبغي كاف ما 

،حفزاء زوصة في نصع عمودا كأل زأيث إثما 
أنقلهاوفى ، ءزوْ زأبها وفى فيها، فتحت 
ض؛فقيل — الوصغا ; والمئضهث، — منمفث، 

فققنسصتهايالغزوة، أحديئ، حتؤن فرقيتة اوئة، 
اللب.ؤ؛رسول فمال ه، الله ننول غلن 

.الوفقئا،مالغزوة وهوأحد الله غيد زإينون 
الخادم.ت الوصيفح )١( 









بسوإُنخايى الناقد غمرو صبما ]هآ*ه\،آ'آُه'آ[ 

فال- نمتاف ص - ثلمهم ضر- أَدي وابن إبراهيم 
غىالرمتي، ض ءسئه، بى نفثاذ حدفئا عمرو 

وهزل بحثا مر ضر أف هريرأ، أبي ض سعيد، 
،فمال:إتثه ئلخظ انمشجد، فى الئغز ينشد 

قنمحغأمم'وفيتيئزٍبنك،ياك
أمتمقت، الق أئقدلث I فمال ، هزيره أيي إلئ 

أيسدةاللهم ، غني أجب رر ت يقول . الله زشول 
ئعم.اللهم قال: ء؟ القدس يزوج 

،سكاشحانينداتهغهء )ع(: ق 0 
.العين(بموحر نفلرإليه ت إليه لحفل )١( 
•اه ح>ريل القدس؛ روح )٢( 



وقحئدإئراهم ئى إشحائ كدنتل [ ١  ٥٦٦ط  ٢٥٦٥ ]
:قال ال-ئراق، عئد ص محيي، بن نعبد نافع ابن 

أل، افش؛ ابن ض الزئرئ، ض مغمز، أحترنا 
اللة،أئئدلث ت أبوهزيره فيهم حلمة في قال حشال 

قدكر٠ ..ال1ه زشول أمتمئث هريرة، أبا يا 
قلة.

طاشننسالبمن
يئاأماكان،ئال:أنيشا

بنأبوطة أحبريي قال؛ الرنرئ، ض تجب، 
قايتبن حشال شجغ أئة ، الرمحن عبد 

السئسمهت هل ، آللة أئئدلأ ت هزيرْ أبا يشثئؤد 
،ه الله ننول غى أجب ، حشال رأيا ت يعول 

٠ئعم ت أبوهريرة قال القدس؛؛؟ بزوج أيدة اللهم 



خ_دثثا: فال مغاذ، [فمح[يJ١شمش ٦0٦أل
وهوتغدي، غذ شعثة، حدثثا ت قال أبي، 

تقال غازبؤ بئ البناء سغت قال؛ قايت، ابى 
تثايت بن يخشال يمول الئه ننول ضنمهخ 
.مغك،أوجنريل هاجهم ت أؤ - رراهجهم 

خدننا: قال خزبؤ، وهئزبن اوكدش ١ / ٢٥٦٧]
٠فال ثافع، أبوبكرتي وخدفني الرحمن. غبي 

خدثنات قال بشاو، ائس وخدقنا ٠ عئدر خدفنا 

محم- تهدئ بن الرحخن 
مثلة.. . الإسناد. يهدا شعتة، ى غِ 
وأبوثرس،ثيبة أيي أبوبكربث كزننا [ ٢٥٦٨]

