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٠قال حزبا، وهيربى أئوحتئمة حق ٣[ ٠  ٥٧]
حيينيت ال ق، مشل، ئى الوليد حدقنا 

حدثييقال؛ جائر، بن يزيد بى الزحقن عند 
شال:حشض، قاصي ي،نيينحايراطائ 

جيربنأبتق ص جير، بى الئحض عبن حدش 
سمعالبس الئواس تمغ أئة المحشزمئ، ئمير 

"اأ-رافيتي مهراف بس قحئد وخدشي • الكلابي 
Iقال ، مش-لثآ بن الوليد حدقنا ت قال ~ لة واللئظ 

عسجابر، بن يزيد بس الرحمن عبمذ حدثنا 
بنالرحض عبي عس الطائي، جابر بن يحنى 

الأزْم'لمحب؛ي ذص؛ئ؛تب' قي\ئفي »تاث )خ(: ق0 
يأجوجوخريج وقليإئ-ائ' امحو، بزتزفم صتث ويزين؛ 

•يندس' بركتها الآلض؛ يإحراج ُإغلأكهم' ونأجوع 







Cjiirماأطول تارحتهم غليهم فثزوخ فتسف، 
قم، حواصز'؛* وأث صزوغا، وأشنعه ، دنى 
فتنضرفتفوله، غليه فيردون فيدغوفم، القوم يأيي، 

؛_قيء محس مئين ثبحون غنهم، 
أحرجيلها فتقول؛ وينربالقربة، أموابهم، 

Pيئورغانماطا،ام، 
بالشق،فنصربة شتاتا، ا ممتلئزجلا يدعو 

فئمل، يذغوْ فم ، ُ النزم' رب جزلقص فنفطغة 
.الساء وت الذهاب ■' الرواح )١( 
الماشية.ت والسارحة الرح )٢( 

ص:إبلءظامالأنم.
صاحبها.شع عن كناية حواصر؛ أمده )٤( 

.والشدة القحهل أصا-م ت سلمإ!0 ( ٥ ر 
)ة(اوعاسب:ذمراص.

إله.يرمن الذي الهدف الغرض؛ )٧( 



^خث،كمانيكدوكإد
المنانةعند فتنزل مريم.، بى الخيّنخ اللّ بغث 

شزيىب'محبصمهروذثئن،وامحغاامحقا؛؛ 
ؤإذاُطز، زامن طاطأ إذا ملخم أجنخة غش كميه 

لكافريجل فلا ؛كالئ3لؤ، زقعهد«حدو 
ينتهيخنث ينتهي وئفشة يجنريحش-هإلأمات، 

فمئتمتلة، ووُص، يباب، يدركن حش فتطلبه طزُه، 
ض4؛'؛؛الإةثُ،ص

الجنة،في بذزجاتهم ديخدثهم وجوبهم غى 
^دأزضاطههإشس>،اس

والتقاطر.النزول التحير: )١( 
اللآنىاسار.)آ(الخءان:

,المقدس بيت قرب بلدة : لد باب )٣( 
■والحإية المنعة العصمة؛ )٤( 





ع^ءدتءء
فلاالارْم، زأص-خابمإفى متمن؛ا. الله بي' 

موبعسرإلآط؛ةزتجم
بقافبخم،يوأفحابم

اللهينسل ئم الله، شاء حنث فتطرحهم فتحملهم، 
،فشل'ولاوم طزالآبجنرم؛نم،ضر 

أتيي؛ يقالفم يتركهاكالزلمة، الازصخمن، 
مسالعصابه فأكل فيومئذ بركتك، وندى فمزفك، 
،الزنل قي ويبارك ، شحمها وينتظلون الرئافة، 

•الأعناق طوال جال اليخت؛ ( ١ ) 
)آ>(سر:الطينساكاث.

انيتاسنسموفالإبل.)*ا(بتبى;
■القشر القحف؛ )٤( 

الكن.)ه(الرسل:



امنالأخمصالخقام''ءسخئن|نالأقخة' 
،الئاّم؛ من الفيلة البقرضض ئس واللمحة الئام، 

^سئسماسمصسصسماكام،
فتأحدنمطينة، رمحا الله بعث إي كيلك فم قبضا 
سلم،زم نومن م زوخ فتقص آباطهم، ثخث 

الثني،'مهايهانج وبمضشرارالئامففهارجون 
.الثاغهأ، ثموم فغليهم 

لأاظئلأحماسئ،داو:
جابربن يزيد بن الرحمن عبي بن اللمق عبد حدقئا 

نديثلحل حجر؛ ابن ثال ننلم" بن والويل 
)ا(الاس;سابالهباكاح.

الكمرة.الحإعة : القتام )٢( 
)مأ(الفخان:يسانى

,علانية المساء الرحال يجامع ت يتهارحون )٤( 



الئحننبنغني غن الأحر، حديث قي أحدهنا 
ذكزثا،ثحوما الإسناد يهدا . . جابر■ بن يزيد 
:ماه(منة يهد، رالمدكان : قزله بمد وراد 

ونوجيلانغمر، خنل ينتهواإلن حش سرون 
الازمحي،في مى لقدفثلئا متقولون؛ المفدمؤ، بتت 
إلىبئئايهم فتزئون ، الشماء في من فلئفتل نلم 

ذماه،مخضوية ثئابهم غليهم الله ميزد ، الشماء 
بماذاييمدائزلث حجر؛»u_ ابن رواية وقي 

لآيدئلأخددقثاوهم«.

الحلوائوالحس غسروايافد مش [ ٣٠ ٠٨]
)ا(اكاب;الل.

غئثه،المديثة وش>بوج الدجالي، صفة قي لاباب ٠ رخ، ل ه 
.إلا ازددت فنا ت وقوله ، ؤإحتائه النزمى زفثيه 



بمنغالإا.لإظئ

ئثقاربأوالشائزألفاض - وغبمينخس 
حدسات الأحزان وقال حدسي، ت قال لعبد، 

لأإمحيينض،قال:طقا
أ-محب-ييهاب' ابن ض صايج، ص أبي' 

لأضافبنبي،ألأباسمد
حديئايوما الله. ونول حدقا ت قال الحدوئ 

لأاو\فت قال حدقا فيما يىةا0 الدجال، غن نيلا 
المدينة"،نقاب ندحل أن غليه ونوٌخرم 

القيظ،قلي التي الشناج بغض إلن ييئثهي 
مثت أز ~ الئام هوحير زجل قوميي إليي فيحرج 

الذيالدجال \ثئذذ أشهد ت لة قفول النام، حير 
الحبال.بثن الطرق والأنقاب؛ النقاب )١( 
بالدينة.موصع ت الباخ )٢( 







حئئمقرنه من واومسار فنوشز به فيزمر فال؛ 
نننالدجال بمي لم : فال - وجلني بنن يقزى 

-فائنا لجنغوي مم، : له يمول P اسقئن، 
ارددنما ت فثمول يي؟ ألومي ■ لة يمول ثم • فال 

الناص،أيها يا ت يمول ثم فال؛ — بصيرة إلا فيك 
فناحد؛فال؛ - الئام؛ بس بأخي بغدي يمغل لا إئة 

إلنزفتيه بيث ما فيجعل لتيبحة، الدجال 
تفال سيلا، إلنه فلايشثطع ئخانا، ثزقوته 
الناشقنحيب يه، قنفذفئ ورجالنه سديه قنأحد 

،ةقالىصإليالئار،وإمماأمضاك((
ئذشهاذة النام أغثلم )١^١ تالئه. ونول 

٠المانينء؛ زب 

الصدر.أعلى النحروالعاتق ثغرة شن غفلتة (الترقوة: ١ ت 







تقال الشرتي، معاذ بى الئه صناعبيد [ ٣٠٦٠]
بنالنمان ض قغتأ، خدثثا : قال أيي، خدفئا 

بنعاصم بس يعموث محتمت ٠ قال لم، ينا 
تمتت يقول القفي ئغود مبن عروه 

مداما فمال؛ زجل، وجاءه عمرو بى اللي عبد 
تقو؛الئاعة ده؟ئمول:إل ثخدث اثدي الحديث 

'JlSi:أؤ - الله شحاذ : ممال وئدا؟ كدا إش 
ض،أؤ:سسمفا-كنسثأن

إقق_لم; محك إئة_ا أَبدا، شنئا ا١خذ١ أحدث لا 
الأوص'لي ونمحب ■ُزيج م ''باب ؛ زخ، ل ه 

الثنيم ونماب؛ إناة، وفتله ءء-تث وئزولؤ 
والئئجالأنفان، وعتاذتهم شرارالنامي، وبقاء ■، والإيمان 

•؛يالفور،وبمبمسنياكود" 



نمزئبمتسممامظ:بمئيىك،
•الله. رسول قال ■ قال فم ' زيكون وذهول، 
؛أزذع_؛ذا؛ فتمئث أمتي، في الدجال اريغزج 

:أؤ ثهزا، أرنع_ى : أؤ يوما، أنبع—ى أذري لا 
بنمزن»إالجو،الئةمضث ارفتبمث : غاناأمحث 

يمتفقنم ، ٥؛^^< فتطلثة ، مشغود نن عروه كأئة 
نمغذاوْ، ائنين بص ليس ييذ سح الئاش 
غلثينفث فلا القاع، قزأ ?_ بالذم بينا اللمة يزيل 

أوحنر من ً ١ درة' مثقال ف في أحن اووض زجه 
كثيفي ذحل أحدكم أن لو ختن فتصئة؛ إلا إيمان 
سمغتهاI قال ، فمصة(( ختن غليه لدحلئه جيل 

^نولاش.قال»كفنقزازالئامذي
.الشمس شعاع ق يطثر هاء ت الغرة ( ١ ) 





يتزواللة: قال دبيزسواث-أؤ الناش، وبمغق 
الئالأ-اممل،سم -ْطزاكأنةاطلُا،-ر:

أخزى،فيه ئئفخ ٣ الئام، اختال بئة فشت، 
الناشأنها يا : نفال P ظنون، محام نم فإذا 

٣محنئولون، إنهم وض نقم، محاُ'ًإبي، 
كم؟من : فنفال النار، بغث، مج_وا يقال؛ 
وي-ثمن،وتنغة تنغمائة ألف كل مى فنقال؛ 

