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ءئئقاق

شتاته،حدقثا ت قال ، خريبا وخةو؛-و؛ [كش  ١٨٨٩]
ضاد، الإئأبي ص ، ا•؛ وزف-ئثثى -ءقال؛ 

ءائفا: قال ه اليق ض غريزة، أبي ص الاغنج، 
أنزفإن ، به ويتقن وزايب مث يفافل جأ4 الإمام 

يامزقإن ، أجز يدلك لة كا0 وغدل جق الله يمموئ 
•ياأ4اا علمنه كان دني0 

حدثنات قال بشار، بى محمد كزننا [ ١٨٩٠

لفوغذذ الله بتقوى أمر إذا الإماح في راباب • آ رخ ا يا 

•الزلل من للمأموم الوقاية : الحنة ( ١إ 
الأولاة الخلممي بمن^^١؛ ' أخ، ي ك 

.فالأوو«



محراتص شعته، حدقنا ت هال جغئر، مخئد 
مير5أبا قاغدت : قال خازم أيي غن الفزاؤ، 
القئغن ئخدث هئمعف، ا سى حمسن 

،_ش4لمالآتيأ 
ونتئونبغدي، ثمي لا وإثة ثيي، حلفة ئثي فلك 

يتيمة>اصا : فال ثامذا؟ :فقا ،قالوافقفئز« خلقاءُ 
نائلهمالله فان حقهم؛ وأغهلومم فالأول، الأول 

اللهوغبي ثئته أيي أبوتعربن وصبما [ ١ / ١ ٨ ٩ ٠ ] 
نئالله غبي خدثئا ; قالا الأفترئ، ه ابن 

..أديه.ص زج، ذن ادبا ض إذرص، 
.ْثلة..الأتئاد.

■بملحهم بما عليهم تقوم ن الأمحاء سوسهم تر 



حدقثات هال ثية، أبى أبوبكرئ صبما [  ١٨٩١ ]
الاقج،أبوسعيد زخدفني ووكيغ. أبوالاحوص 

ثمتر،وابى أبوكرفّ_ا وحدقنا . وكيغ حدقنا ت محال 
بسإسحايى وحدقنا ٠ أبومعاوية حدقنا ؛ محالا 

بنعيتئ أحتزئا : ثالأ خشزح، بن إبزامم 
ئل عثتا وحيفنا . غنكلهم، ~ يرئس 

غنجرير، حدقنا ت قال لة، ؤالئهفئ ~ سينه أبى 
;فال اللي غني غن وف، بن ريي غن امحس، 

وأنوزأقزم بغدي تثكوذ ررإئها ه؛ الله رسول قال 
ئسثامر كيقث الله، زسول يا ت قالوا ، ثنكزوذهاا، 

غلفم،الذي الخق »تؤدول : قال ذلك؟ منا أذزلث 
.، ٠٣الذي الله وتئارن 



ءِغللإاةيئ.

•وإسظيىينإمحابج( حزبؤ رهيزبذ [صبما  ١٨٩٢]
ضجرير، حدقثا رهئر وئال أحتزثا، إسحاى ؛و 

الزحئنعند غن وف، ش نني غى الاعنس، 
قاذاالمشجذ، ذحلمث ؛ ثال الكغتة زب غني ابن 
ْلويى جالتا العاصي عمروبن اللوبي عند 

ف،لألإ4لمتجلئت
قثزلثاتقر، في الله. زئول مع ئئا ممال؛ إتيو، 
ينتقل،مى ومنا ، ُ ■ختاءُْ يملح مى فمنا منزلا 
اليمثاذى ئ،إل ٢' بمترئ موقي ئى وثلما 

ثازغةفقس الإماع بيبمي الرقاة قي بئة رإباب * رخ•؛ ي 0 
*الأحب؛؛ عنق فاصربوا 

.العرب يئون أحد ت الخباء ( ١ ) 
■ارءث إل بدوام بجرجون القوم ■' ابمر ٢ ٢ ل 



Mm

إلئا فاجتمعنجامعه، الصلأؤ ت ه الله زنوو 
إلافنلي ني ذقن لم ارإئة : فقال ه، الله زئوو 

لهم،يعلمه فا حير علن أمثة يدل أف غليه حما كان 
جعلهذه أفتنكم يإن •، لهم يغلمة ما شر زيئدزفم 

وأموربلاء أجزها ونمث أولها، في عافيتها 
نغصا،بنصها فنزئى فتنة وقج-يل يئكزوئه—ا، 

نممهلكتي' هذه ت المؤمن فيقول الفتنه وثجيء 
هذه،هذه * المؤمن فيقول الفئنه ء ونيتي فنكشفل، 

الجئه؛النارويذحو ض محزحرخ أن أحث فمن 
ولياتالأجر، والييم بالله وئويؤبن منيثة قلثايي 

إمامابايع ومن إليي، يوثث أل لجب اليى الئام إلى 
إنئنطغة قلمه، وفغره ُ ١ ي—دهُ صنمه فأعطاه 

لأخر،ا يذ ق يده الرحل يضع أن ت اليد صفقة ( ١ ) 
.وينعاهدان 



،الاحرا؛ غنى فاصرئوا تثازقث آحز جاء فان انثطاغ، 
شيتض،آت أئئدلث : ئقك ث، قدثوت 

وئبؤادئيؤ إلن فأقوى ه؟ الله زنوو مث هدا 
قملث، قلى ووغاْ ادثائ ضعئة ت نقال بيديه 

أموانثايأئل أف يأمزئا عنك ابى هدا ت لة 
تيمول ثعالئ والأة ، أشثثا زثمتل يالناطل بيثثا 

تبمئمئام٦لأbظأبيلخفم ؤتأ1قهاأكس 
بمقمنراص ض تهزم تحفوف إدأن ألبطل 

:اووساء ] بطم 'قان آنئة إف أنمسحفم ئمتلوأ زلا 
فيأطعة : فأل فم شاغه، فشكت : قال ، [ ٢ ٩ 

*هك اللي معصيه ش زاغصه الله طاعة 

تجريابس ثنيه أبي أثوبيبذ وكذمحا ء١ 
وحدقنازكيع. حدقثا ت قالوا الآشج، وأبوسعيد 





بنأنس عى يحدث قثاذه تماث •' قال ، ثغته 
تحاواث- مى زجلا أف حثنئر، بن اتئد ص مالك، 

كماثئغشى ئألا ؛ فمال الله. يرنول حلا 
بعديتثلفون ت ال فقهلائا؟ اتثعملمث 

•الءوض'ا غنى ش}تي حتث فاصتزوا ، أقزم 
تقال ، الخارئئ، حسب، بن [وحشنحى ]"ابم،ما/١ 

■حيفنات قال الحارث، ابن يعنى، حالي، حدقنا 
أئناتمغث، : قال قثاده، عى الحجاج، بى ئغتأ 

منزلجلأ أ0 حفني، بن أند غى يحدث 
يمثلمي.. ..الله. ئزئوو ١لآئصارحلأ 

ضيفناحا/أ[مكداشلأس،ئال: 
يقل؛وثم الإسناد، يهدا ثغته حيفنا ت ئال، ايي، 
الله.■برسول حلا 





IJl^jسماك ص شعته، حدقنا ؛ قال ، شتاته حدقنا 
الأفط^،فجدبة : وقال بثلة . .٠ الإنثاد 

؛وأطيعوا ت ه الله زشول هفال ، قيس 
•حملتمأ؛ ما وغلتكم حملوا ما غليهم فاثما 

التطؤ1ا^^دضئنى،ق
بثالزخض غبي خدقنا : قال كلم، بن الوليد 
اللهعبيد ئشزبن حدقثا ت قال جائر، بن يزيد 

الحولأئ،إدريسف أبا سجغ أثة الخشرئ، 
٥١٠"تيمول ائتمان بس حديمه 'منؤعت، تيقول  ٤

ومحتالنمر، غن الله. زّئول بمألوف الئاس 
ظهورالفثنعنذ الجماهمة بلزوم الأمر ررباب ■ زخ^ ق 0 

والدءاةإليم«.







ررثع—مءا،فال؛ اكرثؤ؟ هذا زرا؛ فهل؛_ فته، 
»نغم«،
ارنمم<ا،

فالالشزفبئ؟ ذك وناء هل : ئك 
فالشؤ؟ الخير ذك وراء فهل : فال 

يهتدونلا أئمة بندي ؛ريمحون فال؛ كيئت؟ ت ئلمت 
رجالفيهم وستقوم سنتي، نطول ولا بهداي، 
تفال إس،ا، جثمان في ئلوب ئلوبهم 

ذك؟\مح3 إذ الله ننول يا أًنئغ محقت : فك 
وأجدظهزك صرب ؤإن وثطيخ، ررثنمغ ت فال 

وأؤغاا.فانمغ فنالك، 

جرير،حدقثا ل؛ فا فروخ، ئى ثيتاذ صبما [ ١٨٩٦]
الجماعةوفازى الطاعة مى حزخ محمى ررباب ت )خ( ل 0 

.شصسةا، وقافل 





mm

دبمامحينمحزاماJمحظ،
غىأثوت حدقثا ت شال نيد، بى حماد حدقنا شال؛ 

عىالفيمتص' رياج بن نقاب غث جرير، بن عيلأف 
يئحؤ. .ه.الله زشول شال شال؛ فزيزْ أيي 

•مؤمنها<ا من شخاض ررلأ وشال؛ جرير، حديث 
حدقاثال؛ حرم، ]آ"؟حا/'آ[وء،شزهيربث 

بثمهدئ حدظ شال؛ مهدئ، بث الرحمن غني 
ج،لفا بن زياد غث جرير، بن عيلأل غث ميئون، 

اا>ننالله.؛ ننول شال شال؛ قزيزْ أبي غث 
مات، مات يم الجمافه وقازى الطاغي مى حرج 
يعفتبعمنة، راية فحت محتل ومن • جاهلئه ميتة 

حرجدمث ■ أم بث فليس للمحنأ ويقاتل ليمحنة 
وفاجرخا'برها بمرب أمتي غلث أمتي مث 







همئئؤزاية فخث كل ررمى ه؛ الله زتوو قال 
•جاهلثه؛؛ فقتله ؛ غصسثه ينصر أو ، غصسثه يدعو 

تمحال الغيرئ، معاذ بى الله غيد صبما [  ١٨٩٩]
توهو ، عاصم حدقنا ت كال ، إي حدقنا 

نافعص ئخئد، م س غن ئد، بن محئد ابن 
مطيعبن الئه غئد غمزإلي؛ ئى الله غيد حاء ; محال 

بنيزيد رس كاف ما مالخ-رة محي كاف جئ 
الرحسغيد لأيي اطرحوا I ل ا محق٠، _ة مانافيي
أئثكلأجيش؛ سك آنلم إئي - هفال ، واناذ٥ 

يهولة،الله زسول سمعث حديثا لأا>وولأا 
نيثئةطاهمة س ^وا ; )خ( ق 0 

.جاهلثه؛، 



مسندا حلع ارمن ت بمول الله. زشول سمعث 
ماتومس له. حجة لا القنامة يوم الئة لقيغ طاغة 

.خاهلثهءأ ميثه مات بيعه عئقه فى وليس 
:حدتثامحال ١بنمح، [وصمحا١/١٨٩٩ل

صا ليث حدقثا ت ؛LJ بكير، بن الل غئد 
ضاشينرم،ضمحينمسين

أ'ئةأئىعمر؛ ابن ض اقع، نض الاثغ، 
.مميضابيهسمة...اينس؛

]ا،آارا/ب[ُ>ظموينمح،ثال:طئئ1
جيله،بن عمرو نخطبى وخدقئا • ميدئ ابن 

~حدقناجميعا — قالا شزبىعمن، قال؛ 
ءثاملأس،صتدينأيم،صبي،ض



؛ء

نافع'خاءيث بنغنث • • الشي.• ض عنر، ابن 
عمر•بن اض 

بشار،بس ومحمد ئافع أبوبكربن وكش [ ١٩٠٠]
شعثه،حدقنا ت ئال عئدر، حيفنا ئاؤع ابن ثال 
:ثاو غزقخه شمغث : قال بملائة، نيادبن غن 

ررإئة،نتكونت يمول الله زشول ضممغ 
ضأزاذأنبمزيىأ>وزضامح

.كان؛؛من كائنا يالشنف؛ فاصربوه جمع وهي 
حدقنائال؛ حرام، بن أحمد وصبما [ ١ / ١ ٩ ٠ ٠ ] 

وحدقني_وغوانة. أبسر_دفنا ت ال ف_ال، حث

سم،محيىأٌ>امحزمجمعاا•' )خ، قح 
والأمورالطام.الشدائد الهنات؛ ( ١ت 



بسالله عبئي حدقئا ت ثال ، وكرياء بى سم 
إبراهيم،ئى إتحائ وحدقنا سئبا0. غن موسى، 

الحثغمئ،المئداج بس الئمعن، أحتزئا ; فال 
تفال حجاج، وحدقني إسرائيل. حدقنا ت فال 

بنحناد حدقنا : فال المصل، بن غاوم حدقنا 
وزجلانئخثار بث الله غثي خدقنا : قال نني، 

طاة-ض،ءثه1دينمخئ،غثبي،
-حديثهم في عئرأف بثئله، • • • ه ام، غن 

٠ارفاهظوة؛، ت جميعا 
حدثات محال ، ثنية أمي بى عشقاف وكش [ ٢ / ١ ٩ ٠ ٠ ] 

:فال غزفجه غث أنمه، غن تغمور، أمي بث ئوسن 
وأمنكمأساكم ارعئ يقول؛ الله. ونول سميث 



1ؤغماكم يشق أف يريد واحد زحل غش حمتع 
.فائوة« - جنقاظب يمزق 

شال، الزاسطئر بفئة بى وهب ُءش [ ١٩٠١]
صالجزيرئ، ض الله، غني بن حابي حيفنا 

اللهزشول شال ت شال محتعيد أبي غن ، نفره أبي 
.الآحزمنه؛.ااا مافتلوا لخيمثتن، بويع ررإذا س؛ 

ال:ننصاٌ،ومدان [>^ ١٩٠٢]
غن، شث1ذ0 حدثئا ؛ شال ، نحى بى همام حدثئا 

•ااباب'1ذامحئبمبمم؛'' ؛ رخ( ل ه 
بمالهموفنك الأرق الإنكارغلى ®ياب ت )خ( ق0 

.صارا؛ا ما 



أفلمة، س ام غى مخمن، بن صئة ص الخشن، 
فتغرنوفأمراء ااس-ئمحون ; او فالله. ننول 

ولكننلم، أنكز وفن برئ غرفت فشن وتنكزون، 
ررلأ،فال وه_اتلهم؟ أفلا ؛ قالواو3اخ<ا صي نس 

.صلواراغا 

بسومحمد الؤئقعي أبوعشاف وعش 
عقاف،لأيي واللمقل ~ معاذ ص — جميعا بشار— 

الدنئوائي،هشاح ابى وهو معاذ، حديثا قال؛ 
حدئثا: قال قئاذه، غن أمي، حدقي : فال 

غنالعأ-زتي، يخفن بن صئه ض الخس، 
:قال أئة اشي. غن ه، الثبي روج نلخق أم 

ففيوئنكزون، فتغرفوف أمراء غلنغم ينتغضل ا)إدة 
نصيس ولكف نلم، ففد أئكز دس برئ، قفد كرذ 



:قال يازئولالله،ألانقاتلهم؟ : ،قالواوتابع« 
وأئكزفلي.يهف ي من أئ ، ضئؤا(أ ن! #لا، 

حدقا• قال الغثكي، أئوالريج وحش [ ٢ / ١ ٩ • ٢ ] 
بىالمعلن حدقا ت قال نني، ابى يعيي، ' حماد 

'ثخمن بن صبه عث الحس، ض زهئام، نقاد 
يثخؤ■ • ■ ط الله زشوو قال قالت؛ تلمه م اص 

كر،رمى برئ، فمد أئكر ارفعن قال؛ عنزأية ذلك، 
■ء؛ سلم فمد 

]آ>ا'ا/م[ُ>طخسبثمحامح،دال
غنالخشن، غن هئام، غن الئتازك، ابن حدقتا 
قالقالت؛ تلمه أم غن محصن، بن صئه 
ررولكن: قولة مئلة،إلا قدم . .الدس.ننول 

٠تدثزْ لم وتابع« رمحي غن 



الخنفشق،إيزامم ئى إنخائ >'محا آ ١ ٩ ]٣• 
خدفنا; قال نوص، بس عيتئ أحبزئا قال؛ 

عسجابر، بن بزبد بن يزيد ص ' الاوراهي 
ان،ضسماضينة،صلزمحضخي

ررمحازقال؛ غ الله رسول ض مالك، بن عوف 
ويصلونويحئوئخم، ثجنوفهم الذيى أبئيكم 
الذينأئئذكم وشزاز • غليهم وتحلون غننكم 

وثكومويبغصوهم، ٣ تنغصو 
أفلاالله، ننول ا ي: قيل ، وذلثوفم<ا

فئتكمأقاموا فنا ررلأ، ٠ فمال يالشتف؟ ا ثنايدهمُ 
■وب}ويبق جتارالايئي "باب • خ( رل 

القتال.على العزم إظهار ; يابذة ا( 



شنئاص من زأئثم وإذا الصلاة، 
.^منواسال،ولأمضاياوامنطاغي«
او:طئالّا*آا/ا[>محاذاؤئلأزضو،ئ

حيفناال؛ ئقنلع، ائى يغنى، الوليد، 
أحتزييت قال جابر، بن يزيد بى الرحمن غبي 

تبغأنة خئاف، بن ززيق وفو: فزازة، بني قولن 
:بموو مالك، بن عوف غم ابن ئزظة بى مشلم 

نمىت يمول الآشجعي مالك بن غوف منمعث 
يئال_ان أئمتكم جناز  ٠١يمول؛ ه الله وسول 

ونضئونغليهم وتطول ويجنويمحم، ثحئوئهم 
ئبجصرفهمذين الزانأبم—ذتمم وب—• غنبجم 

:قال ، ا؛ ويكوهم وقلخوم وينغصونحم، 
ئئادئهلمبمدذلك؟;يازثولالله،مح ئلئا



فيتئمأفاقوا ما لا الصلاة، نغم أقاموا ما ررلأ ت فال 
^نيشوالبيآةيأنىضةاس

الله،مغصنة من ياني ما فلنغزه الله، مغصنة 
—ففك ت جابر ابى قال • ؛؛ ^١٢مى يدا يئزغى ولا 

آلله،: الحدث يهدا خدشي حثذ - ت بمني 
مسهدا سنمهث أؤ ، بهيا لحدثك المقدام أبا يا 

مالكبس غوف منمنل ت يقول محزظة بن مئلم 
غلئفجثا ت محال ه؟ الله زشول شمئخ ت يمول 

١^والله \مجو1كظ1ذٌ\ي واثثم؛ل زفتي 
،قرئ ش نمل، 

ضيعخت يقول مالك بى غوف شمعث ت يقول 
•س الله ننول 

،الأءئضاوئ موشى بى إسحائ وصبماه [ ٢ ا/  ٩٠٣]



