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ليث،خدقئا : قال شعيد، بن هشه صبما [ ١٦١٧]
رباج،أبي بن عطاع ص نيا، أبي بن زيد يص 
الله.نمول سبمغ أئة الله، غني بن ائر جص 

وزسولةالئة للإ)ا ت يملأ ت زهو القئج، عام يقول 
،والآصاثاءا(اوالحئزير، والمنثة، الخئر، بح حرم 

قإئةالمئثة؛ شحوم أزأيث الله، رسول يا ت فقيل 
الجلود،ا يهويدهي ثمي، الا بهيطلن 

،ررلأ،هوح-زاماا•فمال الناش؟ مها ويئئصبح 
اللهررفاقل ذلك؛ بمد الله. وسول قال ئم 

شحومهايهم غلخزم ا لنهك الله إن الفهود، 
.حاكتةوالآئاعوالخئازير؛ا؛ رخ( ل 0 

•سرجهم يشعلون:يا ت ستصبح )١( 



مح'لجالإ1ص

.فمتهءا فأكلوا باعوه ئم ، أ-يمإوه 
ئمير،وابن قيبة أبى بن بكر أبو صبما [ ١ / ١ ٦ ١ ٧ ] 

بنالحيي غيد غن ، أبواستاقه حدقنا ؛ قالا 
غنغطاؤ، غن خسبا، أيي يزيدبن غن حغئر، 

.القتج غام الئه رسول سمنت ت قال جابر 
خدثئا: قال انقشن، _J^؛، ]مااآ'أ/أ[رصثنط 

الحسد،غبي غى غاصح، أبا ت يني الشحالأ، 
إلمحب قال؛ نيب، أبى بث يزيد خدشي قال؛ 
س-معتت يمول الله غيد جابربن شمغ أية ، غطاء 

٠اللئث حديث يمش • ٠ • القئج عام الله زُنول 

حزبورهيزبث شيبة أبي بث بكر أبو سمبما [ ١٦١٨]
دهنه.واستخرجت أذبته إذا : واحملته الشحم ■بملت )١( 

.أكلة؛احزم ما بيع يحرمحم ررباب ٠ ا رخ ق ٠ 



ءا'الثة

إيابإ-ؤاسلهمني،واو:
طاوس،ص عمرو، ص غسقه، بن ث0 حديئا 

باغسمنه أ0 عمر، بلغ فاق؛ عئاس ابن غن 
أفيعلم ألم تمرأ، قائل؛للة فقال؛ ، حمن؛ 

غليهمحزمت النهود الثة رانغى فال؛ ه الله ونول 
فجملوهاثناغوغا"؟الفحوم، 

تزيدحدفئا قال؛ ينهنام، بن مزناأنثه [ ١ / ا  ٦١٨]
ابلالفابم،: يغني نوح، خدثثا : قال رثيع، ابن 
■ثئلة الإتئاد بهيا • • • ليثاي بن مرو غض 

قال:اكهلئ، إبراهمم بى إنخاى كدنا :ا ١ ٦ ١ ]٩ 
جريج،ائس حدقنا : قال ، غتاذه بن زوخ أ-حتزذا 

بنسيه ءس بهام، ابث أ-حبزبي ال؛ ق
ض، هزيرْ أيي غى حدقة أنة ، المض؛ 







بالورقالورق بع م ثهى ٠ اللث لتول ئبمرأف 
يئلأإلا الدف الدف نج وغن بمش، ثقلا الأ 

،وادفه غينيه إلى بإصبعي أبوينعيد قأثاز لمثل، 
اللهزشول ادثائ وسمضفا غيناي أبضرت ٠ فقال 
ثبيعواولا بالدهف، الدهب قبيغوا 'رلا ت قول ي. 

عشبخصه ثشموا ولا - بمئل مقلا إلا 4إورق الورق 
.يندا؛يدا بثاجزإلأ منة عاؤا شيئا قبيغوا ولا ■ بغض 

حدقنات قال فروخ، بس ستاف كدننا ٢[ ١/  ٠٦٢ ] 
بنمخفي وخدثنا قال، حازح. ابن يغني، جرير، 
سمعتت قال الوهاب، غني حدقثا ت قال مثنى، 
،قئى. مخئدبن وخدقثا ت قال ■ نعيد بن يحإث 
همزيف"ابن ض غيظ، أبي ابى خدقئا قال؛ 

.كصسك،ضمحم،غنس.
الشي.•غن الحدرئ، تعيد أبي غذ ناقع، 





لي-ئ.حدقئا ت ل ها شعيد، تى هثيته صبما [ ١٦٢٢]
ضاللئث، أحتزثا فال؛ زمج، ابن وحدقثا ت قال 
أنةالحدفان، بن أؤس بن مالك ص ، شهاب؛ ابن 
فمالالدراهم، يصطرف نس ؛ أهول أهتك ت قال 

زبنعثِبمد وهو: الئه، بمئد بس طلخة 
خائن؛؛جاء إذا ائتنا P يهتك، أرثا : الخطابي 

كلأت ألحطايؤ بن عقز ل هفا ، ورقلث، ئغطيلث، 
ف Liذختة؛ إلت_ي كزدف أؤ ورئة قشة والله 
رناإلاماءياليف ررالورئ قال؛ الله رسول 
والشعير، وهاء هاء إلا ربا والنريالبز ، وهاء 

.الوميانيوقشا؛ا ونج الصرف ررناب ت خ، رل 
.وهات خد ؛ وهاء اء ه( 





ينمحكا ، محيره عئايم محعتمثا معاونه، الناس .وغلى 
أ0زجلا قامرمغاوية قصة مى آيته عنمثا فيما 

فيالناش شتازغ الناس، أغطتات في سعها 
إئيت ال فقهمام، الصامت تئ عنائه قبنغ ، ذلك 

الدفيع ص يهن الله. لتول تجغغ 
زالقعيرو1لئئبالير، ، بالقصة والقصي ، بالدهّط 

إلايابج، والملمج ^ر، 
محمدارذاذ أي زاد قمن يغئن، غئئا ، فشواع سواء 

مغاوتسةذلك فبلغ ، أحدواما الناص هري أنبئ، 
صيثخوئوو رجاو بال ما ألا ت محفال حطيتا، فقام 

وئصمة،ئئهدة ثنا هد أحاديث الله. وسول 
محأغاذالصامت تى غنائه فقام منة، سمعها فلم 

مىسمعثا يما كخوؤأ ت هال قم ، القصه 



ؤإلت قال أؤ ~ معاونه "قرة يإل ، الله. زئول 
^^شأللأك'فىيئدْكلة

ئخوة.أؤ ، هداحماد قال ، سوداء 
عنرأبي وابن إبراهيم بن صمح1إنحايى [ ١ ١/  ٦٢٣]

أيونعن الثفيي، الوهاب عبمت ص ~ جتعا ج~ 
.ئحوة الإشثاد بهيا 

وغنؤو1أئ1ىوثيه ]'آآا"أ/لإ[>مح1ممحينش 
ثنته"أبي لإبن والئمظ - إبراهيم بن ؤإنخاق' 

حدقات زان الآح_نقال ، أحترناإشحائ قال 
االخداع حالي ض ضتاذ، حدقا ت قال ، وكيغ 

صشِبيَ،صشاص،صفاد5ين
توالمراد ، بالتراب إلصاقه ت الأنف ،ام ؤإرغرغم ( ١ ) 









اسمئ،طة  ٠٢ف 
عثملألج، اب-س، ت يغني ، ثلثماف حدقئا ؛ نال 

ينأبج،ض'محصينبمار،ص
»الدينان؛ قال، ه الله زن—ول أل ، فريرْ أبي 

يالدنهم،درهم والبنثهما، نصل ديناولا يال
.سئما®فصل لا 

ئدافخدقثا : قال أبوانمئام، 
تيمول، ُ ش ماللئ، سمعثا ت قال وف، ابث 

الإشثادبهيا . .ئميم.أبى بث قوض خدش 
ْئلأ.

ميمون،بن خاتم ]أآأا،ي'اآا[>محامخئدبث 

.ررباثالأنيضنيانيرقبالأفذظ،، ت )خ( ل0 







مح؛غالإائلأ

فو:سأدُزجو،
سماث.هكدا ت ممال بقد؟ يدا ت ممال 

أحتزئات محال منصور، ا[كشإشحايىين / ١٦٢٨]
ضمائاؤي_ة، حدقثا ت قال صالج، بى يحيث 

بنقمح، ص محم، أبي ابن ت هو و، 
أحتزة،بكره أمي بن الرحقن غبي أ0 إسخايى، أبي 

يمثلو.■ ■ • ه الله رسول ثهائا ٠ قال بكره أبا أف 

سرج،بن غمرو بن أخمد أبوالطاهر كش [ ١٦٢٩]
أبوهايئأحتزيي ت محال وهبا، ابن أحترئا ت محال 

اللخيوتاج بس غلي نجع ألة الخولأيي' 
تتمول 1لآوضارئ عسي بن محصاله شيعث ت يمول 

.حزووذب،؛ا١٧ترخ، ي ه 







:محامقال س:همئسمضمأى 
ولأصخ1بيلي ؛ ^ ٧٥٥عزوةعتئدفي _UJ؛م؛ 

ألأزذت فوج—وهر، وورق، ذمب ا فلاذأفيه
ائزغت محقال عشد بس محصاله محتأك أقثريها، 

كمة،محي ذهنك واجعل كمة، محي محابعلة ذهبها 
تمغئ،_ Li—ل، يجئمثلا إلا ئآح—دف لا نم 

والنز،اياللي نومن كان رامن •' يقول الله. زشول 
.يمئل« مقلا إلا ياحدف فلا الأحر، 

حدقنائال؛ مغروف، بن هاروف صبما [ ١  ٠٦٣ ] 
•كنرو أحتربي ال؛ ثوف، بس اللي جثذ 

والصب.الحظ : الطائر ( ١ت 
.؛ )خ( ق 0 



ءظالإاِظ,;

غن، وه—، ابى أحتزثا قال؛ أنوالطاهر، وخدقني 
أوال1_صرحدئ، أبا أف الحارث، غمروبن 

أنقالله، غيد معمربن ص حدثق سعيد بئربن 
يهاشتر قم يعق ت قفال ثمج بقناع علامة أنسل 
تغضونياذه صاغا قاحد العلام، فدهب ، معزا
لةل ا قفددلكَ، أحنزة نغمر حاء قلما صاع، 
ثلشذيأزلا قردة، ايهنلى إ ذلك؟ فغك لم نغمر؛ 

الله.ننول أنمغ محق هائي بمثل؛ مثلا إلا 
طعامناوكاف ، بمقل،؛ مثلا يالطناع ارالشام يمول؛ 
إئي■' قال بيئيه، ثيس ؛إئة محل؛ المحث، يومجب 

أخافأ0ثصارغ.
مئ-لافبخقتلذهنن



طفء.،®محِ. ثي، بِِّ— س-ح>ئمِ 

بلال،ابن ت يغنى شنبماذ، حيفنا ت ثال قغف، 
أئةبزعندألوجمس، نهيل بن الخبمد ني غض 

هزبرهأنا أف يحدث بن ينعي سمغ 
أ-حسابعث الله زشول أ0 >، حدفاه متعيد وأبا 
محمدمحئتز، عش سعث 1لآوصاوئ، غدئ بتي 

فمررامحل ت الله. وشول لة ممال ، يتمرجيبا 
إئاالله، رسول يا والله لا ت ئال هكذا؟؛؛ حيير 

ممال، الجمع من الصاغJائانينإ لثئثري 
أوبمقل، مثلا ولكن شلوا، ررلأ ■ ه ألله زشول 

٠الميزايرا؛ وكذلك، ، هدا بتمنومن وافثروا هذا بيعوا 
:قال ينمن، ،  ١٦٣١]

التمر.من جيد نؤع • الخنيب )١( 
اسمه.يعرف لا محتلط تمررديء ت ابمع آ ٢ ر 



بمخاإ>ايظأ؛

بنتهيل بن ١^—^ عبي ص نابك، ظث قزأت 
اكف،تعيدبن ص عوف، بن الرحقن غني 
أف، ئرئرء أبى وغى الحدرئ سمحي بى أص 

فجاءهحئثر، عش زجلا اسعهل الله. زسول 
نمرررأكل ت الله. زسول لة فال ق، 

إناالله، رسول يا والله لا ت قال غكدا؟ء، حيبز 
^امحاض،وائاش

مجقمعل، ررفلأ ؛ الله. رسول فقال يالثلائة، 
•جنيتا؛؛ بالدراهم ابغ فم يالدزاهم، الجنغ 