يزمل؛، وذلشينا، الولدان بمبمنل يوم فدللن، •' فال 
•ساق،؛ غئ يكشمإ 

 [ ٦ ٠ ' /T ُءشمخئد ١] حدقنامال؛ تثار، بى
غنئغته، حدقنا مال جغمر، بى محمد 

.ماء المن ننزل الذي ; الخلل )١( 
هايتطوقرب.ت ،أو :أملوتعال، )٢(علم 





:مئال آ*م[>محامحنيينشس، 
ونهمة،أيي ص حثاف، أبي ض يشر، محمدس 

منخنفك : فال همشرو بض الله عبد همص 
فبملسغ

محنلؤغحزوخا الأتان أزل ارإن يمول؛ الله. ننول 
الئام؛غلى الدابة زحروج مغربها، ثس الفض 
ئالأحرىصاجنتها، فنل ماكانت رأيهما ضحى، 

ءشإئرذاهرسا(ل

همىأئ_وحئال، مال؛حدثثا أبي، قال؛حدقئا 
مثريهامن الشنس طلؤغ الأتان أول راناب ت آ رخ ق ه 









نيالثثمؤ طمأ 
:فمك الصيقاف، علمتها يثزو الله، سيل 

انرأ0كئيهأم؛■^؛Ld، إن قمغلي؛ أرلا • شال سأشعل، 
أؤجمانك، غئك ننقط أن أكرم الصيمان، 

محبضذاض،نمرتىاكولمض
غشكانس محمامحرمح'وم،امحاإفى 

منوهوزجل - مكئو،اا أم غغروابن بن الله غني 
ميالذي الطن وئدص فهرمريم، فهر؛ بتي 
تمتهدني ائمصث هلقا إيه، شائئملت ~ منق 

;ينادي اللي. رسول منادي المنادي؛ نداء 
فمحئثالمشجد إلى شحزجش جامعه، الصلاة 

يليالتي الئتا؛ في دمحت الله.، زتول مغ 





أفرسبمي مجلترا الئني، طرس انمرحتن ض
أقالب؛ذابه يلشئهم الجزيرة، فد-طوا ، الشمئة 

مذكشرةذبر، مذ مبمة ما فيدون لا الشر، كيد 
أناI فالت أنت؟ ما ويلك فمالوا الشعر.، 
أيهات فالت الجشاسه؟ وما .* قالوا، الجشاسه 

الئمنيامح،محإبيضا
زجلا،لنا سمت نقا ت فال يالاشواق، حنرفم 

فاJطئمنات فال سطانة، ثخوذ أف مثها قرفنا 
رأيناهأغفلمإنان فيه فإذا الدير، ذحلثا حش مراغا 

ارالكبالسفن مع صغارتكون سفن •' السفينة أقرب آ )١ 

ساشبجقالأخارسحال.
والفنع.الخوف ت الفرق )٣( 





،شنطان! هكئون أن ئأئن ولم سزاغاوفرغنامنها، 
أؤغن فكا; بنتان، يحر غن أحثزوني : فمال 

شز؟هل ئخلمها غن فال:١٧٣ تتشنز؟ شأنها 
فال؛لاشر؟ أن توشك أماإئها فال؛ نعم، هلتالن؛ 

شأنها1^ غن : فكاالطترثة، بخنزة غن آحبزوبي 
،اء ال«—كثيزه مي ت قالوا ماء؟ مها هل فال؛ سقخأر؟ 

أ-تحزوبيفال؛ يدمث، أن نوشك ماءها أماإن قال؛ 
:قال ئنشنز؟ شأنها أؤ غن ؛ قالوا، ، غرزقرُ غن 
فكاالنص؟ بما؛ أنلها يزنغ ونل ماء؟ انمن في هل 

مائها،من يرزقون وأهلها الماء كيزْ هي فغم، : لن 
فغل؟الأمقتذما غذنثي أح؟روبي • قال 
بالشام.قرية نعر' عان )١( 



أفاثلةفال؛ قنب، ونرل مئة مى حزخ فئ ■ قالوا 
صتم،فال:ممتيعدهلم؟ظنيثاة

:فال وأطاغوة، النرب؛ ئى يليه من ظهرغلن ئد أئة 
:م،فال:أماإنذاكئدكانذاك؟فلنا

اأنإئي غئي تجركم يإئي ، ييعوْ أن نهم حير 
الغزؤج،في لي يزذذ أن أوشك يائي اسخ، 

هتطئهاإلا فزيه أيغ فلا في\ؤوض، فاسر فاحرج 
نيهوتيهاسؤضانض،

واحداأو؛ — أنأذحلواحاوة أزلت ككافما،كلما 
يصدنيصلتا شيث اليندم ملك انثمبلني يهما 
يحزّثوقها؛أ،ملايكه منها ئف كل غلن يإن غئها، 

دمح_ضزضأآ*وطغى — الله. رسول قال •' قال 
غيره.أو قضيب أو عصا المخصرة: )١( 





















ؤاينحج-ر،ومحنته أيون تتماا"ُمآاكهامح،ين 
غنجغقر، اتى ت يغنو0 إنماهمل، حدقنا ت قالوا 

اللهزتول أ0 غريرة، أيي ص أبيه، ص س، 
»محواداصبثة:شضين.ثال: 

أوحاصةأوالدابة، أوالدجال، الدحان، أي ، معربها 
.أخوتممُا*،أزأنيانمرم(

طامافئ،واو:
عسثغتة، حدقنا ت نال وينج، بن يزيد حدقنا 

منالثني دلؤغ يئن يابروا ءباث ت )خ( ل0 
وأنزأ-حدمحم وحاصه والدابة والدحان والدجال 

التائهء.

.المرء نحص التي الموت حادثة ت الراد : أحدكم خاصة )١( 
المامة.)آآ(أصالمامة:



عسبمالبن;بماج، عى الحضن' ض قثاذة، 
^بيمحة،ضايهداو:»بامحبص

وطلؤئاووض، وذابة وال—لحان، ، الدجاو ت مئا 
.أحاوكما<وحويصه وأمرالغامة معربها، الئمس؛_ 

^^ءرهيزسخزسوسدين
الوارث،غشو بن الصتد عط خدننا : فالا تش، 

..الإتثاد. قثاذةدهئا عن هئام، خدثئا : قال 
مثلة.

س.٣[صمامحلأض،^اJ:أنيئا
ئنمغاييف ض يياد، ئن مغئن غن ؤيد، ئن حقاي 
•ه الله وتول أل يشار' بن تجل عن محْ' 
لخ،ت"باجانيئصاّبذءإتي••يفه 





حدفثاI قال ئئصرر، ئى سعيد صبمتإ [ ٣٠٧]*

شئدبن نقز غى خازج، أبي عذ حازح، أبي 
ضزضلس..وطظئلأسء

غىتغئوث، حدقنا ت ال ق~ لة اللمظ و~ 
الثئشؤعق ت يمول مهلا شجع أثة حاؤع، أيي 
والنفش،الإبهام ئلي ام اصنعي ن جبه 

.والشاغة،نكداء أثا ارئعفغ ت وهويمول 
سينثثنىوسئنثئئار،

حدثقا; قال خغمر، بس محمد حدقا ت ئالإ 
اأباثثكواسماماصاية)خ(: ل0 

•والونطن" 























عنقتادة، غن - ثلمهم - أيي حدقنا : قال هثام، 
..الستي..إر ائثهئت : قال أييه غن مطرق، 

هماح.حديث لأكريمثل 

حيينيت قال سعيد، ئى ]آ¥«"آ[ءشسزئد 
صأبمه، ص ، الملأ؛ عن ، قبمرْ نى حمص 

تالغني رريمول قال؛ الله. ننول أف غريزة، أيي 
فلأث:طألكفاس،أوهمضاإنةالأينِْاك 

فهزذلك سوى فا فاقض، أزأغش فأ'بش، لبس 
.للتام؛؛وقاركة ذاهب 

قال:ا[وصيِأئونيينإسايى، ]بم/ا>مآ/ 
.ررباب٠^٤ I )خ( ق 0 



نسمخفي أحتزئا : قال مزيم، أيي امل أحتزثا 
•■ • الرحتن عند الغلاةبى أحبزيي فال؛ جعفر، 

مئإة.الإسئاد، يهدا 

ممح،ينمحدمحبئءزب"
أحتزئايحنن قال — عيشة ابن غن — كلاهما 
;قال ني، أ'دي بن الئه غني غن عيشه، بن نمياف 

اللهرشول قال ت يمول نالك بن أنس منمعت 
ويفناكا0 فتنجح ثلاث، الميت ر>ثخ .: 

وماله،أنله فتزمع وعماله، ومال أقاله شغة واحد، 
.غن1هااويئفن 

ويتفئوماله، أهلة الفشتب غم يزئ ررباث * ؛خ، ل0 
غماهء.





اللهزشول مغ المجر صلاة هواقوا عتئدة، أيي 
قثعرصوا، الله.ائصزil، ينول صلن قلما .، 

تنال فم زآئم، حى الله. ننول فثتشم نق، 
منمشي؛ فدم أن—اغننده أن سمغفم ارأظ_تخم 
:قال الله، ننول يا أجز : فقالوا، ا< التخزين 
أخشنالقفز ما فوالئه، نثزكم؛ ما وأظوا ررفأنشزوا 

م،محأخشتىمأنشلاثبيا
فتقافشوهام، كان نن غلن سطث كفا غالإفم 

.صئ،وتيةتممىاأصأ(( 
ما[لأااّلأساّؤائ

بنيغموت همث ~ ججيغا ِ حمبمة بس وعبئ 
صالج.ص أيي، حيفنا قال سعد، نن إبزاهمم 

الإيان.)ا(الواغاة:









:قال هريرْ أيي غن صابج، أَدي ص \ؤعئضتي، 
ء-ثفم،أنمل س ررائثلزواإلن اللي.؛ زنوو قال 
أنفهوأجدز موفوفخم؛ مى إلن فنثلزوا ولا 

٠رأغليكم؛أ ت زثو قال . نعمةاللهاأفرذزوا لا 

همام،ثنا خد قزوخ، بس ذ ثنتا صبما ٣[ *  ٨٤]
طلحة،أمي بن اللي غبمد بس إنحائ حدسا 

غرئرْأبا أف ، عنرة' أبي بن الرحمن عئد حدقي 
فيفلاقه ءإن يمول؛ ه الئي سمغ أق، حدقة، 

،وأقنع،وأض،ءأزاذالأةبنيإنرافيل:فيض 
أئنفعاثق_ا، إليهم فيث سثلنهم، أن الن فغ
.لها،،بمقل ثيوممت، ا 0
:مرضبخى.(الرص )١ 



لزنفال؛ إيك؟ أخب شيء أي فقال؛ الانزض، 
فذنبيفذ الذي غني ويدفب وجلدحس، خنس، 
واعلمي، فدر؛ غنة فدب فسظ، : قال الناش، 