أفأييه، غث هشام، غث أبواشانة، خدقنا ت قالا 



ءئ'لإمحاظمح-:ء

عائثهئرغئث يئن ثماف قات بن حئاذ 
•كاف؛ gUذغة؛ أخنى، ١^، يا : ففانث نمظ، 

غو؛وئووأم.■يئافح 
[٥  ٦٨ /T ١ ] تال هثنته، أبى بن اتئ عئة—صأمحاء

.الإلساد بهيا ■ * ' لمشاثأ غذ عبده، حدقثا 
محمد،أمحزئا ؛ قال ك، 

اينم،صس،صشان،صمح:
ظئيحك ت قال سروق ص الصض، أيي 

شعزاينشدها قايت، بن ذ حشا وعندها عايثة 
تهفال لة، بأبثات يشثث 

٠المدافعة ت النافحة )١( 

الشعربومالساء.ترقيق ت التشبيب )٢( 



برين—ةمائزذ زراف خصان 
امحا؛-وُ°ُنمرع ءزتثُ؛ُمح ونمخ 

يالكدك، لنت ثكئك : غائثة لة قمائت 

غليكندحل لة ئأديئ لم لها؛ فقلت ت مئزوى 
غيابللو بنهم كبزْو قوق 'وؤأدى ت د1ل!للة وقد 

منأشد غياب قآئ : فقالت [؟! ١ ١ ]!ض: 
—يهاجي أؤ؛ — ينافح كال إئة فمالت؛ العمئ؟! 

غززئوواللوه.

.العفيفة ا.إرأة ■' الخصان ( ١ ) 
الوقار.ذات المرأة ■' والرزينة الرنان ( ٢ ) 

•يتهم ؛ بريبة يرف فلأن )٣( 
.بسوء تذكرأحدا لا أتيا أي ت غرثن ( ٤ ) 
.المحمودة الغفلة I أراد ت الغوافل ( ٥ ) 



انقائثاكش،ئاو:طقا ]ا'ا-ْآ/ا[صمحا، 
توقال ، الإسناد هدا في ، شعتة عى ، أبي 

ت jS'jljونم ، الله. ننول غن يذب 'قاف تقالت 
زراف.خصال 

اأحبتن• ال حميحيمز، بى يحين صبمإ [ ٢٥٧٠]
أبيه،ص عزلة، بن هثاج ص ، ركرياءَ بن يحيث 

الله،زشول يا : ذ حشا قال : قالت غايثة غن 
بمزابييرركيس ' قال سقياذ، أيي في لي 

كذالآطئكُا'مثيآ أكزقك، والذي : ئال ظ؟« 
تحشان محمال ، \ذ>يثو مى الئعره ثشل 

مهاشآل مى المجد نام سإن 
الغنيووالدك مخزوم ينت بنو 

•رفق ق الشء إحراج والأستلأل' لنل اا 



لجالإاُفتلأ

,هده قصدت، . .  .
ءْ حديثات قال ثنته، آبى بن صأنتا'ءثذا0 [ ١/٢٥٧٠]

يهدا. . . غزوه —J؛ ت مقام حدقثا ت فال غئده، 
الثئتابت نن خشاف انثأذَل : قانت الإنثاد، 

ان_متاوا"،يدثزأيا ولم النئرين، هجا؛ ش ي 
اوعء>ض.ت الحمم بدل وقال 

الك،ض شغف لايْأ[صمحإغئداسمثين 
خدفني•' قال جدي، ص أبي، خدشي ت قال 

بمننعيد حيفي : ال قيزيد، بى حالي 
ننقخئد غن عزثة، غئازةبن غن هلال، أيي 

ص' الرجمن غبمت بن سلمه أبي غذ إبرامحم، 
فريقا؛رزاهجوا ت قال الله زيئول أف غائثة، 

إلىفأوسل ، '٠ باكل زنق ثذ غليها أشد فإئه 
.الضيية السهام ) البل ( ١ ) 





،وونو1ياا الله غن نافحت ما يزيدك يراو لا 
رلهجساهمت يقول الله. زشول محنجعث ت وقالت 
تحشاف ئال ، واقضا؛ نفش حشان 
غنهنأحنت محنيا زت هج 

الجراءذاك في الله وعند 
حشمابرا محمدا هجوت 

الوناءيمته شالله ننول 

زمحزصيووالدة أبي إن ف
اءوفمنكم محمد لعزمحن 

ائزوخلم إن ي بنيتفكلغ 
كداءقض بى ع النفثقن 

•الأذئ وتحب الثيء صيانة ت الوقاية ( ١ 







نمزنذخدننا ; قال الثامن، غنوو [>■^ ٢٠٧٢]
غمار،بس هآثرمه حدثنا ت قال التمامحي، يوثس 