قال:^سائينضور، 
حدقنات شال الوخاظي، صالج بن يحين أحتزثا 

._،؛ I)خ، ق 0 



اشتميثهل نص ئحمد وحدشي • فئاينة 
لهماوالثمفل — الدارمي الرحمن عبد بى الله وعبد 

حدقئات محال حئاف، بن يحنئ عس جميعا، 

ئال؛أحتريييختئ،' ابصشلاح ،زئو؛ 
بنعمته سجت : ئال ثئم، أمي ايثر زهو؛ 

حاءت يمول سعيد أبا سيعث ت يمول العاقر، عبد 
ومنالله.؛ ننول لة محمال '، يثمربزييُ يلأل 

بمدنايخل:مكا0 ممال محسا؟« 
محمالالمحي.، لمعم يُفاع صاعين متة محبعث، 

ش.بمزلخ،:»أزئ'"،ضالزبا
منةاشز، تشتري أن أزذث إذا ولكن تفغل؛ لا 

■مدوو اكرآصض من صرب الري؛ )١( 
والتوجع.الشكاية عند تقال كلمة ; أوء ( ٢ ) 



ءغااس

،لميد'كرائوامفىدنجآحزنماذقرده« 
ذك.بمد حديثه: 

ثلهيننيا،ثاو:
اّلأأمح،ئاو:طقاتجل،صخدظ 

تميأبي ص ئصزة، أبي عذ الأهلي، قزئ أبي 
التمزهدا ررما ت قفال يتمر، الئه رسول اتي ت قال 
ثمزثابعثا الله، رسول يا ت الرجل قفال ا؟١، يمرنمى 

ررهذا■ اللي. رسول قفال ، هداْى يماع صاغئن 
.هداء؛ مس لنا واشتروا ، سعوا فم فردوه، الربا 

:قال مصور، إ[ص؛زاإشحايىنن / ١٦٣٢، ١٦٣١]

ننقوو وئنخ الثمي ننؤع ني الزنا اثنان ررياب ت ي)خ( 
الزناقيفاو;إنغا 



ضقتال، ض قوثث، بس الله عتبم• أحترنا 
قنا: قال تعيد أني غن تلنة، أَدى غى تخئ، 

وهو~ ه الله رسول عهد عش ثمرالجمع ئزرقا 
شيغصامبماع،ئا ئ- 

تمرصاغئ ^٠ ١١ممال؛ الله.، رسول ذلك فتلغ 
لوهمولا يماع، جظة صاض ولا د_هاع، 

•بدرهمين'؛ 

حدقا: ثال الناقد، غئوو آ"آا-ا/ْ[ءش ،  ١٦٣١]
عسالجرئرئ، عىشمد ، إسماهيل 

الصنف،غن غئاص، ابن سالت ■' قال ثفنزه أني 
يه،بأس قلا ت قال ثغم، I محلت ييد أندا ت ممال 

غئاسابن سأك إJى ممك؛ سعيد، أبا محأحبزت 
شتئ.أنواع من الختلط : الخلط ( )١ 



تئال ثغم، ت قك سد أيدا ; قمال الصنف، ض
إلئيظحثجا إئا ! ذلك؟ ، JlJأؤ قال؛ يه، بأس فلا 
شانيمص جاء لمد فوالئه، : فال شكئوة، في 

لشتىهدا رركأف : فقال ، قأتكزْ بثئر الئه. ننول 
•أو ~ أرصا ثمر؛ في كاف قال؛ ، أرمحنا؛< ثمر من 
هدافآحدت يخص العام — ئئرئا في 

أزبث،تآرأصغهث؛ فقال الزيادة، يجفس وزدت 
قمقيمة، شيء ثمرك مى نابك إذا هدا، ثمربس لا 

.اشثراكيتردوبجاما< 
:قال إئزايز، [صمح^إسايىس ٦/١٦٣٢،^ 

صذازد، أحتزئا ت قال الآءالن، عند آحتزئا 
ضعباس' عقروابن ابى سألت قال؛ ئشزة أيي 

اكك.)ل(الريبوالرسة:



هندتقاعد يإثي ناسا، يه ا يريفلم ، الصزف 
:فمال الصنف، غن فشأك الخدرئ نعيد أيي 

:ممال لفويهشا، ذبك فأئكزث فيزرنا، زاد قا 
جاءهالله.، زشول مى شمغث ما إلا احدقك لا 

ثمنوكالث ئث_رطئسا، مى يصاع ئحله صاحب 
الأؤف،ظلكُيهررشك

هدايه فاسزيت مصاغئن اوءل1قث ت قال هدا؟ءا 
وسعزهداثدا الشوق في سائزسا ةإ0 الصاغ، 

إذاأربيت أ وويلك ت س الله زشول فمال كدا، 
سملغتكانثر فم ا سنعة ثنزك فخ >ا ذلك أزلت 

فاشرياشرأحىت أبوسعيد فال شثت(ا، فنر أئ 
محأئئثت قال والف_صه؟ فئه الف_أح ،  Ljjذكوف أف 

:قال غثاس، ابن آت وذب مئهايي، عتربمد ابن 



غنةغثاس ابى محت—أل أئة أئوالصؤظ؛ فخدشي 
هكرهة.بمخة 

بنونخط غثاد بن، نخط ط [ ١  ٦٣٤، ١  ٦٣٣]
~عمحئه ابن ض ~ ججيغا ~ عمر أبي وابن حابأ 

غنضاف، خدننا : شال - غثاد لأنن واللفظ 
سعيدأبا سمعث ت قال صالج، أبي غن غمرو، 

والدزه*إالدسارJانمساووالأرنيأ ت يقول الحدرئ 
تنة فمك أنتن، ففد ازذاذ أؤ راد ئس بمئل، بقلا 

لقيغئد ت ال فق، عئزهدايمول غثاس ابن إن 
أشيءثمول ١^؛^، هد، أزأيث ت فمك غئاس، آبى 

بينزضلاش.،أؤوبم'في
اللهرسول مى أنمغة لم فقال؛ هت؟ الله كثاب، 

خدشيوممن الله، كثا>-؛ في أجدة لم وس 



ااانيذاضكطينمحدأ0اي.ىو:
.الئستةاا

[١/١٦٣٤، [>محإممحينشسم١٦٣٣
عمزأبي ٧^؛، الِابم وغموو إبزامحم ؤإنخائبى 

وقال، اأحترثإسمحاى قال — لنمرو اللمقل و— 
عى، ة عتئثبى سمثان حدقنا ت الآ-ح_ئاول 

تيقول غبمس ائى تمغ ت يزيد أبي بن الله عيد 
'رإئامال؛ الشي. ض ' ئيي بن أتائه أنحريي 

:قال خزبؤ، وهيزبن >;ل ٢[ / ا  ١.٦٣٤  ٦٣٣]
Iمال ، حانث؛ ئى محمد وحدقتي عماذ. حدقنا 
حدقناقال؛ وخيب، حدقنا قالا؛ بهز، حدقنا 

صعبماس' ابن ض أبمي' ص طاؤس، ابن 



ننيابم,مم:

فيماارلاربا ئال؛ ه الله نمول أف ثيد، بن اسامه 
لكذيداديد«.

:يال قوضن، بن ؛"أأ-ا/م;ا>محااككم ،  ١٦٣٣]
:مال الأوواهؤ، ض نياد، نس همل حدقئا 
الحدرئنعيد أبا أل رناج، أيي بن غطاء حلقيي 

كيائنئاسئاللة:أزكقؤكفى
تجاأم ه اش ننول من شيخة أشبما الصنف، 

فلا: غئاص ابن ممال جك؟ الله كتاب في وجذثهُ 
ؤأق_ايه، أعلم قاسم ه الله نمول أما أمول، لا 

بثأناقة خدم وص أغلئة، ملأ الله كثان 
فيالزنا ا إئقا>ألأ : مال الله. ننول أف يئد، 

•اكسسة؛ا 



بنناسخاي ثنته ألي تى محاق صبما [ ١  ٦٣٥ ]
أحتزئا،إسخائ قال ~ لخئماذ زاللممظ — إتزامم 

تأل؛ قال ، مغير0 ص جرير، حيفنا غثمال نقال 
غنغلمققة، غن قخدفئا ت قال ؤباصءايأ، 

اليتا،آكل ه الله ننول لص قال؛ الله عئد 
؛قال وشاهديه؟ وكاتثة ت علث، ت قال وموكله، 

.تمعنا يما ئخديث، إئما 
خربؤوزهنربن الصباج بن محمد كدننا [ ١٦٣٦]

 Lقال، هثنم حيفنا ت قالوا ، ثنته أيي بن ؤءئمان
ءنجايرئال;لخنزئولاشأئوالزبئر، أمحزنا 

وقال؛وثاهديه، وكاتتة وموكله الئيا .آكل 
.رل،نلم,سواإ■((

.لاظبممايذ1وضممأا)خ(:يف0 





اللهحمن وإل ألا حمى، ملك لكل وإذ ألا فيه، 
صلتإذا نشنه الجسد في وإل ألا مخارنن، 

ألاكنه، الجند فذ فسدت وإذا الجندكلمة، صنخ 
.القلبا، وهي 

:فال ثئتق، أبي أبوتكربن  ٧٢[ ١ ١;  ٦٣٧]
;فال إبراهيم، بى إسخائ وحدقا وكيغ. حدقا 
.. .رقرئاء حدقا قالا؛ يوسف، بى بميتف أحتزئا 

أحتزئات قال إبراهم، بى إنخاى صبما [ ٢ / ١٦٣٧]
وحدقنا• الهندائ محْ وأبي مطرق، ص جرير، 

٠يعنى ، يعموث حدقثا ت قال ، ست—عيد غأ دسة 

.اللحم من قطعة ت الضغة ( ١ ) 





ص

:محال نمر، م اش غبمو بن قخئد >محا [ ١  ٦٣٨]
تئال عامر، نس ، رقرثاء حدفنا ت محال أيي، حدقنا 

ظئيسير أو_اءك_ال الئه، غيد بن جائر حدقني 
: JU، ثشةُاء أف ؛أزاد ئدأغشاُاا، ئة بض 

ثننافتار وصربة، لى فدغا س، الئى ئنجمنى 
لملا، ت محك ، يوقثة؛، رريغيه ت قال ، سوظ، نم 

غلمئهوامتثننث بومحثة هبعثأ ، آريعنيه؛؛ ! فال 
دالجم_ل،أثئفة بلغغ قلما أفلي، إلن حملاثء 
تمحفال أقري، في قأوبيل زجعث، قم فمنة محثمديي 

.^^يواسئثاءجملأيحإرالدث؛ء ؛ رخ، ي ه 
افوالإحهاد.)ا(الإعياء:

الدواب.إرسال ت التسييب )٢( 



جملكحد جمالك؟ا رر1تزاييطىئكراُلآحذ 
,فهولكء( وذزاهمك، 

أحتزئامحال؛ حئرح، بس غئ صبماء [ ١ / ١  ٦٣٨]
غن، وقرئاء' غن نوص، ابن : بميي بميتن، 
بمثل■ ■ ■ الله عبد جائربن حدقتي ت ثال عام' 

*ثمتر ابن حدسثا 
سنبؤإشحائ ثية أيي بن ذ عشقا كذمحا [ ٢ / ١  ٦٣٨]

،أحتزئا إسحائ ثال — لغشقال زالئمظ — إبراهيم 
غنمغيره، غى جرير، حدقنا عئةا0 ال وف

مغغزوت ت قال الله غبي بن جائر غن الئع؟ي، 
ُإيناصح' وثختي يي، محتلاحق ، الله. ننول 

.الثمن استنقاص ائإكسة ( ١ ) 
)٢(اص:مسسالإبلاشمحص



وما: يى فقال : قال سز، تكاد ولا أعتا قد 
قثحلفت; ئال عيِل، عك؛ قال لعرك؟ا، 

يديبتى وال فما لة، ودعا محنجرة الله.، ننول 
ثرىرركيفا : لى فقال ت قال سر، قدامها الإبل 

،أصابته فد يحير • ئك ■ قال ببجل-؟ٌ 
ئاضحثنا نكى ولم فاسثحتث ١؛ ١؛أفتبيعتسد؟ قال؛ 

ليأف علن فّعئةإثاة ئغم، ؛ ئهلمث، قال؛ عنزة، 
;نة فمك : عال اكديئه، أبلغ ؛حش رظهره 

لي،قاذ0 إاءنثأذJتة عروس، إني اللي، نمول يا 
ائثهئت،حتى المدينة الناسإوى فتمدث 

فاختزئة، انمرلأ، غن قاليي خالي فلمقتيي 
الظهر.بالفقارص فكنن ، ركؤيه ؛ فقارظهره ( ١ ) 