أحثالمال فأي فال حننا، وجلدا خضنا لوئا 
Jl البمز،شاكإسائ-: الإدل-أؤقال : قال ^،؟

:ُدل،وقالرالآمع،فالأخدشا
فقال؛، غشزاء نافه فاغطي : قال التمر، الاحز؛ 

أي: فقال الامنغ، فأنى : فال مها، لك اللة نازك 
غنيويدب خنن، ثغر : فقال إلنك؟ أخب قي؛ 
فدخبفمنحة، • قال الئاس، قدزنى ئد الدى هدا 
أخبالخال فاي ت قال حشتا، فغزا وأغطى غنة 

تفال ذفرْ"خاملأ، فاغطي اليمن، ت قال إلئك؟ 
•أثب ءشرْ حملها عق أتن التي الثراء: الناقة )١( 





ئساسملكدزاضهمرأ؛،ئاو:إنف
ضُإنىظكفاو:وأشالآمغض

مقلغف وزد لهدا، فال ما مثل لن فقال صونته، 
اللمةفصئزك كاذبا، كنث إن ■' فمال هدا، غلئ ود ما 

وفض،صوزته في الاض وأتى : فال ماكنث إلن 
ييائفطث سيل وانس مئك؛اق، لجئ ت فقال 

خؤيالئه، إلا التزم لي بلاغ فلا نمري، في ايحنال 
يهاأثتلإ شاه يضنك، غلتك زد يالدى أنالك يك، 

إمالله فرد أمشن ئدمحت : فقال نفري؟ في 
فوالله،شئت؛ ما وذغ شئث ا منفخد بضري، 

أشك: فمال لله، أحدتن شبما النوم لاأجهو3ُآُ 
)ا(كأبراءنكاير:كيراءنكير.

)1(لأأجهدك:لأأثقطٍك.









او:طظءوخ،ئم[>محاتجالضئ
0ينامحة،ئاو:خئئمحذلأ

حطتثا; قال 'ئمترالغدوئ بن حالي ص بلال، 
:قال ئم غيه، زأش الئة فحمد عززال ئى غنته 

وولتيتثرح، ئدآذنت الدئيا فان ت بمد أما 
الإئا؛صثابأثضابة إلا بنها شق ونم حداء'، 

دارإئن منها منئقلوف ؤايئم صاحبها، يممتاقها 

فته_فيىجهنم، ثمة من الخجزثلش أف يكزثنا 
الليوؤ ئغرا، لها يدرلأ لا غانا سبعين فيها 

اشمء.بوزق الدئتاوالظوج ألي في ®ناب • رخ( ق ه 
١^^^:(الإيذان )١ 







حشالخلة، وزى إلا طعامنا ما الله. زئول 
ضحثأئ1اك1ُآً.

قناحد ت ل ثا عمر، أيي بن محقي صلنا [ ٣٠٨٨]
غىأيه، صابج،ص أبي بن نهيل ص ' ف نميا 

نبئائرى هل الله؛ وتول يا قالوا ت قال هزيرْ أبي 
رويةفي يخيارون ؛رهل قال؛ القيامة؟ نوم 

لا،ت قالوا سحابة؟؛، في لبمث القشرة في الشمس 
ليس jjjlيله الفر زوية في تشاروذ ررفهل قال؛ 

ئمسيررفوالدي I قال لا، ت قالوا سخاني؟؛؛ في 
.الفم جانب ت وهو شدق، ؛ جع * الأشداق ( ١ ) 

^إنوماكابغفىامحانجررباب ٠ رع( ل 0 
.فحده وشياذة والمنافق، 
الخالخةوالجادل/سرة:



مضارونكما إلا زئغم، روية في ئقارون لا ، يند؛ 
أئ; فتفوو العند، فنلقى فال؛ أحدهما، روية في 
نكوأسحز وأزوجك، وأسودك أكرمك الم فل 

:فتمول ٢؟ زقزنغ' ثزأش وأذنك والإبل، الفيل 
;فتموو ملاقي؟ أئك أفثلنئث : فتقول فال؛ تلئ، 

يلمىثب نستني. كغا أئشاك قد : فنقول لا، 
سول:أتيفلأبهمفكوأضؤئق

تزأسوأذنك والإبل، الفيل لك وأنفن زأروجك، 
أفظئث: فتقول زب، أه بلن، : فنقول وثزيغ؟ 

أنغاكفائي : فتقول لا، فنقول: : فال م.؟ أنك 
ذلك،مثل لة فنقول الثالث، يلفى ثم نستني، كما 
•القوم ريس نص أن الروس؛ )١( 

.انميمة ;يع أحد : الريع ( ٢ ) 







نخمدحدقنا ت قال حربا، رهثرين كش  ٠٤٣ ٩ ٠ ت
غنالقعقاع، بن ءذازةَ غن أمه، غن ، محتو ابن 
اللهننول محال : ثال فرين، أيي غن وزغة، أبي 
.؛(( تخئديوثا م وزى اجغل ارالئهم ؛ . 
زئروثنته أبي رصبماأبوبمرنس [ ١ "ا/ ' ت'٩ 

حدئثات قالوا وأبوثزف، حزبي وذوش الناقد 
ننغن الأنمش، خدقئا : محال وتمغ، 

محاق: محال ئرئزه أمي غن رزغه، أيي غن القغقاع، 
.ر'الأهماجعلرزىمئخئدمحوواا<اللم؛.• دّول 
■انريى؛ا رراللمهم •' غمرو رواية وقي 

.فضوظ\ك شمثي امحم آرباث ■ رخ، ق ه 
,الإنسان بدن به يقوم الذي الطعام - الموت ( ١ ) 



حدثنات مال الاشح، أئوتعيد وصبما، [ ٢ "ا/ ٠ ٩ ٠ ]
يثمرعسامحمش سماث مال؛ أبواساتة، 

وفال. .الإسناد.يهدا اوس_اع بن غمازة 
.رائاعأُأ؛((

إئزامحم،بن ؤإنحائ حربا رهيزبى صبما ٣[ • ٩ ١ ت 
عنجريؤ، رهنرحدثنا ومال أحتزئا، مال 

عائشةعس الانزد، ض ءر،إمحامحم، محرر، 
مىالمدينة مدم مند محمد.  jTشح ما ت مالت 
•اه متص حش يناعا، يال ترقلاث طعام 

.منهاأش ولا مني تنال لا : ف كفا ( ١إ 
تتاغاأيا، قلافق وأنلة الئيي. ّذخ ما لاياب ■ رخ، ف ح 

بزلخنزؤ





[ ٩ ١ /T■• ]قال ، ثيةَ ر أبوتكربن صبما ٣:
بنالبمن غبمت ص شمال، غث زكيغ، حديا 

آلشّغ قا : قالت عائشة غث أييه، غث غائي، 
مخقد.مثنيبؤفويىهث.

لأاأسمبعربثبيضق،ئاو:
غثغزوة، بن هثاع غث ث، هيا بث حمص حدقا 
همخئد آل شتغ ما غائثة قالت ; قال أييه، 

•بمجيئي ٌض حش الئرقلأيا' حيز مث 
وكيع،حدقا قال أئوثزس، صبما [ ه م/ • ٩ ١ ] 

غثغريم' غث ، حميل؛؛ بن هلال غث مشعر، غث 
مثيومين مخئد. آل شبع ما • قالت غائثة 

ثمر.وأحدهما إلا بز، حنن 



ال:خدظ]ا؟.ما-[طمحاصالناقد،ه

حدقئايمان، بى ويخئ ت قال ، ثربفا0 بى غئده 
■فالت غلإذلأ ص أسه، ص عززه، بن ع شا هص 
ئئتوقذما ث—هرا نثمئث محمد. آل ئا إذ 

؛^والتاء.^11يأار،إن 
 [ ٠ ٩ ١ /r ]وأئوثري، شنته أيي أبوبكربث وحدنا ٧،

غنمقاِمبننمر، أثوأتامةوابن حدقئا قالا: 
ولم، و؛نفئ، محا إذ : الإن1اد .يهدا .غزوة.
،قي أبوثنيا وداد محمد.، آل ت يدثز 

•الثحئم يأمحئا أف إلا نمر؛ بن اض 
 0 j _«:)وصيرمموأمله، ه الشي غنش ث ئي )خ

.شالئضواjطءاا



بمنالعلا؛ بمس مخئد أثوثزف صبما ٨[ ■آ/ • ٩ ١ ]
غن، مشاء غى أتواسائة، حدفئا ت ئال ثرف، 

الله.زنوو ثويئ : فالت غائثة غى أسه، 
١ُ شطزأ إلا يد، دو يأظة قي؛ بس زش قي وما 

غئئ،لمال حش منة فأكلت لي، زف في ثعم 

امبم[لأامحينمح،داو:أمحزذ
بمنيزيد ص أبيه، غذ حازح، أبي بث الثزيز غي 

:تقول ثائت أنها غايشه، غث غزوة، غث زوقاف، 
^سياسض،إنئاكلزإرالهلأو،سم

ثهزين،ض أهلة فلانة ؛ الهلأو P ، الهلأو 
ئاذ;قات، الله. زنوو أبتات في أوقد وثا 

اكف.; الشطر ( ١ ) 







ةا.ئل.صممللإظئ

الله.وسول قوهي ■ ثالث عائشة عى مه، اص 
•والقمر الما؛ الآسوذين؛ ثى شغنا وقد 

او:طق1لاا'''آ/'؟ا[ُلأاأئوبي،م
حدساقال؛ علي، قصزبى حدقئا و• 
يهدا٠ ,, tJشمتاعى ~ كلاهما ~ أبوأحمد 

:شفياذ عن حديئهقا، محي عيزأذ الإنثاد، 
الآسوذئن.مى شغثا وما 

لأطاسلأموالأأديٍ،محالأ:
تزيد،عس المناوئ، ت يعننال منوان، حدقتا 
هرئرْأبي ص حان، أبي ص ابنكبمان، زهو؛ 
وائدي: غئاد ابى ومحال ' دتدْ ئمسي والذي محال؛ 

.أيا،أ؛فلاثة امحيهوأخلة ٌّى رابابيلةٌا ٠ رخ، ق 0 





محنته
تتمول بثم بى النعماذ سمعت ت قال ، سماك 
رأيتثمد تشم؟ ما ؤث_زابا شاح في أنشئم 

■بطثة به يملأ ما الدمل مى يجد زما دأبمّم. 
•وهمحهلميدمح؛يي 

لأامحفنننزسم،ئال:خئقا
وحدقا■ وخير حدقا  '■مال J-4(آدم، يخين 

;قال الئلأئ، أختزئا : قال إئراهم، إنخاقُئث 
يهدا. .سماك.غى — كلاهما — إنزايل حدقا 

ئزصولوما ت رفير حدث فى وراد ئحوة، الإسناد 
 lj/اكروالزبد.يوف؟

يمار-

والئفظلإينض-ئالأ:ظقاسلأ
حربي،بن سماك ص ثغته، حدقا قال؛ جغمر، 





منقأئث : شال :٣، قال ثك'؟ منكن ألك 
منعأئث : ثال حائما، بي قال ، الأءسا؛ 
ائذلوك!

