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أوأاسامة نا هشامعن| بيه عنعالك.ةفوولهءزوج-ل واناعسةخافت من
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حالةفليقلاً حس فلاناان كانبرى أنه كذلك ولاأز ى علىالنهأ<دا وحدثذ.مه

درو الناقد ثنا هائمينالقام ح وثناه أببنوكر إنأفى شنبة نا سْمابة
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مةءن عمار عن اباس نن.
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فيد ور مها كم
فنارةة بند
طاق
نأقت
هاب
 :بدورالجار بالرحافيجمّع ال
ايه
ل"نهلار فيةولونياة_لانمالك اسلمكن تأعس
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أفىو
د أسامة بن ز بد فة
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معل
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ارجعن
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ا فتكامهفما!يصع وساق! لسديث عله * صرئ زهبربن حرب وتخ_د بن حاتم
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د قالعرد فق وقالالآخران ثنا يعقوب بنابراهم تنا ان

هناب عن عه ققااللسالم س
أج اب
تمأءباهر برة يقولسمءت رسولالله

باب اللهىعن
هدك الاسان
سار نفسه

صلى اللةعليه وس-لم يول كلأمتىمعافاةالاا جاهرن وان من الاجهارأن يعمل

الةدبعارحة كذاوكذا
العبدبالأيلعملا يثصمبمقدسترور بهفيقولب!افتلان
وقديات يسترهر بهقيهيت إسكردر نهو اص وكش ف ستراللهعنه قالزهبر وان من

المجار * صسّنْ مد بنعبداللةبنغبر ثنا حفص ودوابنغياثعن

سالملاتنيمىعن نأسر .بمنالك قالعطس عند اانبى_لى اللهعليهوسلما العاطس وكراهة
شالمذىتهعطس فلانفشمته وعطست الا
ماول يشمتالآخر فق
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فحشدمه
أنافترشمتنى قالانه_ذاجدالله وانك>مدالله وعداما أنوكريب ثنا

وخالد باعلناى-د رع ن سايان التيمى عن أنسعنااللننىصهلعىايهوس_-لم عثله
دن زهير ن حورب و دين عمد اللهبن ير واللفظ لزعيرقالا ثنا القاسم بن
مالكء نعادم ب نكليب ع نألى بردة قالدخاتعلى أنىموسى وهوفى بدث بنت
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طبنك
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|أفمبحمدالنه ف ألشءتتهوعطست -افلمدلتةفث_متهاسمءت رسولاللهص ل الله
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قائمفى ديقت هحول الماء#:سعحانه فقاللدياع_دانلةمااسيك الفلانلاسم
الذى سمع فالىسححانة فقاللهراعم د لم 7سالىعن!ا سمى فقالانىسمءت صوا

فى الس حاب الذىه ناماؤهبةوالاسق حديقة فل نالاسمك فاتصنع فيه 5قاالأما
اذئاتم -ذافانى انظا

منها ف 'ص_دق شلئهو ١ا كلأناوعمالى اماوأرد

فمهاثاثه وصاساه الجاد بن عمد ةالضى أخبرنااً بوداود نا عب ادلعز م بزن

أنىسامة ثنا وهببن كر-انبه !.الاسنادغيردقال واج ثلثهفى 1ما كا

باب من أشرك والسائلين ونالبسبيل * عمثئ زهير بنحرب ثنا اسمعيل تاراهم

ففعمله غيرالله

أخبرناروح بن القاسم عن العلاءبن عبد الرسجن بن يعقوب عن أبمةءنأفغررة

 3قااننلهتيارك وتعالى أناأغنى الهركاءعن
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راعى اللةنه صدبسًا أبوكر بن ألىشيبة نا وكبععن سفيان عنسة ةن ا'
ِ لقال سمعت جد باااعءاق قالقالر,سولاللهةص لاللهعل,موس امنيسمع |