خدئثا: ئال قتلع، بن الويد خدثثا : ثال 
بتيمزلث رنيق وثال ■ الإنثاد بهيا • • ■ جابر ابن 

همنصالج، بن ثغاويه ونواة : ملم قال ، فرانة' 
بنعزف غذ قرظه' بن مثبء غذ يزيد، بن نبثغة 

■بيئيو • • الئي.• غن مالك، 

غألث حدقا ت محال ، تعيد بن قثيته صيما [ ١٩٠٤]
أحترثات محال ، ومج محمدبى وحدقا . متعد 

بوما قئجابرقال؛ غث الربئر' أبي غث الئث، 
دتد0احد وغمر محتايعناة ، ؤؤبغوامخ ألما الخدستو 

نركنين، الشجزة فحث ه الشي فنايخة اُذاب ٠ خ( )ل 
•الفرار"



ألغلئ بايعئاة ٠ وهال ، مثمنه وهي السجره ثحث 
.الموت غلى ئنايغة ولم ثمر، لا 

تفال ثنته، أنمي أبوبكري؛؛ رصبما [ ١ / ١ ٩ ٠ ٤ ] 
حدقنات هال ئمير، ابى وحدقنا • عيينة ابى حدقنا 

ئنايغلر : جائرقاو غن الزبئر، أيي ض تفنال، 
أذغلئ بايعناة إئما ، الموت غلى . الله ونول 

لاثفز.
حدقنات فال ، حاتم بى محمد وصننا [ ٢ / ١ ٩ ٠ ٤ ] 

شثغ'أَمحنيأئوامح، جريج ابن ض حجاج، 
ئ: قال الخوئسة؟ كانآتوم ض : جايزانال 

ثحثيتيه وطقزآط هتايعناة ، مائه غئره أنبع 
ثييبن جد عثر فنابمثاه ، تنزه وهي الشجرة 

.بعتر٥ بعلن شحث احشأ ؛ ١لآJضارتي 



خدفئا:  JlJار، دينبن ُءشإبراهاإ ٣[ / ١ ٩ ٠ ٤ ]
بنلنمال ائ-موتن اوثمن—JJ محمد بى حجاج 

زأحترني: جزئج ابى ال ق: ال قمجالي، 
السيبايغ هل ٠ بمأل جائزا شؤغ أئة L جو\ذإولج 

،يم1 صنن وممن لا، : ممال 
*بالحذييو التي الئجزه بمد يتايغ ونم 
نجعأئة أبوالرببر' وأنحريي جزيج؛ ابن ئال 

التيهغ1تىئرخ1دزتنءبماشيقوو:ئءا 
.الحذسه 

سموالآَفئ
بنوأخخد إنرامم بن ؤإشهائ شبمي ئى ونوني 
وإُنحايىسعيد قال ، لتعيد والئهسظ — عنده 

.الدينة أهل ميقات ت ذوالحليفة ( ١ ) 



ضتفياذ، حدقثا الأحزان؛ وقال ا، أحتزئ
ألماالحديين يوم ا كث؛ ج—ايرئال ص عمرو، 

حيزاليوم ررأئئم ■' ه الثني لنا فقال وأربعمائة، 
لأومأضز لومحت خائن: وفال ، لأرض« ام 

حدقنات قال خغمر، بس نخمد حدقنا ; قالا 
بن—ابي ٌ~ص ؛ مرَْ غمروبن ص ث—نتأ' 

ض.، الله غيد بن جائز ساك ت قال الجغد أيى 
،ذئو\ع ألف ماثه لوكئا ت فقال ، الئجزة أصحاب 

.وحمسمالإ ألقا كنا 
]؛.ا<ا/أ[ُ>نطأمحبجلأوسوالأمح،

وخدثنائ_نآئربمنى. اللي غبمذ خدقنا : قالا 





أونفأبي بن الله عبد حدقتي ئال، قرة، ابن 
ئه،وقلافما ألما الشجرة أصحاث سايت 'قت قال 

وكائغأيمصاسين.
أثوذاود.حدقئا : فال مثنى، ابن ءِصبما [ ١ / ١ ٩ • ْ ] 

أختزثا: فاق إشخايىبر؛،إبرايإ، وخدننا 
يهدا. .ثغته.غى ِ جميعا — قمئل التفنزبن 

الإنئادمثنة.
أحبرنافال؛ يخيف، بس يختف ُء>نظ [ ١٩٠٦]

بنالحم ض حائد، عث رنئع، بث يزيد 
لقد: بمارقال ئن ئغئل غذ ، ١?؛؛^ بن الله غئد 

وأناالئاس، يباى واللي. الئجزئ يوم رأيتني 
أربغوشحث نأبه، عث أمحابجا بث نخئا راقغ 



ولكيالموت، غلى ثتايعة لم ت قال ماثة، غئزة 

اأحتزئقال؛ يحئ، بن يحئ وصياي [ ١ / ١ ٩ ٠ ٦ ] 
الإسناد.يهدا ٠ . يوثش. غن الثه، غني بن حالي 

خ—دقنات محال عمر، بن حامد وصيما [ ١٩٠٧]
النمفبن ثعيد غن طاوق، غن ، أبوغوائ؛ 

عندس اللي زسول بايغ ممن أيي كاف ت محال 
مححفياجان ح-قابل قي محائعللفنا ت محال الشجرة، 

حدقنات محال واقع، بن مخثد وصي [ ١٩٠٨]
غنغلي، نحموض 'غش وقرأئة ٠ قال أبوأحمد، 

بنطارق غن سمثاد، حدقنا ت محال أحمد، أيي 



أسه،عن المشسا، بن سعيد عى الرحمن، غئد 
تقال الشجرة، عام الله. نقول عئد كائوا أئهم 

الممل.الغاح مئ قثشوها 
يناقاضولىئدين

شعته،حدثنا ت قال شتاية، حيفنا ت قالا زافج، 
تقال أييه ص الكشط، بن سعيد ص ، قثاذه غث 
.أغرقها قلم بعد أئفها قم ، الثجز0 زأيث لقد 

خدقناحائم،: قال شعيد، [و>ٍامحشأبث ١٩٠٩]
عيي؛أبي بن يزبد عن ، بمه؛و ابن بميي؛ 
JU  : بايغتمقئ؛ أئ غئن : كلقة ئك

القوت.:غلى قال ز,ئولالئيهيمالخويؤ؟ 
٠انمايغهص^ىاكوتاا ت رخ( ق 0 







غلىأبايعة النّي. أثث قال؛ الشلمي منغود 
لأقلها،مفبمت فذ الهجر، ررإن ؛ ممال الهجزة، 

■والحفر® والجهاد الإسلام غلى دلكي 
خ—دقنات ئال سعيد، ثويدبس وكش 

محال،أيي غن غاصم، غن ص، بن غئ 
٠قال الشإمي مشغود بى مجايغ أ-حتزني I قال 

بمده الله زئوو إلن تجد أيي باجي جئث 
غلىبائعة الله، ننول ا يI ففك ئج، الئ

تثلث ، بأهلها(، الهجزه مصت ١١ت قال ، الهجرة 
والجهادالإسلاع غلى ١١؛ قال ثتاJعة؟ شء فبائ 

فآحمزثةتجد أبا فلقيث ت أبومحاف ئال . والحنر،، 
.صدى ت فقال ، مجاشع بقول 



Iنال ثنته، ي أب— صبماءأبوبئريل ]'ااابما/'أآ[ 
يهدا. . . غاص، عن ، محفتّنل بن محمد حيفنا 

صدىت ال فقأحاه شلقيث ت ال فالإمثاد، 
.معبد أبا ت يدؤر وثم مجاشع، 

بثؤإسخائ يحين بث يحيى صبما [ ١٩١٣]
غنقئضور، غن جرير، أحتزئا ت قالا إبراهم، 
فالت فال غثاس ابن غن طاومحن، غن مجاس، 

هجزة،ررلأ ت مئة قتج ~ الهتج يوم الئه رسول 
*ا؛ فائبروا اشتنمزب وإذا وينه، جهاد ولكث 

ذمحمحيننىتجضمني،
ةونية جهاد ولكي الفتج بغد هجزه لا ررباب • خ( )ل 

والأسمار.الاستنجاد لأمطار: ا( 



وحدقنا. سهّثا0 عى وكيغ، حدقنا ت الا ق
:ئال ، أذ؛ بن ينمن ض رافع، واش' انخاى 

وخدفئانهلهل. انس : بمني ثنفثل، حدقا 
ئالئه عيد أختزئا : قال محيي، بن نمد 

.. ضثور. ض فلهم، - إنزايل عى ئوشث، 
الإنئ1دظة.يهوا

ثال؛قمير، بن الله عند بى محمد كيبما [ ١٩١٤]
بنحسب بى الله عئد خديثا قال؛ أيي، حدقا 

بنالرحمن عبمي بمن اللي عبي عى قابب، أبي 
شئل: ئالث عايثة ص ، عطا؛ ض محص، أبي 

بمدبجنة ررلأ ت ممال الهجرة، عن الله. ننول 
فانغزواه.انتممزتم ؤإذا ويثه، جهاد ولكل المثج، 



:قال التاهئ، ص أبوبكربن [^ ١٩١٥]
الرحمنغتد حدقثا ت قال سلم، بى الوليد حدقثا 

بهامابث حدقثي قال؛ الاوراجي، عمرو ابث 
أئةاللئثى، يزيد بؤ؛ غعناء حدفني قال؛ الزهرئ، 

أفالح—درئ، أبوسعيد خ—يقني ت قال حدتهم 
Iفقال ا الهجرة غن ه الله رسول سأل أغزابئا 

مسلك فهل لشديد، الهجسزة أرا ذ_إ0 ررويحك' 
ررفهلنوتيصدهتها؟أ،ت قال ئعم، ت قال إبل؟؛؛ 
؛انخار وراع من ررفاغمل ت ثال ئعم، ت ثال 

.فتاءاغطك من يتزكُآ، لى اللمة هان 
غليهافتدت لمن الممر بعمل الأمر ررباب ت آ رخ ي 0 

القص.الوتر )٢( والدن. القرى ت اJحار )١( 



تمحال ، الرحمن عبد بى الله ويإمحاءئد ]هابما/ا[ 
يهدا. ٠ . الأوزاعي ض ا يؤسس بن محمد حدقنا 

لرإنال1ةمشزكسم: قال عئزأئة الإشادمثلة، 
ررفهلI فال ت الخدث محي وزاد ، شنئا،؛ غمللق 

ثغم.ت محال ثحتينهايوموردها؟،، 

سنج،بن غمرو بن أحمد أبوالطاهر كش [ ١٩١٦]
بسيوئش أحبمريي قال؛ وف، ابن أ■محئا فال؛ 

بنعروْ أحتزيي شهابي؛ ابن ئال قال؛ يزيد، 
اشتيهقاك:ثالالزبئر،ألءاظزؤج 

.اناء فيه ترد الذي اليوم ت وردها يوم ( ١ ) 
ات|ذاهاجزنعناو^ؤمث؛ ر-خآ ق ه 

.المناتعة،، 



ضواف.سناوقؤمثاث|ذا 
يإذاجآئق1كؤس

زلائنرسمحقا يابملق 
ثالث—ؤ، الأي آخر آإلن ١ ٢ ]الممتحنة؛ ولأتريين4 

أقرقفد انئومنات مى أئريهدا محمى ت غائشة 
-ديكيأهررل الله.إذا زشول زكاف ، يالمحثه 

ففدررائطبس ت ه اللو رُئول لهن قال قولهن، من 
هالله زشول يد قشث ما ، والله ولا ، بائعتكن(( 

محالث. يالكلاح ينايه-هن عنرأئة محط،؛ امرأة يذ 
الئشا:؟على الله. رسول أحد ما وإلله ت عايثة 

ثقثمشق وما ، —الن ئعاللة أمرة بما إلا محط 
الشرعية.البيعة بايع ت أقربالحتة ( ١ ت 





زئو•، إنماهيل خدقثا قالوا أيوب، لابن والئمظ 
أنةار، دينبى الئه عند أحتريي ت قال جغمر، ائى 

اللهزلنول ئثايغ إثنا ت عمريمول بى الله غبي محتجغ 
ار)فن: انئيمول واكئاغي، ئنع اللى غ. 

.ر،استهلت 

^ظسوينمالأهيننمر،
غنالته، غيد خئقا : ئال أيي، ختثتا : ئال 

الله.ونول غزصض قال؛ عتر ابن غن نافع، 
قلمسنة، غئرْ أربع ابى وأنا القتال، في احد يوم 

حمشابى وأنا الحئدق، يوم وغزصيمحب بجريي، 
^ىالخىبمارفى١كابيو١لإىت )م( ق 0 

•لأيجار،ا 



غلئهمدئت ت نافع هال فأجازيي، هتنه غشزة 
هداهحدشة حليقة وهويؤمئد ١لعزيز غيد عمنبن 

الصغربص لخد هدا إف ت ال هفالخدسق، 
كافلض يمرصو! أذ إلئ ثقثب زامحم، 

دللندونط كان ومن سثة، عسزه خمحس ابى 
العيال.فى فاجعلوه 

قيه،أبى أبوبئربن وصبماء 
ئنالؤجمر وعبد إذريس بى اللي عبد حدقئا قال؛ 

حدقنات هال مثنى، بن محمد وحدقنا سليمان. 
غن— جميعا — الثقمئ؛ I تعيي الوهاب، غبي 

:خديثهم في عيرأف الإشثاد، مهدا . .الله.عتيد 
سئضعزيي.، غئره أنبغ ابن وأئا 



'ءثإوأث،ف؛

علنئزأت : قال ل>آبما[>مح1نني،ينمح، 
نهن: قال عفز ابن غن افع، نغن نايك، 

العدو•أرض إلن يطءزد-الئرآن أف ه الله زشول 
وخدقئاليق. حدقنا : قال ئشأ، وصبما [ ١ ١/  ٩٢> ] 

غىثافع، غس الليث، أحتزئا قال؛ رمج، ائى 
أثة"كاله، اللي زسول غى غمر، بن الله غئد 

محاقهالع_دؤ؛ أنفس إلن نمافرياكئآن أ0 يئهن 
أJنئالةالخدؤ.

وأبوكامل،العثكي لزبثع وكيبماأبو١ 
غنئايع، غى أيون ض حماد، حدقنا قالا؛ 

.ضأزضاكؤاامزأذسام)خ(; ق 0 



هجالإ1ئتلزآ

اللأسمواضواو:ثاوزضواش.:
أيوثقال ، ، tJjLiJiيناله أن آمي لا يإئي بالقرآن، 

.له وحاصموي الغدو ثالة قمد 
حدقنا؛ قال -حسزنما، رهت_زين كش ٣[ / ا  ٠٩٢ ] 

:قال عئز، أيي ابن وخدثثا علته. بن انئابمل 
أيونعس ، 'كلهم ٠ ؤالثفف_ي. نمتاف حدقنا 
،قدئك أيى اتى حدقثا ت هال ,، زافج ابن وحدقثا 

—نط عقما ائئ ت يغنى ، الصحالأ أحيرنا ت قال 
البيض نمن، ابن ض ئايع، غث جمعا، 

ررفإيىت والثميئ علمئة ابن حديث فى ■ • ■ ه 
ؤح__دثسثايط حدث وقى ، أحاين،؛ 
.انغوو؛أ يناله أنط رام«حافه ت ■ئثمال بن الصحاك 



:ثاو التميمث، يخني بس يخيث صبما آ ١  ١٩٢ ت
أفنمز، ابن غن نافع، غن نالك، غلن قزأت 
اصمزتُاُقد الى يالحيل سابق ه الله رسول 

وثابقالوداع، قنثة أندها"' وثاق ، الخئثا؛"؛ من 
انيللممحزسصإبيسالخم بين 
•بها سابق عمزقيمث ابن لكال رزيق، بثي 

رمجبق زقخمد يختث بذ يلحظ ت ؛؛ ١ ١/  ١٩٢ ت 
وحدفثا■ سعد بن المحب ض سعيي' بى وئيق 
:قالواوأبوكامل، وأبوالؤبثج يشاح بق حلفن 

.زفضميرهاءاالحيل نص المشابمي راياب • )خ( ل 0 
■وتقوى ض حتى علفها ت الخيل صمتر )١( 

الدينة.شإل ل رر١لخايلاا تمئ الحفياء ( ٢ ) 
اس.)"ا(الأْد:





مالك،حديث بمغثن ■ • • غمز ابن ض نافع' 
حئادووايو مى أيون حديث في وواد افع، نص 

ققئهفث، ستايفا محء>شتا ت الئه عبد قال ٠ عليه وابن 
اكشحي.الفزس يئ 

ضينض،،قال:مأتض
هاللي زشول أ0 غمز، ابن ض ثافع، ص مالك، 

٠القنامة(، يوع المحيرإلن فواصيها في ررالممل ■ قال 
افينئواينني،ض,

حدقنات محال شثته، أيي أبوبحربي وحدقثا نعد. 
وحدفئا• نمير بس اللق وعبد مئهر بى غبي 

بزعالمحرإلث نواصيها ض امحل "باب ؛ رخ، ي ه 
.القتامة((



ء؛جالإامحلخ؛

بناللي عيد وخدثئا ش. خدثثا :  JUثني، \ش' 
غىكلهم، ~ يحتن حدقنا ؛ ق—ال، سعيد، 

ءالأتلي تعيد بس هاووف وحدش • الله عيد 
—أسامه حدقتي ت قال وهِّا، ابى حدقنا قال؛ 

البيض عتر، ابن ض نافع، ض كلهم، 
•دافع ص ٌاإاي بجئل • • • . 

وصالحالخهشمي علي نحذمأ ويبما [ ١  ٩٢٣]
ثال~ يزبد عى ~ جميعا ~ وزذاف بن حاتم ابن 

-فدقنا: قال رنيع، بن يزيد خدقنا الجهفثمث، 
ءى' ّّييمح هممرو عس عيي، بس بوئش 

الأجرالممر بثواصيها مغمود الحنل ارباب ت رخ، ق 0 
.والعن؛م4ا، 



جريربنص جرير، بن غنِرو بن رزئ أبي 
ثاصستهيلوى فه الله زسول زأيث ت قال الله عبد 

سواصيهاسوئ راالخل وهويمول؛ بإصبعي فرس 
.والنيمة،ا الأجر القنامه؛ يوع انخثزإلن 

خدثثا: قال ]ص\/ا[و7شمحينض، 

بميبسأبو وحدثتا • ^^١٣ مل إنما 
—ضناذ عس وكغ، حدقنا ت قال ثية، أيي 

الانئادظ/.خدا .

تفال ئمتر، بن الئه عبد بن محمد وصبما [ ١٩٢٤]
عنغامر، غن ، وكرئاء حدقنا ت قال أيي، حدقنا 
ررالحيلت س الله زشول قاJا ت قال ١^١^، عززه 

.الحنزأ'ماصيها م طود الحيل ررباب ٠ آ رخ ل 0 



الأجرالقنامة؛ محزم إلن الخز نواصيها مغمودفي 
.والشم« 

]؛أ؟ا/ا[ُ>محأيردطرب،قال:
ضحصين، غث ' وابذإذريس محيل ابث حدقتا 

الئهزئوو ئال : فاق الناؤقئ عززه عث الئغبئ، 
:قال ، الخل؛؛ بنواصي ررالخزسوص : . 