الخمل.)آ(المر:



بم؛غأمحمحِق

كانوقد محال! فيه، محلامنى فيه، صنعت يما 
ررمات اسادئتة جى لى محال الله. ننول 

ئززيت: لة همك تياُنم« أم أيكزا فزوجت؟ 
يلاعبمكيكزا فزوجت :١١٧ ال ققيا، 

قوقئالله، ننول يا ت لة محملث وقلاعنها؟،، 
صغاو،أحزان ولي — انئئهد ت أو ~ والدي 

ئودبهى،فلا بئلمهى، إمحهس أثروج أف 
همليهئبثئوم ي فتزوجت عليهن؛ ثقوم ولا 

هالله ننول قدم ا فلئال؛ ق• وثودبهى 
ئقثةدالعهم،إآئاني عدوت"إك الخديئة 

■على وردم 

ببكر.ليت من • الثيب ( ١ل 
النهار.أول الذهاب ت الغدو ( ٢ت 



خدننا: فال ثنته، أبى بن محاق صبما ٣[ ١/  ٦٣٨]
ميت،ءتيالأفش،صظبيبيبيانم

نغالمدينة ن؛كةإلى مس أئنلئا ؛ خاورفاوأ عى 
اىزن• • • جملى —ل فاغث ه، الله زشوو 

يغني ٠١•' لي قال فم نفيه؛ شمته، الحديث 
:فال هولك، بل لا : فك ; قال ، هدا» خطك 

قولكبل لا : مك : ئال ، بغيب،؛ نو ررلأ، 
هك؛قال؛ ، يغنيه® بل ؛رلأ، قال؛ الله، ننول يا 

:قال يها، لك فهو ذق، أوقثة عبير لزحل ؛اف 
فلمات فال ، ا؛ المدينة إر غلبه فتبلغ أحدثه، محي  ١١

أغطه٠١ببلال؛ ه الله ننول قال المدينة قدمت 
بساوفئه فأغطانير قال؛ ، وزف" ، ذم، بى أوقيه 





حدقنات قال الئثكي، ]،/'اا"ا/ْ[ممح1أثوالقيع 
جابرعى الربثر' أبي ض أيوب حدقتا قال؛ حماد، 

محوي،أفنا وقد س البي غلي أثن نئا : قال 
أحعشديك بعد فآقنش هوب، محثحشق ت قال 

فلحقيأقدزغلئه، محما حديثة، لأنمغ خقل1ماء 
يحشمنة فبعثة ، ٠ رربغنمه فمال؛ الئئ.، 

الخدنة،ظهزْإر لى أف غلن : هلت : قال ، أواق 
ئدمثفلما ت قال ، ^؛، wLqJIظؤز6ار ررولك ت قال 

•محمح،تذييقةموفةلي 
:قال ، اكنئ، زح ض٢ 

بىبشن حيفنا ; قال إتحاق، ئن يغفوث حدقنا 

•الحل ■')١(الخطام . اربابمنةاا)خ(تلو 



س،صشانموضهم،صي
فيالله. ننول مغ سافزت ; ئال اللي عند 

وامثص. . . عاؤت1— قال أظئة — أنقاوه بغض 
أفويثخائر، آريا ت ال فت فيه وراد الخدث 

ولكالتمى ررلك قال؛ ئعم، ; ئك تمن؟اا ال
.ولك الثمي لك الجمل، 

متائلالأيينساذاكنمتي،ئال:
تمغقخاربا، ض ثنته، حدقا ت قال أيي، حدقا 
ساللي زثول مني ائثزى : يمول الله غني بن جائز 
قدمملئا : قال درهخئن، أؤ ودنهم بوققئن بيذا 

قدمهلئا ، بنها فأكلوا هدوخئأا ، أمزسمنة صزارا 
،زكعثسئن فاصئي انمشجل آتي أل أمنيي القدسه 

وؤرفإيضامح،ءأنجحلي•



تئاق الخاتيي، حسبا ئ بمني، اخن ٨/١٦٣٨]
Iمحال شغتأ، حدقنا ت محال ، الحارث، بن حائد حدقنا 

■•ه•البي عس جابر، غذ محارب، أحتريي 
محيبثمن منى قاشثزاة ت محال عئزأئة القصة، بهده 

وآلدرهمم،والدرهم يدثر ولم 'تثاة، 
.لحمها ليم ئم وشحرتا أمزسمنة، ت ومحال 

ح_اوذتاI محال ثية، ألي بن أبوبم صتنا [ ٩ / ١  ٦٣٨]
غذ، غطا؛؟ غث جرج، ابن غن رابية، أبي ابث 

جملكأحدث ارفل نة؛ قال المحي. أنة جابر، 
.القد إلى ظهره ولك، ا ذفانز يأزبعة 

شرج،بن غمرو بن أبوالهلامأحمد صتنا [ ١  ٦٣٩]
زحتركممئة حيزا ففصن شيئا انشلم، من اربابا •' )خ( ي 0 

.أحضتم 



صأنس؛ بن مالك ص زف، ابن أحتزئا شال؛ 
رافع،أبي ص بمار، بن غطا؛ غذ أتئم، بن ذء 

ذكزار"،زم بث اشك الئو. زئول أف 
أذزايع أبا فأمن الصدفة، إيل من ملثوإدل فقدمت 
أم: فقال نافع، أبو ضئ 

إ0إياة، ررأعطه ت فقال ، زباعئا ختانا إلا فيها لجد 
•الناسبأخنئهمقصاء؛؛ جنان 

حاليبثحدثثا : قال يبماأبو'كرس، [ ١ / لبم'أا'ا 
^^،ينبمئر،ضعغيين

رافعأمي غذ يمار، بث غطاء أحتزثا قال؛ ، أسل؛ 
الإبل•من الض )ا(امح:

السنةق ولحل ز؛اءتته طلعت ما : الإبل من الرياعي )٢( 
سايعة،ال



اللهرسول اتشنلك ؛ ئ1ل ه اللي زشول مولن 
حيز®فان ؛ فال عيزأية يمثلي، . . . كزاته 

.همايالئهأحثهمففاءا؛
العندئ،ال ءئث_بئاربن بى [يبمامخمد  ١٦٤٠]

ثغته،خدقئا قال؛ جعفر، بن مخئد حيفنا ت فال 
همنشلقة، أَدي عن محيل، بن ظمة عس 

حؤه الله ننول علن بزجل كاف فال؛ خريزه أبى 
البئممال ه، الئّتي أصحاث يه فهم لة، فآعلفن 
ررائثزوالهم؛ ممال ، مهالآ« الخى كاح_، ررإف ؛ . 

:إئالأبهثائطوةإئائاا،سازا
®فاشثزوهفاغطوةإياه؛فالت هوحئؤمىمنه،فال 

.فقاء،؛أحنثكم — حننكم —أؤ؛ حيركم من 
■ُنها نوع ت الإبل س ن ال، ١ ر 





امحيبيوابىرٌج'يخنح، بق كدمحا١ء  ٦٤١ت
تعيد،بن قثيه زخدقئا الئئث. أحتزثا : ئالأ 

تجائرقال عى الزتتر، أيي عى لئئ، حيفنا قال؛ 
ولمالهجرة، غلى اللي. فت-ايغ غبي، جاء 

الثئنة قفال ، يريده شيده قجاء ، عبد تشغزص 
لمP أنوذنن، بمدذن يائثزاة »_، :. 

هو؟أغني ت يمأئة ختن بمد أحدا ييايغ 

محبمثوأَبوضبس
—يتختن والئئظ — العلا؛ ن ومخئد ثنته أيي 

حيفنات الاحران وقال أحتزئا، تحين قال 

.الٌبي بع ررباب * آ خ ري 
■البجوالرمي" ■ خ، رل 





اللهزشول أ0 عايشه، غى يزيد، بى شوي ئ ا حديثا 
وزهنةأجل، إلث طغائا مى شثزى اه 

٠حديد مى لة ينعا 
ينشيَ،قاو:ظثثا

ء-و،إب-وامم،الآءخ-ش، غن غثاث، بن خص 
القؤض عائقة، غن الآن-ود، حدسي : فال 

■حديد من يدثر؛ للم ؛ثإهُ' • ■ .■ 

-الناقد وغئ3و تخن نن صبماتخث [ ١٦٤٣]
نقالحدقنا، غمرو، قال؛ ~ لتحين ظ 11ؤال

أبيابن غن ، ءيبمةَ بس شنتال أحتزئا نخمح، 
ثجج،غنضضينهم،صبياس،

.ت )خ( ق 0 





ا>إلن|ج_ونلني;بجخديثضايارث،وم 

فالا;نمز، زائنأبى أنوفزف nb:V[r'/n؛
بئاو،بس مخفي زخدنما قال؛ زكيغ. حدثئا 

كلأهما،— مهدئ تى الرحمن عبد حديثا • فال 
بإشئادهم• • ■ ئجيج أبك، امح؛ ض ' ئيال نص 

أخلررإلن : يدثزنه ، ضَ ابن خديث بثل 
.أامعلوم 

تقال قعث_ا، بن مشلمه ن الله غبي كيبما [ ١٦٤٤]
يختن،ءس يلأل، ان • بميي شتئماف، حدثنا 
المتفئى تعيد "كاف •' شال تعيد، ان وهو• 

.ااتابالنييضامحزأ(ا)ع(: ق0 





:؛؛:الأ

اللهزشول ث1و ئال؛ ~ كف بن عدئ تني أحد 
غنيلالغ بن ثكفا0 خديث فدكزيبئل ■ ■.■

يحتف■

لْ؛ا"آ[>محارمحينص،داو;طثثا
زح_اوساالطاهر أبو وحييتي . أبوصهوال

-وف ابن ا أختزث: قالا نتجن، بس خزنله 
ضبجابؤ، ابن ض يوئش، غى كلأنما، 

سنمتت ال فهريزه ا أبأف ، المشي؛ ابن 
،للطنةراُ ظفه ررالضث ت يقول الله. ننول 

*يلربج؛؛ ممحفه 

للداباصسنياني.خ(:) 0
.عليهاوالحرص بيعها عة ئ مسب منفقة؛ )١( 





محا؛دلأ

ألة لفليس أونحل، نبغي في فريث له لكل رامي 
كرميإن أحد، رفض فإن شريكة؛ ةوج0 خئث يسع 

ممت5رينرضةومحئدين
واللمظ~ نمريإسايىينإبمناب( بن الله عند 

الوق— ، —اأحتزئ نمر—ىوإسايى؛ لإئن 
خدظ: قال ، اللهغني خدتثا : الأحزان 

الأخزلج،صفيمح،صحادرئ1ل:ض
ثمتملم يرقة في"قل يالشمغة الله. ننول 

يوذلحئى يبثع أف لة يجل لا حائط أؤ زبعة 
باغقادا ئرلث، قاء نإف أحد، ثاء هإذ ثريكة، 

•بي فهوآحى يوذئه ولم 
اأحتزثت ال ق<ِء،؛زرأن—واللم—اهر، ا ٢ / ١ ٦  ٤٧]



أنة، الزبئرأحتزه أبا أف جريج، ابن غن وف، ائى 
٠الله زسول قال ٠ يمول الله غبي جابربى ٌتجغ 

أوحائط،أوربع أزمحي في : هزك كز قي ارالفسه 
فناحذشريكه، غلن يغرض حقن يبخ أن بمنح لا 
.يوذوة« حش يه أحق فشريكة أبن قان ينخ، أؤ 

[١٦٤٨ ]UV  غلنقرأت : قال يختن، بى يختن
صالأنتج، غن ثهام، ابن غن لي، قال

يمنعررلأ قال؛ الله. زشول أف هرئزة، أمي 
ئمت قال ، جداره، في حفيف يفرز أذ جاز، أحدكم 

ممصآق؟اغنها أراقم لي ما أبوهريرة؛ يقول 
بئزص.بها لازمئ والله 

.بضاكسنيهاواسار؛ا ت )خ( ق ت.إ' 







قكانثفيها فوقعت الدار، عش مرت 
■مترها 

خدفثا: قال الغتكئ، أبوالئييع لبم؛أا/٢[>^ 
أفأبيؤ، ص ، ءروَْ ض هثاع ينريمح،ص حماد 
آيةليي، بن ثعتي عش ادعت اوئى يئث أروى 
بننزواذ فحاصئئةإش أنصها، من شما أحد 

أوصهامن آلحد محت أئا تعيد؛ _lJ الحمحر، 
بملاكىبتضسس.؟!قاو:

تؤث '•قال س؟ الله ننول من سمغت وما 
الانضبس شنزا أحد ®من •' يمول ه الله ننول 
مرواذ؛لة ال فق،  ١٠أنفثن سج إلئ طوقه فللقا، 