ثهر1أتىفلاثه وجاء ٠ الرحمن أبوعبد كال ٣[ ٠  ٩٥ل
تفمائوا ، هندْ وأئا العاصي بن عمرو بن الله عند 

ئمفه،لا ؛ قئ؛ فدرعش قا والله ' محمد أبا يا 
إفشقم، ما لهم؛ ممال متاغ، ولا دابة، ولا 

قايشزاللةثق_م،مآغ،كاتم البما زجغثم شقم 
شقبواف ِلكإءلان، أنركم دثزئا ثقم واف 

يقوله الله زشول سمغث هائي صتزئم؛ 
القنامةيوم الاعننأ•؛ يشبمون انئهاجرين ئمراء ررإل 
ئقئسر،قائا ؛ قالوا، حريما٠١ الجني إر 

.لائشأوشئا



تم"محعا"صبممحو"قل
تقال جعفر، بى إنمامل حدسا أيون ائى 

بناللي عند شمغ أئة دينار، ئى الله غبي أحبزيي 
لأصحابالله. ننول قال ت غمزيمول 

المعديىالفو، خإلأي غلن ثدحلموا ارلأ الحجر؛ 
فلاباكبى قكوئوا لم فإذ باين، قكوئوا أن إلا 

فاأصابهم«.ثقل يصسئم أن فيحلواغليهم؛ 
لآ؟>ما[شيينمح،وال:أمحزنا

غنيونس، أحيرب-ي، ال؛ قوف، ابى 
رايابلافذحلوافناكىانذينظلنواأشهم•' )خ( يه 

.ناىو(اا قغوثوا أن إلا 





ءنغالإا.تيئ

العجى،نمه وعجنوا ، أبارها مى فئوذ، 
استقوا،ما يهريئوا أذ الله. زسول هامرئم 
منيشمموا أل وأمرهم التجتث، الإبل زيغلموا 

\4}\>وئيذ\س
[٩٧  /T• ١ ] الآئضارتي،موسى ئى وصبماإسخايى

خدقنيمال؛ هت—1ض، بس أنس حدقثا فال؛ 
;ئال الإذئادمثلة،عئرأى .يهد١ ..^ ١٧

فاتمواسثارها،واسواده.

تفال قشا، م سلمه 
اتغيمفاصضالأزثر>ن)ع(: ق 0 

.والمسكان؛؛ 



ءئتتا>لف،ءنهممبج،مبياص،
غلىمال؛ الئي. ض ئريزه، بي أص 

-الله سسرإ في كالمجامد والم-ئكين الآزما_ة 
وكالفائ»إلآيففز،وسٌاو: وأ-تمثُث

.لآئئطز(ا

خدقا: ال فخزب،  ٩٩]
غنمالك، حيفنا قال؛ هيشئ، بى إتخاى 

الثتثأبا ثمنت ; لأل الدييئ، ئد فوربن 
ثخدثصشميزةقال:لالزضواف.:

نيوملكهافم ا أن، أومحرم لة الخم رركاؤل 
.ؤالوسهبيإياكئابة وأساومالك . الجنةا؛

0و)خ(:ءب1ثمابِكاضاّ،.



صتن'بن وأحمد نعد بى هاروف ش ٣[ '١ ٠ ت
عث—رو،أحتزيي ت قال وف، ابن حدفئا ت قالا 

بنعاصم أن حدثة، بكننا أ0 الحاوث، ابن وفوت 
الئهعيد تجع أنة حدثخ، ئتاذة عقربن 

هعمان بن عثقان تبغ يدثزأئخ الثولأيئ، 
•الرّثول. منجد بش جنن محي الئاس قول بمد 

الله.ننول تجغت ؤإلي أئزئم، قد إد؛ئم 
أئخحسث ت بكير قال ~ منجدا بنن رافس يمول؛ 

محيثظة له الله بتن ~ الله وجه به ييئمب ■ قال 
نيبنتا لة اللة رربثن : روايوهازون وفي ، الجني® 
.البمتة،، 

مشجداءايلي تثن محن ثوابا ت خ( )ق 



]••ام>[ءمحزمحلأجمدلأمح-
حدقنا; ئئى ائث فال - الشئاك ض - كلائتا 

ئىالحميد عند أحتزئا قال؛ محلي، ينأ الثنحالث 
يد،مخنودبن ص أيي، حدقتي قال؛ جغمر، 

الناصقكرة ، المشجد يثاء أزاد عئاث بن 'كثماف أف 
شمعتت فمال ، هيئته علن يدعة أف وأحبوا ذللق، 

الئةض لله سجدا يثن راس ت يموو الله. زنوو 
.لةنيالخ1ةمتفثاا 

^سايىينإنزاهم،ئاو:
يممصوطسلأاكاج-

بهيا. .جغنر.بن الحميد عند ص ~ كلأهما 

.الخنآرا



حربثنته أبي أَبوبمحين [^ ٣١ ٠١]
-والأفظشمح-ئالآ:حثقاؤدئلأ

طقة،لي بى الثزيز عبد أحبرئا ٠ قال ، هارولق 
تجرامحي'بن ■ء؛يي ص كبماف، بن ف وص 
زيلءاثا : قال اليئ. غن ئريزة، أيي غن 

انقت نخابه في صوثا فشجغ ، الاوض من بقلأة 
فيساءة م فاينغ الثخاب، ؤك فتثحن ، يلان حديقة 
انثوغيتفد الشزاج تلك ْى سزخهأأُ ^٥! حرة، 

صاكاء،لأذ1زيلثمض
تنة فمال ، ومشخ1ت4 اء الميخول حديقته 

.الشسرؤ؛؛وابن المنكم؛ في الصدقة لإباب ت )خ( ق 0 
الماء.مسائل ت الشراج )٢( . الصحراء الفلاة; ( )١ 

ابمرفةسس.)ّآ(ادحاة:





حدسا: ال ئخذب، وهنرتى حش [ ٣١٠٢]
بثينخ أحتوبي قال؛ إبرامحم، بس إٌمامحز 
بمفوت،بن الرحئن غتد بن الغلأ؛ عن الهام' 

ته الله زتوو قال ت قال ئريزه أبي ص بيي، أص 
غنالئرفا؛ أعثى أنا ونمالن؛ سازك الله ررفال 

ثركئةمتري ٌم محي أشرك غملأ عمل نذ الئرلب، 
.وشزكذا؛

;قال غتاث، بن حفص ضوبن صبما [ ٣١٠٣]
قت4اص تميع، بن إنمابمل ص أبي' حدقثي 
;قال غثاس ابن غن جتثر، بن نعيد غن الطم، 

.س1همكنيضييمترضا؛ت )خ( ل 0 
.راتابْنضخأوزاءى ٠ )ع( ق0 



مه،الله سح تبخ ررفنى ؛ اللي. رشوو قال 
.يوا؛ الله راءى راءى وتى 

حدقنات قال ثنته، أيي أبوتهربن صبما [ ٣١٠٤]
■قال محل، بمن سلقه غى نمتاذ، ض وكح، 
م:اى ننول قال : قال الغم ندتا جث 

اللهيزاني ئرابي ومن له، الله بمئع يشمخ س  ١٠

ئال؛إبراهيم، بن إشحائ وصبما [ ١ م/ ١ ٠ ٤ ] 
بهيا. .سمياف. حدقنا قال؛ الئلأئ، أحتزثا 

يمول؛عنزة أحذا أسمغ ونم وزاد؛ الإسناد، 
الله.■وسول قال 

>خاسدينموالآض،ئال:
.الناس لسمأءه إظهارالعمل ت لسمعة ا( 







ءَغامحاةتة

نمربن الله عبد بن ومحمد شيته أبي 
لأبيزاللمظ - دأبو'كرف وإسحاقُبنإبزاي( 

نقالأحتزثا، ؤانحاى؛ يحنئ قال ~ ثزف 
حدقناقال؛ أئ_ومعافيي_ف، خدقنا ؛ الآحرو0 
:قال نني بن أسامق عن شقيق، ض ائمحس، 

:قفال قثكثتة؟ عقمال علئ ئدحل ألا لة؛ قيل 
نفدواف ي}وش 

أمراأفثيح أف يوف ما وبينة، بيني فيما ثلمتة 
لأخيأمول ولأ قثحة، ش أول أكو0 أف اجب لا 
زالئ4مبِء-نالأمرمالمغزوف في اب ارت؛ رع، ق ه 

.اكمء











ابنيبمJلث غطس : فالت حاءها، قلئا قأحتزتها، 
ابمكإف : محقال ئشئتها! وغشت ئثئئة، قلم 

وغشتتاشئئة، قلم الئة؛ يحمد قلم غطش 
الله.نمول شمئت فشمتها، اللة؛ قحمدت 

نانفثمئوة، فخميالئة أحدكم غطس إذا  ١١ت يمول 
ثثمتوهء.فلا الئة يحمد لم 

:قال نمر، ش الله غئد بن قخئذ صبما [ ٣١١٠]
غىغمار، بن هكرمه حدقنا ت قال وكيغ، حدقثا 
وحدقئا• أبمي همس الأكقئ' بن تلمه بن إياس 

أحتزئالة—يال؛ والئمظ — إبراهيم تى إمحاى 
خدثناقال؛ القاسم، بن أب_واأئ_صرهابإ 

.أنابمثة،،ت ل)خ( 







أحدكمتئاءث ار1ذا ه: الئه زتول قال : قال أييه 
الشطانفإن انطاغ؛ ما فيفظم الصلاة في 

.ندخل(<
ال:]آاا"ا/مآ[>غمحالينرتج،ئ

ابنزض أييه، عذ ، نهيو ص جرير، حدثنا 
اللهننول قال قال؛ سعيد أيي ض سعيد، ايي 
•العزيز بئروعبمت بمّل ■ ■ ■ ه 