"الاخز: قال ذالأ؟ ٣ اف، زضل يا : ل فمل 
.\ؤبا\و يوع إلن والشم 

تال ه، إبراهيم نس إسخاى وكعبماه ]ة'أأبما/'آا 
قيرالإستاد، بهيا ■ • ■ حمص غث جرير، أحتزئا 

.الجعد بى عروة ت قال أئة 
.أصوله الشعرفي أطراف إدخال •' العقص ( ١ ) 



بسنحلم، بمحيث بس ت؛'آبما/'آاصبمايخثى 
عىِ ا ججيغ~ ثية أبي ^٢، وأبو بثاج 

إبراممبى إسحائ وحدقثا • الآحوءس أبى 
-شاف غن - 1ييغنز-كلأفا وانمل 

عروهعس ، عنقيه بن قبيبا ص جميئ—ا، 
>لالآحزانرئ،ضيه،وثمم:

عزوةمحثجغ I ل يشمتا حدسي؛ وقي • زالمفنم^ 
•ه الثبي تمغ ايارقي، 

حدقتيI قال ، معاذ ئى الله غيد صبما [ ٤ / أ  ٤٩٢ ] 
حدقنات محالا بشار، وابى مثنى ابن وحيفنا . أيي 

عن، شغنة عن ~ كلأهما — جعمر بن محمد 

غىحرك، الغتراربن غن ، إنخاق' أبى 



،بهيا■ • البي.■ غن الجغد، بن ءروةَ 
.راالآ-مواكمااولايدثز: 

حدقئاقال مغاذ، نس الله عبيد وصبما [ ١٩٢٥]
ئالأ؛، تقاو وابن محقي بن محخمذ وخدقنا أيي. 

غنثنته، غن كلاهما، — سعيد بن يحيى حدقنا 
:الله. رسول قال •' قال أئن غن الئتاج، أبي 

•المل؛' نواصي في ®اليزكه 
حدقنات قال ، حسِ، بن وصبمايحين لهآآا/ا[ 

بنمحخئد وخلقني الحارث، ابن يغني؛ حالي، 
قالا-خغمر، بى محخئد خدقنا قال الوليد، 

.ثواصي في المزكه مئة، ررباب ؛ خ( )ل 



يحدثأنتا محنمغ التثاج، أيي عى شغته، حدقثا 
.بمنم..ضالتي..

بمضوأبو يخين بى يختي وصبما [ ١  ٦٩٢ ] 
يختثثال ~ وأبوئزس حرب وذوش شتته أبي 

عسزكيع، حيفنا ت الآح_زول وقال ا، أحتزث
ضرحمن، العبد بن ل»( سعى تجاف، 

اللهزنوو ك-Lj قال؛ فرينه أبى ض نزعة، أبى 
■الخيل الئكال؛_ ةرْ ي. 

حديثات ثال ثمئر، بى وكدكاءمخئد 
حدفثات قال يشر، بى الرحمن غبي وخدقني . أيي 

الحنل((من الشكال كزاهنة ررناب ؛ ( خ )ق 



يهدا٠ ٠ ٠ وئ__مثال عس ~ جميعا ~ الرراق غبي 
تالرواق غثي حديب في وزاد ، متله الإسناد 

اليميلرجله في الشرس يكول أذ ت زالئكال 
البمنثيزئ ض أو البمرى، ئ قي وقي بياص 
•البمرظ وويلي 

خدثنات محال نشار، بس محمد كيبما 
يسمحمد رحيقنا جعفر، ابئ .٠ يعني محمد، 
جمبا،~ جرير بس رئب خدش ثال؛ ئش، 

ءسالئحعي، يزيد بن الله عند عى غتة، شص 
..ه.الشي ض ، هزيرْ أبي ص رزغه، أبي 

غىوف؛ رواية وقي وكيج، خزث بجئل 
•الشحعي •' يذكر ولم يزيد، بن الله عند 







يقوفند سيله، في جهاد إلا بيته بن يحرجة لا 
منكنهإلن أويرجعه المحقه، يدجله بأن ~ كلمته 
ء.أجروغنيمة بى فال فا مخ مئة حزخ الذي 

ورهئزبزخزبي،الناقد :ا>محائ>و ٣/١٩٢٧]
اد،الزنأبي غن ء؛بمه، تن شاف حيفنا : قالا 

ضالآّ،ضأبيئ>يزة،ضهم.ئال:
م^ م واللمة - الله سل ش أط يكلم ررلأ 
ينمب،وجنحه القيامة يوم إلاجاء' " سيله في 

.مشك؛؛ ويح والزيغ ذ، لون اللون 
حدثئا: [ُ>نمLسينزٌ،ئاJ ٤/١٩٢٧ل

.اللي،اسبيل قي بجام محمى مئة باب ق • آ رخ ف ه 



بنهقاح ص معمر، حدقنا ; محال الزراق، غبي 
اللهرسول ص أبوهزيرة، حدقنا ما فدا ت محال منبه 
ه؛الله زشول وقال ت منها أحاديث قدكر ه، 

ثمنيظش،نمقكرن
لزناللون ذئا، ثفجر طعنت إذا كهسها القنامة يوم 
اللهرسول ومحال ، المشك؛اغرفن والغزفن ذم، 
أسىأن لولا ، يده في محمد ثمش رروالدي ت ه 
فنزوفيثرية حلما نمذت ما النوتث غر 

احملهم،ئضعة أحذ لا ولكن الله، سجل 
أنافمنهم فطيجبا ولا فشعوتي، ضعة يجذون ولا 

.0ووياايمعذوا 

)ا(الرف:الريح.



حدقنات ال ئغمز، أبى ابى اوصبما ٥ ا/  ٩٢٧]
عىالأمج، ض الزناد، أثي ص شئتاذ، 

تقول؛ه الله زئول سمت قال ئريزه أبى 
خلاففمدت ما المؤنث غلى أشي أن رلو_ولأ 
:الإثثاد ويهدا . . خديئهم. بمئل •<' ■ ■ ذرية 

فيأكل أني لزدذت ، بييْ شي رروالذي 
رزئأبي حديث بمثل ■؛* • • أحتا ئم الله، نبيل 

حدقنات قال قئى، بى مخقد ؛"[وصبما ١!  ٩٢٧]
ئثتكر أبو وحدقثا ، التقفي ت يعني ، الرهان غني 
وحدقنا. أبومعاوية حدقثا ت قال ، شية أبى 
.العرفي؛ا ض التحئف قرك في مئة ررباب ؛ ^^■٢ ي ه 



-نغاوية بن مزوا0 حدقئا : 1او عنز، ابزأبى 
صصالج' أبي ص ص، م يمح، غن ظهم، 

أنىأذ ٠^^٠ ؛ الله. ننول شال ت قال هريزه أيي 
ا؛. . سرية.حان_ا افحلس لا أ0 لأحنئت أمتي، غلن 

■قخوحدطبمإ 
؟ا/ب[ط-قزتيئنضب،شال:طذئا

:ث1ل هزيزة' أيي غن أييه، ص ، ئهئو غن جريؤ، 
فيحزخ لمي الله ررثضمن ه؛ الله ننول قال 

فنزرسرية حلافن يحلمئ، ارما قوله؛ إل سبيله'؛ 
.نىّسلاللبممالياا

حدقثات قال ثنته، أمي باكربى أبو وصليا [ ١٩٢٨]
فشلالئهاذؤءراباينقي خ(: )ق 



وخئيد،قئاذة. غن ثغتة، غن الاخنز، أئوخالد 
تنونقفس من ارظ : فال الشئ. غن أنس، غن 
،الدئنا إلى فرجع أئها سنها حير الله عند لها 
أذيتنئن الشهيد إلا — فيها وما الدئيا لها أن ولا 

مملمى يزى بما الدئيا؛ في فنقتل ينجح، 

بئاو،وابل ئقى [رصمحاسدئى ]ا/آ،ا،ا/١ 
خدقنا؛ ثاو جعفر، بس محمد خدقنا ; قالا 

مال—لي،بس أنس سمغئ، قال؛ ئتاذة، غى شغته، 
يدحلأخد مس ا ارمقال؛ الئى. ض يحيف، 

غلىم_ا لة وأل الدئنا، إلى يرجع أف يجب الجئه 
الآزضبجض-شزمح؛لإنةبجأذ

طتلنيذئات،؛لمايزظمحمحاج■



ينثهبمور،ئالتطسا
ساشاسم،صمين

محلئال؛ غريرة أبي غذ أبيه، غى صالج، أبي 
ه؟الله سجل محي الجهاد يغدل ما ت للنبي. 

قئثئنعليه فآغادوا ؛ قال ، سقطيغوزئ، ررلأ ت قال 
فال، سيول'ااارلآ يمل:ذلك ئز ، 5لأتاأز 

•كمثل اللي سجل قي المجاهد ررمئل الثالثة؛ في 
مذيمفز لا الله، يايات الفابت الفائءإ، الصائأإ، 

الليث؟ل ني انئجاهد يزجع حش صلاة، ولا صناع 
•تغالن" 

خدفئاشمي،قال: بن فقيه صبما [ ١ / ١ ٩ ٢ آ ] 
حدثنات قال حرنما، رهئربث وحدثني ائوعوائه. 

حدثنات قال شيبة، أبي بث بكر أبو وحدقنا • جرير 



الإسنادبهيا ■ ■ ■ ئهثل ص كلهم، ~ أبومعاونة 
.يحوه ُِ ٠ ؛• 

شضينظئالخإوائ،ئاو:
،محتلا، ئى معاوية حدقثا ت ق1ل ثوبه، أبو حدقثا 

قال؛محنلاح، أبا محنمغ أئة ، محتلا، بن ريي عى 
بثترئاو:ئغءئدض]_ خيض 

آعمللا أذ أبابي ما ■ زجل فقال الله. زشول 
الوفالحاج، أسقي أذ إلا الإمحلاح بغد عملا 
الإنلاجيمد غنلأ أغض لا أذ أبالي ئا آخز: 

الآح-ز؛وئال الح_رام، نمجد ١ أغمز أذ إلأ 
فزجرهمقلتم، مئا أقثنل الله تبيل في الجهاد 

الأنهء.،إأ-ننكإسقاقائاه فويب: في )خ(;»_ ق0 



هو

لآتزفغواأضاه؛بمدض: ووواو غذ_
إذاولكي ' الجمعة وهونوم ه اللي زشول 

اختلفتمنما مانثفقئتة دخلت الجننة صلئت 
زعنازةآئاغ سقاته ه الئة فأيزو فيو، 

الأنة[ ١٩:]التوي_ة أش؟؛؛ ءانى 'كتن أقزام ألننجي 
•آجرها الث 

ؤضبمغئداشينضال
حشاف،ائى بمني، يخئ، خدفثا قال؛ الدارمي، 

محسمغأئة نيد، أحتريي ت ل قا ٌته، قعا حدقنا ت ثال 
تبشم بى ١لنعمال حدقني قال سلاح، أبا 

حدثيشل . ...١^ ننول شر بمد نحث 
أبي



محال؛قغنبا، بن مئلمة ئى الله عند يبما [ ١  ١٩٣ ت
أنسض ئات، ص سلمة، بن حماد حيفنا 

أؤالله سبتل في رالعدوه ٠ الله وسول قال ت قال 
■اذساومابجا" بث حيز نزحه 

اأخرن: ال قبمشن، بن نتجن >محأ [ ١  ٩٣٢]
بنبجل ص أبيي' غذ حازج، أبي الخنينبث غني 

ر>والغيومقال؛ ه الله رسول ص القاهدئ، سعد 
•^اآ؛ وما اشمئمثاكسا ش منض 

ووهبربثتجف أبي بذ أثوبي [ُ>محا لب"اآا/١ 
 0 j :)منحيز رزخأ أؤ الله بز في ءذوْ ررباب )خ

.فيهاء' وما الدثيا 



بج؛جالإاةتلخ!

ص، شمناذ ص ، وكيع حدقنا I محالا ، حزنمؤ 
و.البي ض سم، بن سهل ص خازح، أبي 
الدئنامس حئر الله سييل في أزنزحه ررءذوْ • قال 

ومامها«.

ئززافئال:خئقثا ]جما[وصبمأاينشمحر، 
ذكوالص تبيد، بن يخيف غذ قعاويه، ابذ 
اللهننول قال قال؛ ئريرء أيي عث صالج، أيي 
الحديثزتاى .(( .أميي. مذ وجالا أن رالولأ • ه 

منحيز أوءدوْ الله سر ئي >اولزؤحه فيه؛ وقال 
■ومافيها؛؛ الدئتا 

سنبؤإسحائ ثيث4 أيي أبوذكربن وصبما [ ١  ٤٩٣ ] 
بيلأبي واللمظ - خزبؤ ووهثزبث إبراهيم 

:الاخزان وقال اختزنا، : اشمحاى قال ؤإتخاق'. 



بننمد غى يزيد، بن الله عند النمرئ خدئثا 
شريكبن ثرنيل خدشي قال أبون' أبي 

:قال الحثلئ، الرحمن عبد أبي عن المعاقرئ، 
ررعدزهت . الله زشرل قال يمول أيوب أبا سؤعثا 

الئمشغك شنت مما حير زوخه أؤ الله سل في 
.وعربت؛؛ 

،نيزاذ م اش د ضس 
قاو:خدثئاءئلأام،ضضاشين

أيونأبي بن تعيد أحبريا ٠ قال التجازك، 
خدشي؛ ثنهقاواجد ص قال • ثريج بن وخيوْ 

ثزنيلئثهمد،ضأ;بىضالإض
قالI يمول الآJصارئ أيون أبا نسيغ أئة الحبلي، 

شواء.مئلة. . .الله..ننول 



خدئثات قال ، قلمصوو صبماسعيدنس [ ١  ٩٣٥ ]
أبوهايئحدقنى ت قال وهما، بن الله غبي 

اكؤص،صوضاصامح،مح
رريات ئ1ل الله زشول أف ، ١^!،^ سّعيد أبي 

اديننبا ثالله رصي مى ضيي، أبا 
لهافعجب ، الجثه،؛ لة وخنث ثبثا، وبقخمد. 

،سي الأزشول يا غلي أهدها ٠ قفال ، سعيد أن 
مائهالغني بها يرفع راوأحزى ت فال لم ففعل، 

بننكفا ذزجتين فل بمص ما الجئة، في لزجه 
الله؟زشول يا هي وما ٠ قال ، والآزصرا؛ا الشماء 
والجهادنييالله الإيمان ؛ الاعماو أفصل ررباب ؛ خ( )ق 

سيلس«.





ءئغالإ1ةيلأأ

إذأزأئث ؛ ثال فك؟(ا را'كئم، ت ه الله ونول 
قفاناحطاياي؟ أثكقزعئي ؛ illسيل في ئتك 
محتسبصائر وأنث ررئعم، ت ه الله ننول 

الدين؛قانحنريلصىلئق-وءنزئذبي،إلآ 

 \x\v\\ بنزئخئد ثنية أيي بكربن أنو [ ١
أحبرئاقال؛ فاروق، بى يريد حدقنا قالا؛ مثنى، 

بنّخمني ص ' تمحز ابث ت بميي يخين، 
ئتاذة،أيي بن الله عند ص الممنرئ، شعيد أمي 
فمال؛الله. ننول إثن زحو حاء : قال سه أص 

يقغئن■ .الله. تسل في قتلئ، إذ أزأك، 
.الك،خدث،

سدلأضور،ئال:خدقا



mm

سمحني ص دساو، 
بنثمخئد غى عجلأف، ائى نحدقنا ت ئال ■ قض 
غنأبيه، ص ، قئادة' ش ض الم عيد ص م، 

زجلاأف : صاحّه عش أحدهما يزيد - النبي. 
01أزأث : ^lJ الشر، زهوعلى ام. أش 

.المفئرئ حديث لمعتي؛ . . • سسفيإ صربمثا 

الجصبن يختن بى ر'كرئاءُ حذمحا [ ١  ٩٣٧]
;يعيي المفصل، حدقنا ال؛ ق، الممحرؤ( 

غثاصابى وفو؛ ' غشاش غث ' فصاله اض 
الرحمنغبي أيي يزيد بن الم غبمء غث القشايي، 
أف، التاصي، بن غمرو بن الم غبي غث الحبيي، 

.اريابيمزبيلكم؛إلأالأين؛أخ(: )ل 







ىأئ ; قالواشبما؟ تئقهون غل : فقال اطلاغة، 
ففعلشئنا، حط الجنة مى سرح وئخى يشئهي 

صيتركوا لذ أئهم نأوا فلما مرات، فلاث بهم ذبك 
نيأرواحنا ثزد أن ئريد رث، يا • قالوا ينالوا، أذ 

زأئقلما أحزى، مرة سيلك في ئفثل حش أجتادنا 
•ئركواة حاجة له■؛ ليس أن 

حدقناقال؛ مزاحج، أني يإمحامنصوربن [ ١  ٩٣٩]
يخئينمة،غذسينمحص،

غذالكئ، تزيد بن ءطاِء غذ لزئرئ، اض 
هالئي أنى زجلا أف الحدرئ، تعيد أبي 

فيومائه ينسه المجايد : النامي أيصل إرباب • خ، رق 
.ضزإس«



يجاهدنيررزحز فقال؛ أصل؟ الثاس أئ فقال؛ 
تفال _؟ قم ؛ قال ا وومسهآآ ثماله الله ضبيل 

وييغزبة، الئة يعثد السغاب مى شعسا في ررمومن 
•شرلأ بذ الئاس 

1يا/ا[صطاطبنمم،ئال:ين
الزهرئ،ض مغمز، أحتزئا قال؛ الئواق، غئد 
قال: قال تعيد أبي ض يزيد، بن غننا؛ غن 

:فال الله؟ ننول يا افشل الناس أئ : زجل 
قال؛ه، اللي تئيل ني وماله يئميه بمابد ررمومى 

منشف في ننثني زجل راقم قال؛ _؟ قم 
شز،".مى الناس وينع يغنيزئه، الئغاُ-ا 



ضيؤسس، ئى محمد أحبرثا ؛ قال ، الداويى 
الإذابَ،.بمدا. مح،ضاينبجام.