ستبمبمدطا،سال;اضإلكاس
فما• قال أزفها، في واكلها تصرها فغم كاذبة 



فيثمشي هي بتنا قم بضرها، ذهب حش مائث 
هماثث.حفرة فى ونمش إل أرصها 

تمحال ثنته، أب—ي صناأبوبكرش ]بمةا"ا/'آ[ 
ثشاح'عذ رابية، أبي بن ركرياءَ بن يخين حدقئا 

البيسجى • فال ه بن تعي عن أبتي، عن 
يائهظلنا، الازض من شبرا أحد رامي ت يمول 

.\ثجبوااا سج من القنامة نوم يطوقه 
حدقثات محال حزبح، بمس زهير وحش [ ١٦٥٠]

ئرئرةأبى ص أبثه، شهيل،ص ص جرير، 
مىسرا أحد ياحد ارلأ ت الله. ننول قال ت قال 

أنصبنسغ إش الله حلوقه إلا حفه، بغير الازض 
.القنامةاا يوم 

Iقال الدونقي، إبراهيم بى أحمد كيتنا [ ١٦٥١]



الوارث،غيمي ابن يغنى، الضد، عط خدثئا 
؛فال شداد، ابن ت وفو حنث، حدقنا ؛ قال 

بنثحئد ص ص، ر ابن ت وهز يحثف، حدظ 
قومهوبين بيثة وكال حدقة، سلفة أبا أف ، إبزامحم 

قدكرعابثة عش يحل وأئة أرض، قي حضومه 
الازص؛اجسبا لفة محت—أبا يا ت هفالغ لها، ذلك 

سرضمحيرا، ؛ حمس 
■أزصذذأ' سج بث طوقه ■، الازض 

أحترثات قال منضور، بن اكنشإسحايى ١ ا/  ١٦٥ ت 
حدقنا؛ قال أناف، حدقنا ت قال هلال، بن حثاف 

محتلمةأبا أف حدقة، إبراهيم بن مخقذ أن ، يحنحل 
قدكرمثلة.. . ٠ غايشة عش ذحل أئة حدقة 

القذر.ت القيد )١( 





آيهوغنن مخفي غلن الله صلن 

كش1ثاإهراوض- ١٤

مح!،بث يمح، ص'محا ء ١  ٦٠٣]
ليض،واللمظ - إبراهيم بن ؤإنحايى ثنته أبي 

خدثئا: الاخزان وقال أمحزئا، : بمتين قال 
محن،بن ص م، الزْرظ، ض غظ، ابن 
أفنني، بن اسامة عس عنماف، ض عمرو م، 

يرثولا ، امحايِ انننبم يرث »لأ : قال القئ. 
انم4؛،لالكائن 





جظ!قغ:لتئق

نسومحمد ^^طاإسايىينإئزايإ 
ثالنافع، لأبن واللمظ - تمتئد - ئى لعند رافع 

أحتزئاالاحران؛ ال وفحدقنا، إشحائ; 
طاوس،ابن غن مغمؤ، أحتزئا قال؛ الرراق، غبي 
اللهزشول فال ال؛ فغثاس ابن غن أسه، غى 
غلنالمزائض أنل ييى المال ررافيموا ! . 

زجلفلأولث المزائص، فركت فما اللي، كتائبي 
-ذكر؛؛ 

 [ ٤٦a  /١ ]الهملائر،العلا؛ بس مخمذ وء،بمءِ ٣

أيونبن قمح، غذ ' حتابؤ بث ثني حدقئا ت ثال 
حديث؛ثحو ، الإنثاد يهدا . • . طاوس ابن غن 

■القابم بن وروج وش 



صينمحئلينعرالئ1قذ،
ثخمدبنض عيشه، يس سمثا0 حدققا مال؛ 

مرصستت مال الله عند ثخ؛وينأ ضنؤغ المنكدو، 
ماشيان،الله. زئول فأتايي 

وصوبيمث غلي ب فثوصأفم عائ، عجي فا 
ميأهمي كيس الله، ننول يا ملت؛ فأفت، 

الي؟منزدضتجاضثنكئن
اتكل1يإأ'1، يلجب' انئن قل : المزاث 

[.١٧٦اء: ]الم

ئال؛ئنمويغ، بن خام بى محمد حش [ ١ / ١ ٦ ه ه ] 
اأحتزئت ال همحمد، نى حجاج حدقا 

))بابسزاثامحلألإ(ل)خ(;يف0 







؛\ذوكيو بن كحمد فمك المثزاث، 
;ال ق، [ ١  ٧٦]ال-ساء:آتةكو_يبم 1، يب؛،=فلم أه ئز 

\لإك.ص\
أحتزئاقال؛ إئرامم، بى صبماإسحايى [ ٤ ا/ ٦٥٥]

:فال وأنوع—امرالخفيتي. ئميل الئشرنن 
بسومب حدقنا قال؛ قفر، بن ئخئذ وحدقثا 

الإنثاد،فىجرير-ض،صتجَبكخدا
الئزايض،آية فئزلث جرير؛ بن وف حديث 
آيهقثزلث ت ال1-صرؤالخفدتي حدث وفي 

قطنتهقول منهم أخد رواية في وليس الفرض، 
لإبزالننكدر.









|نولقةلققٍئ

يحشن،حدقنا ت قال صبماأبوثرف، ٣[ /  ١٦٥٧]
تزهو عئاو، حدقنا ؛ قال اب_رإآذم، ; يعني 

..ضالمزا؛.ائسوئيق،ضأبىإنخاقَ، 
أئزتغ'كاملة.شوزة آجر قال؛ عيرأئة يمثله، 

ح—دساال؛ ف^^؛ض_روالأاند، 
،مئوو بى مالك حدقنا قال؛ الزبترئ، أثوأحمذ 

■ئرلمت أحرآية قال؛ اكزا؛ غن الشمر، أيي غى 
[. ١٧٦ااإئتثمتوهمح]اسء: 

قناحد ت ل ا فحرءّ-ا، ئى رهير وكش آ ١ ٦ ٥ ٨ ل 
•ثال • الائيى يوثم غى الآق-فيتي، أئوصئوال 
تقال لمة، واللمظ — نغثئ بن حرمله وخدش 

وعصيته((مالأفنوزفته ثرلث مى ررباب ت ( خ )ل 





أخيحدقنا I ثال إترامم، بن يغفوث حدقنا 
حيفنات قال ئمتر، ابن وحدقنا ت فال شهايبا. 1بن 

ضمحم، - ذق أبي ابن حدقئا قال؛ أبي، 
الحديث.هدا الإنئاد، يهدا . .الزغرئ.

حيفنات ل قا واقع، بى سي مخمكش [ ٢ / ١ ٦ ٥ ٨ ] 
غنالزناد، أبي غن ، ولئاءُ حدقتي قال؛ ثيابه، 

الأمج،صأبيمحة،ضام.ثال:
ئوبنمن الادمحن غلى إن ، بميم شحند ض اروالدي 

أودينا نزك ما فأيتقم ، به الناس أولى وأنا إلا 
انغضنةفار مالأ فنك رأبجم ، همزلاه فأنا صناعا 

•مىكانا؛ 

.الفقراء والأطفال العيال إل إثارة : )١(الضياع 
•الرجل قوم : العمة )٢( 



حدقنات هال زافج، ئى محمد صبما ٣[ / ١ ٦  ٥٨]
بناح هقص مغمر، أحبزثا فال؛ الرواق، عبد 

عنأبوهزيزه، حدثتا ا مهدا قال؛ مثئه، 
الوه؛ امنههدكزأحاديث ه، الله وسول 
في4لنؤمنين القام أزلى ررأفا : الله. رثرل 
هاذعوييصنغه أؤ ذيئا فنك ما هأيغم اللهجق، كثاب؛ 

غصنئةيغالب فلنزئز مالأ مافرك زأثغم ولثه، فأفا 
منكال«.

■فال العنترئ، معاذ بن الله عنيد حغبما ]حهآُا/ة[ 
أئئغدئ، غى ثغنة، •حدقئا هال؛ أيي، حدقئا 
أئةى ال~ي ض هريرة، أبكب غث نح، أ■ سمع 







صدفتههي الخابي فإن صدفتلح؛ هي فعد ولا 
.في يغوي كامحف 

حدقئات هال خزب، رهيرين [وصي ١ / ]ههآ'ا 
بنمالك ص مهدئ، ابذ بميي؛ الئ-تنن، عند 

وإذفنممة، رالأ ; وراد الاتئاد، يهدا . .أنس. 
.ودرهيإ؛اأعطاكة 

فال]؟هآ'ا/آ[شاطينت1ام، 
وهو:روح، حدثئا : محال رزئج، ابن يغني، تزيد، 

عس' أبمه ص أنلم، دن نني ص ، الماسء ابن 
فوجدهالله، تبيل في فرس غلن حمل أئة غمز، 

jlLp  هأزاذالمال، قيل وكاف أصاغة، وقد صاجّه
لة،ديك هدثر الله. زشول هأش يمننرجخ، أف 





وفو:بميث، خدقا ; فالا القش، وئخئدبن 
حدقئات قال ئمئر، انس وحدقئا قال؛ المطاذ. 

•ثال قيتة، أبى أثوذكربى وحدقثا ت قال أبى. 
عنكلأفخا، — الله عنيد ض آبواتامة، حدقنا 

بخل. .البئ..ض نمر، ابن ض ، نافع( 
حدثئ1لك؛

~حميي  IAوغبمد عمر أبى ان صبما [ ٢ / ١  ٦٦• ] 
قال؛الوراق، عئئ. أحتزثا قال؛ لعبد، والئمظ 
ضثالح، عى الزفرئ، غن نشر، أمحرظ 

اللو،سل قى فرس غش غمرحمل أل عمر، ابن 
البى.،فمأ؛-، يئثريها' أف فأراد ئتاغ رآها ئم 

صدقتكني قغد ررلأ الله.•' زشول فقال 
■عمرآ، يا 





يحتمل،حدقنا حرث، حدقنا قال؛ الصمد، غئد 
الرحمنعند حدقني ت قال ثثم، أيي ابن زهو: 

اللهننول لنت قاطمة بى ثخئد أن عمرو، ائى 
•ئخوحديثهم الإسناد يهدا . . دقة. ح. 

وأحمدالأيلى سعيد بى هاروف ُءش [ ٣ / ١ ٦ ٦ ١ ] 
قال؛وف، ابن حدقنا ; قالا ءستى، ابن 

ئمحر'ص الحارث، ابى وهو؛ عمرو، أحبزيي 
سمعت٠ يقول المتثب، بن ضتبيذ بمتمغ أثه 

•يهول الله. رسول سمعث يقول؛ عئاس ابئ 
فيينوي نم بصدقة، يفمدئ الذي ضل ارإيغا 

•فنقة'ا فأكل فم ، يقيء الكف كمثل صدفته، 
بسومحمد مثنى بى محمد وصبما [ ٤ / ١ ٦ ٦ ١ ل 



بم؛لج1بمءظلآ

حدقنات قال جعفر، بى محمد حدقنا ت قالا نئاو، 
بنسعيد غن يحدث قثاذة ستنؤنئا ت قال ، شغنه 

أئة، اليي. غن عئاس، ابن غن الئت، 
.لخهء؛ قي كالعايد هبته في ررالعائد ت قال 

حدقنات قال مثنى، بن قحمد وصإنتاء [ ٥ / ١ ٦ ٦ ١ ] 
يهدا. . . اذة' قثغن تعيد، غن غدئ، أيي ابن 

الإنئ1دثئلئ.
أحتزثائال؛ ، إبراهيم بى وصبماإسحاى [ ٦ ١/ ٦ ٦ ١ ] 

حدقناقال وهيب، حدقنا ; قال ائمحزرمئ، 
عئاس،ابن غن أبيه، غث طاوس، بث الئه غني 
كالكفهبته في »الغائي :قال ه اللي زئول غث 

•فنيه® ني ينوذ ئم ، يقيء 



علنقرأت قال؛ يحين، ئى بمني( صبمأ [ ١٦٦٢]
ظلك،ضمبجات،صسين

بشمبن النمان بن مخئد زغن اليجمن. عئد 
أباةإذ I محال أقء بشم، بن الضمان ض يخدقايو 

هد1ابني ئحلث إئي ت محفال الله. ننول يه آقئ 
لرألكونمك^لي،مم1لزضلاش.:

تالثي زئول فقال لا، I محفال فذا؟،، مقل يخلتة 
.للفارجغة(أ

أحتزئا: ئال نض، بن وكيبمايحيث [ ١ / ا  ٦٦٢ت
 rC!بنحميي ص ' بجابؤ ابن ض شغي، إبرامحم