نحت: مال أبوهزيزة خدش مال؛ كيم، أبي غذ 
فدعوتهائشركه، زهي الإنلاح إر أدعوأئي 

مأئيثأكنة، ما اللي. ننول في مأسقغئيي يوما 
الله،ونول يا ت مك ، أبج؛، وأنا ه اللم؛ ننول 

غلي،■كاش الإنلاح إلك، أذءوأئم؛ا ئ إش 
اللةماذغ أكرة، U فيك قاننشي القوم مدغؤئها 

:ه الله ننول ال مقهزيرة، أبي أم يهدئ أف 
قئثئشزائغزجئ، ، هزنز0<ا أمي أم اخد 'راللمهم 
إلىوصزث جثث فلما ه، الله ثبي بدغزة 

)ع(؛ُبابمحاضنيمنخْالخزينهياديف0 



هوئجافتقإذا ، الناب؛ 
وسمعت، هزبره أبا يا مكائك ; فماتت قدني، 

ؤثسشفاعثسلش ت ال ق، الما؛ ■حضحفبمة 
التاث،ففشحت جماوها، ص وغجئث دوغهاُآ' 

اللةلأإوهألأ أف أثهد ئرئزة، أبا دلمقاوغ:يا 
هزجعفت قال وزسولة، غنية محمدا أل وأنيد 

الفرج،ثص أبككب ؤأَئا فأئيتة ه الله رئول إلث 
ئدأئئز، الأ_ي، ننول يا : ئك : ال ق

هزيزه،أمي ام وهدى دعونك اللة امثجاب 
تمك ال؛ ق، حنناال وقة، الئفخمي 

وأتيألئا آنبمييي أذ ،' J-'l ٧١، زئول؛jJ يا 
را(أحافابب:أءلقه.

اكسص.)أا(الدرء:



شْسٍٍءهٍء^^^^-—ٍثءقعقظء

ممال؛ ال ثا، إلئثوثخئتهم المرمتيى ادْ بمت
:بمني - هذا عتوك خئب رءاللهب : ه اللي زشول 

وحبالمؤمنان، عبّادك إلن وأمه ~ هريرة أبا 
بيبمتغ ٌهمثس "تحيق نما، ايموميذُ إلتهم 

ثنتقأبي بن بكر وأبو شبيد بن قي حدمحا [ ٢  ٠٧٣]
يال- ل شمتا عن - جمبما - خزبؤ ووجلاش' 

عنالزهرئ، عن عتيثه، بن نفتاف رهئرحدقثا 
إئئمت يمول فريره أبا شمعث ت محال الأعنج، 
اللهزشول ص يكثرالحديث ئريزْ أبا أف قرهمموف 

أحدمنكيئا بزجلا 'قنت الموهي، والئق .، 
الئهاجزوفوكال بطيي، ملء علن اللي. زشول 





امض ص' خديئو زلم هريرة، أبي 
■آجرئ إل ■ • • قوبة؛' يبمط ررمى • 3. 

•قال ، البييثي يخيى بس حزمثة وحش [ ٢  ٤٥٧ ] 
ض•، يوئش أحتزيي، ؛ قال ، وف ابى أحتزئا 

غائثةأل ، خوخخ' \لإبؤو بئ عززه أل ، شهاب ابن 
إلنقخلمش ، جاء أئوهزيره سجبمك؟! ألا ; دالئا 

بمثيالبي. ض يحدث حجرتي جاف 
أمميأذ ئ؛—ل ام فق، ، أسيحُ ومحث ذل—ك، 

الثهزشول إ0 عك، لزدذت زلوأدزكتة ئبمختي، 
اسثكزدنم.هلإبم،ءدُأء

•التْلؤح صلاة والقبيح؛ السبحة ( ١ ) 
.الحديث ق والاستعجال التابعة ; السرد ( ٢ ) 