رردمزلكُر'وأميهل-ففال''ردزجل،نيمح'؛ 

:قال اشمى، يخني نس يخئ صبما [ ١٩٤]*
غىأبيه، غى خانع، أبي الغزيربن عبد حدقئا 

س،ضفيممح5،ضزضلشه،ك
عناذممساق زجل لهم الئاص حنرمعام ررمن قال؛ 
منمغكلما فشه غلئ يطين الله، منبيل قي فربه 
والموتالفتل ينثغي طارغليه، فزغه أؤ خيغه 

محمحٌغاماكامدخلبق■ أخ، يح 
اس.سبيل في فنبه غئاذ 

عدو.من ومحاقه منه تمزع صوت كل ■ ميعة ( ١ّ 







1افيِافهامح-واو:ظشو،ن
،فيسنلم اوفاتأرإ غلى الله يثوب يم ، فتنثشهد 

•فبمتشهدا؛ ه الله سل في فئفاتل 
ورغيزبنقط أبي لا؛ا'\/ا[ُصبمأأثوتمبن 

عسزكيغ، حدثئا ت قالوا ؤأب-ومحبب، حزبؤ 
.مثأة الإشثاد يهدا ■ ■ ■ الرئأد أبى ص ، ينقياف 

حدقنات ثال ، زافج بس محمد كيبما ]ا؛؟ا/'اآ[ 
بن.اع هئص معمر، أحبمزئا ت ثال ، الرراق غبي 

غن، أبوهزيزه حدقنا ما مدا ت ثال ، مثثه 
وقالت منها سل'كزأحادبقا ق، الله زشول 
يمثللرجلنن الله رريشحث ت الله. ننول 
تقالوا ، ا؛ الجنة يدحل كلأهما ا الأحر أحدنخا 



هذافنلحُاُاريمفل ئأو: الله؟ زئول يا محقت 
إلىفتهديه الأحر، غلى الق يثوب لم الجثة، 

.فبمتنهدءالله ضل في بمجاهد P الإنلأم، 

محينأمحبويويأثمث<
؛يغنوو؛ ، همل إنما حدقا ت ئالوا حجر، 

قريرة'أبى ص أمحي' ص ، الئلأ؛ ض جعفر' ابن 
فيوقاتله كافر يجثمغ ررلأ فال؛ الله. وتول أف 

.الثارأنداء
:فال الهلأئ، غرن بن الله غط صبما [ ١ 

؛:»ظثتيئقللكنزانمثلإسضؤ0 
.الئاز؛،



|ظإوقاف

،محقي بس إبراهيم القزارئ أبوإشمحاقآ حدقنا 
عسأبيه، ص صالج، أبي بن نهيل عى 
يجتمعانررلأ ه؛ الله زسوو قال قال؛ خريزْ لمي 
من: قيل ، الآخز« أحدفضا يضن اختخاغا النار في 
Pكافنا فل : قال الله؟ زشول يا هب 

ثدذ'ا؛«.

[١  ٩٤٣ I! إنحايىLقال؛اكفللئ، إبراهيم ئى صبم
عمروأبي عس الآء-ق-ش' عن جرير' أحبرنا 

جاءت قال الأئصارئ مشغود أيي عى الئنثائ، 
الله،سل في هذه • فمال محطومة، يثائة زجل 

الأمر.ق القصد : كاد ا( 
•اللب' س؟ل ثافآم ض غذحمل "باب ؛ خ( ري 





mm

جاءت قال مئغود أيي ص الئيتائ، 
رج--وإشاي،هشال؛إدي،أبدغبي

تزجل ال فقررماعئدي؛؛ ت فقال احملني، ف
ضضثة،ةةال

أجرقلة؛فل حير غلث ذل ررمث الله.؛ ننول 
.فاءأياا

ال;]؛؛ا'ا/ا[ضسيىينإص،ئ
بئربسوخدش قال؛ ■ قوس بن هثشث أحنرثا 

ثنته.ص جغفر، بى مخئد آحبزثا ل؛ قا لد، حا 
حيفناقال نافع، بس مخئد وحدني قال؛ 

عن*كلهم، — ش_متال أحترثا ت ئال غثيالئراق، 
الإشاد..بما.الآَغذش.



ءثجالإأ>تلخ؛

حدفئات قال ثنته، أيي أبوبكربي [ ١٩٤٥]
حدقنات قال طقة، بى حماد حدقنا ت قال ، عئا0 

~نافع بس بجر أبو وحذش( ■ أني ص قابت، 
حماد،حدقنا ت قال بهز، حدقنا ت قال تة، واللمظ 

أشل؛مى فتى أ0 أقس، ص ث، ف، حدقنا ت قال 
تجئوليس الغرو أيبمد إئي الله، رسول يا قال؛ 

فجهزلكن قد فإنه فلأثا، ررائت ؛ قال أجهز، ما 
يقرئكالله. رسول إ0 ممال؛ فأئاة ، قنوض^ 
،ا، له فجهزث الذي راأءط؛_ي ويقول؛ الشلأم، 

يه،ثجهزت الذي أغطيه |الآثه، يا ال؛ ق
ظصيحهزمصشلسرض)ع(: ل0 

■فئزوبه" 



ِةاذتإفئقامح

فيه.ثك نمازلث 

قال— ئئضوووأبوالطاهر بن تعيد وصبما [ ١٩٤٦]
حدقناتعيد وقال وف، اتى أبوالهثاهرأحتزئا 

عمروبئأحتريي قال؛ وف، اللوبي غني 
الخارث،صمحينس،صبمرين

اللهزتول غن الجهنئ، حالي بن نني غن نعيد، 
ففدالله سيل في فانيا جهز ارمن ؛ قال ئة أس 
غزا«.يحنرفمذ أهلهُى ش حلمة ومن ، غزا 
 Qخ(:»ظبأمسجمزءازنا((و(.

■موْ ق إلثه محتاج ئ ئءداد تحيله : الغازي تجهيز ( ١) 
يفعله.ب،اكان عن،• قام : بالخير الغازى خلف )٢( 





خدش■■ ال نمحبم، أبي بى ينيل خدقئا 
الحدرئ،نعيد أبي ص المهرئ، قزر أبوسعيد 

مىلحتالأ تني إلن بغئا بعث ه الله زسول أف 
أحذنغا،زجلنن كل بى ررلشعث ممال؛ هديل، 
.بنئ4ا(<والأجر 

أحتزئال؛ محا منصور، ئى ئ إنحا وصي [ ١ / ١ ٩ ٤ ٧ ] 
قال،انزارث، ضد ابن تغنى، المشد، عند 

غنالحضتن، حدفئا ئال؛ يحدث، أيي تمقت 
المهرئ،تولى أبوسعيد حدقتي • قال يشمف؛ 

اللهزشول أف الحدرئ، أبوسعيد حدقني ت قال 
.مثل . ..ضا ش مبه 

عدنانية.قبيلة • لحيان بنو ( ١ ّ 





|إء

حدقثا؛ ئال ثنته، أيي بهربي أبو صبما [ ١٩٤٨]
صقزم، بن عئمقة ص تمياف، ص وثمغ، 

اللهومول قال ؛ د1ل أميه ص ، بريده بن شانماف 
الهامدينغلى المجاهدئ بناء ررحزمه ؛ . 

الفاصدينمن زجل من زنا أئهاتهم، تمغزمة 
فنحونةأخله في المجاملئ مى زجلا يحلس 
غمقمن فناخد القنامة، يوم لة وئت إلا فيهم، 

.ظئغم؟اا نما ، ثاء ما 
حدقناقال؛ نافع، بس محقي وكش [ ١ / ١ ٩  ٤٨]

بنغلفمة غى مشعر، حدقنا قال؛ آدم، بى نحى 
حلسومي المجاهديى، يشاء حزمة في ررباب • ]خ[ ق 0 

,قحافةا( وناله أخله في مجاهدا 



بمني؛قال، : ئال أبيه غذ ، ثزبمْ ابن غن نزفي، 
•الأزوئ حديث بمش ه، النبي 

حيفنات هال منصور، ويبماءمحنعيدبى 
يهدا. . . مزقي بن غكة غن ، قشي غن ، ذ شمنا 

،آ، شئت ما حمتنايي من ارقئد ت وقال ، الإنثاد 
رضال:كإكازضلاشه،وق

ظةكم؟«.

ومحنيبثمثنى يبمامحمدبث لبمأبما،'ْها[ 
حدقثاالا قمقى، لإئن بئار—واللمفل 

غثثعتة، حدقنا ت محال جعفر، بث محمد 

•ه بمددالهاب ض حك • )خ، ل ه 
.>لأبممىأكئوذباي((



ولا؛ الأنة هذه في النزاع محسمغ أئة إمحنحاى، أيي 
[٩٥؛ال__ساء ] آلث__ومنينيم من ألفعدون سسثوى ئ

اللهفآمززشول الله( شبل في )والمجاهدوف 
أمابل إليه فشكا ، يكثئها يكتف فخاء ، نيذا 

منآلقعدون قتثوى ولا ت قثزلث صرازئة؛ مكثوح 
:ثغته :هه[.قال ]اس.عيرأزلألضزر4 اصن 

رئيص زجر، ص ئإبزامم، تعد وأحبزيي 
...[ ٩٥]النساء: ^صونه سترى زلا الأنة هذه في 

تروايته ض بشار ابن وقال • الترا؛ حديث بمثل 
صزجل، غث أبمو، غذ إبراهيم، بث سغد 
■ي ض ص 

خاه: ئاو أبوثزف، ا[وىبما ١;  ٩٠٠، ١٩٤٩]



أبوإسحاى،حدثني ت محال مشعر، ص بئر، ابن 
ألةع_لمونئنتوى ولا ت ئزنث لما ت محال لنزاع اض 
ممحوحام ائس 'قلمة [، ٩٥]\داء:آلثومنثزه ين 

ؤغ؛زأزلأكزر'ا،]س:ْآ[.فنزنت: 

ئىوسويد الأكنخئ عمرو بى صبماتعد [ ١٩٠١]
صسمتاف، أحتزئا ؛ ق1ل ، لمعد والئمظ — تعيد 

أناأئن : زجل فال : بمول جائزا ثمغ عمرو، 
فالشالجئة(( راني • قال قتك؟ إذ الله رسول يا 

وفيي• قتل حش قائل فم ، ندَْ في ثئ قمران 
•أحي يذم للنبي. رجل قال نوئي؛ حزني 

والرقى.الزمانة أصحاب : أي ; الضرر أيل )١( 
''يابسمنلنيصسمحنياّ"ك؛ رخ، ل ه 



حدثئال قا ثئته، أبى بن بكر أبو صثئا [ ١٩٠٢]
ض، أبيإنحاقَ عى ، نكرياء غى أبوأسامة، 

امحا؛قاو:جاء'زلكمحنييإنىي
المصحئ،جنابؤ بن أحمل وحدسا قال؛ .. 

ضبؤس، ابى • بمني بمسن، خدفئا ■' قال 
جاء: قال النرا؛ غن ، أييإثحاقَ غن ، وثرياء 

:ئثآذ الآئ_ضار، من فيل البت بني مذ زيل 
Pوزنولة، غتذة وأنك ١^ أ0 أشهد 
ررغملفذا؛ اليي. ممال متل، ختن فئاثل ثفدم 

النصرأبي الّ-صرض أبوبكربن صبما [ ١  ٩٠٣]
•محي،'^٠ الموؤ بغث باب " ؛ ؤ،)خ( 



بسوغبمد رافع نس ومخئد الله غئد نى زهارول 
بنثم ها حيفنا ت قالوا متمائة، وألماظهم — حميد 

توهو ش_لنمال، حيفنا ت ال قالماسح، 
:قال نابك بن أني غن ف1ت، غن انمزة، ابمل 

صنعتما يطر عيئا ثننحستة الله رسول بعث 
عنييأحد ائنئت في وما فجاء ، شمتال أبي هثر 

اشظنثتا أذري لا : فال - ^ الم وغئززثول 
تقال الخدفث، فخدلا ت قال ,، يشايه تعص 
طلنة،لنا ررإن ت فمال فتكلم الله زشول فحزع 

رحالفجعل ، مغنا؛؛ ظؤزب حاصرا طهزة فميكان 
تفمال المدشة، علو في ظهزايهم في يشثأذئولأ 

اللهرسول قايقثنى حاص-زا؛ا، طهره كان من إلا ررلأ، 
الإبل.بأحمائ.)ا(انمر:



بدر،إلف السئ-رخمت، شتموا حش وأصحايء 
ررلأه؛ الله ننول ل قفا ائق_شركول، وجاء 

،دوئة؛، أنا أكوذ حش شي؟ بئمح؛إله أحاد يثمدمى 
إلاررقوموا ت الله ننول فقال ، اJمشؤول فدثا 

يمولت قال ، الثموات غرصها جنة 
الله،ننول يا ت الاتحارئ الخماح ئ ■شؤذ 

،: قال والآزص؟إ اصواث غزصها جنه 
ررمات الله ننول فمال ، بغ بغ ت قال 

واللهلا، I فقال بح؟؛؛ بغ ت قولك عش يحملك 
لأزجاءَةأ0أكو0سأتيا،

مسئمزات فأحزج ، أنلها،؛ من ررمحإئك I قال 
أناليذ ت قال شم منهن، قام فجخل محزنه، 

للمدح.كلمة يخ؛ )١( 



جرسٍسِع|جق
٦آمحق ء ِ م ،لحثا0إئها هذه ثمراتي آكل حش حييت 

قائلهمالمرقم مص معة كاو يما محرض ت محال 

بسوكبه المحيى يخنح، بن يخقث صبما [ ١٩٠٤]
ويال، حدقنا هثئته قال . لتحئ واللمظ ~ ضعيد 
هغزافأبي عن ، سليما0 :قثئذ؛ثئ أحتزئا يختث 

ءفين بن اللي عبي بن بم أبي ص ' الجزئي 
بخضرةت وهو ، أبى سممق ت قال أبيه عى 

أبوابررإن ت . الله رشول قال ت يمول العدو 
رثرجل نمام ، الشئوفءا ظلال ثخت الجنه 
سؤنث،آئت ، قوسؤل أبا يا I فمال ، الهئئه 
تقال ، نعم ت قال هدا؟ يمول . الئه نمول 



عأأء^;:تع
الشلأم،غلتكم أقرا ت قفال أصحايه، فرجعإثئ 

إلىيسفه قشئ قم قأئقاة، سنتفه كشزجس تم 
قتل.حش يه قضزث الغدؤ 

حدقنا—ال؛ قحاتح، نس ثخئد حش [ ١٩٥٠]
قات،أنيئ1 : قال خئاد، خدقئا : فاق غفاذ، 

ازإلىهم.:مصمق1و:جاء'ئ
،زالقئه المزآذ ا بملموئرجالا معنا ابعث 
يمالالآئضأر مس زجلا متعئ إليهم قتعث 

ّخاليمام،نيء/نالقنآن
لنهاريا وكاثوا ، يتعلمون يالئئل ويثدازسوذ 

.غئة؛، ورصاهم السهذاء غن الله رصا ررباب ؛ خ( )ق 



السجدفى فنعون، قتي ا لميا ول يجين
لأهلالطعام يه ويشقروف محسعوظ ، ويحثطئول 

إليهم،ه اشي مبمئهم ، وللففزا؛ ، الصئوُ 
المك_-ال،يئأع_وا أ0 قيل قمثلوهم لهم قعزصوا 

قنصنالقنالأ ظ أنا شبما غنا طغ الض : ففاثوا 
حالحزاما زجل وأثى ٠ قال غنا، وزصيث غنك 
فمالأئئدة، حش برمج قطعئة حلفه، مى أنس 
الله.زشول فقال انكعتو، وزب محزن ت حزام 

تقالوا ؤإئهم ئتلوا، فد إحوائخم ررإن لأصحالأ؛ 
اكغنفزصبما لقيخاك محي أنا فبما غنا طخ الم 

*غلا؛؛ وزصيت 

الدينة.مسجد ق موصع الصفة؛ ( ١ّ 
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تهز،حدقنا : محال حاتم، بى محمد ُءش [ ١٩٥٦]
تمحال قايت عى المغيرة، تى شنئمال حدقثا ت محال 

مخيشهد لم به نسئيش غمي ت أقش محال 
أولت قال غليه، محثؤ ت محال ، ندواالله. زشول 

ؤإلغنة، عئبمث الله زشول شهدة مشهد 
الله.ننول مخ بعد فيما مشهدا الله أزايي 

يقولأ0 ثمهات I قال أصثغ، ما اللة ثتزايي 
أحد،يوم الله ننول مخ فشهد محال؛ ا عئزها 

تأنس لة فقال معاذ، بن سعد قاتثمتل ت محال 
تاع!هنوأآنثتصدقوأ يغال ؤ ت قويي في لاباب ■ آ رخ ق ه 

اصلوالخافة.)ا(سبم:



ءجالإ1إيو

أجدهالجني بريج واها ممال عمرو،أيلر؟ أبا يا 
فوجدت قال متل، حش فقائلهم ت قال أحد، يوف 

وءلُنةصزتة بم مى نول وقنا ، جتد0يخغُ في 
نثالؤتئغ غمتي أحقة ففالث ت محال ، وزمتة 
هدهوئولث ، بتثاييرأُ أحي!لا غزك قتا : النفر 
منمحيتهم ؛؟ itألثة ماغتهدوأ صدمأ لإئال ؤ الأنة: 

ثتثظزؤناب-ثأوأثبديلاهمن ؤمنهم حإد قمئ 
فيهثزلث أئها يزول فكاثوا محال؛ . [ ٢٣: لالأ-حزاب 

أصحابه•وقي 
به.الاعجاب أو ، الئيء على للتلهف كلمة وانا: ( )١ 

)آ(اوضع:دبيناسثإلاسم
أ>افها.; وقل الأصابع، : المان )٣( 
مات,: أي أحله، قفئ •' نحيه قض )٤( 



mm

زاللمظ~ بئار وابى مش بث مخئذ كغبما [ ١٩٥٧]
تقال حغمر، بى محمد حدقثا ت قالا مثنى، لإبن 

سمعغت قال مرة، بن عمرو عى شعته، حدقنا 
أفالآش_عرتي، موتى أبو حدقنا ت قال وائل، أبا 

أشايهءهال:يازشولش،ٌ زيلا 
بثدكر،بمابل ؤاأرج-و ، بلشنء يقابل الرجل 

اللب؟سبيل قي قمذ مكائة، لئزظ يقابل والرجل 
ررنيئاتلصئاففقاوزضلسه:

•الأب" ضل فهوقي أض 
نمروانس ثنته ر أبوبكربي [وصبما ١ / ا  ٩٠٧]

فهوالغلنا جي الله 'فلمه }غوئ قافل مى راتاب ت خ( )ق 
نينسر؛اش<ل



مح؛ةالأمحتة

محال. العلا؛ ئى ومحمد إنزاصم بن وإئخاق' 
حيفنات الاحروف ال ومحا، أحتزئإس_حايى 

صقيق، ث غى الاغمس، ض ، أبو 
الرخوض الله. زئول نيل : محال قوشن أيي 

،رياء ويقاتل ، حميه ويقاتل ثجاغه، يقاتل 
:M الله ننول ل محقا الله؟ مسل محي ذِلك أئ 

فهونيالعليا هي الله كلخه لقكون قاتل ررمن 
.سيلياش؛

ناا/آ[ضإسايىينإئرايإ،دال:
]وبنغش،حدسا ت دال يوسف، بن عيتئ أ•حتزJا 

اللهننول أئئثا محال؛ موسئ أبى ص ، شقين، عى 
.والغيرة الأنفة ت الخمية ( ١ ل 



منايقاتل الئجل الله، زشول يا ؛ ا فملئ.
مثلة.. .فيكر.، ثجاعة 

أحتزئات قال لم'هبما/م[وئن1إسخايىينإيايإ، 
قوضأبى ص وائل، أبي ص محور، غذ جرير' 