ساقيييب'3ذي;>؛وئ يغمى نحل ًس راياب ؛ اخ، ل 0 
٠يرذولأ والأمر 



العمابي؛غن النغمان، بن ومخئد الرحمن غني 
ائنثرقاو:أتىنيبيإشزضواش.،

 Jرأكل: فقال علائا، هدا اتنى ئخك إئى : مما(
.رلفاردده؛؛ ت محال ، لا ت محال وخات؟ا؛ بنيك 

ممحأمذتجزينشسزإسايىين
:قال عسئة. ابن غن عقر، أيي وابن إبزامحم 
•تى؛ بن الكي ض رمج، زابى كيه وحدفئا 

أحتزئا; قال تختن، حزمئأبن وحدقنى : قال 
وحدقتا•' قال يرئس. أحبزيي • قال ' وف ابى 

بمينإمحيبخينس،ىلأ:محئا
غنظهم، مغتر~ أحتزئا قال؛ الزراق، غني 

وتغبر،يوئش أما الإنثاد. يهدا . .الزئرئ. 
اللبيخدسي وفي ، محك« »ألك : خديئهخاففي 



ص' الثني ورواقه ' ولدك؛' ارأكل • عييثة وابن 
أفالئ-حفن، غني بن وحمئد النعمان بن محمد 
يالنغمان.جاء بشذا 

قال:سد، ض ي ت ٣[ 
حدقئا: يال أيه، غن ، غزوة' ئن هشام غن جرين، 

علائا،أئوة أغطاة وقد بشم-قال: بث اضان 
أقطانه: قال الغلام؟(( _! )!ظ : ه اي لة فقال 
هذا؟((أغطنث، أغهلنiققا »قةلإحوتي قال؛ أيي، 

•ر؛فزذة؛( : قال لا، : قال 

:قال شنته، أيي أبوبكربى حدمحا [ ٤ ١/  ٦٦٢]
الض،غن محئن، غن حدثئائائئثالغنام، 

.0في)خ(:«تاب،ظ(ا



وحدقنات قال نشم. بئ ال1غمال شمئت ت محال 
احنزئا: محال لة، واللمفل - حين بن حين 

ضالئغئي، ض حصنن، ص أثوالآ'حوءس، 
يبغضأيير غلي ئضدى قال؛ بشم بن النمان 

أزصنلا زواحة؛ ت غمزا امي قفالت نايه، 
المحيأبيءر ؛ايطنق اللي.، ننول ثئهد حش 
اللهننول لة قفال صدقتي، غش كئهدْ ه؛ 
:قال لا، : قال كإهم؟اا يوليك هدا ررأفغلت : . 

قرئأ'دي، قزجغ ، أولادكم" في واغدلوا اللة، واتموا 
الصدقه.تلك 

[صمح(أئونيينأديضه،داو:
•غلييجورأ؛ السهاذه وأن ينه، ؛رباث • )خ( ق 0 



ضحثاف، أبي ص مشير، بس علي حدثقا 
وحدقتا؛ ثاو بثم. بن النمان ض النيئ، 

قال؛نة، وإشط — نمر بن الله عند بى محمد 
أبوحئاذحدقتا فال؛ سر، بن محمد حدقتا 

بىالنم_ال حدقني قال؛ الشغّتي، غن التتمؤب، 
بغفنىأباة شأك زواحة س امة أف بشم، 
ثما سله لها محالثوى لأبيها، ماله مى القوهية 

اللهننول ئئهد حش أزصن لا ففالغ؛ له بدا 
وأئابيدي أبي فأحد لإبيي، وهث ما ش غه 

:ال فقه ه اللننول ئاثن علام، يومئذ 
أ0أعجنها نواحه ينق هدا ام إن الله، رسول يا 

.العطية ن والموهّة الهبة ( ١ ن 
:اطض،واسمف.تآ(الل 



اللهزشول فقال لإنيها، وهنت الدي على ائهذلأ 
،ثغم ت قال آ، هذا؟ محوي ولد أنك بشير؛ ريا رت 
قال؛لا، ت ( Juهذا؟؛؛ متل له وهنت ; يمال 

■؛' جور ض أئهذ لا فائي إذن؛ دئهذني ررفلأ 
اي؛رنمر،قال:ظقاش،ثال:لأإ

طقاإضامو،ضاهم،ضاشانين
سوا0؟«يون ررأنك ; قال الئه. زتول أف بشر، 

:قال هنا؟« هئل ]كجثؤ :٠^!^؛ قال نحأ، : ثال 
.غلنجورا، أشهد ارفلا قال؛ لا، 

أحتزئا: قال إتراهم، ]آأا-ا'/لأ[>محاإنخاقُين 
ض' المحت ض الأحول، عاصم ص جرير، 

الءلواكلألم.)ا(الحور:



•لأييؤ قال اللي. زتول أف بشم، بن الغمان 

حدثات ثال ، طني ض ^حئد 
وحدقات قال . الآعئ-تى وغبمد اب، الوهعثد 

ا'ججثغ~ الذونقي وبمموت إبزامم بى إنحاق، 
حدفئات قال — لثغموب والئمظ علثق، ابن عن 

ض?نلت، أبي بن ذاوي ص إبرامحم، بى إناهل 
ليانطلق قال؛ بشم بن النمان ض الئشي، 

فف—ال؛الث. سساإله 
المعشائقحلت قد أثي اشهد الله، نمول يا 

مقلثخلث قد بنيك ارأكل ت فعال ماثي، مى وكدا 
.ارظتيتئ،ا)خ(;و0 



غلنقافهن  ١١ت قال لا، ت قال النغما0؟ا< ثخلت ما 
ررأيشؤكأنمحماإسني: ،دمئال هداءنريا< 
.: قال تلن، ; قال ابيذراء'؟اا 

تل محا لثومحلى، ١ ل عقما بن أحمد كعبما [ ٩/١ا٦٢ل
الئعّئ،ض غون، ابن حدفئا محال؛ أزهر، حدقثا 

قمنخلا، أيي ثحنني فال؛ بشم بن لتحمان اض 
وندكررأكل فقال؛ ، ليشهد٥ اللي. زشول يى أقن 

منبم؛رين : قال لا، ; محال أغقذدا؟« 
راد1ويت فاو ، نش ت قال ذا؟؛ا مى ئريد ما مثل الر 

،قخمدا نمه قخدئت I عون ابن قال . أذ-هئاا لا 
بننررقاربوا ت قال أية ، ثحديئا إنمما I فقال 

٠أبناذفم« 







انمدي،يشر س
جرئج،ابى أحتزئا عال.' الزراق، عند حدقثا ت قال 

زتئتها،الغئرى ض مهابؤ، ابن أحبزيي قال؛ 
أفالرحمن، عبي بن تلمه أيي حدث ء-و، 

اللهرسول أ0 أحتزة، الايصارئ الله عند ثق[ووووأ 
ؤلغمه،لة غمزي زجلا أغمز زجل ارأيما ال؛ ف. 

أحد،متخم بقي ما وغمتك فد : فقال 
بنصاجمها، إلن تزجغ لا ؤإنها أعطنها، لخن فائها 
•المواريت؛؛ قيه وفغث غطاء أغطئ أئة أجل 

إسايىينإمحاي(ؤطينمحيي
:قال الززاق، غبمد أمحزثا قالا: لغتي، -واشئ 

غنتئخة، أمي غن الزئرئ، غن قغئؤ، أحتزئا 
هالله أجارنمول القي الغمزى إيما • فال جابر 



مح؛غاومحقئ

هنت 1ل ئإذا قآنا ولينيلن، ثك هئ ت تمول أذ 
قال، صاحنمها إلئ ثرجغ قائها علئسثا، قا لك 

■بث بش ١^٠٢-^، للكف ■ ٌُمث 
طدينز1بي،قالتطسا

ضذس، أبي ابن ض ئديلي، أبي ابى 
غث' الرحمن غم بن طمة أبي غث ، شهاب؛ ابن 

قفنؤلره اللي زتول أف اللي، غم ابث وهو؛ جابر 
،ُ لةظةُ فهي ولعمي، لة عمري اغمز فيمث 

او.ئبموزصسبجانزطولآكا
قيئوقعت ءط_اء أعهلئ لأئة أبوتلمه؛ 

شزطئ.المؤارث فقطعت ، الموا 

'(اوتل:أنطكهىع



_ؤاويرئ،اله_عة—ز ثم؛إ اشو لجيد 
غنهشام، حدقثا الحاوث، و!و؛ حالي حدقثا ت قال 

بنأبوطنة حدسي ت فال كثم، أيي بن يخيث 
اللهعند ج—ايربس سمغث قال؛ الرحمن، عبد 

سثومنلمى ارالغنزى س؛ الله رسول قال •' يمول 
ون«.

حيفنات ثال مثنى، بن محمد وكهبماء ]ةا"ا"ا/آ'[ 
بنيختث ص أبي، حيفي فاز؛ يشاح، بى ئعاد 

بىلمة أنومتسحدقتا ت يال أنم—ي"كث—م، 
اللهشي أل اللي، عبد جابربن غذ الرحمن، غبي 
يمثله.. .ال.ق. 
ت)خ( ق0 







وئومحتتئوهئ قم لها، ابنا لها حائطا يالمديثة 
فقالللمغمزة، بنوف إحوْ زلة ولدا، وثزلث بمدة، 
بنوزئال ا، الخائطإكئوجع المعمرة؛ ولد 

فاحئصمواوموئة، حثائة لأسنا كال بل • المعمر 
علنفشهد حائرا فدغا محال، حور طارق إش 

مدلكفمقنن لصاحّها، هيالغمرى الله ننول 
ذلك،فأحتزه الملك غيد إلئ كثب قم طارى، 
صدى; الئلك غبي فقال جابر، بشهادة زأحتزْ 
كيالحائط ذللف، قاف طارى، ذلك، فأئفتن جائر، 

اسرخمالوح.
ؤانخائثنته أَدي ا\[ىبماأَئوبكرين ت؛اأا'/ 

إنخائثال بكر، لأيي، واللمظ - إبراهيم ابن 
اكان.تا(الخاط:





،اي. ض جائر، عن ، عطاء ص محثاذة، غن 
.لأعلها(( ْازاث ; قال أئة 

[>محاصينشواينبئار،دالأ:١٦٦]ْ
صشغته، حينما قال؛ جعفر، ئى نخمد حينما 
ئهيك،بن بجم غى أش، النصربن غن قادة، 

)صغنأييمئرة،ضيهئال:
.جائزة" 

حينمات ئال حسثا، يحتئبى [وحمنيَ ١/١٦٦٥ل
تعيد،حينما ; قال الحارث، ائى يغني، حالي، 

ررم؛راث: قال ءئزأئهُ الاتئاد، يهدا . .قاذة.غث 
.راجايزه(، ; قال أؤ ، لأهلها(( 

.للبابمتةا؛)خ(؛يف0 



بىوئحئد حزُِا زهئربى أثوحئئمة [حش  ١٦٦٦]
خدئئا: قالا ئثر، لإئن والكثل - اكزئ قم 

الله،عبيد عن القطايئ، سعيد اتى وهوت يحتحل، 
اللهزتول أف عمر، ابن ض ئافغ، أحتزيي قال؛ 
أنيريد شيء لة فسبي امرئ ص ررنا ال؛ ق. 