قالحميد، بى وعيد راثع بى نخمد حش ؛؛ ٣١ ١٣]
الرراق،عبد حدقنا زايع؛ ابى وقال أحبزئا، • عبد 

ص، عزوة' ص الرهرئ، ض نغمر، أحترثا ثال؛ 
.والجان؛، حلق قي ررباب ٠ ا خ )ل 





اومحخل4إذاوضعه1لانالإشومي،وإذا 
ئ\ذمي:. أواناث؛ُا'شرظ؟ا((

L؟الح_اووث مدا قخدقت  jLa  ، أئثت محمال
قالئعم، ت ئلت اللي زشول مى سؤغثة 

ثاوافمحاى^٧؛؟! ١٧٢١;هلث ، لأ\ذ\ ذك 
■فعلت،؛ ما مدري ررلأ ٠ روايته في 

:قال الغلاة، بن مخئد أئوثزس مش [ ١ "ا■/ ١ ١ ٤ ] 
عس، ثحئد عس ، هثاح عى ، أثوأسامة حدقتا 

أئةذلك وآية ، مشح اومأز0 ت قال هريره أمي 
بصوبوصغ هثئ>ثة، الم نتن يديها بتن يوصغ 
:ال فقئلائدوئة، الأيل يق يدبجا 

)آ(ادخ:قلبتحسمحءلكمحى



أفانزلث: ئال الئه.؟ زشوو من هدا أضت 
!٠١غش 

ليث،حدقنا قال؛ سعيد، بن مثيته صبما [ ٣١١٠]
غنالخف، ابن غن الزئرئ، غن غم، غن 

>الآئإدغّأبيمحة،ضام.قاو:
•مح-بمحروانم>مح<'ا

تالا حم، أئ__والءلاهرؤ^ط1 وكدش [ ١ م ١ ١ ٥ ] 
وخدشرمحب-وا• يوص ص ' ابذوف أَمحذا 
بنيغفوث حدقنا : فالا حاتح، بى ومخقد حزبؤ 

همس، شفاي؛ ابن أجي ابن خدقئا قال؛ إبزامحم، 
•ئ وج■ رخ، ف ه 



همنئريزة، أيي عن ، النش؛ ابن عن عئه، 
-بمثلي•-امحه-

بنوفتان الأزدئ حالي بن محبماهداث [ ٣١١٦]
~المغ-ءتئ بن نشتاق عس ~ جميغا ~ فروخ 

:ثاو نانبمان، حدفئا : قال - كثا0 والئفظ 
صثش، أبي ض الرحقن عبم؛ ص ثابت، حيفنا 

لأمرءغجنا اللي.؛ وشول ئال ت مال صهف 
ص،إنمةمملآخئ،صذاكلأظالأ

يإنحمنالة، سراءسكرفكان أصابته ؛إن 
.وة؛ا حقرا فكان صين صراء أصابئة 

•حتركلهء أئرة الذئ ءتاث • خ، رف 



]باا'أ[صبماض^ض،ىل:أنينا
من، الخدا؛ حالي غن رتئع، نس يزبد 

مدحت قال أييه غذ ، بقزْ أبي بن الرحمن عني 
دن!: فقال : زجلزجلأبمدي.قال 

-صاحبك غنى فشت ، صاحسك غنى فشت 
لامحالةمادحاصاجتة أحدكم إذاكان مزارا، 

اواشُسة،ولآمسفلأن
كدا— ذالق تغنم "إذكاف أحسة أحدا، الله غلث 

وكداء.

)خ(:»باثضماسأالأزمموكجؤيف0 
■وتوجع ترحم كلمت الويح؛ ( ١ل 

بمدحك,أهلكته صاحيك؛ عنق أنملمت )٢( 









نىنخمد حدقا ت قالا — مثنى لأنن واللمظ 
إبراهمم،ص منقور، ص قغنه، حدقا ، جعم 

ينيخجعل زجلا أل الحارث، بن ئاح هص 
-ركتثئه علن فجفارأ؛ الممداد، قتمد محاذ، 

وجههقي يحشو لجعل ~ صحتا زجلا وكال 
إلممال؛ شأثك؟أ ما عثمال؛ ثة ممال ، الخضتاء 

نيفاحئوا المداج؛ذ زأيتم ارإذا ؛ قال الله. ننول 
■التراب؛؛ وجوههم 

مأ[مذينشواينشار،قالآ:
محالإض،ضشال،ضضور.

خدقا: ال قثنته، أبي بن قال وخدقا 
محداشبثصامحض،صمان

•على الحلوس الخنو؛ ( ١ ) 





ةظسئ

ثاف; نال أنمه غن هشاع، غن غتبمة، بى تمياف 
الحجرة،نبه يا اسمعي ويقول؛ يحدث أبوهريزه 
ئلمائضلي، وغائثة الحجرة، نبه يا اسمعي 

هدااثن نمغ ألا لغزوْ: ثالث صلاتها، قصت 
اي.بمدثكاف اكا ونقاكهآيفاأا؛؟!

.لآحصا0 العاد غدة نؤ حديثا 

:ال نالازدئ، حالي بن صبماهداث [ ٣١٢٢]
خدقائام،صدثينأنلإ،ضمين

الأه.رسول أف الحدرئ، سعيد أيي ض بمار' 
المزآنغين غش كثث ومن غني، ثكثتوا ررزلا نال; 

القريب.المانحى )ا(الآف:
ررناثنيضةنياّآن«.)خ(تيف0 



-■ص كدب ومن ولاحزج، غش وحدتوا فلبمغة، 
شاوْفلسنرأ - مثغمذا ت قال أحسئة همام قال 

.مزالثار؛؛

]مآ\م[لأاه1اثينص،ئال:طقا
ضفائق، خدفنا قال سلمه، بس حماد 

أفصفف، عس ' لثلث أبي بن الرحقن عبم؛ 
فناهمكان فيمي ملك رركان قال؛ س الله ونول 

^^فلأض،كاتجزفالس:إنيظكزت
علاناإنيمحظأساسز،نمثإف 

إففقعد زاهث، سلمك إذا طريقه ني فكان بملئه، 
وقصة، الإنتلأء عند الذين الصبرغلى في ررباب ٠ )خ( ي 0 

.الاحدودأ؛ أصحاب 



مرالئاحز أئى إذا فكان فأغجنة، كلامه وميع 
فشكاالئاحزصزبه، فإذاأثى وفغدإلنه، يالرام؛ 

:قفل الشاحن، حشيت إذا فمال؛ ، الزام؛ إلى ذلك 
حنشني•' قفل أنلك، حشيث ؤإذا أضبي، حبميي 

عظيهسةدابة عالئ إيأفن قنيتماهوكيلك الثاحر، 
أفصلآلشاحز أغلم اليوم • فمال الئاس، حنتن فذ 
إذكاي،اللهم : سال فاحدحجزا، أفضل؟ الراهب أع 

مذ؛فاقتل الئاحر أمر مى إليك أحب الناهب أمر 
ومضىفمثالها فرماها الناش، يمضي حش الداثه 

\إا: الناهب لة فقال قاحتزة، الراهب فافى الناش، 
أزى،فا أمرك ئ بلغ فذ مني، أفضل اليوم أنث بمي 

وكانغلي، فذو فلا ابتليت ستتتر، يإئك 



الئاضص والأبرص، الأنم'ا' نزئ الغلام 
غمي،فد كان للملك خيش فسمع ، الأذواء ساير 
أنثإن أجمغ لك هائنا ما : سال بهداياكيزة، فأيام 

اللمة،ينفي إئئا أخدا؛ أشفي لا إئي • فال ' شميقيي 
ياللمهفامى فشقاك، اللة ذغوت يالله آمنت أثق غايأ 

كانكنا إيه فجلس الملك ئأقى الله، فشمائ 
بضنك؟غليك زذ مس ت الملك لة فقال يجلش، 

زني: فال ا غيري؟ زب ولك : فال زبي، : فال 
غلىذل خئن يغيبه يزل فلم فأحدة الله، ونبك 

فنبني أئ : الملك له فقال بالئلاع، فجيء القلاع، 
وشلوالأبرص، الأكنه ئنرئ ما سخرك ض بلغ 

أصد لوالذي : أو الاض. اهه: ( ١أ 



الئة،ينفي إثما أخدا؛ أشفي لا إئي ■' فمال وقفغل! 
فجيءالراما، غر ذل حتث يغيبه يزل فلم فاحد، 

فدغافأين، دينك، غى ازجغ ■ لة قبيل بالراْب، 
فثمةنأبه، ممرق ائميسازقي فوصع يالميشار، 
:له فقيل الخلك، بجليي جيء ئم ، شمام حروقع 

ال؟يشازممقرصع ' فأبث ' م، ازجغ 
يالعلاع،جيء تم ، شما؛ وقع حش له فقمة نأبه، 

ئفرمىإلث فدفغة فأبن، دينك، غى ان-أخ ت له فقيل 
كذاوكدا،جبل إلن به اذهبوا • فقال أصحابه، 
نخعفان ، ذووقة'آ؛ بلعتم لإذا الجبل، به فاصعدوا 

بهفصعدوا له فدهنوا فاطزحوة، قإلأ دبيه غى 

.أعلاه ت الثيء ذروة ا ٢ ر • الرأس وصهل • لفرق اا 





سيناحد تم جنع، غلن وقفلنيي داجي، صمحد 
قماكلّم، تجب الشهم؛ي صع م ئ' 

إذافائك انبشي، تم العلاج، زب الله ياني •' ئل 
واحد،صعيد الئاس؛ي فجع فثلثتي، ذبك فعنت 

نممىكناثته، سهنا أحد نم جنع، غلث وصلنة 
اللموزبيانم قال؛ نم القوم، ئيكبد الشيم وصع 

،ُ صاوءايُ ني الشهم فوصع ، زمام نم العلاج، 
فقالنماث، الشهم مومحج في صدغي يي يدْ فزصخ 
آمناالعلاج، بزت آمنا العلاج، يرب آمنا •' الناش 

نيانمخ،ضوله:أزبيظك
.فيهانبات لا التي الأرض وجه المعيد؛ )١( 

الوعاء.)آ(اماذة: 
الأذن.شحمة إق العتن بى محا المدغ: )٣( 



محثيالإس

الناس،أقس فن خدرك، يك ئرل والله فد ثخدر؟ 
وأفترمفخلت، الئكك فأمريالأخدوددأفواْ 

محها'فاحنو؛ دينه ض يزمغ لم مى وقال؛ الفنان، 
ومنهاامرأ، جاءت حش شنلوا، اقتحم، لة؛ قيل أو 