أفزطالمحلس.صاكال
،عصتايقاتل الرجل فقال؛ ه، الله ضيل في 

رقغا ومإلنه؛ زأمحثة قرقغ • قال حميه، ويقاتل 
ررمزفاتل: فقال ئابما، زاتةإلئهإلأأئةك1ل 

.يضماسافهونيسليس«

:قال ، ١^-،;؛^؛ ضيص ئث يختن ط َأل[  ١٩٠٨]
حو.ق1ا: ال قانمارث، بن حاس طدئا 

.بسداثللأزياءواك،نةاات رخ، ل 0 



aءأ٤الإا٤ي

غنيوئفث، بن يرقش حدقني : فال جريج، ابن 
ئريزهأيي غى الناس ئمرف، ت قال يشار بن سانمال 

حدئنيالثيح أيه—ا ت الئا>إ أمل ئايل لخ فقال 
ئغم،قال الله. ننول مس سمغغ، حديثا 

امؤالئأول رءإن تمول؛ ه الله ننول سمات 
يهفأتي انئشهد، زحل غليه القيامة يوم يمصن 

:فال فيها؟ غمك ففا : فال فعزفها، نغفتة فغرفة 
ولكنككدبت، ; فال انئشهذت، حتى فيك فاثلث 

يهأمز ثم قيل، فمد ، جريء يقال لأن ثلث فا 
ورجلالئار، ني أشي حثث وجهه ض فنجت 

فغرقهيه فاني زفزأالمزآن، وغئمة العلم ثغلم 
ثغلمثت فال فماغمكفيها؟ ت فال نغفثهفغزفها، 



كدبث،: فال القرآن، فيك وقرأت زغئث العلم 
المزآنوقرأت غالم لنفال العلم ثغلمق ولكنك 

غلنفنحب يه أمر ثم مل، فمد قارئ، نو ليقال 
غليهالله ونع ورجل النار، في ألقي ختن وجهه 

بعفهءا؛رفة يه فأتي كله، المال أصناف من وأغطائ 
منقنكت ما ; فال فيها؟ غمك فما ت قال فغرقها، 

قال؛لك، فيها أيمفث إلا فيها ينمق أن يجب نبيل 
قيل،فمد نوجواد، ليقال ئغلث ولكنك كدئث، 

■الئارا؛ يي فألم وجهه غلن فتجب أبربه نم 
أحثزئات ثال حشرح، ئى غلي اوصبمل، ١ ا/  ٩٠٨]

جريج،ابن ض مخئد، ابى ت بمني الحجاج، 
بننلبماذ غى يؤنث، بن يرئس حدقتي فال؛ 



لةفمال هزئرآ آبي ص الئاس ثمرح • فال بماو 
حديثيمض الحديث واقتص . . الئاثي. ثاتل 
.الحاوث بن حالي 

خدفئا: قال الؤ-نمن، أئوغئد تزيد بن الله غني 
منانئ، هأمي غن قريج، بى خيوْ 

رسممحنامح،ضضاشئن
ئغزويى ارما قال؛ ه الله رسول أل غمرو، 

فكيإلانمبملوا ، القيمة ضبميئون اللمه سئيل *ي 
لمثمان الثلث، لهم بذالآجزةدينف>، أيدجم 
■أجزنم؛؛ لهم ثم خميغذ محيرا 

.قيم، jlفاصيب غزا من ؛»باب ق)خ( 



■ئال ' امحجمي ثهل مح( 
يزيد'بل نافع أحترنا قال؛ نرقم، أبي ابن حدقتا 
حدقني•' ال شانئ، هأبو حدقتي ت قال 

أثوءبماصاص،صماشينض
مريةأو ءاؤي-ت مى راما ت ه الله ننول قال ؛ قال 

يلفينمحلوا فذ إلاتمائوا ، وثنلم ففروفثغنم 
إلاوتحاب، ثخفى 1^^4 أو طازقب من وما أجورهم، 

■تمأجدرذم،<

؛قال ، ئغئب بن مئلمة بن الله عند يبما [ ١٩٦٠]
ض، سعيي بن يخيث ض ، مالك حدقتا 

أزوزنربه ش هجزقة كائث فن ؛اباب ؛ ع( )ق 
لنئظ،والنئةضالآمحاوال



بج؛غالإامحج

إمحامم،صصينوقص،ص
ررإئظ: اللي. ننول ئاق : ثال الخطاب؛ عفربن 
لكنتنمس قوى، محا لإئرئ ؤإيما مالنية، الأعمال 
ززنولب،الله إلن فهجزثة وزنوله، الله إلن هجزئة 

يئروجها،امرأة أي يصينها لذئنا هجرئة لكثت ومس 
.فهجرئةإشماهاجزإك<ا

المهاجي،بن رمج ئى محمد وصبما [ ١ / ا  ٠٩٦ ] 
الغتكمت،أئوالربثع وخدننا اللث. أختزنا : ئال 

بىمحمد ؤحدقئ1 نني. ئى حماد حدقثا قال؛ 
الثمفئ.: يغني الوهابي، كئد خدفنا : قال نثر، 

اأمحزئ: قال إتخايىبثإئزامم، وخدننا 
وحدقنا. حيا0 بس الاحت—رشليمال أبوحالي 

حمص،-حدقا ت محال ثمير، بن الله عبد بى مخئد 



وحدقئا• هارول بس ويزيد غياث ابن : يغني 
خدفناال؛ قالهمدايي، النلأة بس مخمد 

:قال نمز، أيي ابن وحيفنا النيازك. ابن 
تعيدبن يحنن غن كلهم، ~ شمتاف حيفنا 

حديثومحي . حديثه زقغض مالك اسئاد 
المنبرغلى الحطاب بى عمر شمعك ت ل يشمتا 

ال:طقاذضائينشع،ئ
أئنغى قام—ش، حدقنا ت قال ملمة، بى حماد 

السهاذْطلن، ررمى ه؛ الله زثول قال قال 
.ثصنة<اولولم أغطيها، صادفا 

أعطنهاه.صادفا الشهادة طلب من ررباب ت )خ( ل 0 



سماثموخزئبسابميتى
وقال، أبوالطاهرأمحزئا قال . لخزملق والئمظ 
حدقتيت قال ؤهسا، بى الله عيد حدقنا حزفله 

بنتهل بن أمامه أبمحب بى تهل أف قريج، أبو 
غالئى أ0 جدو، ص أسه، ض حدقة حنق 

مثاؤلالله بئغه يصدق، الشهاذْ 1^،؛ نأل ررمن I قال 
.فراشهاء غلن مات ؤان ، السهداء 

تضاوالؤ-نمننن عبئ محقي [>^! ١٩٦٣]
غنالئتازك، نن الله غني أمحزئا : قال اوص، 

المنكدر،ين محمد بن عمن غى المخي، ؤهس 
:قال فزئزْ أيي غن صالج، أَوي غن تنق، غن 

^بننؤوثمبمدثلأست4اا



يخدشولم يفر ولم ماث من ا) ; ه اللي زشول قال 
سهم؛ابن شال . من ثغنة غلن مات ثمنه يه 

علنثاذ ذلك أة فنرى : الئتازك بث اللي ط قال 
الله.•ننول عهد 

مظهاوئنشس،شال:خئقا
جابرغث نمتاف، أبي غذ الاغنس، غن جرير، 

ارإنال؛ قفغزاة في اشي. مع ئا ت محال 
بمظسزنمبناولآموادنا،إلأ

■المرصزأ؛ حنشهم ضقبأ كائوا 
أحتزئا: شال يخى، بث ءوصبمايختن ١ / ا  ٩٦٤]

ثمحةأبي بكربث أبو وحدقنا ■ معاونه أبو 
■الش" ض انمرض حيشة س ر'ياب ■ خ، رل 



ءئ٤امحامحفمح؛

نحدقنا. زكيغ حدقثا ت قالا الأسخ، زأبومعد 
بىبمشن أحتزئا ت ئال إبزاهم، بس إسحائ 

عير، الإسناد بهذا الأعمش ض فلمهم، - يونس 
•الأجر" ض شرقيكم "إلا وكيع؛ حديث قي أل 

علمثفرأت فال؛ يخئ، بن يخمح، صبما [ ١٩٦٠]
طلحة،أنمي بن الله غبي بن إسحاى ص نالك، 

تدحلثاو . ^ ٧١زشول أل مالك، بن نس أص 
وكانتهثطعمة، ملخال بنت حرام أم غلى 

غليهافيحل ، الصابئ، بن عتاده ثحث، حرام أم 
قمليجكت، قم فأطعبمتة ، يوما الله ننول 
وهوانثيمظ قم ، الله ونول فنام زامنة، 

اربابامحنيامالرخآ-يفه 



جُهةاق

زشوليا يصحكك ما ت قفلمث ت قانغ يصحلل، 
فيعراة غلي عرضوا أئتي مى ررناش ت قال الله؟ 

علنتلوكا ، اليخر هذا قيح يزكئوذ >، الله ّنبيل 
لأطةاء،طاث

،الله ننول يا ت مملث ت قالت — ئال ايهما 
وصغقم لها، قدغا منهم، يجعلني أ0 اللة ادغ 

تقالث يصحك، وهو انتئقفل ثم ، فنام زأسة 
اشررن: قال الله؟ ننول يا ضحكك ظ : فقلت 

كماالله؛؛ سل في عراة غلي عرضوا أمتي مث 
الله،ننول يا ت قملث ت قالت الأوثن، في قال 
منررأئت ت ال قمنهم، يجعلني أذ الئة ادع 
ومعظمه.وسطه ; البحر ئيح )١( 

)مآ(الأمرة:كرا-يالأك.



فيالتح—ز ملءحا0 بئث حزاج م فنكث ■ الأؤلذ" 
حزجتحئ دابتها غى قصرعث مغاويه، ومحن 
التحربمكث.مى 

حدقأت ئال ، هشا، ٢؛ ظثث صبما 
صسعيد' بن يخشى غث لني، نس حماد 

مالك،م أنى ص حيال، بن يخيث بن مخئد 
أئائا؛ قالث — أنس حاله ومي ~ حراح ام عى 

وهومحاششهفل ، عندثا ممال ، يوما اليي 
أنتيأيى — يشحعك ما ت قفلت يشحك، 

ملهييزكيق أمتي من قوما ارأييث فقال؛ وأمي؟ 
أ0\ؤأق : فقلت ، افرلكصضهمةاا

ئمت محالش ، منهم١١ ررفإئك ؛ قال ، منهم يجعلني 



متألقة،شحك، وهو ~ أيقنا ~ فاستنفظ ئام، 
يجعئنيأف اللة الغ : ممك ، _lJ؛؛ مثو فمال 

قثززجهات قال . ررأئتمىالآؤلاو(اافال؛ منهم، 
فحملهاانتحر، في ففرا بمد الصامي، بى غتاذة 
محزكنقهابعله، لها قربث جاءت أف فنما مغة، 

.غنمهافائدئغ فصرعئهاُاُ 
الئهاجر،لثّجب-ن لْآ'بما'/آ[ُصبماْسين 

ضّبميد، بن يمح( غى اللط، أحبزئا قال؛ 
حراحلإ حالته عى نالك، ش أثي ص ئاف، حص 

يوماالله زُئول نام ت ثانش أئها ، ل ملحا لنت 
\فمك ت قانت ، يثتشم اسثئشظ فم ، مني قريبا 

•الأرض على الطرح ؛ الهمئ ، ١ ت 



ائتيمن ررثاش : قال أصذقك؟ ظ اا1ه، ننول يا 
.«.النخرالأحمر.نلهرغل.ا يزكنوف غلئ غرصوا 

■زيز بن حماد ث حد نحو دثر ئم 
لْا"ا'ا/م؛اذمح،ينمحتوي

وقو•إنماهيل' خوك ؛ قالواحجر، وائى 
اتثجغفر،ضمسينتالئمحتي،أى

اللي.ينول أئث يمول؛ مالك بئ أنس شمع 
.٠ .هند،هارأسة قوصغ أش، حالة ملحاف ابنه 

بنإتحامح، حدث ثجتقثئ الحديثف وساى 
•ف حثا بن بممح( بن وئخئد طلخة أيى 

لآأا<ا[ولأائنضينساصمحبجزام
 Qخ(:وبابزيالئياطوىي((يف(.



قال؛الئالمي، أتوالولد حدقئا ; فال الداريئ، 
بنأيوب ص سغي، ابن يغني؛ لتث، حدقا 

ئمط،البن ثزحبل ض مكحول، ص ئوسن، 
تتمول الله ننول سمعث ت قال شلماذ غن 

وإندمحابي، شهر صناع مذ حئر ولتلي يوم رروباط 
وأجرييعمله، كان الذي غمئة غثنه جزى مات 
•'،؛ الفتاذُ وأمن رزقه غلنه 

ااحترن: ال ق]أا"اا\/ا[ءشأئواطام، 
غذ' ثريج بن الرحمن عبي عذ وف، ابث 

بنعيذة أبي عث الحارث، بن الكربع عئي 
شلماذغذ الشمط، بن ثزحسل غن عمته، 

.وفتنته القبر عذاب ؛ لفتان ا( 



الابمشخدث سعني 

قوض•بن يون أص 

غلىئرأث فال؛ يختن، بن يختن آصبما  ١٩٦٧]
س،ءنص،ضبيضالج،ض

زجلا ا>بنئةِقال الثه. نشوق أف ، فزيرْ أبي 
الطريقغلى شوك همطى وجذ ' بطريق بمبي 

وقال؛، ؛؛ ijفعمر لة الئة قشكن فأحزة، 
،والعرى ، والمتطون الفطنون، حمته؛ 

■هكء ض،وابي-نيضر،ض 
والمنهلوفالمهلغون حنته؛ الشهداء ررباب •' رخ^ ق 0 

.الثي؛اسين؛ في والشهيد الهذع وصاحب وم3أ 
بطنه.بمرصى يموت الذي ت البطون )١( 
بالغرق.يموت الذي الغرق؛ )٢( 









المئترغلى وهوت ، الئو. زشول سمعث يمول؛ 
ت]الأنف_ال قووه ين ثاآسثلعثم لهم ؤأعدؤأ ؤ  I١١ يمول 

امحةاص،ألأإنامحةامحض،ألأإل•ا"ء،ألأإن 

حيفناقال مغروف، ئى هاروف وصبما [ ١٩٦٩]
الخارث،غئزوبن وأحتزيي : قال وف، ابى 

ضشمح،ضسمينغامثال:ث
ازصوفغلنخم ررسئئثح ت يمول ه الله زئول 

يلهوأن أخدكم ينجز فلا الله، وتكف—يخم 
٠يامهمهءا 

حيفناI محال ، رشئد بس داود آوصبماء ١ ا/.  ٩٦٩]

امحد'محمحينمحر،صمومح



سمىقال؛ \موذ\ووآ غيي أبي غى الخاوث، 
ءفتةينءام،ضاتيئ.س.يخ.

تئال المهام، بن رقج بى مخئد كيبما [ ١  ٠٩٧ ] 
عى، تعقون بن الحارث غن ، الئنتا أ-حتزنا 

محالاللحمي محقتما أن ، شماسه ثن الرحمن غني 
هدينبص ثحتيث امر؛ غبن لتجة 

JL J

لمه؛ الله زثوو من تمغئة ثلام نولا : غب 
تشمامه لإبن محقك ت الح_ارث _ال ه، ٤^١^٥ 
Uj  الز،وي غلم  ٢١١: محال ائة : قال ذالأ؟P

.غضئ؛،فذ ت أو — منا فليس ئركه، 

يرمنالذي الهدف وهو؛ الغرض، مشى ت لغرصان ا( 
إله.



ءنةال>امحئ

مصوروأبوالئئيجئى سعيد 1ِىبما [ ١٩٧١]
،حماد حيفنا ؛ نالوا سعيد، بى وكته العثكئ 

صفلانة، أبى غن أيون ص يند، ابن زفر؛ 
ه؛الله زئول قال فال؛ قؤباف غن ، أسماء أنى 

الصغلى ظ-اهمين ائتي مذ طاقه نزال ررلأ 
وممالله أنز نأتي حفن ■خيلهم من فصرهم لا 

.كدلك<ا#وغم : فشق حديث في ويس . كدلك<ا
حدقتات فال شسة، أبي بث باكر أبو وكيإمحا [ ١  ٩٧٢]

وكيغحدقنا ت قال ئمئر، ابث وحيفنا وكيغ. 
■حالي أبي بن بميل إنما غن كلأهما، ~ وغئده 
منءنافه نزال ارلأ \ذ~ئ. فوو في راناب ؛ خ( )ي 

.تموم حش غرالص أش؛ناهرين 



حدسا؛ قال نة، والكفئ — غمر أيي ائى وحيفنا 
صع-ذإ"-—نامحل، الفرارئ، قغيي؛ مروال، 
الله.رسول محثمنئا I قال المعينة ض قتس، 

الناسغلى ظاعريى أئيي قوم؛_ يزال ارلى : يقول 
•ظاهروذ؛ا وهم الله أمز ياتنهم حش 

حدقنات قال ، زافج بس محمد وكدب آ ١ / ١  ٩٧٢]
،فيس عس ، إسمابمل حدقتي ت قال ، أئوأسامة 

مسهعثت يمول شعتة تى المغاآت0 سؤنق ت قال 
نزوايابمقل • • • يمول الله ننول 

.يتواء 

بمار،بن ومخهذ قش بن مخئد ذ [ ١  ٩٧٣]
حدقنا■ت قال حغقر، مخفيبس حدقنا ت قالا 

نمرة،بن جابر ص حرب، بن ك بتا ص ثب، 



فائناالديذ مدا بنزع ررلث ت فال الئي. ض
مقومخص من عضابه عكي يقاتل 

الشاه.