مكتوبةووصقه إلا لنلثين، يبيت نجه يوصي 
ءندث«

قال؛ثنته، أبي أبوبكربس ُصبما [ ١ / ١ ٦ ٦ ١ ] 
:قال نمر. بن الله وغئد _Lj بن غنية حدقثا 

كلأهما،— أيي حدقني ت قال نمر، ابى وحدقنا 
:قالا نيأئ4ذ1 الإتثاد، يهدا . .الله.غتد عن 

.رربابالخثغلىالوصثي؛؛•' )خ( ق0 



أنرريريذ ت فولا ولم ، موأ؛ ثوبي قيء إروله 
•ا؛ يوصي 

حدقنات قال اJجخJرتي، أبوثامل وكش ٢[ ا/  ٦٦٦]
رهيربىوحدقثي ت قال • ثئد ابن ت بمني حماد، 
علثةابى ت يعيي يل، إنما حدقنا ت قال حزبا، 

أبوالطام،وحدقني قال . أيوب ص ~ لأهما ك~ 
■يوئس أ-حبزبي ت قال وف، ابن أحتزئا ت قال 
تقال ، الآئإ_ئ؛ معيد هاووف؛ثئ وحدقتي ت قال 

نيدبس أسامة أحتزيى ت قال ، وف ابى حدقنا 
تقال و|دج، بس مخمسي وحدقنا ت قال ٠ اللئئ 
ةهشام أحتزئا .* ئال يديك، أيي ابى حدقنا 
ضنافع، ص ثغد-ظيأ، ابن ت بمي 



ى؛ج؛بمق—ل ب ■ ٠
،قيهآ؛ يوصي شيء ررله ' جميعا وقالوا ، الله عبيد 

يوصيأن رريريد ؛ قال قإئة أيون حديث في إلا 
.الئه عيشي عى ، يحنحل ثرواته ، فيها؛ 

خدقات قال سروف، ئ هاووذ 
وهو:غئرو، أحتزيي : ال ثوف، انس 

صتالج، عى شهاب، امح؛ ض الحارث، ابن 
١^^محي ررما ت هال الله زشول سمغ أئة أييه، 
إلال، لتا ث فلا يسث فيه يوصي شيء نة قنلم 

عمن؛بس الله عند هال ، مكثونهء ووصقة 
يهظستزئولاشهئال

•وصيتي إلا ' ذبك 



تالا قوحرملة، أبوالطاهر وصي [ ٤ / ١ ٦ ٦ ٦ ل
:قال نوئس. أحتزيي ت قال وف، ابن أحبرنا 

تقال الليث، بن ثعيس؛ بى الملك عبد وحدثني 
•غفبل حيني ت فال حدي، ص أبي، حيني 

الأنيمحزوطلأس،ئالآ;ئال:وخدئثا
غلهم،— معمر أحتزثا قال؛ الرراق، غبي حدنا 
ئحوحدثالاتئاد، يهدا ■ • • الزهرئ غن 

الحارث.بن غئرو 

أحبرناالمحي، بحيي بذ يحمح، صبما ت'اا"ا"ا؛ا 
غابربنغذ بجام، ابن غن ص، بذ إبراثيم 

■نياوز؛أ لا بالثلث الوصية ُلباب • آ خ رل 







وحدثئا■' ثاو يوئش. أحبريي فال؛ وف، ابى 
أحتزثا: ئالأ حنني، بن وغئد إئزامم بن إنحائ 

غنئلهم، تغمر— أحتزنا ت ئال الرواق، غني 
اسمسمة..بمدا.الزغرتي.

حديثات قال منصور، بن إسحاى وصش ]؟أ"آ"ا/آ[ 
بنسعد غن سقياف، غن الحق—رئ، أبوذاوذ 

ذحل: ثال شند غن تغد، غامربن غن إبزامحم، 
ايقشنثوئني.بمميجمس

بنمغل في ه البي خذؤءد ولم الرفرئ، 
يالازضيموت أف نكرة وثاق قال؛ عيزأية حوله، 

•فاخرثئهاالقي 
خJئثا: ئال ]يا"ا"ا/"ا[وشرضزثمثخوم، 







محث٤الوةيلآ

،منها هاجرت التي يالازض أموت أف حثمث فد 
اراللمه—م• ه الئي فقال حوته، ئى تغد مات كما 

فال، مراو قلاث ، توو\اا اشف اللهم تعيا، اشف 
يربيؤإئما كشترا، مالأ لي إل اللي، زتول يا 

:فال ، )رلأ« : فال كلمه؟ سالي أفأوصي ابمتي، 
:Jال والئ_ضف؟ ; قال ، : فال قبالثكن؟ 

ارالأك،والئك: قال مالثلث؟ : قال ، ر>لآ« 
ئففثكوإن صدفه، مالك من صدقتك إن كير، 
مالكمن امرأئك فأكل ما وإن صدفة، عتالك غلن 

قال؛أؤ — يحنر أنلك ذدِغ أن وإئك صدفه، 
الئاساا،يتكسرن نذغهم أن من خر - بعيش 
.ادثدهُ وقال 

:gالإشارةه.:١(ملبا



حأوفئا: قال الخثكئ، ]'اا'أا/'\[وءشماض 
سعيد،بن عمرو عى أيوث حدقثا قال؛ حماد، 

قلاقئض الجنيتي، الرحمن عبد بن حقني عى 
قأئاةيمآكة، سعد مرقم ؛ قائواسعد وند مى 

.الثهفئ خويجح . . . يغويه . الله وسول 
حيفنات قال مئى، فحمد٢ /ا/[وطى ١٦٦٧]

قخئد،غى هثام، حدفئا قال الاعش، غئد 
فلأفةحدفني ت قال ، الرحمن غتد بن حميد غن 
بيئ)،ثحدثيه ~ محم ~ نالك بن شغد وند ثى 

قأثاةيمآكة، سعد مرض ت قال ، صاحبه حديث 
ثء-ؤسمثمومح■ • • بمودة ه النبي 
.الحميرتي حمئد غن ، لتعيد 





|قااققاأ

ومر:إنفاهل، حدفثا : قالواحجر، وغليئى 
هريرة،أبي غث أبيه، غث ، العلا؛ غن جغقر، ابث 

مالأوئرلق مات أيي إف للنبي.؛ قال زجلا أ0 
;قال غنة؟ ى أقصد أف غنة يكمن ئهل يوص، ولم 

رروغم«.

•[١٦Vرتينن۶ت،ئLصبم]طقا:Jا
أمح،'^؛؛/، • قاد بقاع، غث ' ص بث قخمح، 

أئئإ0 : للبي. مال رجلا أف غابثة، غث 
اكثغضاراء،وإئيأمحامحيى،

;قال ا؟ عنه_أئمحدى أ-جسرأل محلي قضيت، 
.ررثغم،ا

الفجأة.موت ; النفس افتلأت )١( 





تحطوثهما قفي وزوغ ، أثوأستامه أما ، الإشثاد 
وأماتمحي، ئس يخيخ، قال كما أجر؟ تح، ئهل 

أجر؟أقلمها ؛ حديثهماوجغفرممى سعئب، 
بئر■ابن كرواية 

حجر،وابن وقثنته أيوب ئى يخنث صبما [ ١  ١٦٧ ] 
عنجعمر4 ابى هوI إينماهمل، حدقنا ت قالوا 

الل_وننول أ0 ، هريزة أنير ض ، أييه عى ، العلا؛ 
بنإلا طة غنة ائمطع الإئتان مات >رإذا ؛ ال ق. 

أزمه، ئنممخ ث| ءلمأو ، جائيي صد-هة من إلا ت فلأفة 
,لة(( يدعر صالح ولد 

.بنية؛؛ قرابة اإجدأن-ان يلحى ما ررباب ٠ خ■؛ ري 





؟قإإقق|

اللهضل زفي الرقاب؛ زفي الفئث زقي القمرا؛ 
زلتهاش 'عش جثاخُ لا ' زالصف القبل زال 

غيرصديما يطعم أؤ لمعروف، يا منها يآثل أف 
الحديثبهيا قخديث يال؛ ف-ي. ُ مثموو 
غيرمتمولI المكساف هدا بئعث قلما ، محمدا 
JLJلا. غير : قخئد ثال ف، 

:فيه أف الكثات، هزأ٥^٠١ مى وأئتأيي عون ابى 
قئزئثأمنالأ.

]آ؛م"ا-ا/؛[>طأئونيينبيئ،واو:
إمخاى،وحدقئا ثاو . رائدهأيي ابن حدقنا 

افوصدلأ.)'؛(اكوو:
.،]،ييتمliاللى )م(اكا'تو:



ءعابنا-هئ

زخدقئا: ال قأرهزاكئاف. ا أحتزث: ال ق
—غدئ أبى !بن حيفنا: قال قش، بى ثخئد 
غبزتئنة، الإنئاد بهذا . .غون.ابن ض محم، 

قوله:بمد ائثهن وأوهن زائدة أبي ابن خديث أف 
يدثزولم قيه، متقول عين صديقا يطعم أؤ 
ذ'كرتليم،ما فه أبي؛٤^؛^، ابن وخلط ■ بغية ما 

إلئ. .. محمداالحدث يهدا فخدقش ت قولة 
آجرئ•

أحتزناقال؛ إبراهيم، بى صبماإسحايى [ ١  ٦٧٣ل
غننمتاف، غذ ّتغد، عتربث انخقرئ أبوذاوذ 

عشربن،ضاينمح،غث ائنءؤن،غذئالإ(
حير،أرض ثص أنصا أصث قال؛ الحهئانم، 



اساغ

لمأرصا أصنت : ممك الله.، زثول قأئيث 
•• • منها عندي أشف ولا إلي أحب مالأ أصب 

يدؤز:نلم حديثهم، يمثل الخديث وثاق' 
.بعدة وقا ، محمدا -نخذنل 

ئال؛التميمي، يخني بى يختث صبما [ ١  ٦٧٤]
بنمالك عس ■، مهبئ ن الرختن عين أحيرثا 

سألتال؛ قمحرف بن طلح-ة غى معول، 
ه؟الله ونول أوصن هل أوفى أبي ن، الئث عئن 

الششلمىغلى تحب فلم : ئلث لا، : ال فق
أوصئفال؛ يالوصئؤ؟ امروا فلم أؤ؛ ~ الوصثه 

■بموطامحا.كثاباش.،؛أ • رع، ل ه 







ألغائثة، بمد ذكزوا : محال تزيد بن لاشوي ا غن 
محقيإليه؟! أوصث مض ٠ قفالث ئ وصيا كاف غليا 
حيري،ت محالث أؤ ~ صدري سندئةإفي محغ 

حجري،؛محي هلقداحشئ، ، محدغاJالطئتر 
إليه؟!أوصى محمض قات، أئة شعزت وما 

معيدبس ويثيبه منصور بى منعيد صبما [ ١  ٦٧٦ت
زاللمظ- وغنروالناقد ثنته أبي وأبوبكربي 

فشلئضأ عس شمتاف، حدقنا ت قالوا لتعيد، 
الثت قال جير، بن تعيد ص ، الآح—رو 

.نحو0 أو نحاس من تدير فكبير إناء ؛ الطتا )١( 
.الأعضاء لازخاء الأنتاء : )أ(الأن>نماث 

ينالنفريذ همه»يإفزاج وصني ءباث ؛ )ع( ق 0 
.،واخازةانينم1االغزب، جزيزة 



الحميسي؟!يوم وما الحميي، يوم : عئاس ابن 
Iفمك الحصن، ذمغة بل ختن تكن فم 

اقتدقال؛ الخسمم؟ يوم وما غثاس، أنا يا 
اكئا؛'ائتوني فقال؛ وجعة، ه الله يزنول 

شغيوما فتنازعوا، فضلوا لا ناكمكتابا 
أقجز"'؟شائق؟ ظ : وئالوا ئئازغ، شؤ بمد 

فيها أثفالذي ؛رذغويي، تقال امحثمهموة، 
مىالثلمركذ أحرجرا يفلاث أوصيكم حنر، 

كنتبئخوما الوفد وأجيزوا الغربي، جزيرة 
قالهاأؤ - الثالثة ض وتكن ; قال أ.جيزغلم« 
.واوسيتها

المرض.بسب واختلاطه الكلام اختلاف : الهجر )١( 
•ابائزة أعطوهم ؛ الوفد أجيزوا )٢( 















صشغتة، حدقنا ت قال حعقر، بن مخئد حدقنا 
غنغفر، ابن ض مره، م الله غبي غى محور، 
ناييلا ررإئه وثال؛ النير، غن نهن أئة الني. 