هءالإص

تانمنمف ابن زثال ت شهاب اش ءل 
ئدهريرة أنا إل ت ءرل يموو-قال هزيره أبا إل 

تالما ت وتمول-سول ، اوموءو_ث ة والثأكثر، 
مثليئء>_سئئول لا والآو_صار اومه_اجرين 

ثس^^١^، ذلك؛ ص وتأحبزثم أخاديثي؟إ 
Vl a^Lj^وإلأزصيهم، غمز يشغلهم كاف ؟

الصئقكاف ١^٠١-؟^^، ثص إحوايي 
ؤمل عش الله. زشول ألرم زمحت ، دالآشؤاق 

زثمد، نموا إذا ؤأ-حمذل عابوا إذا قأثهد بطني، 
فوبهيبمط راأ0كم ت يوما الله. زشول ثال 

صدره؛إلئ يجمعة فم ، هدا -،:ديثي مئ هنانند 
غنىبرذه يتشطت ، ة تمعن شينا يئثئ لن فائة 



صدري،إلث جشغئها قم خديثو، من فرغ حش 
يه،حدقني ثنئا اليوح ذلك تعد قست فما 

خدكما كث1دي في الإ4ُ أَئزل4ةا آيتان ونولا 
آلتنشتامن أنرلثا نآ يؤتفئنوق آلذين ؛■^إن I أندا شثئا 

محْ:وها[،إشمالآجم.
[yovi / ]الزمحنبد بن الله عبد م ٢

شغف،عى أثوالبمان، أحترئأ ت ثال الدارمى، 
الفتشيبى معيد أحبريى ٠ قال الزهرئ، غن 

تقال ئزيزه أبا أف الرحمن، غبي بن وجوتذ<ولأ 
غى1لعديث يكثر هزيره أبا إل ت ئمولوف إئكم 

٠اللي. رسول 



الناقدزغمرو شتنة أيي بن بكر أبو كيبما [ ٢٥٧٥ ]
وويبخببوائخاق'سيسم

تإمحتحاى قال لغمرو، واللمقل — عمر أيي وابن 
عتئنة،بن |ئمتال حدقنا ت الاحرول وقال ، أحترثا 

أحتزنيئخئد، بن الخن غن غنرو، غن 
:ثاو غلي، وفوكاتب - رافع أيي بن الله غط 

اللهزشول بغثنا ت وهوتمول مؤبنته غليا ستمعف 
زوصةائتوا ار ت فمال ، والزبيرؤالمهداذ ثا أ؛ 
،ا؛ منها فحيوه كتاب معها طعينة ئها فا0 حاج؛ 

ياكزأة،نص فإذا خيلتا، ينا ئغاذىُى فائطلئثا 
مبدو،وبميحايىينرءات ي ٥ 

•وء-هما' ْةقثتي■ بلفغة أيي 
•تحري •' تعادى ( ٢ ) . المرأة ت الفلعينة ( ١ ) 





الكفربمديرصا زلا ديني، عن ازت_ذائا ولا 
'•غمز فقال ، ارصديى<ات ه النّي فقال الإسلاع، 

المنافق،هذا عنق أصرت اللو" رسول يا يعنى 
افعاللة لغل يذريك وما نذزا، سهد فذ راإJة فقال 

عفرتفمذ شئتم ما اعملوا ؛ فمال بذر، أخل 
ءاتئوأِ؛ِتثايهاآلذدر، الل-اهث؛ فأسل ، لكم؛؛ 

،[ ١ ]ادسمة; أوكاء4 وءدؤ=قلم ء-ئؤى قثمخدوأ لا 
ورهئرذكرالأية،ذكر، أبي حديث في زثيس 

■سمياف تلاوة بس روايتي في إنحائ زجغئها 
تئال شط، أثي أنوبكرنس [ آ/١  ٠٧٥]