ننوحجاج الله غيي ين هاروذ كش [ ١  ٩٧٤]
تمحال قخئد، بس حجاج حدقثأ ت محالا الشاعر، 

سغأئة أبوالزبير، أمحزيي : جرئج ابن قال 
هالله زشول ضغث ت يمول الأه غيد ين جائر 
الحم،غلى يقاتلون ألثمئ من طايمه ال فآ ررلأ ت يمول 

■امحاج يزم إلث ظاهريي 
حدقئا: قال أييمحزاجج، صبمامنصوربى [  ١٩٧٥]

.يته(، ؛،، JUBت رخ■؛ ق 0 



بنيزيد بن الرحمن ج ص حمره، بى يخيى 
لشمعثت محال حدقة، هانئ شيوش أل جابر، 

اللمورسول سممق ت المئتريمول غلى 
الله،يأمر قائمة أٌ؛-ي بذ طائفة ثزال ررلا يقول؛ 

يأتيحش حالفهم، أز حيلهم مس يشرهم لا 
.الئاس،أغلى ظاهرون وهم الله أقر 

أحتزئا؛ قال محور، بن و7،شإشخايى [ ١ / ا  ٩٧٥]
توهو جعفر، حدقا ت فال ، ح هشا بس ممز 

Iمحال الأصم بى يزيد حدقا ت محال ، بزقاق ابن 
غننواة ذآكرحديثا ذ سمتا أيي بن معاوية سمهسق 

علثس البي عن رزى أنمغة لم الئي.، 
ارفست ه الله رسول محال ت محال ، عيزة حدثا شره 



عمابهنزال ولا الدين، في يمفهه حيرا به الله يرد 
فثغلث ظاهريث الص غر يماطول النشلمع( يى 

.القنامة؛، يوع إر فاوأنم 

]ا-ماآ'ل؟'إا'ا[ءشسين
وفبا،بى الله عند عمي حدثثا ت هال وهبا، 

حدقنىت قال ، الءحاررثا بى عمرو حدقثا ت قال 

الئخقنغط حدش شال؛ حبب، أبى بن يزيد 
بنسكة عئد محت ت ئال اكهرتي ابن 

العاصيبن غمرو بى الئه غئد وعندة قحلي، 
شرارعلن 1كاغهإلأ لاتئو؛ : اف غثي فقال 

,المعاداة رالمناوأة! التواء ( ١ ) 
.ررباب ٠ )خ( ق 0 



اللةندغوذ لا الجاهك، م ئم الغلق 
أبلذلك علمن هم فبينا • غليهم ندة إلا بثي؛ 

اسمغممثه، يا ت سكه لا ل 
 Lوأم_ام، هوأعلغمته: قفال ا!له، عبد يمول ؛

نزالرالأ ت يمول ه الله زشول فشمغق أنا، 
ابرينقالله أنر غلن يفاتلوذ ائتي من عضابة 

تأينهمحفن حالمهم مس قشزْم لا لنيلهم، 
أجل،: الله غبي فمال . ذلكااغلن وهم الشامة 

صمشها السنك كريج رثنا الئة يبعث ثم 
مئحيه مثمال قلبه في ثمنا ثترلث قلا الخرير، 

غلميهبثزازالئاس يبش P ، لتصئه' الإيثازإلأ 
ئثومالشاغة.



بمةأمح''.ءيمح

اأحبرن■ ال نيحين، نص يحين ءد'محا [ ١  ٩٧٨]
عشاف،أيي ص ث، أيي بن ذازذ ض فشيم، 

اللهننول فاق قال؛ وشاص أمي بن غد سض 

.الئاءةاافقوم ختن 

جرير،حدقئا قال؛ حربؤ، رهئربى كش [ ١  ٩٧٩]
ءنم،صل،صفيمح5ئاق;ئال

.منة؛، ررباب ت رخ، ق ه 
.الشام أهل -م أراد ■' الغرب ( ١ ) 

^مرنيالخض؛؛قاتجدب)خ('' ل 0 





^أ[>ظئداشينضَينش
الزمرئوأبومحق أزني أيي من نإسئاهيل 

:قاثواتعيد، بن نكته مزام أبي بن ومحور 
-التميؤي يخش بن يخئ وخدتثا • مالك حدقئا 

ضئ،حدثك : كاِلك أة،ثاو:ئك واللفظ 
فالله ننول أف ، هريرة' أبي غن صالج، أبي غن 
ئومةأحدكم ينع الناJابا مى لُالسمرقطعة ت قال 

منئهثئر١* أخدكم فض فادا وشرابه، وطغامة 
ثغم.; قال أنله؛،؟ وجه-بمحعجلإد 

 0 j:)راناث^ضسهيناسفواهماشط)خ
■إدالأم'

.الحاجة ت النهمة ( ١ ) 



¥€قاء

حديثات ل ثا ثنته، أيي بن بتثر أبو وصثق [ ١٩٨١]
بنإتخاق' عن هئاح، عس هاوول، ش يزيد 
اللهننول أف أش، عى طنخة، أيي بن الله عتد 
عدوةيأتيهم وثاق ، لتلا أهلة يطرى لا اف كه 

أوعشئه.
حدسا; قال ، حري، رهئربى [ُصت؛- ١ ١/  ٩٨١]

همام،حدثثا ت محال ، الواريث، عبد ئ الصمد عبد 
طلحة،أبى بن الله عئد بى إتخاى حدثثا محال؛ 

ءني،ءنايىهسظَ،تيأئثئال:
كاللأئ-خو.

.نمرلنلأ!؛ من فدم لمن كزابيآالطزوق ؛ خ( )ل 





فدمرزإدا ت ه الله زشول محال ؛ محال جابر ص عامر، 
ممضف؛ضثث

.الئعثه؛، وفمفشط ، انئعينه 

حدقنات محال حسب، بى نحى وكدش [ ٢ / ١  ٩٨٢ت
■ح_اوذثات محال شعثه، حدقثا I محال غثاذأ، بئر زوخ 

الإشثادب.ظة.بما

وال:خ1قث1بشار، لآلأبما/'آاو>ظسمنين 
شعته،حدقنا محال؛ جغئر، 1بئ بمي، محمد، 

اللهعبئ جابربن عن الئعبي، ض عاصم، عن 
أذالغيته الرجل أطال الله.إذا رئول نهن ■ قال 

.طؤومحاأهلة يأتي 



حدقثات قال ، حسب، ئى يخئ ُصني [ ٤ / ١  ٩٨٢ ]
.الإمحنثاد يهدا . . شعته. حدقثا ت قال نوح، 

ذمةرينرضَ،دال:
عىقحاربؤ، غى ا رشميا0 عس وكيع، حدقنا 

الرجليطرق أل الله. ننول ثهث جايرقال؛ 
غئزاتهميطلئ، أؤ يثحوئهم، لئلا؛ أغلق 

حدقناقال؛ ئقى، نى مخئد وصم [ ٦ / ١  ٩٨٢]
الإسناد.يهدا نئيائ حدقنا ت قال الئحمن، عند 
ميهدا أذري لا : تفناف قال : جد\ص قال 

يلثمزأؤ تئحوئهم، أ0 ت يعيي لا؟ أم الحديث 
ئزاتهم•

والتقطات.الأحهناء : لعثرات ا( 





وآيهمحمد علن الله صلن 
والقد1نحالفني كفان - ٢١

:قال سيئ، إبراهيم بث اتخاى >'محأ [ ١  ٩٨٣]
صإئراييم، ص ننصور' غى جرير، أحبزثا 
قال؛حاتم بن غدئ ص الخاويثج، بن هماج 

المعلمةالكلاب ارسسل إئي ال1ي، ننول يا ئك؛ 
ررإذا; ممال الله، انم علي، فيثسكى 

،ر؛ يفل غك الله انم وذكزث الئغلم كلك أزنك، 
يفزكهالم ما فظن، اروان : قال قتلى؟ ؤإل : يلت،

.لاذادئ،الخئاووالأذالخ،ء)خ(تيف0 



:لائظل)إإ

أنمييإئي ة؛ لئك ، اا< مغهنس لكلمب 
نميتزرإذا ت هفال قاصيب، الصتد محالمئراض 

فلايغزمحي أصابه ؤإن هئن، يالمغزاضفخزي 
 ١١^.

تئال ثنته، أيي أبوبكريس يبما [ ١ / ١ ٩  ٨٣]
ابئكل،صبجان،ضمح،ضخئقئا
هلت؛ه الله زشول سألت ئال؛ حانث؛ بن غيظ 

أنسلترزإدا ت فمال يهده'الكلاب، قصد قوم إئا 
ثنافكل غلبجا الئه انم وذكزث النشه كلابك 
الكلث،ياكل أن إلا فظن، وإن غليك، أنقكن 

اإو<-يقون أن أخافئ ني  Liتأكل، أكل فان 
•نمل ولا ريس بلا سهم ت العراض ا ١ ر 

)مأ(الخزق:إصابةابارب



هلامنرفا من حالطهاكلاب ؤإن شه، غلئ أنشك 

الخنترئ،اذ قنبن الله عشي ٢[ تا'ا/ 
غن، سعته حدفنا ت قال ، أب—ي حدفئا • فال 

غئداشبنأبيام،ضاص،ص
غنس الله ننول سأك •' فال خاتم بن عزئ 

وإذافكل، دخدْ أصاب ؛رإذا ت فقال الجغزاض، 
،ذاكل« فلا ومدُا' فائه فقفل دانزصسي أصاب 

ررإذات ال فقامحق، غن ه الله ونول وتألث 
منةأكل فان فكل، الله انم وذكزت كليك أزنك 

:ئك ، شه« غلن أمتك إثما فائة فأكل؛ فلا 
أيهماأدري فلا آحر كلبا كلبي قع وجدت قاف 

ا.ك.)ا(الودو:



كبكغلن سشث قائما فاكل، ررفلأ I محال أحية 
*عيره؛؛ غلف لشم ولم 

حدثقات محال أيوب، بن يحئ وىِتح ٣[ / ١  ٩٨٣]
بنالله غئد غن ثغنة، وأنحريي : قال علئه، ابن 
سمىيمول النمى سمغث قال الشمر، أبى 

غنه الله رسول سأك يمول؛ حاتم بى غدئ 
فدكزمثلة.. . المغزاض.

•قال ، اكدؤ( ئافع أبوبكربي ُءش [ ٤ أ/  ٩٨٣]
خ—دفئاقال؛ ثنته، حدقنا قال؛ عندر، حدقنا 

ذكرقغتة،ناس، وغن الشمر. أيي بن اللي غئد 
تقال حاتج ئئ غدئ سمغق  '•قال التشي، غن 

بمثل• • • المغراض غن الله. ننول سألي 
.ذَلائ،



نمر،بن الئه غني سدين ه[ُ>محا ]'اااا'ا'/ 
غامر،غن ، ء زكريا حدقثا ت قان، ، أيي حدقنا ؛ هال 
يالله رئول تآلث، : قال خاتم بن غدئ غذ 
فكله،يحده أصاب، رزما ت هفان، المعراض صيد زذ 
صنيغن زشألتة ، فهوومدا، يغزصه أصاب، وما 

منةياكل ولم غلنلث، أمشلف، ررما ؛ قفال، الكل 
كلياآحز، JiLpو-جدمحث، قاف أحدن، ذكاتة ؛LJ فكنه؛ 

ثاكل،فلا ، قتلة وفد مغة أحية يكول أن تحثستا 
غلنفوكزة ولم كلملث، غلن الله انم ذكريث، إك 

•٠؛^?" 
أختزئا: ثال،[و>محاإنخlيىبنإمحاهيم، ٦/١٩٨٣]

والنحر.الذبح ت الذكاة )١( 



بنركرياء حدقئا فال؛ بوص، بس بمسث 
الإثثأد..يهدا .زائدة.أبى 

،الحميد غبي بن الوليد بن محمد وكذمحا ٧[ / ١  ٩٨٣]
حدفثات ل سا قجعفر، بن محمد حدثنا ؛ قال 

ح،1-شات ئال قئروق، بن معيل غن ثغيه، 
لناولكذ ~ خاقح بث ^؛؛٥ سعث ت قال الئعبي، 

سألألة س ا الئهرين' بونبطا' محدجيلأ جاوا 
اشتيهقال:أنمحنيشظاقئ

 Cأ>باتإذاصاسبيةلمبجسم)خ(:يف
.الذ.ظوا(

اياسواممُ:لا(الردطا
•اليمن زئ من ■' النهرين ، ٢ ت 





ج-ظكمحإالإ؛

قتلومحي عيره كلبا كلبك فغ وجدت ؤإن محكلة، منه 
رميتؤإن قتلة أيهما ندري لا محائك فأكل؛ فلا 

فلميوما عنك غاب محاق الئه، انم فاذكر ضهملغ 
وجدنةوإن ■، شفث إن فل سهمك أفز إلا فيه فجد 

.فاكل؛ا محلا الماء في غريقا 
حدقثات هال أثوت، بن صبمايحين [ ١ ٠ ا/  ٩٨٣]

ينس،هال:أمحزناب،ض
شاك: هال حاتع بن غده عن اشئ، 

نميتءرإذا ت ال فالصيد، غن س الله ول زين—
محغل،محتل فد وجيفه محاذ الله.؛ اسم فاذكر سهمك 

محتلةألماء فدري لا فائك ؛ ماء في وي فد وجد0 أف إلا 
.١٠نهمك؟ أو 



حدقثات قال ، الشرئ ئى اد هئصبما [ ١  ٤٩٨ ]
محبهثت قال شزيج، بن حيوه ص ، المتازك ابن 

أحتزيييقول؛ الدق—نقي يزيد بى ربيعة 
قعلنةأبا سمغت! I قال ، الله غائي أبوإدريش 

تقملث الله نسوق أثثت ؛ يمول 
يرضمسمألخثاب

بموبي،أصيد صبمت وأرض آيتهم، قي ئاكز 
ليسالزى بمني أز النعل—ج بكيي وأصيد 

تئال ذبك؟ ص نثا يحز الدي ما ئا~يوتي ، معلم 
وعنياوم1دلإ والكلبا يالموم الصند رأباب  '•خ( )ق 



فيفأكلون كثابؤ أخل فوخ يأزض أئكم يكزن ما ررأما 
محاذفيها، ثأظوا فلا عيرآمحهم زجدئم ءإن آنيتهم، 

ذكرثما وأما .١ فيهاكلوا نم فاعسلوها ثجدوا نم 
فاذكريموسك أصنت فما صني، بازصى أئك 

فاذكرانمعلم لكيك أصنت وما كل، فم اللي اسم 
لنسالذي وكإسك أصنت وما كل، لم الله انم 

بملعفاتيذكاقثمحل«.
اأحتزثI ال ق[ىٍشأئواطاهم، ١ / ١٩٨٤ت

:قال خزف، زهئزنن وخدشي : قال • وف ابن 
يهدا. . . حيوآ عى ~ كلاهقا — المقرئ حدقنأ 

خدثأو عثر ، الخيازك ابن شئوخوث الإنثاد 
■القوس صيد يدثرفيه لم وف ابن 



تقال الراوئ، مهراف بس محمد ءزٍا [ ١  ٩٨٠ ]
ضخئادبثخاِلدالخياط، خدقثاأنوعنداش 

جير'بن الرحمن عئد عث نحالج، بن 
ر>إذاءثف،ءذنيضت،ضي.قال:

لما مفغله فادزكثة غنك فعاب يتهمك زمنت 
•يئيذُ 

أييحلف،أحمدبن ]ْعآا/ا[وحشمخئدبث 
قنيحد قال؛ ءستتى، بث مغث قنا حد قال؛ 

عثشر، جتتربن بن الرحمن عبمء عث قعاويه، 
يدرلثالذي قي س الئي ض فتجف، أبي عث أبيي، 

.ينتيءا مالم ررفكلة ت بعدقلاث صئدة 
.موجدة؛؛الخند غئة ب رخ، ل "0 



حدقنا•' قال حايج، بس مخئد وحش [ ٢ / ١  ٩٨٥ ]
صالج،ثمغاويهبن ص نهيق، عئدالزخننبن 

فغيهأب—ي ض نكخول، غى ، العلا؛ عن 
الضد،في خديثة . .ايئ..ض ، الخض، 

ضنهيئ، ابى ■حل.فثا خام؛ ابى قال ئم 
بجربن رحئن الي عبص معاونة، 

فغيهأبي غذ شر، غذ الزاهرثو، زأبي 
،عنزأنةلميمضخديثالغلأ؛ . .الخض.

إلاثلاث بغد  '^١١:الكف في وفال تدؤزئثوئتئ، 
.ثن، أن 

ؤإفحائبثأبيثيه أبوبكربث آوحدمحا  ١٩٨٦ت
■خ(: )ل 





تهال الأيلي، سعيد بى فارول ومش ٢[ / ١٩٨٦ل
٠بمني عمرو، أحترئا ت هال ومي، ابن حدقنا 
■صة حدقشهايّؤ ابى أف الحارث، ابن 

الخض،فغلته أثي ض الغولأني، أبيإذ;بمس 
أنزضواش.شصأمئوذىسص

الئتاع.
اال؛أحمرنناهم، آ[وصشأنوال1

أنسبن نالك أمحويى ال؛ نوف، ابن 
بسويوص الحارث وعنزوبن ذق أبى وابن 
زافبن مخفي زحدقني : قال وعنزئم. يزيد 

•قغمر غن الزراق، غبي غن حميد، بن وغبي 
أحترثاI قال ، يحين بث يحنئ وحدقنا .٠ هال 



الحلزائوحديثا مال الماجشون. بى يوتفث 
بنبمموتينإب>اب( عس حنني، بن دعنن 

غن~'كلهم، صالج غى أيي، حيفنا ت مال شغد، 
بولسمحب حي ثقل الإسناد بهيا ■ • ■ الرفرئ 

صالغازئوثث؛وغضو،شامالآكوإلأ 
•الشج ناب؛_ ذي ؤل ص نهف •' خديقهنا قإف 

حيفنات ال قحزبؤ، رهيزنن ُءتيإ [ ١  ٩٨٧]
اينهتي،صس،صغبمااؤض،ض:

ف،نميا بن عبيدة ص حكتم، أبي م؛ بميل إسنا 
اب>الكذىذصشمحمحة،ضهمهفال:

.خرامءا فأكله الشناج من 
.ارتابمتهءا)خ( ل 0 





ءغالإا.إيو

حدفظقال؛ خيل، ئى أحمد ُء،بم| ٢[ ١!  ٩٨٨]
:قال أئوغواثه، خدقئا : قال ذازذ، بن تكاف 

،مهرا0 بن ميمون عى وأبوثر، الحكم حدئثا 
كلغذ نه>، اللي. رسول أل ' غبمس بن اض 
مذمحق ذي كل وغذ الشتاع، بث ثاب ذي 

الطي.