•افينين؛" بى به بمقفزج فإلما بحير، 
حدئ؛ محال زافج، بس نخمد وحش [ ٢ / ١  ٦٧٨]

وخدقثامحال؛ ثممصل. حيفنا ؛ محال ، آذ؛ بذ1 يحيى 
الأشؤائيمار،ثالأ:طفثائوص،

الإنثاديهدا محور غن كلائخا، - تفقاف غن 
جرير•حزبي ثخؤ 

ُلأالهئينس،ئال:خئقئا
غن، الخلأ؛ غن الدزاوزدئ، : يغني الغزير، غني 

.اابابمتة(ا)خ(;يف0 









وكايث— نحمد يا ئخئد، يا ت فقال فئاذاه غنة، 
تفقال إيه، قرجغ نيئا، زحيما الله. ونوو 

ررنويلتهات نال ئشنم، إئي ت فال  ١٠شأنك؟ ررما 
،ثمسمكأسمصجء(

نخمد،يا نحمد، يا I فمال فثاذاة انمزف، 
جائع:إني قال رلماشاثك؟(ا : فمال محائاة، 

ررفده: ال قةأس_قنى، 0 وحلما أطعمني، ف
امزأهواسزت : قال يالرجلئن، ففدئ ، حاحث-كا؛ 

المرأةفكانت ، العضتاء واصتتا ، ١لآJصاJ مى 
نيئنص نمهم يرمحوف القوم لكال الوثاق، في 

فأنتالوفاق، مس ليلة دان قائملشئا بيوتهم، 
،زعا؛آ* التعمر١ُ من ذنث الإبل، 

)آ(الرءا.:صوتالإبل.الخمل. )ا(اومر:



;قال ئزغ، قلم ، النشا؛ إل تئثهئ ختن قثتزثة 
،زجرثها ثم عجزها في ممعدت ، قئوهه وثاقه 

،قاعجزلهم قطلثوها ، بها ونذروا قائحسئ، 
علنهاالله ا ئجاهإف ، لله وئدزث ت فال 

الثاس،نآها المدينة قدئت قلما ، لقنخرئهاُ 
;فقالت الئوج، نائةزتوJ الخصتا٤ :فقالوا

فأتواثشمئها، غلبجا اللة شتمافا إذ ثدزت إنها 
ررضحانت ل ا محق، لة ذلك محيكروا . الله زشول 

غلئهاالله ثجاها إن لله ئدزت ، حرقها شما أ الئه 
فيماولا مغصتة، لنذرفي اء وفلا لشحرئهاا 

.المؤخرة ت والعجيزة العجز، ( ١ ) 
والإحساسبامءالعلم )!(النير: 

انمق.)ّآ(اكم;صأثل 









،تعني انقمصل، حدقنا ت قال ا الم—ضرئ 
غنم، غثا بن الئه غني حدقتي شال، قفنالة، ابئ 

فمنةئنغن اكر، غنأيي ، خبس، أيي تزيدم؛ 
إلئئئثئ أف احتي ئدزت ؛ ال فأنة غامر، 

له_اأسممى أف أمرئني فحاف؛_ة، الئ_ه ي، بت
،ال؛فقفانثمسة، ه، اللي ننول 

.ولتزكن،اا

حدقناثال؛ نافع، بس محمد ُءش [ ١ / ١  ٦٨٣]
:فال خريج، ائث أختزئا : ثال،الرزاق، غط 

بىيزيد أف أيون أبي، ئذ شبمي أحتربي، 
بنعفته غن ائقفّ أنا أن أحتزة، خيب أيي 

فدكربمش، أحتي قدزت ت فال أثة ، غاماكه-ني 



بخةابم.محمحث

حافية،الحدث ندؤرفي ولم مفصل حديث 
عفتة,يمارى لا اكر أبو وكا0 ت وزاد 

حلف،أيي ؤاين حاتم بن محمد ا/  ٦٨٣]
حدقثات ال قاذه، غتبن زوخ —دقنا ح ٠ ئالأ 

أفأثوب بس تخين أحتوبى قال؛ جريج، ابى 
مثوالإنئاد يهدا . . أحتزة. خبيَط، أبي يزيدئى 

حا؛يجمحالرراق•

بسويوئش الأيبي سبيلت بى فاروق وش ء ١  ٦٨٤ت
نرئسثال هيتئ. بن زأحئد الأَءلمتى عبد 

:يال زف، ابن حدثئا : الآحزان وثال أحتزئا، 
عكة،بن كف ض الحارث، غئروبن أحتزيي 

ترخ( ق 0 



غنالخر، أيي ض قتاشه، الئحقنبن غني ض
راكهانة*' هال الله رسول ص غامر، بن عمته 

.الئدركمازه 

بنغمرو بى أحمد هر لطا ا أبو كش [ ١٦٨٥]
■يوثس عى ، وه ابى -حدقثا ت قال سرج، 

أحتزئائال؛ يختن،  Criحزقله وخدفني : قال 
ضيوئش، أحتريى ت ال ثوف، ابذ 

أَبمي'ص الله، عند بن تالح غن شهابي، ابن 
قالت يمول الحطات ئ غمر سمهت ت قال 

ثحلمراأن ينهاكم جئ الله ررإن ت . الله زشول 
قنييها حلممغ قا محوالئه ت غمر قال ، دآباثتقم؛أ 

•ائيه يحلما المأن ؛أباب ت ع( )ل 



ذاكزاا عنهنهن الله. ننول نمى 
.ولأمحا'اء

بنقغي؛ بن الملك غني ُءش [ ١ / ١  ٦٨٠]
;ثال جدي، غس أيي، حدفني قال؛ الليث، 

فناوحد ال؛ ق■ حالي بس عفث—ل خدش 
إنخايىينإصوغئذينس،ثالآ:

—معمو ا أحترثت قال رواق، الغني ا أحتزث
مئلة.الإنئاد .يهدا .الزئرئ.غن كلاهذا، 

مي،يها حلمت ما ت عميل حديث في أف عير 
تجغزنولاشهىتىما،ولأَص

.يها،ومبمل:ذاكزاولأمحا
عنروى ولا ه، نفمن ا -يحلف ما •' ولاآثرا ذاكرا )١( 

.-ياحلف أنه أحد 



النافدوعمزر ثيته أني أئوت\قرين [ُىبما ١  ٦٨٦]
عتئئة،بن شمتال حدقئا قالوا حزبي، ووثيربن 

سبغ; قال أسه غن سالم، ص لرئرئ، اض 
روايةببفل بأبيه، وهويخبس غمز ه الشي 

يوئش،ومغنر.
ذكخ\ 

،له واللفظ — ومج بث محئد وحدقثا ت محال . كث 
غث، الله غيد ص ، ثافع غث ، الليث أحثزقا ت قال 

فيالحطاب عمرئى أدزلئ أئة ، ه الله زشول 
اللهزشول محثاذإهم ، بابيه يحلفث وغمر رف 

طشوايآم،
.ليصمتء؛ أو ، يالله فلنحلثث حالفا كان محمئ 

)أ(الركب:كلسيرنمس.



















أولفي ومنعة لكم، شأنتة جى الله. ننول 
سإئائبمذذلك،لآظثواأئي

إنكوالله ؛ يي فه_الوا نملة، ثم ثئئا حدسكم 
فائطلقأحشت، ما ولشنلى لئضدى، بمدثا 

قزل، سمغواالذمحى أئوا ِش ثلمهم بم أبوغوشن 
تغد،إغهئاءغم ئم إياهم، منغة الله. ونول 

.سواء أبوقوسئ  Ajحيفهم يما مححدئوهم 

حدقنات محال الغتكئ، أثوالؤييع آ[كش 
اينتش،صأثوتصأدي:سذ،ضي:

قال~ الجزئي وئذح ص ءاص-ح، بن القاسم وض 
ت)خ( ق 0 









حدقا؛ قال ئروخ، بى ل ثنتا وصبما [ ٠ / ١  ٦٨٩ ل
طرحدقا ت قال حزن، ابى يمي، الصص، 
يحك؛ قال الجزمئ، نهدم حدقا ■' قال الوراى، 

•• • الدجاج لخم زهويأفل قوسن أبي ظن 
•قال •' فيه وواد ، حديثهم قحؤ الحديث وساقأ 

.غانيتها،والله ارإني 
أحتزثات قال إئرامم، بى •ِىإمحاإنحايى [ ٦ / ١  ٦٨٩]

ئفيرصزيبؤبن ص المحي، نلبمال ص جرير، 
اكتي،صزمحح،صنيترضاص

ررمات قفال سشئثملئ، الله زشول أثينا ت قال 
تعسثتم ، أحم1وكسمأ؛ ما والله ا أحملكم ما عتدى 

تقملنا ألدوى، بقع ذود بقلاقؤ اللي ونول إلبما 





بخءالإس

بسيزيد أحتزنا قال؛ الفراوئ، ىُاييه بى مروال 
:ثال ئربزة' أيي ض حازح، أبي ص يشاف، 

أتم'ا'زلكبمذيه،نمرخعإشنم،
محخلمث، بطعامه أهئة محاثاة ، قاموا قد الصبية هوجي 

ئأئثفاثمل لة، بدا ثم صيته، أجل ?ri، يأقل لا 
اللهزئول فمال نة، ذلك شدكن ه، اللي زشول 
زاحن محزما فرأى يمتن، غلن حك رامي ؛ . 

.يمينة<ا ولكمز شاتها منها، 

اللهغط حدقا : ئال أثوالطام، ُءمح [ ١ ا،آ'ا'/ •] 
بنتهئل ص قابك، قال؛ دف، ابن 

.الصلاة تأخر ت المراد ت الإعتام ( ١ ) 
.اأباثم؛ة((ت )خ^ ل 0 



ألئريرة، أبي ض أييه، ص صالج، أبي 
فزأئ، _j( غش حلس ررس : فال ه الله زشول 

.ولممعلا؛ .، يمينه غث فليكمز ، منها حيزا 
خدثثا: قال خزب، رهيزبن '؟[وكش ; ١٦٩٠]

بسالغزير غبمذ حدقتي فاق؛ أوين، أيي انس 
أبمه،ء--ف صابج' أبي بن سهيو ص الفْي، 

ءس؛ الله. ننول قال قال؛ ئزيزْ أبي عى 
فإنأ>تبنها، حيزا عيزما فزأى يمض غش حلف 

٠سميته؛، غذ ولمكمز 
بأبذزمثاء،ئال:خئقا

يعنى،شأنماف، حدقني ت قال محلي، بئ حالي 
الإسنادهدا محي <ئهئل حدقتي فال، بلال، ابن 















ءلغامحا-محو

عمروت ال وق، ص1حنكا< غك يقندهك ما 
•صاحئاشرا؛ يه اريصدقك 

:قال ثنته، أيي لسم\اا[ُ>ٍا،أئووكربن 
بنعئاد ص هشم، ص هارول، بذ يزيد حدئئا 

قال: قال هريرة ش غن أيه، ض صالج، أيي 
اكشحف<<.يئة غالئ ررالمتن ه؛ اللي وتول 

وأثرثاملالنتكي ت؛ا'ا"ا؛احمحأبوانيج( 
لأبيواللمفل - حتنن ئى يضل الجخدرئ 

تقال ، زيد ابى ت وهو ، حماد حدقثا ت قالا ، الربيع 
كافI قال هريرة ألي عى ، محمد ص أيوث حدقثا 

■همنبجىلاطوس •' هفال ، امرأه سوف الئو لئنبمأف 



داجيةم محيي منهن، واحدة كز فتخيل الئطه 
فلمالله، ضيل في يقابل فارتا علانا منهن 

إئشان،بضئت فوثدت ، واجده إلا منهن ئخمل 
لروؤكاناثشمسكلفقالزئولاللي.: 

•وه'؛ الله سيل في نقاتل فارتا علاما منهي واحدة 
^^أسئدئنئادؤائنأدينمز-

غنماف، خدننا : قالا غقر، أبى لإئن واللفظ 
ئزنرة،أبي ص طادص، عذ خجئر، م هثاج 

فبياللهذاوي بى نليمان راهال :قال النّي. غن 
نأتيئهس امزأ،، تبجى غلث اللطة لأطوس ؛ ء 

تأو ~ صاحئة لة فقال الله، تبيل في يقاتل بعلا، 
uJl ،^ :نأتفلم وسي، يمل فلم الئة تاء إل :محل

،علا،؛؛ يشي جاءت واحدة إلا شتائي، مى واحدة 



بملجالإاء;ئلإ

لمالق؛ شاء إذ ت فال إرولو ت الله. ونول فقال 
.ءاحاجته فى لة ذزكا وكاذ يحث، 

:حدثثانفياذ،آ[و>ظاينأديغقز،قال 
ضقرينة، أبي غذ الامج، غن الزناد، أبي غث 

ثحوة.مثلة—أؤ؛ . .المحي..
ُ>طثدبثنم،ثاو:أنينا

عنمعمر، أحترئا قال؛ هماج، بث الرراق غي 
قال: قال فرئرة أيي ض أييه، غن طاؤس، ابن 

ثبجنغنن الئئله لأطيقث : \. ذاوي بث ثئبماذ 
فييقاتل ا علائينهذ ائزأق قذ ئلذ اموأْ 
يقل،فلم الئة، ثاء إذ قل؛ لة؛ مقيل الئو، سيل 

يضفنزاحذه ائرأه ينهذإلأ ٢!■ ملم لهث، 





ءجاو٤يمح!