بسإس—حاى وحيفنا يشيل. نس مخئد حيفنا 
■ب-سءذربس اللي عند أنحرنا ■' فال إبراهيم، 

حيفنا•' قال الوامطي، الهيثم بى رقاعه وحيفنا 



خاود،بمي:محضش-مج-ض
الرحمنعبد ف عن عتبمَْ' بن سغي عن حصين؛ 

ه،الله ننول بمني • ئال عبي عن الئلجي، 
وفثنا- الت-ؤاح والربتربى اكوئ، قرفي وأبا 

حاج،زوصة فاقوا حش آرائطلهوا ت فقال فارس، 
->اطءابن كتاب معها الثريث، من امزأْ بها فإن 

حديثلأيسئنتى . . . ء، المقرين إلى 
■هميي ص ' راقع أبي بن اللث محل؛ 

كث.حدئئا : فال نعيد، بن ئضأ [حدمحا ٢٠٧٦]
،اللنش أحترثا ت قال ، رمج ئى محقي وحدقثا 

جاء!حاطب غنياأ0 حائر، ص الربتر، بي أض 
;فقال يسقوحاكا، الله. زشول 

الفقالئاز! حاطب لتيحلى الله، ول رمحن—يا 



ءللجالإ1ءتو

شهدقإئة ؛ يدحإ^^ لا ، رركدبت ■ الله زشول 
٠ء؛ والخدسف بدنا 

حدقثأت نال غئدالله، [كشهاوو0ئى ٢٥٧٧]
أحيرييت جريج ابن قال ت قال مخئد، بن حجاج 

تيمول الله غثي نص جائر سثمغ أئة أبوالزتئر، 
يقولاشي. سجعت أئها ئبمر، ام أحتزسي 

بسالله شاء الئازإذ يدحل لا  ١١ت حمتتة بمد 
•فالغ ، فحفهاء نايغوا الديى أحد الئجرة أصخاب، 

;حفنته فهالث ، قانتهزهارآ؛ الله، نشوق يا بش 

•جدة طريق عك مكة غرب تقع الخدسة: )١( 
اثجزة،.أصاب )خ(:ق ٠ 

الرجر.)آ(اضوالأنثهار:



اوالئّئا'ا[،هه]٣: زايدهاه تت=فلمإلأ ءأؤإن 
ررفذفاومحه:ؤلإمحصايأئ.:

.[؛( ٧٢: ]مريم حذالأي محقا آلفسن 

—وأبوثري؛ أئوءامرالآث_متي صبما [ ٢٥٧٨]
حدثثاأبوغامر قال — اتامة أبى غى — جميعا 

جدهغى ثرئد، حدئثا دال؛ أئ—وأس_امة، 
أييمحذة،صبيقوضقال:محبمهم

والمدينة،ئهه بص يابيغزالإ .وهونازل 
أغزابمي،زجل الله. ننول هأئن بلال، وقعة 

فيه.هم مما القيام يممليعون لا الؤكب على ت أي ■' جثيا )١( 
ضمحام ض »ب-اث )خ(: ي 0 

.الاقغري"نابيغام 
مكة.شرقي ثإل يقع مكان ت الخعراتة )٢( 



فمال؟ وغاؤي ما فخمي يا ر ئنجز ألا ; فمال 
:نأ فقال ، ر>أنشز،< : الئه. زتول لق 

:ال ئفالعشتان، كهيئة وبلاو موشئ أيي عش 
ثلمثا: فمالا ، 1شاا< فاقبلا اننئزى زد فن خدا ررإذ 

فيهيقذج الله زسول دعا قم الله، زشول يا 
فال:نم فيه، ونح فيه ووجهة نديه ففتل ماء، 

ا،وئحوركهوجوهكما عش وأفرغا منه، رراشزبا 
يهأمرهما ما فقغلأ القدح فأحدا ، وأنيزارا
وناءمى سلمة أم فناديهما ، الله. رسول 
فأصلاتيأذ\ِيى، مئا لأقكتا أفضلا \كر: 