أحتزئاقال؛ يخى، بى وصبمايختن ٣]؛ / ا  ٩٨٨]
بثأحمد وحدقا قال بئر. أبي غث هشيم' 
أحتزئابئر أبو قال ئشبم، حدقا قال؛ حنتل، 

:قال غثاس ابن غن بهرال، بن ميمون غث 
••■مح،

حدقاقال؛ الجخدرئ، أبوئامل وحش [ ٤ / آ  ٩٨٨]



ميزال،بن منمون ض بئر، أيي ض أبوغرائه، 
■■الله.■ونول ئهن ال؛ فغثاس ابن غن 

.اوح؛مخثأ عن ، شغته حديث .يمثل 

حدقثات فال ة يوئش بس أحتئ وكيبما [ ١  ٩٨٩]
تفال جابر. ض أثوالزبتر، حدقنا ت قال وهئر، 

اأحترن•' ال فيخنث، بى تختن وح—دفئا 
بمئئا: حابرثال غث الزبثر، أبي غذ أبوخضه، 

هيرا؛ا'ثثلش غتبم.ةَ أظ وأثزغلبما الله. زئول 
مبزة،ا لنيجد تنرلم بث جرابا و3ؤئئا لمرم، 

تهمك ت قال ، ئمزه ثمنه يعطينا أبوعنئدة هكايق 

C  سماة،؛وما اكر دواب أم ش ب
.بأحمالهاالإبل ;أ(انمبم:



يمصنحا نمصها ت محال مها؟ ئضثعول محتم محس 
يومناهثكفيثا ، الماع من 'عليهأ نئرث ئم التئسي، 

\ويطص>وأجل'وئ الم، إر 
الثحر،ساحل عش وائهثنمثا ت محال هثأئة، يالما؛ 

اليخرصاقفُأُم ض كا فنقع 
،الغبن قيض دابة مي قإدا فأثتثاْ القنم، 

شضي لا، : قال P قنثة، أئوغتثدة; قال : قال 
زقياللي، نجل وفي اللي. ونول وثل 

وئخنشهنا غلته هأمحئنا ت محال ، اصقروم 
مننئثرفن زأيثئا ولقد ت محال ، منمئا حش فلائمالإ 

.بانمصأ الشجر صرب من الساقعل الورق ■' الخبط ( ١ ) 
ارملاسل.)آ(اص:

كبيرة.بحرية ممكة ت الخنبمر )٣( 



ِللقممالغإ؛

منةوغيغ الدئئ، يالقلأل غئنه وف 
مناأحلم، هلمد الثور، كقذر ت أؤ ~ 'كالثؤر الفذز 

وفهي هأئتن،تيإ غشززجلأ فلاقه أبوغيده 
قم، قأفاذهأأصلاعيه مس صلعا وأحذ غينه، 

ايىثرمحّا،أقغثرحوًاأمضر 
المدئةهدمنا ا قلقوشاق، تحمه مئ ؤئزؤنئا 

ررفز: هفال لة، ذلك هئمذا . زشول أيا 
،شيء لحمه مى معخم فهل لكم، الله أحرجة ررقأ 
انمن.فيها تكون القرة ■ الوقب )١( 

القطعةمنكلشء.)آ(صر:
الصدر.عفنام من العظم : الضلع )٤( 
٠للسفر التجهيز : الترحيل )٥( 

■الحمل ■' العير ( )٦ 





نمرحثة،غلئه، فخنلة جمل وأطول الجيش 
تال ئقر،فعييه حجاج في وجلس ت ال ق

زثالت قال وذك، محلة و'كنا ثدا غينه مى وأحزيثا 
يعطى"5—لأبوعيده قكاف ثمر من جراث معنا 
قلماثمنه، ثمره أعطاثا قم قتصة، قئصة مثا زجل 

محمده.وجدئا قيئ 
قال:اس، كاري؛، 

محييمول جائرا غمرو محتمغ ت محال 'ئشتال، حدقثا
،ثمجزائز قلاث نحر وجلا إف ت الحط جيم 
أبوعبيده.ئهاة قم ، قلاقاقم ، قلاقا

:ال قثية، أبى بن ضاف ا/  ٩٨٩]
بنهشاح غن ثليمال، ابن ت بمني غيده، حدقثا 

•الخمل وهو؛ جزور، حمع ت الحراثر آ ١ ؛ 



بنجابر ص كبمال، بن زف ص عزوة، 
فلاقماثة،زئخس ه البي بعئثا •' مال اللي غني 

...ذخيلأزواذث1شرفانا
حدفثاI قال خ—انح، بس محمد ُءش [ ٤ / ا  ٩٨٩]

تجعماللب، ص مهدي، بى النجمن عبد 
أخنزةالله غني جايزبى أن ، كشننماف بن وهسا 

وأمزقلايمائة ّتريه الله زُنول بغث ٠ قال 
فجفع، زادهم فش ، الجراج بن ^0 أبا غيهم 

،حشيقوئئا محكال مزود في زادهم أبوغيئده 
.ثننه يوم كل يصيتنا 'كاي، 

الخيش.من الطائفة ت السرية ( ١ ) 





بعثاالله ننول بخف ت قال الله عبد بن جابر 
•■ ■ زيلا عليهم وانثغنل ، أرضجهيثه إلف 

.متحوحدطهم 1لحدفغ ى ومحتا 

علنقرأت : فال يختن، بن يختن >مح1 [ ١  ٩٩• ل 
والختنالله غبي غى ئهابؤ، ابن غن مابلب، 

مغبي غذ ، أبثهناغث غيي، بن قخئد ابمي 
منمةغى ئهن ه الله زئول أف طال-ا، أني 

•الخنرالأسة لخوح وغذ حيبر، يزم الئشا؛ 
نمردابث ثية أبي بث أبوبم ؛اُصظ ١ ؟وا/ ' ] 

Iثال , شعتاف حدقنا ت قالوا ، حزبا وزهتربن 

■كبترة حجازية قبيلة •' جهينة )١( 
صضاضى«.حم 0



حيفنات قال أبى، حدقنا ت قال ثمئر، ابن وحيفنا 
زحزقلة،أنوالط_اهر وحدفني ت قال . الله عسي 
■بوئس أحتزيى قال؛ وف، ابى أحبرئا قالا؛ 

تقالا حميد، بن وغني أنحاى وحدقنا ت قال 
كلهم،معمر— أحترsا ت ئال الرواق، عبد أحبرنا 

..1^^.بذا لزفرئ اض 
الممرلمحوج أكل لص يرئس؛ حديث وفي 

الآذسئة.

ذاّينمحالخأؤائج
إبزاهمض بمموب ص ~ كلأهشا - حنئد ابى 
غنلج، حنا غن أيي، حيفنا ت قال شني، ابن 
قعلنةأبسا أ0 أحترة، أباإدرسزٍإ أل ا شهابؤ ١^؛ 



&Mmتاء 

الخمرلخوم ه الله ننول حرم ت ال ث
.الآَئكيُا'

Iقال ثمئر، بن الله غبي بى محمد وصلتا [ ١٩٩٢]
خدش: ئال الله، عنيد حدئئا ; ثال أيي، حدقثا 

الله.ونول أل عمر، ابن غن وسالم' ثافغ 
ئذضمضضص:.

حدئنات قال الله، غني بن [وصإز؛خازول ١ ١/  ٩٩٢]
;قال جريج، ابن أ-حتزئا قال؛ بكر، بن محمد 

وخدئئا: قال غق>. ابن قال : قال ئافغ، أمحزيي 
بميشئ،وقغنبذ أبي حدثئا قال؛ ■عمن' أبي ابن 
نهن: نمزقال ابن غن نافع، غن ذالك، غن 
أصحاب.وفا البيوت تألف التي ; الأهلية الحمر )١( 



ة':لاظامحإع

"هين،يوم الحتاوالاض أكل ص اللي. ننول 
.اخث1حواإلبجاالناش وكاف 

ذمميننيي،ثاو:خثقا
نالث: قال الشتايي ض ٠—شهر، بس عيي 

الاممة،الخئر ّ غن ، أوفيرأيهمر بن، اللي غئد 
مغونص محير نوم ائ 

مىرجة ى حمرا يلفو، أصبنا وقد ، الله ننول 
اذىئإذ لتغيير ئدوزنا قاف فنحرناها، الندينة، 

المدوراكفئوا : الله.أن زثول ادي ئث
حرقهات همك ، الحمرقئئائحؤج يذ ثعلغموا ولا 
راباببئة؛يالئهيء-ذلنوعالخنرالآ٠إئي■أخ، ق0 

-والأمر 







ضبئر، انس حدقثا أبوثرف ثال ~ إبرامحم 
النراءسيغغ ت قال عتند، بن قات عى منعر، 

الخمرالآممؤ.لحوح ض ئهيثا • يقول 
مال:[و>محازضزثملخزت، 

ضالئغي، غن غام، غث جرير، حدتئا 
أف. الله نمول أقرثا ت محال غازبا بن البرا؛ 
لمقم ، وثفبجه ييئه الآلإثة الخمر لخوم قلقي 

.يأكله 
تثال الأشج، أبوُسعيد وصبميم ،هبماُا/؛[ ]ئبماُا

صاث، غيانث ت بميي حمص، حدقا 
٠ثحوة يهدا • ■ • غاصع 



محال؛لازدئ، ا يونفت بس وطنأحمد [ ١٩٩٦]
■حدفئات محال غياث، بن حمص عقربي حدقئا 
:نال غثاس ابن غن غامر، غن غاصم، غن أيي، 

أئةأجل مى اللمو. ونول، غنة ثهن إئما أذوي لا 
حموتتهم،ثدهب أل هكرة الناس، حمولة كال 

•الحمر لحوم يؤ،-حنتن؛ قي حرقة أز 

،سعيد ئى ومحشه غثاد ويبتامحمدبن ]أهها/ا[ 
غن، إشاعيل ائس ت وهز ، خاتم حدقثا ت محالا 

: JLJالأكوع بن شة غى عتيد، أبي بن يزيد 
الئةإذ لم حيز، إثث الله. ننول قغ حزجئا 

,الناس عليص محتمل Iما والخإلة الخمولة ( ١ ) 
.ثJالآلإازانياونملهالأب 0



الذيايزم الناش أنشى علظ غلبجم، ضنها 
الفقكثثزة، يثزائا أرقدوا علمنهم نمحغ 

سيءأئ غلن الشزاذ؟ هدم ررما ت الله. ننول 
أي^؛، ^!١١محال؛ لخم، علئ ت محالوا ^ يوفدون؟ 

الفقحئرإسئأ، لخم علئ قالوا  ١١لحج؟ 
الفق، واكسزوهاء ر>أغريهوها، الله.ؤ؛ ننول 
:محال وثغيلمها! ثهريقها أؤ الله، ننول يا ؛ زجو 

.>اأوذاكاا
^^ادإنحايىينإنياممئدالت

عيتئ.بس وصمواذ مثغدة بس حماد أحتزثا 
حدقنامحال؛ النصر، بكربن أبو وصبما محال؛ 

الإنثاب.يحدا.أييكد.



نمي1ل،حينما ئال؛ ضز، ر ابن [ويبما  ١٩٩٧]
فثخنشا قال؛ أش ض محمد، عى أيوب عن 

بسحاويا حمنا حئترأصتنا الله. ننول 
'■البي. منادي فثاذى بلمها، فعلتحلما المزية، 

رجسقإئها علمها؛ يلمهياياكم ززئولة الئة إف ألا 
ؤإئهافيها يما المدون هانحئت ، الشيهنان عمل بى 

،فيهايما لتمور 
:قال الصرير، بلمهال ئى قخئد صبما [ ١ ا/  ٩٩٧]

نمنهشام حيفنا : قال نربع، ئى يريد حدقنا 
ضأش غش ب—تريث، ض مخئد غذ ، حشا0 

 Cنجش'' أو رجس نالها بئة ررباب ؛ )خ( ي■
•القذر الثيء ت الرجس ( ١] 



Iهفال جاع جاء حيز يوم ثاف لما I قال مالك 
تفقال آخر جاء قم الخمر، أكلت الله، ننول يا 
اللهننول فأقر الخمر، افنتت الله، زثول يا 

٣نسوزنولأبجايض
تقال ، ا؛ فخس ت أؤ ب رجش فاثها الخمر؛ لخوع 

.فيها يما المدور هاكفئت 

اككيوأبوالزيج قختف اءو>محايخمحين  ٩٩٨]
يخنثفال ~ لتخنف واللهنل ~ تمحي بى وكإ 

صثيد، بى حماد حدسا الآ-حران؛ وقال أ-حتزثا، 
عسعلي، بن ئحشد عى و، ليثا بن عئرو 

يومئهث الله. رنول أف الله، عند جابربن 
■الخل" ض أم في ا'باب ■ رخ، ق 0 



لخوجفي وأذل الأتجة، الحمر لمحوع حيترص 
الحيل■

خدفثائال؛ ح-ايج، بس نخمد ُش [ ١ / ١ ٩  ٩٨]
قال؛يزيج، انس أحتزئا قال؛ بكر، بى نخمد 

الليغبمت جابربى سجع أئة أبوالربير، أحتزيي 
الزحشوممر الخل حنتر رقس أكلنا : تمول 

ايهضالخارالآصوذهاذ1
أمحزنافال؛ م، ! أنواكلوصي [ ٢ / ١ ٩  ٩٨]

الدونئبمفوث وخدقيي : قال وف. ابن 
خدننا: الا قالنوقئ، محاذ بن وأممي 

الهث■ • • • جريج ابن ض كلاهفا، - أبو 
الانناد.

:قال ض، بن اش ض ش قممي 



بخقكق1ت1ء
ح،بثا ض ززكيغ، ث غيا ئى زحئص أيي حيفنا 

غلئفرتا ئحرنا ت ثانت أسماء غى فاطمة، غن 
ءهدزضواشهإأكإئاْ/

ل؟هها/ا[ضمحينمح،ئال؛أمحئا
حيفنات قال ، كرف أبو وحدقثا I قال , معاوية أبو 

يهدا. . بشاج. غى ا، كلأهف- اقة أبوأن
الاتئاد.

أبونبس ويخين يخمح، بى قختث وصبما [ ٢٠٠٠]
وكنق

محئاإسماطينبمقر'مح
شئلت يمول عمن ابن شؤغ ائة ، و ليثا بن الله عيد 

 oر>بابنيماكب؛ا)ع(:يف.











لاضاطك'خ

عشقزأت فال؛ يختن، تى يختن صبما [ ٢٠٠١]
بنأقاقة أبي ص شهاب، ابن ض نالك، 

أناذحلث ت فال ص غثا بن الله غني غمن ، سهل 
بنثه الله ننول قع لويد ا بن وحالي 
إليهفأهوى ، محئوذ يفتب اني ف، قيمونق 

اللاتيالنشوة بغضن فقال ، بيده ه الله ونول 
يماه الله ننول أحسروا I قنموئة بثت فى 

يذة،ه الله ننول فرفع —ل، يأغ أ0 يريذ 
^١١:قال الله؟ نازنول هو ١^١؛ :فقك 
،؛ أغافهااُ فاجدني قومي، بازض محكي لم ولكنه 

.اربابتنيأماكب؛؛)خ(تيف0 
أمْ.)آ(اءاف:



ززشووالله، فأمحُ فا-ئثزوتة'اُ : خالد فال 
يطن.

—جميعا — وحزمله أثوالتئاهر وٍش [ ١ آ/ '٠ ١ ت 
زف،انس أحتزئا حرملة قال وف. بن اض 
غنشهاب، ابن عن بوئش، أمحزيى : قال 
أفالانصاوئ، حنيف بن نهل بن أمانة أبي 
-الولد بث حالي أل أحترم س عظ بث الله عند 

معذحل أنة أخترة ■" الله سقث ٠ لة بمال الدي 
وهي- ه الئي روج نبموثة عش الله. رسول 
حنثابمدها فوظ - غئاس ابن وحاله حاقة 

.الحب الاجترار؛ ( ١ ) 
رربابثنيأماضث«.ت )ح( ل 0 



مىالخاوث بئغ حفيده أحثها يه قدمث ، محنودا 
أثملوكال ، الله. نرنول القنب هفدمت ئجد، 

ويشمئيه يحدث حش طعام يديه بئى يقدم ما 
الق،إلى شدة الله. زشول قآئوى تة، 

زفأحي—ت الحفنور الئشوة مى فمالت!مرأْ 
الصبهو ت ثملئ لة، فيئس يما ه ألله زيئول 

فماليده، الله زشول فرقغ الله، ريثول يا 
الله؟زشول يا الئث أخرام : الولد بن غالي 

فاحدييقزمي، ثازض يكن لم ونكثه ررلأ، : ثمال 
اللهوزشول ثمأكلتة قاجثرزق، ت حالي ثمال ، أغافة،، 

هينظز،فلإبجني.
حمتدبذ وج النصر ذكربث أبو رش ا ٢ آ/ ٠ ٠ ١ ت 



أنوبئ-رخدسإومحال أ-حترذي، ت غني محال —
،أب—ي حدقثا ٠ قال ، سعد بن إبراهيم بن يعموث 

صصالجينتحال،ضاينبجاب،ص
أحبمزة،أنة غئاس، ابن ض شم، بن أمامه أبي 

اللهننول مع يحل أثة أحتزة، الوليد بن حالي أ0 
~حالته وهئ — الحارث بئت ميمونق غش 

يهحاءث صب لحم الله. ننول إر محمدم 
ثحتوكاثث ثجد، من الحارث ينش حثثد أم 

يأكلالله.لا زتول زكالأ جغفر، بني ئى زجل 
حدبثذكريمثل تم ■ ٠ • هو ما بملم حش ثيئا 

ةوحدق: آخرالخدث في وزاد يونز، 
.. .خيرهافي وكان ئيئوثة، ض الأم ابل 



ة:ِلكظاظ؛

أحتزشاI هال ، حميد بس غني وكدنما ٣[ آ/ ٠ ٠ ١ ] 
،الزهرئ غن معمر، أحبزئا ت قال ، الرراق غبي 
عشاسامح، ض خنف، بن نهل بن أتائة أبي عذ 

تنمونهبنت في وحن ف اليث أتي •' ال ئ
نلكزولم ح-يييؤ-م، بجم ■ ■ ■ ٌنيم بغجتن 

.ميموثه ص الأصم ئئ يزيد 
 [ ٠ ٠ ١ /T ٤ ] بنثاش_ا بن الملك غيد وكيبما

تقال جدي، غن أيى، حدئيى ت قال الليث، 
بثنعتد خدش نال؛ يزبد، بث حابي خدش 

أحنرقأماقة أبا أ0 آككدر، ١^ غن هلال، أبى 
فيوهز ه اللي ونول أتئ : غئاس'فال بن اض 
.رابابمنة؛'ت )خ( ل 0 





ءناكمحإكو

تسال حمقينه، أنمي أبوبئربن كدمحا ٦[ آ/ ٠ ٠ ١ ] 
صالمحايي، ض م، بى محي حدقا 

،لمدسؤ يا غروس ذغائا ت قال الأصم بن يزيد 
قلمشثوئارلأ، دآكل غشزصئا، قلاقة إلئثا فرب 

حوله1كؤم يأكئز ؤآحتزئة، العد مئ غثأس ابئ 
آكلهلا رر ت الله. ننول قال ت بعضهم قال حش 

شما: غثامن ابن فقال ، أحزمة،أولا غنة أئهئ ولا 
ومحرما،إذمحلا سإلأ الله شي بعث محا ! ٢٧

وعندهميمونة، هوعند بضا الله. ننول 
أحزى،وائزأة الويد بن وخالث غئاس بن المصل 

اليمقأزاذ فك لخم، غك ئئبصحنال'ُ !ئ 
صب،أحم إئة متمرنة؛ لة قانت يآفل ف أ. 
،الطعام عليه يوصع ما ت لخوان ا؛ 



منفال>افيو

وقال، مط(( آئه لم لحم ))هذا ; وقأل ندة فكفا 
الويدبن وخالد الفضل منة فأكل ، ))^١(( :م 

إلاثي؛ مى آهل؛ لا متئوئه؛ وقالئا ، والمزأْ 
الله..زتول مئة يآئل قي؛ 

حميد،تى وغني إبراهيم بث ىبماإلئحايى [ ٢٠٠٢]
:قال جزج، ابن ض الرزاق، غط أخبزئا : قالا 