حدقنات محال ، محمد بى شويل وصبمم ].إ؟آ'ا/ه[ 

: JLiعئزأئة ,مثلا، .الإثثاد.^١ لزئاد ار 
•هك الله سيل في يجاهد علاما ئحمل كلمها 

حدثنات محال زامحج، بى مخقد ويبما ا ١  ٦٩٥]
سنبهئاح عس مغم—و، حدقثا ت ثال الرراق، عبد 

غىأئوئزيزة، حدقنا ما هدا ت محال مثثه، 
وقالI منها محدثرأحاديث، . .الله.. زشول 
بيميبهأحدكم يلج لاذ للوالأه ت ه الله ومول 

.فيكعازة ت"باب ل)خ( 
منه،حيزا ويرى ثيء عك المرء محلفا أن واستلح؛ ح ل( 

سه.عك فشم 







س

،حايج بن جريز حدقثا ت محال ، وقب؛ بن الله 'كبد 
بسالله عند اية حدقة، ثافغا أل حدقة أيون أف 

اللهزشول سثأل الحطاب عمزبى أل حدقة، غمز 
آ،الطائف١ مى زجغ أف بعل ثوبالجغزالإ و. 

أذالجاهلية في ثدوت إئي الله، زشول يا ت فمال 
ئزى؟قكتشل الخراعأ، المئجد في يوما أغثكم، 

سالوكI ال ثج، يوما اغتكمل حمرراذفب ت ال ق
قلماالخمس، مث أغطام قد الله. ننول 
غمزبىمنمغ سثاياالئاس الله. ننول أعتق 

اهممبمورف:أغثقث
أغثق; فقالواهدا؟ ما ت فمال ه، الله ونول 

مكة،شرقي ئمال يقع مكان : الخعرانة ( ١ ت 
مكة.شرق تقع مدينة ت الطاف ( ٢ ت 

















١٨٩!

ومحثدبسإبراهيم ٤[أِ'ممدمح1ءإسحائبن / ١٦٩٨]
قغته،ا أحتزنت ثاو جرير، بن زف ص مش، 

قاو:قالِنىمحئدلأامحر:ظاسوب
.الصمد غبي حديث يمثل قدكر 

خدثثا: نال انميذرئ، [>^^^^، ١٦٩٩]
حدقثات ئال نياد، ائس يغني، الواحد، غبي 

هالت قال أييه غث التئمي، إبراهيم غث الأعمش، 
ليعلأةسا أصرث محت ت اوت_درئ أبومشغود 

رراعلمت حلفي مس صوما فشمغث يالشزط، 
تقال ، مى الصوت ألهم قلم ، سنودا، أبا 

هؤقإذا ، ه الله هوزشول إذا مني ذئا قلما 
.غتف4اا ننئولك صرب إذا ارتاب ت خ( )ق 





|ت^_~_ثس^إ
فى.حديثعيرأ0 ثحوحديثه، الواحد عبد 

•غثتتق ثى الشوط ندي بس ئتفط حرير: 
،الغلاء نص ئخئد أبوكزي، وصننا [ ٢ / ١ ٦ ٩ ٩ ] 

االآعمس حدقثا ت ثال أبومغازية، حدقثا ; قال 
تئغودم همس أبمق، ص امحق، ان:امم غن 

فنمينلمالي علانا أصرب محث، : قال الآئص1رتي 
أفدرلله نغود، مأبا زراعلم ت صوثا حلفي بص 

اللهئوزنول قادا قالثت ، علني(( بنك غلنلث، 
الله،]وخ خز هو الله، زتول يا قثلئ،: ه، 

*أؤ الثار، للمختسك ثمغل لولم ررأما ت ال قف
.الأازاالثلن،

بئاروابس مقى بن نخمد صامحا [ ٣ / ١ ٦ ٩ ٩ ] 





حدقثامحال؛ ثنته، أيي أبوذكربى وصبما [ ١٧٠٠]
بنالله عند بن محمد وحدقئا ت مال ئمتر. ابن 

بنمحصئل حدقنا محال؛ أيي، حدقئا مال؛ نمر، 
ئغج،أيى بن الرحمن غني شمعت مال؛ ، ءزوا0 

•أبوالفامثر. مال مال؛ أبوهريزة حدقني ت مال 
يومالخد غلنه ام يقا ثالزفمملوكة همدف ررمن 

انم،إلأأذبموننحافا0.
وكيغ.حدقثا مال؛ أبوثزس، وصبماء [ ١ /  ١٧> • ] 

حدقثات همال ، حزبؤ رهئربى وحدقتي ت مال 
صالآززيى-ىذكا، ثوثث ٢، 

.بالرئا،، مملوكة فدنث من غلئ الئئلظ ررتاب خ( )ق 



ئاي>ايظ

وفيالإشثاد، بهذا • ■ • عززاف بض محو 
.التؤنة ثبى القامحس؛إ أبا سمشغ ت حدثهما 

ح—دقنا؛ قال شيبة، أيي أبوبجربل كدننا [ ١٧٠١]
ضالممروو ض ، الأعمش حدقنا ت قال وكيغ، 
وغليهدئدالئبدة'اأ، ايي قرونا : قال تؤيد، 

لؤذر، أبا يا ت قملنا ، مثلة علام—ه وعش ، بزي 
،هفالتإقءثا0بثنىحئةر ثاقث بينهما جمعث 

مماؤلتاسه يأكل بما انشنلوك رلتابإطعاع ت زخ، ق 0 
.وعأتةاآما كلمة ولا يلتس 

•الرياض ضيق ق قربة إ اربذة ا ١ ١ 
إزارورداء.■' الخلة )٢( 







:قال دلك، غن فئأك مثلها، علامه وغلن حثه 
الله.،ننول غهد علن زجلا ساب فدئزأثة 

فدثره، الين الرجل قأثى مال؛ بأنه، قنينة 
جاهليه،فيك امرؤ •' س اليي مقال لة، ذلك 

أي_اووتثمسخت الله جعلهم ، وحولكم إحوايكم 
،يأكل مما فليطعقه ؛ يديه قحت أحوه لكف نمى 

قاف؛ يعلمهم ما يكلموهم ولا ، يلبس مئا وليلمسه 
.علنه؛، فاعينوهم ئمئفوهم 

سنج،م؛ عمرو بن أحمد أبوالطائر صش [ ١٧٠٢]
عمزويسأحترئا ؛ قال ، وما ابى أحترثا ت قال 
وأتباعه.الرحل حشم ; الخول )١( 
.ررذاثثث،ا)خ(تله 



النجلانغن حدقة الأشج بكيزبن أف ٠ الحارث 
الله.ننول ض ، هريره أبي ص محاطثه، مولث 

منيكلمما ولا وكنوئة، طعامه ررللمملوك ت هال أئة 
•كلإلأمامميى؛ا 

خدثئا: ال ق، ]يم؟أ[لأااضء 
:قال هريرة' أدي غن بمار، م، قوض غث قس، 

حادئهلأحدكم صئغ ءإذا ؛ اللي. رسول قال 
فإنهعدْولحانه، حزم ؤلي وفذ له، جاءه تم طغامه، 

فليلاُ مئئوفار الشام فإذكان فلياكل؛ معة، 
داود؛قال ، أوأكلفنن؛؛ أكله منة يده في فليشغ 

ضي:لنمئأؤكن.
اكللإذامتس(اكنوْ:





ضابنعمر، عن ثافع، ص جميعا، ~ أّتامة 
.ديئوخدثظٌِ.اشتي..

مالأيخئ، بى أبوالطاهروحزقله مش [ ١٧٠٠]
ضيوئش، أحتربي ت ئال زف، ابن أحتزثا 

المسشببى محثعيد سنسمعت ■ ، ّ<هااب ابن 
تالله. نمول ئال ت أبوهزيزة ئال ت يمول 

ئمشواثدي ، أجرازا؛ الئصلج المملوك ررللعيد 
الله،سبيو في الجهاد ،لولا بميم هريره أبي، 

اوأنأموت أ0 لآحتث ومرامي والخج، 
يحج؛، ٢٤لم؛خريره أبا أف وبلعثا ٠ قال ، مملولث 

قاو،أئاوالهلاهمفى، بمحتتهامائث حش 

•أجزازرا لة الئصبيح النبي قيئ أرباب ٠ خ، رل 



يدثر:ولم <ا، المصلح ررشتب حديثه؛ 
راالطوك«.

ْ*يا/ا[ُطشرضزينضس،ئاو:طسا
ضنرس، أحبزيى دال؛ الارئ، أبوصمواف 

بلفنا؛يدم; ولم الإنئاد، بهيا . .شهاب.ابن 
بغية.وما 

وأئوئزف،ضة لْ''اا/آ[ُ>محاأئوبيينش 
ضالأعمش، غن أبومغاوية، حدقنا ئالأ؛ 

الليزشول قال قال؛ فريزْ أبي عى صالج، أبي 
أئىانمدخمالأيوخمضاويلأ'كانل

لذنولا؛ وص الله ص أدئ إدا الغيب ض ررباب • رع، ، به 

.المالك وهوالسيد الوق، حمع ت الوال )١( 





قالغمزقال؛ ابن غن ئافغ، حدقك ت لمالك 
فكانغني، في لة فركا اغفق 'رمى ه؛ الله ننول 

العدل،ئمة غليه قوم - الغني فمي يبلغ ٌال لة 
نالاإ العند غلنه وغثق حصصهم فركاوق فاغطي 

.غفي،، ما مئة غتى محقي 

طقاش،قاو:صظاينمح،ثاو: 
:هال غمز ابن غن نافع، ص الله، غبين حدقثا 

مملوك،من له بركا أغقق ررمن ت الله. زشول محال 
نمفاذ فمنة؛ ينلغ مال لة كال إن كله عتمة محعلنه 
.غقى،،ما مله غقى مال له يآثن 

ذضالينئؤوخ،وال:ختثثا
عتر،بن الله غئد مولن ثاقع ص حازع، جريربن 

القيمة.تحديد التقويم'' )١( 



ءنجامحامحلنح

تالله. زشول محاق ت محال عمر بن الله ني غص 
محيوالمال من لة محكان غبي، في له فصيبا أعثق ررمن 

محقيوإلا ، غدل قيمة غليه محوم ~ قيخة _؛؛؛ ما 
.غثيءا ما مئة غثي 

ومج،بى ومحقي نعيد بن محثتته وصبما ٣[ /  ٠١٧ ٦ ] 
بنقخمذ وحدقنا ت محال . سعد بن اشي غن 

سون؛ات محال ، 1لوهابا غني حدقنا ت محال مثر، 
أبوالربمعزحدش ت قال ■ تبيد بس يخين 

ائنزئد.خئاد،وغو:خدننا : قالا وأبوكاض، 
حدقنات قال خزُ_ا، رفيزئى وخدقني قال؛ 

صكلأهشا، - علثة انس : بمني،إنخامل، 
قال؛منصوو، بس أثخ[ذأ وخدقنا قال أيون. 

الئل.:(الميل )١ 







wmm

كالإذا مائه؛ في بقي ْا غثؤ( غبي فمب لة شركا أغثى 
,الخد؛؛ فمن يبلإ مال لة 

—يثار ومحمدبن نقى ئ اومدننائخئذ  ١٧٠٧ت
مثبقخقئ خدثئا : ئالأ - محقي لأبن والكف 

عنمحثاذة، غى شعثه، حديثا ت ئال 
صنهيك، بن بيم ص أني، النصربن 

نئنالخئلوك في قال ه اي ئرئرة،ض أبي 
.اليضن«: ثال أخذهتا، فبمتق الؤ-جين، 

•v[و>محا٠كئاشينسم،ئال:١/١٧]
يهدا. . سعته. خدقنا ت ال قأيى، خدقنا 

سممحبمامحطركد4زءسم
.ناله، 









ماٌض0ينذاؤذاص،
صنيد، انذ بمي؛ حشاد، حدثئا ت قال 

زجلاأف الله، غبي جابربن غذ ويثار، بن غمرو 
سمحضمحُااتمخنلُ

ررمىت ممال ، الشئ. ذلك قبلغ عيره، مال 
شانؤالإالله غئد بن ص محائنزاة مني؟،، يشتريه 
جابربنشؤنثا ت غمرو قال إليه، فدقعها دزهثآ، 

•أولء غام مات قبطيا غبيا ٠ يقول الله غئد 
يتةقأبي أبوبكربث وكدمحاء [ ١ / ١ ٧ ٠ ٩ ل 

^ٍ(محنالأصذئروذمنياكيرت رخ، ل ح 
أإ\إيخ؛لأق.

سيده.موت عك العبد عتق تعليق ت التدبيز ( ١ِ 





ذكزالأبن الحسين غن سبيي، ابن • يغنى يخيث، 
جابر.ص ، عطاء حدقني ت ال ق، 

حدساI قال لمتصسمي، 
بنغطا؛ ص مطر، ض أيي، حدقني ت قال معاد، 
أف، او ديئئن الزبيروعنرو رأيي زناج أَدي 

حادرينضاشخدمفىٌاكي-كل
حماديفغش . .ه.النّي عن قال هولا؛ 
■جابر غذ غمرو' غذ قيبمه، وابن 


