العلام؛لها فقال فيها، ئفع أن فتفاغث لها، صبي 
.الخى® غلى هائك اصبري؛ أمة يا 

-غثاد بن وئخئد نغزوف ئن هازوف صبما [ ٢٣١ ٤ ] 
~اروف لهوالختائ ، الخدث لمظ في وئفازبا 

خاتمئإشاءل،غنطوتينقالأ:خدقا 
بنالويب ■ءناذْئن ض خرزة، أبي مجاهد 

ئطكوأبي أئا حزجت • فال الصامت بن غتادة 
.)خ(:ارياثنيسزةام.زتجزاتياايف0 



نهبموا،أف قش الأنمار الخي؛_ هدا في العل؛ 
اللهننول التشرصأى أبا لقينا س أول فكاو 
وعشصحف، بس صمامه قغة لة علام معة وه 
برئهعلامي وعلث ومع-ايئ، اليثربرذْ أبي 

فيأزى إني همم، أمي؛يا لة فقال وفنايرئ، 
ليكاف أجل؛ ت قال عصبا، ستفغة؛_ وجهلثا 

أئلةفأتيت ، ، JUالخرامئ فلأن ش فلأن علن 
علئفحزج لا، ؛ قالوا هو؟ قم ؛ فملث، ، فتلسث، 

سمغت ئال أبولث أنى • نة مملثا جمر، لة ابن 
اززجإ1شت قملثخ ، ائي أؤيكة فيحل صوئلث، 

١ت فملئا فحرح، أيت؛ أين علمئؤ فمد  خطلذ ٠٠
والأهأخدئلئا،تم:أثا قال امحأ-ث،ني؟ علنأن 

)ا(الأركأ:الرير.



فأكذتك،أخيفك أف والله خشيت أكدئك، لا 
اللهزسسول صاحب ومحت قاحلمك، أ'ألدلث وأف 
ألله؟: قلت : ئال ، ةغيزاوالئه ومحت ه، 

آف؟; قلت الإه،ئلت:آلئي؟قاو:ض، :قال 
،بندم قمحاها بصحشي فمحن ت قال الله، ت قال 

فىأنث ؤإلأ فاقضنى، ء قصا وجدث هإ0 قال؛ 
ووضخأصي" هاثئن عيني بمر فآقهذ، جل، 
-هدا قلي ووعاة هائئن، أدنئ زتئغ - عيثيي علن 

توهويمول اللهَّزشول قلبي مناط ؤأشازإلئ 
فيالئة أظله غنة وصح أؤ مغيرا، أئظز ررمن 

أحدثلوأقك غم، ;؛L أذا ثة همك ت ال ئ، 
معافرثةوأحدث معافريك، ؤأءطئثئ علامك بريم 

اكأخيروالإيل;ا(الإنظار:





فيييده ال قفت قال ا جسك؟ إئئ ورذاولث 
Iوقومنها ، أصايعه نص وهرى ، هكدا صدري 

محبمخلشاصه،نيانى
الله.زشول أثاثا مئلة؛ قتضثغ أصثغ، كثفت 

طانمؤ،ابن عزجول يدم وفى هدا سجدثا فى 
قحئها، ئحامة اوذت>د فنله في فرأى 

يحبررأيغم ت فمال غئيثا، أقيل م ئ، 
: jLipقممثا،: أنئغرصضُضُ؟،(ئال 

تال قغنة؟آ، الله يغرض أن يحث ررأيآكم 
اللهيخ-وض أن يحب ت قال قم قحئعنا، 

ررفان: قال الله، ضُ؟«فأثا:لآأئئايازنول 
ئنافبازكونمانىيل١^١٥١ 

:١^٧.)ا(الخائ 



بجني'همس ولا وجهي، يل يتجميىُآ' فلا وجهي، 
فإنالنتزى، رجله فخث نشالأ، غن ولتتصق 
طوئثم فكداه،  ojLفلبمل ، بادزْرآُ يه غجلث 

،١٠ارأرونيميزا ت فقال بغقس، غلن تغصة قؤية 
الخىشدإبيأس،نماء

الله.زشوو يأحدة ، ناحته هي نحثوق 
أقرعلن يه نطح تم الغرجون، رأس علن مجغلة 

الحلوىجعلتم هثالث دوس •' جابر فمال اشقامة، 
في؛شاجدتم.

.المم ق ما طرح * الصق )١( 
)آ(سرة:باواسام

■العطور من نؤغ ت السر )٣( 
■وغيزه الزعفران من مركب طيب •' الخلوق )٤( 
الكف.بطن ت الراحة )ه( 





ا0كإذا حش ه ي اللننول مغ سزئا 
ئال، المزب، مت-اه مى ق—اء وذثونا ، غشنسه 
فنئذزأيثمدمثا، نجز مس  ٠١؛ الله. ننول 

قست،ت جائر مال ، وينشئا® متئزب الخوص، 
الليونول مقال اللو، ننول يا زجل فدا • مفك 

صحر،جئازئى جابر؟'امقام ٌع رجل ررأئ • س 
الي،مغثانيالخؤضذآكفانطلفثاد 

حشقيئ يزغئا قم ، مدزثاْ قم سجلين، • أؤ 
،و0 اللي ننول علبما طاِلع أول مكاف مفثائ، 

اللو،ياننول نغب، : هلثاراأداذنان؟،ا : مقال 
احرالنهار.• ءشسسة ( ١ ) 
.بالطن ويصلحه يطينه ت يمدرالخوض ( ٢ ر 

ماء.انمتراسءة )مآ(الجل:



فثجتنها، شنزرا؛ فشيتت، ئاقثةأاً فمع 
اللهزسقول ج—اء ئم محأثاحها، مها عدل ثم فتاثث 

هإرالهضمحصأث،تلمكمظث
صحرجئازبى فدهب ه، الله زتول ئثوصأ مى 

ليطئ،س الله ننول ام فقحاجقة، نمقي 
،محلزفتها بص احالث أذ دهنت بزيه علي ؤ'كاذث 

ثمةئكشئها، ذب_اذث لها وكائغ لي، ئئلغ فلم 
P، غأنه_اأم توائ2ث P ، طزفئها تئن حالفت 

فأحد، . الله يئاوزنول غى شئت حش جئغ 
.الماء على الإبل مورد ق أيحلها ناكه: أقمئ ( ١) 

الركوب.حال بالزمام الدابة رأس شد ت الشنق )٢( 
لأمسكهاوتماصرت انحيت عليها; توائصت )٣( 

بعض•



لإظسئ

جاءقم بجنه، ض أماميي حثث مأَذارني ب؛يى 
^^رمصأ،ئمجاءممامصبمار

حشقدفغثا ، جميعا ييدئئا فآحد ه، الله يسول 
وأنايزممنى اللي. زسول فجعل حلمة، أقامثا 

يغني؛، يتيم فكدا فمال ، له قطنق قم أشعر، لا 
لأيات قال الله ننول ؤا قلما ومهلكا، مد 

تمان#^١ ت قال اللي، نمول يا كلث، • مك ، جائرا؛ 
فامدذ،صتما ؤإذاتمان طرفتي، نص فحالم، واسعا 

.غلنحميثُا،،< 
ريلئذ لوت زكاف ، اللي. رتول قغ بزنا 

فييضؤها قم يئصها فكاف ثئزة، يوح فل في منا 
•الإزار معقد ت الخقو ( ١ ) 



قرحتحش شئئاوثأثل، ومحائحثط قؤيه، 
يوما،ا منزحل احطئها فاقسم، أسيافنا، 

،يعطها لم أئة نة هشهدثأ ثنعشة، يه هائهللمثا 
.فآحدهافقام فأعطيها 

،، أفيحُ زادتا ئزلئا حش الله. ننول نع سرنا 
فاثتشتحاحثة، يمضى اللي. ننول فدخب 

يزتنثافلم \للي. كلأززئوو1، ما؛ دإداوة٣ُ،من 
يائطلقالوادي، يثانيء شجرئان ظدا تشثتريه، 

مىيئضن هأحد سإلئإرداضا الله زشوو 
،الله،، مادن غلي —ادي ررائم ت فقال أعضائها، 

.الشجربالعصاصرب من الساقهل الورق ت الخيط ( ١ ) 
واصع.مرصع كل •' الأفتح )٢( 
.للهآء يتخذ جلد ْن صغير إناء ت الإدارة )٣( 





—هكذا يزأسي ممال زممه، زممن الله. زئول 
ئم— نسمالا يمينا يرأسه أئوإسماهيل زأقار 

اضإبيقال:»ياجادز،خلزسض،محا
ررفائطلىقال؛ الئه، زتول يا ثغم ئلت؛ مقامي؟(( 

فمنا،منهغا واحدة كل من فاقطع الشجزقنن إر 
فمنافانسل مقامي، ئمت إذا حش بهما، فأقبل 

ممثجابر؛ مال ' يتارك غن ونصنا يمينك غن 
لي،فاJاJ^ق ؤحشزئةُاُ فكضزثة ، حجرافأحدث 

منهماناحية ثل بى ممهلغث الئجزئنن قأئئت 
مقامئئث حش أجرهما أئتلت ئم قعنا، 

زعضنانميني غى قصنا أنسلت ، الله. نمول 
ئغكئد : مملمت نجمتة ئم نضاري، غن 

أحددته.; حسرته ( ١ ) 







،الله. أصابعزنوو بتن يثمووْس الماء فرأيت 
ر>وا; فمال امتلأت، حتى وذارث الجمنه فازت قم 

فأقىت قال دماء،أ، حاجة لة كان من ئاد جابر، 
بقئهل فمك؛ مال؛ رووا، حش فانمموا الناس 

الجمنةمن الئه.يده فزفغزئول ثةحاجه؟ أخد 
الله.ننول إلن الئاّثن وسكا ملأى، وبئ 

فاثننا، يطعمكم؛؛ أن الله ررغشئ ت فقال الجؤغ، 
دابة،الشر فرحرة، التخز فنحر البخر، سما 

واثثؤيثاقايفئا الئاز، ةأوزيثاُنغلثثمها 
ويلالأنا قدحك ت جائر قال وثسغئا، وأكلئا 

عئنها،حجاج فير حمته عد خثن وملاق، 
من،صلنا فأحدثا حزجنا، خئئ أحد يزاثا ما 

)ا(أورظالأر:أوئدها.