اللمهغني بن خايز منمغ أئة أبوالزبتر، أحتزيي 
يأؤ-لأف فأبن يقتب، . ١!^ رسول اتئ يمول؛ 

اثنيالمزون من ة لعلأدري ))لا : ال وقة مئ
.،؛ مسحت 

 C الصب؛،أكل قي ررباث ت )خ( ق.
ثيءإق ثيء من الخلقة قلب : المسح ( ١ت 



جِاكظاظع

\ئاذ تميب، 
عىمئفل، حدقثا ت قال أعص، بى الخس حدقنا 

تفقال الصب، ض ، جائرا ينأك ت ئاز \لأوإيو أيي 
Iالحطاب عمرئن محال ت زمحال ومحدزة، قعلغموة لا 
عيريه تنفع ١^^٠ يحرمة،إف لم ه الئي إل 

ولوكافمنة، الزعا؛ عامة طعام قائما واجد، 
.طعئثة هندي 

حدقنات محال ، مثنى مخئدبى }عرق [ ٢ ٠ ٠ ٦ ■١ ٢ ٠ ٠ ٥ ] 

صنصرة، أبى ص ذازد، ص عدف، أبي ابن 
)ا(الرعاء؛جعراع■

بؤي)خ(ق0 
.فسحت؛؛إنرافيل 



إئاالله، زسول يا ت زجل قال ت قال سعيد أيي 
تقال يمينا؟ ما ت أؤ — ئأمرئا ققا محنه بأزض 

تامقلم ، مسخغ« إنزايل بني من أنه أف لي رردكر 
قالدلك بغد كال قلما ت أبوصعيد ئال ض، ولم 

لطعامؤإية عيزواحد، يه لينقغ اللة.ث إف ت عمر 
إئمالشمئة، ةو1وي ؤوو'كار( ، الرغاآ هده عامه 
■الله. زشول عاقة 

 [ ٠ ٠ ٦ ، ٢ ٠ ٠ ٥ /Y ١ ] تقال حاتم، بى ئخئذ كش
سدونقئ،الأبوعقيل خدقنا ت قال بهو، حدقا 

أعزايئاأذ سعيد، أيي ض ئفنرة، أبو حدقا ت قال 
محءعايط في إئي ت قفال الله. ونول أش 

تا قملنيجبة، قلم ت قال أفلي، طغاع عامه قإئؤ 



ء:لكطكإع

ئاذاةقم ، قلائا ~ يجئة نلم ئغاودة غاوية، 
أغزايي،رريا ت نقال الثالثؤ، في س الله زشول 

بييمذ ٢ سط' غنن " غضب أؤ؛ ِ لغن الله إن 
فلاالأرض، ض يدبوق دواب فخهم إنزايل، 

أئهئولا آكلها نت منمنها، مدا لغل أدري 
•غنها'؛ 

 •V[ • حدقنات قال الجحدوئ، أبوكامل
بناللمؤ عبد غث بمفور، أبي غذ أبوغوانة، 

شعس الله زتول مع غزوئا قال؛ أوقن أبي 
الخراذ.نام غزوات، 

.الأمم من أمة ت لبط ا( 
.الجراهء أكزٍإ ررناب ت خ( )ق 



ؤٍإسحايىثيتة أبي ذكرني أبو وصبماء [ ١ آ/ ٠ ]٧• 
ض~ جميعا عمز~ أبي وانس إبرامحم ابى 

■الإسئاث بهيا ■ • ■ يعفوو أبي ص ' عقيّه ابن 
زئالعزوات، سع روايته؛ أبوذكريي فال 

أوسق I غمز أيي ابن وقال ا ست ت إسحائ 
.. . سبغ 

حدقاI قال ظى، ئ ظ 
مننشار، ابن وحدقا : فال غيظ. أيي ابن 

ض، شغثه ض ، لكيفا 

سبغت وقال ، ثاد الإسّيهدا . . يعمرر. أيي 
■ءروات 



خدثئا: ال همقى، بن قخشد وصإمحا [ ٢٠٠٨]
عسثعته، خدقنا ت فال جعئر، بس محمد 

مزرئا: قال مالك بن أشي ض زيد، بن هشاح 
غلتهفشعوا ، الفئهزان بمن أزئثا قاسشجنا 

مهاهأثث أدو5تها، حش فشعيش J Iال ، قلعئوا
إلنوفحديها منويا فبمث فدبحها، طلخه أبا 

قملة.س الله زشول مها هأثث ، الله. ننول 
[٠  ٠٨ /Y ٍُذيَ ١] خدقثا; قال خزبؤ، زهئزبن

بسيخيى دحدش ئال؛ • تملن بس يخيى 
.ررتابمالآرس،افي)خ(تتآ 

.أثرناها: أنفجنا( ١ت 
•الحجاز أودية من واد : الظهران مر ( ٢؛ 



محةامح؛ييلأ

الخاوثابن يغنى؛ حالي، حدقا •' قال ، •حبيب، 
الإننابسوفىمحا،ضتجَبجئا

•فخل'نها أو؛ يورثها بخثى خزيب 

؛فال الشرئ، معاذ بى الله عبيد وصبما [ ٢ • ' ٩ ] 
ثزيدة،ابن غن ، ئهمس حدقا ؛ قال ، أيي حدقا 

أصخايهزجلا؛_ المعمل بى الله غني نأى •' قال 
اللهزشول ثحدف؛ لا لة: ممال ، ٠ يحيف 
هائةالحيف؛ غن ينهن قال؛ أؤ ~ ذكرة ه'قال 

ولكنة، ١^ يه ثنكأ^' ولا القني يه ثضطاد لا 
الحنف«.ت»ياب)خ( له 

■ثيء بأتم، الرٌي * الخذف ، ١ ر 
إمم1ريراحواكل.)■ا(اس:



ذبكبمد زآْ قم العيي، ا زيمفخسزالس 
الله.كافننول أَل أخ؟زلث نق: فقال تخيف، 

ئندف!أزالأ قم الحذف غن يئهئ أؤ؛ ~ نكرة 
.لأأصمحئداوظا

تمحال ، معتد تى نلتمال ى؛زإأثوذاؤذ [ ١ آ/ ٠ ٠ ٩ ت 
٠٠ . كهفش أحترثا ت محال عمن، بى عئمال خدفنا 

.ثحوة الإنئاد يهدا 
:خدقثامحال قئى، 

:ئالأ بن؛هدئ، الرحنن جغفروغئد بن مخئد 
ذ،صيتا بن عفنة غن ، ة1ذه غى ثغته، حدثنا 

الله.زئرل ئهى فال؛ ئغض بن اللي بمت غص 
وفالحديثه؛ خسرفي ابن قال الحيف، غن 



غرولكنة المني، يمثل الغدوولا ينكأ لا ررإئة 
؛رإئها•' نهدئ انس وئال ، المنى" ويمفأ الس 

.اإغئنا< رريممأ يدثز: )٢ الغدؤ(ا، فثكأ لا 
 ٩[ ٠ ٠ T / ]ال؛فشة، أنمي أبوبغربس وصبما ٣

عىأيون غى علية، نى إنمابمل حيفنا 
منم—وبمن اللي بمبي قريتا جبترأل بمن نمي 

نهىق الله ننول إف وقال؛ فنهاة قال؛ حيف، 
تنكاولا صنيا تميد لا "إئها وقال؛ لحيف اض 

قال؛، الغنى" وفمفا الني فغز ولكنها غدوا، 
غنةنهن ه التق ننول أف أحدثك فقال؛ فغاد، 

.تلمتخدفن!لأأضغبما
.العظم ؛ السن ( ١ ) 



ءِلقنحإمحو

خدقناال؛ قعقر، أيى ائى وصبما [ ٤ آ/ * • ]٩ 
ئخوة.الإسناد يهدا أيوب ص الثقفي، 

حدقنات ئال ، ثنته أبى بى كيبماأبوبكر [ ٢٠١٠]
لآتي،عخانمالخدوء،ض
مح،غننياص،صظابينأؤس

:قال ه الله ننول ض خفصا قان : قال 
فقلتمفإذا ؛ شيء كل غش الإحتان كتب الئة ر>إن 

دبخ،الفأحسنوا ذيخثم وإذا I ة القتلفأحسنوا 
.ئسختهااولئرخ شمزفه، أحدكم ولنحد 

أحتزئاقال؛ تخئ، ئى نحى رصبماء [ ١ آ/ ٠ ١ ٠ ] 

وحدوالمقل الديج  pL_Ljالأمر ررياب ت خ( )ي 
.الشنزورا



أختزئات قال ، إبراهيم بن إسحائ وحدقنا . هشيم 
اقع'نؤو.تع؛ز؛ وخدش • القفي الوهاب عند 
وحدقثا. شعت؛ حدقنا ت قال عندو، حدقنا ت قال 
أحتزئات قال الداومئ، الؤحمن عند بن الله غئد 

وحدقنا. سمياذ عن يوسفت، بن محمد 
صجرير، أحتزئا نال؛ إسحائينإبزايز، 

سئادLJ.. . الخدا؛ حالي عى ، هولا؛ محل — منصور 
حديثه.ومعثئ علثه ابن حديث 

خدقئا: نال قئئى، بن مخئد >محا [ ٢ آ/ ' ١ • ل 
قال؛ثعته، حدثئا قال؛ جعفر، بى محمد 

يهط شفي وأن صيراليهانع غن الم ت»ياب، ل)خ( 
النولح.قزحأ«.



:قال مالك بن أنى بن زيد بى هشام تمغغ 
بنالحم دار نالك م؛ أنى جدي مغ ذحلت 
تقال ، يزهوثها دجاجة نضئوا قد قوم قإذا أيون 

ئضثزأف ه الله رسول نهن ت أنز ال فق
البجائم-

 [ ٠ ١ ٠ /T ]قال حربا، وهتربى وصيم ٣ Iحدثثا
•نهدئ بن ئحئن الوغني شبمد بى يحين 

بنحالي خدقثا : قال ، خس، بن يختن زخدفني 
خدقنات ال ق، أبوثرنّ_ا وخيفتا . الحارث 
٠الإشثاد يهدا . . . شعتة عؤ؛ ~ —كلهم أثوار،نامة 

تنال محاذ، ش ش اظ 
غى، غدئ ص ، شعته خدفنا ت ال ق، أبى 



سيننيضاينم،أني.
٠،، غزصا الروخ فيه قيثا فتحيرا ررلأ ت قال 

حدقنات ثال بشار، بس محمد صإنما [ ١ لإ/ ٠ ١ ١ ت 
ءساءتي، م4بس البمن بلوذجذ ئى قخئد 
مثلة.الإسناد بهذا . .ئعتة.

والئمظ— وأئوكامل قزوخ بى ثنتاذ صبما [ ٢٠١٢]
ضأنوغزانه، حدقنا : و1لآ - لأبى-قائل 

صضينمحقال؛مرابننمز
نأواقلما يثزاموثها، دجاجه ئتئئوا قد بثمر 

فغلقس عقر: ابل فقال عنها، عترتفرقوا ابن 
.هدافغز مى لغي اللي. زئول قدا؟إف 

.إليه يرمئ الذي الهدف • لغرض اا 





قال; ال قمحمد، بى حجاج حدسا •' ئال 
جابرينسبغ أص أبوالربئر، أ'محني • جزيج ابن 
قئءيمثل أ0 الله. ننول ثهن يمول؛ اللي عبمء 
صزلالدواب مى 

أوءأي؛؛؛ 



٣ت اتجهادمماب نابع 

اللهأمربتقوى إذا الإمام ق اب ب
٥. ............................أجر له كان وعدل 

اءالخلفبسعة اء بالوفالأمر اب ب
٥,ت .فالأولالأول 

فمنام الإمببيعة الوفاء ل منه باب 
...٨............... ٠٣٠ا؟-عنق فاصربوا نازعه 

١١ . ............لأثرة ا عند بالصر لأمر ١ باب 
منعواؤإن الأمراء هناعأ ل اب ب

١٣...........٠.........................الحقوق.



ئأر>ا.|يلمح■

ظهورعند الحاعة بلزوم الأمر باب 
٤١ .ت .ت.إل

وفارقالهناعأ من حرج فيمن باب 
١٧...................للعصبيةوقاتل الحإعة 

فميتتهالح،إعة فارق فيمن منه باب 
٢٠جاهلية 

طاعةمن يدا خلع من منه باب 
٢٢.............................جاهلية.فميتته 

٤٢ . ّ. .قحميع وهي الأمة أمر فرق فيمن باب 
٢٦. ٠ .....م. ..٠ ..٠ ٠ ...٠ لخليكن بويع إذا باب 

وتركالأمراء ارعلى الإنآكاب ب
٢٦صلوا ما قتالهم 



■وشرارهم الأئمة خيار باب 
الشجرةنحستا النمط مبايعٌ باب 

■■ ■■■■■■■نفر ألا عك المبايعة ق منه باب 
■■ ■ ■ ■ - ■ - ■ - ■ ■ ■ ■ الموت على المبايعة باب 
-. .الهجرة بعد البدو ل له أذن من باب 
الإسلامعلى الفتح بعد البائعة باب 

■■■•■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■والخثر والخيال 
جهادولكن الفتح بعد هجرة لا باب 
ونية

اشتدتلمن الخير الأمربحمل باب 
■■■■ب- ■ لهجرة ا عليه 

٢٩

٣٢

٣٦

٣٩

٤٠

٤٣

٤٥



اجرنهإذا ات المؤمنامتحان اب ب
٤٦■•■•■•■..•.-.................•■..المبايعة عند 

والطاعةالمع على المبايعة باب 
٨٤ ت ت ب ب ت ت ت. ت س ت ت ت. ِ س است0لال. في،إ 

القتالمح_ازو؛ ذي السن الاب ب
.ا،؛.............................والديلأمحاز.

إكالقرآن افربيأن النهي اب ب
العدوأرض 
٥٣. .....ها وتضمي الخيل بين السابقة باب 

٠٣الخلل 
يومالخثر.إك نواصيها ل الخل باب 

٥٥....القامة.



^!٣١۴؛■14^^ ٠٣!

الحيربنواصيها معقود الخيل باب 
٥٦الأجروالسيمة 

٥٧. ....الخير.نواصيها ل معقود الخيل باب 
٦٠. ......الخيل.نواصي ق البركة منه، باب 
٦١. ........الخيل.من الشكال كراهية باب 
"١٦..ّ. ك. ك. ّق وقفله الخهاد ق المغيب باب 

٥٦ . ......الاهسيل ل كلم فن مه 
٦٧. ....الغزو.عن التخلف ترك ق منه باب 

٦٨.،...,.,.............الشهادةقفل ل باب 

>ؤأجعلئلمس_ماتهألخ_آجهت قوله ق باب 
٧١..,,..,..................................الأنه



-•*/■بمإ

جمرأوروحة الله سيل ل غدوة باب 
٧٣.تومانيالدب اس 

باللهالإيإن : الأمال أفضل باب 
٧٦..اللهوابهادوسل 

كفرتالله سيل ل قتل من باب 
٧٧. ...................ّ. ......ق. ق. .....■خط\ي\>أ

٧٩. .الدين.إلا ثيء كل يغمرلّيي باب 
قئتلوا آك؛ى قتتقع ولا 'ؤ • هث قوله باب 
٨٠. ٣......الثهداء وأرواح ، آلثب نبيل 
هبقالمجاهد ت الناس أفضل باب 

٨٢. ...........ءق. .........الله.سيل ل وماله 





عنالخارج ة ونيابالعوث ل باب 
٩٤,^^....,.,,..,.........,........,,القاعد.

ومنالجاهدين، شاء حرمة ل باب 
٩٧فخانه وماله أهله ق محاهدا حلف 

لعيراد الحهعن نحلف فيمن باب 
٩٨. ...ملأمثوىآضدو0محالآية.ت وقولههق 

فهوقالله سل ق قتل من باب 
١٠٠..,...,,...,.,...,الحنة

١١٠ . ..٠ .١ . .ّ؛ ٠ .,ّ الغزو ق العيون بعث ياب 

اهمورفالثِهلااء عن الله رصا باب 



٢٤٢١^١ لأْدبمثزث ص

ناغهدوأهذقوأ بثال ء ؛ قوله ق باب 
١٠٧.................................•غلته4 

هيالله كلمة لتكون قاتل من باب 
١٠٩,................الأه.سل اليانيوق 

١١١والسمعة للرياء قاتل من باب 
١١٤غنم أو فأصيب غزا من باب 
أوورسوله لله هجرته كانت من باب 

هاا...............لدنيا،والميةوالأتمأل.
ادقاصالشهادة طالب من اب ب

يهمحدث ول؛ يغز ولر مات من باب 
١ ١٨هنف



١•■■•■■■الغزو عن المرض مه من باب  ١٩
١٢٠. ....................البحر.ق الغزو باب 
١٢٤. .................وفضله.الربامحل ل باب 

ونالمطعت ة مخالشهداء اب ب
الهدماحب وصوالغرق والبطون 
١٢٦. ..٠ .٠ . . ٠ ,..٠ . ٠ . .ؤ. الله محبيل ق والشهيد 

١٢٨. ....ّ ٠ُ . . شهادة الهلاعون باب 

ملقوأيدوا f ؛  iMه قولل اب ب
١٢٩.الرمي.تعلم ومن قوه، من ماآسثثلعتم 

تزاللا ه؛ النبي قول ق اب ب
الحقعلى ظاهرين أمتي من طائفة 

١٣٢. ......................حتنتموماوسائ.



محyيت

١٣٤.ز. ..بابسه.

١٣٦....................................،سه.باب 

١٣٨.منه.باب 

والحدبالحصب مرق الق باب 
واكرصءشاس.اااا.امما

والأمرالعياب من قطعة فر الباب 
١٤•اص إل باسل 

منقدم لمن الطروق كراهية باب 
٤١ ١ ٠ ّ  ٠٠ ٠٠٣ ٠ i -٠٠ ٠ ٠ ٠ ء . '٠ - ■ ّ ■ ّ - ■ ■ ء , .. . . .. . لي لمحمشر 

١ ٤٦. ..،.ء..ت..،.والذبائح.اسبي كشاب - ٢١

١٤٦. ..................والذبائح.الصيد باب 



يوكلل غبره الكلب شارك إذا باب 
١٥١.,..,,.,.,,,.,.........,,,.........,المحيي.

عندمة والتهام بالالصيد باب 
١٥٢.نااب.س.اا. ...........-اض.

العلموالكلب بالقوس الصيد باب 
٥١ ٤ . س.س س س . ...ب.. ب.ت انملم. وض 

١٥٦, . ,.وجده.ثم الصيد عنه غاب إذا باب 

سناب ذي م أم عن اض باب 
١٥٧,..,,,....,,...,.,.,..,....,باعال

١٦٠,,,,,,..,..,,,,,,.,,.,,,,,.,,,..,.,منه ما با 







٢٠..................الخدف عن النهي باب  ٠
والقتلالذبح بإحسان الأمر باب 

٢٠٣..............................وحدالشفرة

وأنالهائم صبر عن الهي اب ب
٢٠٤. ..............غرضا الروح فيه ما يتخذ 

' ٠٠٢