طايمة.منة لها 

.نفخ مع الفم من اناء إرسال ت لح ا( 



^ؤقؤائ
٣ب . ...ت.. .ت.. .ت.قو الغبي أمماب فضانل ذم - ٣٢

٣هؤخه الصديق بكر أب فضائل باب 
.٤.... ؤؤ . ..« . . الماس أمن ررإن : ه المي قول باب 
٥. .........ءا. . متخذا ارلوكنت ت النبي.ؤ قول باب 

.٨.............-•ة-.. ..بابأحباك؛سإلالييه 
.٩....... ..الصديق استخلاف ق باب 

١٠الصديق استخلاف باب 

١٢؛..... .. .. .......... ..الصديق استخلاف ي باب 
٢١ . .٩ .. ■V ■ . . . للصديق الر أعإل اجتإع باب 
٣١ . . . . ٠ ؛؛ . . ٠ يه أومن ررفإف ت . النبي قول باب 
١٦.-■....:■ه النيئ ُع والفاووق الصديق كون باب 
٨.١ . .....ؤ . ... ؤ . .. .ئه الخطاب بن عمر فضائل ي باب 
٠٢٠ ٠ ، ٠ ٠ ,٠ ٠ .. ...ء ٠. منه اى 





٥٩■-•.---■■.■■-■-.وقاص أبي( بن سعد فضائل ي باب 
١٦ ب . .ب ; ت . س ب - . ب . ..ب ب ب ب . ..ب س س ب منه باب 
٦٤......،■.. ................................منه باب 
٨٦ . ..........١ . ..ث . ........................ منه باب 

٧٠. ...,.؛..؛ق.......,.الئه عبيد بن طلحة فضائل باب 
٠٧ ٠ . .....ت . ........................ منه باب 

٧٢،ن ...... ..... ............منه باب 
٧٤ن ،.ذ ،. .ن منه باب 

٥٧ . .....ت . منه ب با 

٧٦ؤ . ف§ييخه الخراح بن عبيدة أيير فضائل باب 
٧٨... ؤ .. ........٠. ٠ ، .١ والحمتن الحسن فضائل ل باب 
٠٨ ؤ ٠. . ...............١ . ......... منه باب 

١٨ . .١ . .......١ . ١ ٠ ٠ .١ . ٠ . ٠ . ١ ٠ . ..ؤ ، منه باب 
٨٢. . ١. .. . . . . . ٠ . ١ . . ٠ ّ ه النبي بيت أهل فقائل ل باب 
٨٣. ١ ٠. ، .. . ،,. .. ٠ و . ، وأسامة حارثة بن زيد فضائل ق باب 



نجالإا.ءبج؛

-. ■ جعفر بن الله عد فضائل ل باب 
^١^٥۶أم حدمحة فضائل باب 
منهباب 
--منهباب 

.ب.وعنه باب 

•منه باب 

•المي. زوج عائثة فقائل ل باب 
............................منه باب 

U §<.\أ  ١٠غ ٠ ٠ ٠ >.أ-ء ٠.* ot  ٠٠١ ٠. ot ؛■ * ٠ * > ؤبه  to

٠ة ;; ٠ 'ن' . ن' . ..... منه باب 
>■٠ ث■;. ,, ٠ . . ٠ ي ن . ٠ ; ٠ . . . . منه باب 

..... ... ,آ  ٠٠٠. ٠ . ... منه باب 

م٠ ٠ • ٠. ot ;٠ ,٠ ٠. ٠, ٠, - . ٠ م. ٠ I- ِم ٠ . - ٠ منه باع 

٠* ؛• ٠ •..٠ ٠. ^٠.  ٠٠٠ ١: :٠ I ■ ٠  ٠٠٠ .١ ١ ١ ٠. > :٠ I . . يا يا 