فيزجل اعفلح ذغونا قم مموسئاه، أصلاعه، 
وضيض، الني؛ ثي جمل وتخخ ، الرف؛ 

وأسة.يطأطئ  ١٠ئحثة فيحل الرف، في 

حدئثاال: ئ]\'اا"آ[ءشصينني،، 
خدثثا: قال زهئئ، خدثثا : قال أفتن، الخنئن 

•ع_اؤبا،بس البناء سثمات ٠ قال ائوإرنخايى، 
فيأمي ه-إنى أئوبكرالصدص جاء : يمول 

ابعثت وعاؤد_ا قفال ، ٠ نحلا منة فاثثزى منزله، 
لخِأةنميإشنيوي،قمالوي

ينتقدمغة أمي وحرج ئحملئة، احملة، ت الي 
)ع(;ااظتنيبمزةانيهزآياص«.يف0 

■ظهرالدواب عق يوضع سرج الرحل؛ )١( 







مدامن اشزب الله، ننول يا • قفلت أنمثة، 
آرالمت قال ئم نصت، حش قشرت I قال اللتن، 

قاوثخكاقال: :باش، يلت يأنَإلئجءل؟« 
بمثنزائه واتبمئا اششُا'، راك بمدنا 

الازض،مذ جلد في وئخى قال؛ مائك، 
فخرن؛ررلأ ت فقال اييئا، الله، ننول يا • فثلث 

الله.،ننول عيه فدغا ، ضغناء الله إن 
:فمال ازى، - بطنها ةزثئإلتى ، قازئطتت' 

إاذعواغلئ ذعوثم_ا ئد أيهما غلمث ئد إئي 
الطلب،ص أزد أف ا تئنقاللة لي؛ 

تقال إلا أحدا يلش لا فزجغ فثجا، اللة فدعا 
ءالغلهيرة بعد ماء الوط عن تحركها ت الشمس زوال )١( 

.قوائمها غاصت ت ارتطمت ( ر٢ 



ئةا؛ءمحئ

ندة،إلا أحذا طش فلا ، هاهنا ما ئمئمحم ثد 
لنا.زوقن ؛ مال 

;■حدقاقال خزبؤ، رهئزئن 
إبراهيم،بى إسخائ وحدقاة عمر. ئى غئمال 
عس— نقيل—كلاهما النصربس أحبرئا مال; 

:قال ،'غناكراِء افثاق' أبي ض إتزامحل، 
عشنبثلاثة رحلا أبودمسأبي اقثزظ 
رقير،حديث بمغئئ الحديث وما3، . ..لوهما

روايةمحس حديثي في ومال ، إسحاق' َدي أض 
اللهننول غيه ذغا دئا ملئا عمر; بن عشقاف 

^ث'نيالآزضإلنبجيوونم
،عمشك هدا أف علمت محي ، محمد يا ت ومحال عنة، 

غاص-(ساخ: )١ 







علنيزحمون البات فيحلوا فندلوا [، ٥٨القرة؛ت
.شعروا؛ في حئة ت وقالوا أستاههم، 

ظدضتكشرال1ائد
قالحنني، بن وعتد المحلوايئ غئ بن والخشن 

يغقوث،حدقنا ت الأحزان وقال حدقني، ت عبد 
أض،حدقثا : قال -تغد، بن ابزإبزاهم : تغئوذ 

ثهابؤ،ابن ض ابنكبمال، وهو؛ صالج، غذ 
اللةهغئأبعأف مائك، بث أنش أحتزيي • ثال 

، C/Pحئث وقابي يل ونوبي. غش الوحي 
اللب.•قوشننول توم الوحي ثاف وأكئوقا 

.وقتا الوحي فيكئزة ررباب • )خ( ق0 



زئحئدخذي رقيزبن ل؟آامءىىأبوحشه 
الأئر-زاسللإينش-فلأ:طقا

حدقئاقال؛ مهدئ، ابن وهو: الزحنن، غني 
بنطارق عن ، من4ابن ين غن نمتال، 
آيةئمرءوئا إممم لغمز؛ لوا ق اليهود أف ' شهابا 

juiه، النوم ذلك لآتخدئأ فيئا 
نزحوأئ أنزلت، خث لأفقر أو، نمز: 

أنزلت؛حيث ف الله زنوو وأنن أئزنغ، 
قاليغزفة. بغزفةوزنولالله.واقثت ائزلث 
تتغني لا. أم جمعة توم ثماف أثك : نميال 

لًقب؛ؤآكنمأ=قتك >ايابذيفوليجق: )خ(: ق 0 



ظهط؛ؤأسغ ديث=قلم لطم أْتفنك ؤأل؛-وم 
*ا[.بمقيم]الأدو؛:

-وأثوؤزف ثئتف >محاأئومحينش [ ١ / ٣١٢٩]
٢،اف عبد خدقئا ثاو: بم- لأيي زالكظ 

طارقص ' ُشبي بن قبمي ص أبية' ص إذيبمس، 
توعكا: بمزه البجوئ قال : قال شهابؤ ابن 

أءقتلأئاؤآلت_ؤم الأنة: هذه ئزلت مغثريهود 
يقأوتضيق يعني علبمفم وأئتنغ ديئيفم دً؛قم 

أنزلتى jJاض ئغلم ٣[ : ]_ دئا4 
عخؤ;فقال : قال هيدا، التؤم ذبك لأثحدثا غٍه، 

زائنوالشاعأ، فيه، ائرنت الزى التزم غلئت ئد 
جمع،ليلة ئزلت ئزلث، حئ الله. ونول 
■بعرفات اللي. رئول مغ دثخى 



آ[وشئنينص،داو:أنيئا
صأبوعمض، أحنرئا ت شال عون، جغفربى 

جاءَقال؛ شهابؤ بن طاوق عذ قشلج، بن شبمي 
أمتريا ال؛ قفنمرتجفو، اكهودإلن من زحو 

ثرثتعلينا ثؤ ثهرءوثها يابعم قي ايه الموينهق 
وأئ; قال هيدا، اليوم ذلك لائحدثا الهود ئعشز 

ؤأئنتغدين<=فلم تعقب أيتقتك ؤ\ؤوأ قال؛ ي؟ 
:]lU_ ديناه آلإنلم د=فم وتضيث ينتق قلبمفم 

فه،ئزلت الذي اليوم لأننئأ إئي عمؤ، ممال ، ٣[ 
اللهننول علن ئزنث ، غيه ثزلت الذي والمكاذ 

•جئعو يؤج قي عرفات به 



محدينموستزج
حدئنا،I أبوالطاهر قال — يحنن بن وحزمله 

أحتزيي: قال وف، ائى أ-حنرئا حزملة؛ وقال 
ءرؤهنسأحتريي قال؛ يهابؤ' ابن ض ' يوئز 

تالله.ق قول عن -لإقيمحل عايشة مثأل أئة الزبئر، 
ظابتّا قاتعيحوأ آئثثش ؤ، ثمسثلوأ ألا خمتم إن ؤؤ 

،٣[ : اء ]الموزق-غه ويلث نشئ آليتا؛ بن لخفم 
حجرض ثقول التقتمه هي أحيي، ابن يا ت قالت 
وجمالها،مالها قثغجئة نابه، في ئشاوقة وليها 

فيبميعل شرأل قثزوجها أف —ا دبيه ؤويذ 
ألائقسظإي؛)٥^ ; ؤنو*ه ئي اداب ؛ )خ( ل ه 

.أكئ4ء



فنهواعيرة، يغطيها ما مثل فتغطيها ، صداقها 
بهيوطئوا نهى، بمطوا أف إلا سكحوص أل 

ينكحواأ0 وامروا الصداق، مى سنتهس آعلن 
قانتعززه: قال سواهن، النشا؛ مى نهم طاث ما 

بعدهؤ الله نمول انممتوا الناص إف ثم ت عايشه 
ؤئتظتوئكفي: قق الله فأنزل فيهن، الأنة هدم 

نء1نظإ يتق وما فيهن ثمسأءفلم أش ئل ألئتاء 
لهىمامحب لأيؤيويئى آقق ألبماء بمي 1، ألكف 

:ئالث [، ١٢٧]المساء:قكغوس4 أن وقتبموذ 
ثنماشأئةذ1تىطتمفى

:فَهاص اللة ئال ١^، الآُونى الاته الكثاص؛ 

المرأة.مهر : المداق ١( 







ئتقم>^، ^٠٧قانعضحؤأ أكثنتئ ؤ( ثقسثلوأ ألا خئئم 
أكمأحلك قا ت يقول ، ٣[ ؛ ]التساء ل4ثآء4 آص 

ؤذغهزئالنح،جربح
>طأضنينيتيسم،داو:

أييه،عس هشاح، ص سلمتمال، نى ءئدْ حدقنا 
سنيٌه:مزن\بمقشطلم

محتلاوئوئقن؛^١ آم آليتا؛ قش 4 ألكف ِق 
[،قالت;١٢٧،:]١٧عأومفبوذأنئكحوئق4 

فىخيض' الرجل، بمد ^١، الييمة قي ائرنت 
أ0ويكرة يثززجها، أذ عنها فيزفن، ماله، 

ملأفتغصلهاراُ ماله؛ قي قيئرقة ءيزْ يروجها 
•محْ ثروجها ولا يتزوجها 

ذلك.طلبت إذا بكفئها الترويح من الرأة منع العضل؛ ( ١ ) 



محث٤ابو٤يلخ؛

[رVطاممف،ئاJ:طتا٤/٣١٣٠]
غنأسه، غن هئام، أحتزئا ت قال أبراسامة، 

أثلئز ألئتآأف 4 ؤ.سئئئوئك جك؛ قوله يي عائشة 
هذوت قالت لأية، [؛ ١٢٧؛اء النل يقتيطم 

ئدثة_ول أ0 لعلها الرجل بمد القي التقيمه 
-فتزعب ، النلقُا، شي حش ماله في ثركئة 
رجلا،ينكحها أف وبجرة ~ يبجحها أل بميي؛ 

.فتغصلهاماله؛ فى فثئرقة 

حدقا; قال شيق، أيى أبوبجربن صبما [ ٣١٣١]
.الفص. : وبالكسر اسلة، ت العتن بفتح : العدق ( ١؛ 

 Cهأًفل٥>؛ ص ■'ص فغالث فوله يي رايات }عا•' يف





حدئ; ال قأَئومس، لا'آا'آ/آ[ُصبما، 
الإشثاد.يهدا . . هشام.خدثثا : قال نمر، ابن 

عندهحدقنا ت قال ثتة، أبى بن تكر أبو صبما [ ٣١٣٢]
عائقةفىعذ أبيه، ص هشام، ص نلبماف، ائى 

ثإدثبمفم أنقل ومحق متحفم محن جاءوكم •' قق قزبه 
[،١٠:لالأح3اب لقتبته الينيث ؤبمي ألأؤضن ياعج؛ 

ئاوش:ثانذ;لاث،تؤممح.

خدننا: قال ثنته، أيي أبوتكربن صبما [ ٣١٣٣]
ومذئزبمًفم ض وإلجآءبج( قولي؛ في ررباث • رع، ل ه 

قامقيئبمبنا؛^٥?؛،أنتأة •'زبابيياعا 'ز٠
.أزإغزاقاياأممونا 









ءلغامحاسآ

حدثثائال؛ جغثر، ئى مخئد حيفنا قالا؛ تنار، 
^ور،ضس؛ينخئر،ثاو:

عبماصابن أنأل أف أبرى بن الرحمن عبد أُزني 

لم: ال فققشأك ، [  ٩٣ساء:]النج4نلم4 ئجزاؤْد 
لأتنءون}وي : الأنة هذْ وعن شحها 

إلاألثق حئم ألق ولاتئئلوذألنص ءاحز إقها أش تع 
أهلفي ئزلت ال؛ ق، [ ٦٨;اذألالفرءه سالخي 

الئزك.
حدقنا: قال اللي، غني بن هازوذ ]همامم[ءش 

خلمقنا; قال الئئئ، القاسم بن أئوالئذرهابمإ 
منتقورضغن شاذ، : بمنى ا؛-ومغايي-ف، 

عباسابن عن جير، بن سعيب عن الئغثمر، 







يئئاق : قال غتته، بن اللي عند بن اللي عنيد ص
-آخرنذرى ت وثال'مارول - ثغلم غبمس؛ ابن 

^إدات نمم علث؛ جميعا؟ ئزلث المران مئ نورة 
روايةوفي صدمت. ; قال ُآلقئخه، ئصزآش جاء 
آجر•• بمل لم ّورئ؛ أئ ثغلم • ّية أبي ابن 

T\TM / ،أختزنا: قال ا[ُصبماإسايىينإمحابإ
بهيا• • • أبوانميي حدقا قال؛ أبومعايية، 

ال::آجزنوزة،وئال ة،وئالإتثادبئل
ءبمٍاكبممح،دلآصاينص

محهملأفيضةؤإسائلأ
:ممحكه؛ؤنلأمحززمحأمحإسامب ه

.)اوثثإ(<،











فابغيناادمي لة؛  Ajjلجايمول طول ابن ابي 
محقرهإ}ذلا \لل'ه: أنزل فال: نشبما، 

أنئنئئاص'دض
بمبثى ألثت هإن بمفرههق وض ألديثأ آلخيو؛ 

ثينؤغفوثبيط؛4لاض;ص.

:مال انمئذرئ، ا[وءشأنوكاض؛ امأ/ ٤ ١ ] 
،ممتاف انمي ص ، الأعمش غن ، أبوغوائف حدثئا 

طولابن أبي بن اللي بمي جاريه أف ابر، جص 
امتمه،لها؛ يقال واحرئ مشيكة، ؛ لهايقال 
إلىذلك فشكتا الإئا، غلى ئريدهئا قكاف 

)ا(اس:الزنا.
.رات1ثمتةاا)خ(تيف0 



ضه:>ولأسمهمأصثملم
ؤءه_وت: قؤله إلن أزين إن بمآء أء 

بييلمبم]اض:م[.

هممينرسم،ئاو:خثئ
إبزابيم،ص ' الآء-قش ض إذببمس، بى اللي عبد 

عسرتم،صمحالأيمحمحليٌ
زئتمن/صنإقتيب4

أَتلئواوكاضاالجن بن نفث : ئال [، ٠٧تالإساء: 
■بمتاذتهمغش يغئدول كانوا الذين فتقي بمتدوف، 
ابم،ينمح.وقنأندإ

بيأكضمنمحن»ظثضفزكمح: )خ(: يف0 
•آلثسنأه؛ ريهم إل 

.عثرة إق تلائة من الحإعة ؛ النفر ( ١ ) 





بنالله عبد ص ، قاده عى حشص، حدئثا ت قال 
عسغنمه، بن الل؛ عبي همث امحئ-ايى، تج؛؛ 

تبقعونت-تءون أقيذ1 مئغود ئن الله عبد 
فيثزلت ت قال ، [ V؛، : لالإماء ألؤسله4 تتهم إق 

'الجس محس ئقرا يتجذول 'كائدا العرب ئمرثس 
قغيدويهمكائدا '^؛^1 دالإئس الجمحوف فأسلم 

تنقعونتدغون ^١^^١ ; فنزلت يشعرون؛ لا 
إقزبهلمألزسلهه.

]م؛ام:اشطاشيني،ئال:طئثا
:قال جبير، بن سعيد ص بئر' أيى ص ' ئشم 

المنة!: قال توز5المحبة؟ غئاس: لإبن قلت 

.ضزةمحاءْوالآثليوالخشر؛ا ت رخ، ي ه 



بم؛جالأاةيلأأ

ازاكمومجقاو:بلمحب؛ة
•دثزفيها أحدإلأ ثنا بمش لا أل ظنوا حش وثنهم 

;ئال ئاو:تلكضرةبدر. 
ئك:فاك>؟قاو:لإكفىشهم'اء.

حدقا: قال ثية، أيي أنوبكرئن [>^ ٦١ ٤٤]
غئلأص،صبيمحان،ضص،

شرعش محزهفه 
ثمعف، وأش اللمة فحمد الله.، نمول 

—ثحريمها الحمرئزل ؤإف ألا بغد، أما ت قال 
مس؛ أشياء' حئتة مذ ومي ~ نرل بوم 

.تيودية قبيلة اسم • بتو١لضعJ ، ١ ث 
•"بابئندل؛نخدبءاكيتجم؟" ؛ رخ، ل ٠ 







بنفنس ص بجلز' أبي ص هاشم، أَدي ص
فتما،إ0ذرشم أبا محتمآث ت هال عباد، 

[،١٩;الحج ت ه ربهم ؤا آحثمثوأ حشتان تدان هؤ 
،خئزْ ندو: يزم برزوا الذين في نزلت إنها 

وشتتهوغتته ، وثغتآّ الخارجا بى وغتتده ، وغئ 
٠غئته ئى والولد ، نييعه ابما 

نيبمثبيضَ،ئال:
'قال مثنى، نس محمد وحدقتي ٠ وكيغ حدثنا 
عسمتان، ش ص جميعا، — الرحمن غتد حدقنا 

ب'لجا بن قئي ص بجلز، أبي ص بم' ها أبي 
ؤقن_ثان: كزلت ذوض أبا ثْذ : قال 

هشم.حديث يمثل . ..[١٩:]١^ خئنازه 





ءء سحم س
ءء .......ستة الأعإل يادروا انم، 
٤٥, . . . .ال كهحرة الهرح ق العادة انم، 
٤٦... . •••,الماّء شرارعك إلا الماعأ تقوم لا باب 
٤٧. .. . ,كهاتس والّمااءة أنا ا.ء.ئ-ت، —، اد٠

٥' .....الماعة.قام نقرسا ق ات 
٥٢. . ., محقوالرحل الساعة تقوم ائس، 
٥٣. .. .

٥٥ ......واثمرفانق.الزهد س - ٤٢

٥٥ ,,,الله عك وهواتبما الدنا ل الزهد ق الط )

٥٧. . .. ■•■لس■ أوأكل ما ماله من للعبد إنإ باب 
٥٨





Mrمحصئ 
٨٧....أيام.ثلاثة وأهله السي شنع ما منه باب 
٨٨....٠ بطنه يملأ لقلا محي لا ص المي كان باب 
٩٠...الحنة.إل الأغنياء الهاجرين بقفمّاء باب 
٩٢.....ظلمواالذين ماكن حلوا تل، لا باب  ٠
٩٣.............مزابارانمذبى.الأسماء ل باب 
٤.٩ .٠ ........٠ ٠ الأرملة على الساعي ثواب ق باب 
٠........المم.كافل ثواب باب   ٩٥. .........٠
٠٩٦ ٠ ......٠ ...٠ ....مجدالله بتن من ثواب باب 
٩٨..٠ ٠ .....الميل.وابن المسكين ل الصدقة باب 
١٠•.............الله.غير عمله ق أشرك من باب 
٠١ ٠ ، ٠ ..٠ ...٠ ٠ ....٠ ..بعملهوراءي ممع من باب 
٠١ ٢ ٠ ٠ ٠ ..١ ٠ النار.ي -أا يهوي بالكلمة التكلم باب 





١٢٠. .........الداحى وجوه ل التراب حثي باب 
١٢٢. ...........................باب 

١٢٢. ........................الحدث.قلة ل باب 

١ ٢٢■......................١^ محاضر ل باب 

١٢٤. ......الابتلاء عند الدين على المر ي باب 

١٣٠. .ٌ.٠ .....ّوسجزاممّه المي سيرة ق باب 

١ ٤٦. .......٠ ٠ .. ٠ ■ .وآياته الحم،. هجرة ل باب 
١٥٢.. ....................٠....٠السر كتاب - ٤٣

وقولوأس_جدا ؤآدحل_واآكابا ت ه قولق باب 

١٥٢جقلأ4 

١ ٥٣. ................وتتابعه.الوحي محرة ق باب 



ءجالإس

لخفإأًْقنك مأل؛_زم •' ه ه قولق اب ب
١٥٤

ؤ،ئئسظوأ ألا حمم ^٧)، • محي قوله ق باب 
١ ٥٧ت س ..ت ت١^،^ 

ئلتأْفلئئ ءث زنن ؤ •' تعاك قوله ل باب 
١٦٢أكهموف< 

نبذئتبمًفم بن ياءدقم وإل ■ قوله ف باب 
١٦٤من،ءقميم أنعل 
تعيهامئ حانث أتن^ ' هك قوله ل باب 

١٦٤.تب ...سبس.,ت..ت,دشوزاأزإغزاقا^.ست.
١٦٦,.....,بالأتنفارسمس ه أمرالئه باب 
١٦٦...ي تئثل ؤزس جغ: ل ;اب 





Kبخ٤الإامحتة
تدعوذآلذبن ■)؟jU :قك ه قولل اب ب

١٧٧• ■■•■■••■■■••••■■ ■•■■•يبثمذإكنهمأمح؛ة4 
١٧٩.■--..--- والحشر. والأنفال براءة سورة ق باب 
١٨٠هي؟ ومم الخمر تحريم نزول اب 
أحثصنؤأحصنان خدان ؤ ت تعاق قوله ق باب 

١٨٢قحملم4 

٠٠