إسمع أله نه ومن براتى برانى النه.ه وعريًا اسحق بن ابراههم كنا الملانى |
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عليهو-ل 0
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و زادوهاًسمع أحداغيرءيقولةالرسولات سنا
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املراشعى
س_عيد بونع

أخيبرناسفيان عن الولءدبن حورب
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قالسعيد اظنهقالابن الحرت بن أنىموسى فالسمعت ساءةبن كهيل قالسمعت
حددي |ا ومس معأأحدايةولسمعترسولاللهصلى النةعليهوسلم غيره.ةول سمءت
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رسولاللهةدبى ادنةعليهوس( بقول عثل حديث الور ى و
يأب النلكر
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نا سفيان ثنا الصدوقالامينالوليدءن حربهذا الاسناد » حرائنا قتسة

بالكلمة ووق

سنعيد
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ابن طل<ةعن أنىهر إبرةااس رسو ا

نا كر يعنى ابن مصرءن.ان اطادعء ن #دبنابراهم عنعبى |
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وماه
لمتكام بالسكلمة ينزلها فى |١تار تعدمابين المشرق والغرت ا
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مدن |]

ادعرال نا عمد العز بزالدراوردىعن بز يدبن اطهاد عن جمدبن ابراه |

ينحة ء نأفىهررة أن رسولالنةصلى اللهعليهوس قالان العمد أ
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عن عطسى

مة مايتبينمافنها عبوى نهناف اىلنبارعاد مابينالمشرق والغرات]|
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الزارض

عود فاستقوامن ا بارهاوعنوابهالكدين قأم هم رسولأاللهد_لى

الله

[أغليهوسم آنهر يقوامااستقواو يعلفواالابلاليجين وأمرهم أنيستقوامن
ظ اليثر التىكانتتردهاالناقة و وما اس_ءق بنموسىالانصارى ثنا أنس
!]ابن عياض

اا ن
تنى عمد اللهمج_ذا الاس_نادمة_إه غن
سهق
فير
تال
قوامن بئارها

||أواعتخنواه »* حهثنًا عدالله نس_امةننقمنب ثنا مالك عن ثور ن
[إزدعءننآفى الغيث عنأفهر برةعن الننىد_لى اللهعليهوس لم قال!١ساعى على

َ

الارءلةوالسكينكالجاهد فىسبيلالهدوسمة قاولكالقاملابفتوركالصاتملابفطر

 ١عدنئئن زهيربنحرب ثنا ادق بنعبسى ثنا مالك عن نور بنز بد
لبيه
عه ص
ةلل
لو ا
لل رس
اقا
||الدلىقالسمعت |باالغيث حد عن الى هر يرة قال

]أ وسم اكلايذتلملهأواغيرء أناوه وكاهات
لينجفى
دة وأشارمالكبالسابة والوسعلى
 #3دع

هرون بنس »مدالايلىو جد بن عسى قلا  65انوهب

ديرق

 ١عمرو وهواءنالحرث أكنبرا<_دته أنعادمبنعمربنقتادةحد نهأنسمع
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انهسمع عهانبنعفانء:د قول الناس فيه حينبنى

]| مسجد الرسولاللهص_لى اللهعليهوس_لم اتكقدا كثرتم وانسمعترسولالله
ا صلىاللعهليهوس_لم يشولمن بمنسىعحدا ا
]أ نىاطهلهمئلوقالحنة ورفوابةهرون ا

اول يتى  رج وان
دئئن زدير بن

|أحرب و_#دىينمئنى كلاهها عانلضحاك قالابنمثنى نا الضحاك بىناد
أخبرناعيد الج_.د بن جعفر فى أ ىعن #ود بنلبيد أنعمان ن عفان أراد
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اللقصلى اللةعايه وس ,تقول من بنىمسسجدا للهبنى الثةلفى :ةله و صوائساه
اى_عدقبنابراهلمحنظلى نا أنوبكرالحنى وعب_دالملك بن الصياح كلاهما
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' > حالما أبوكربنأنىشببة وزه_ير بن حرب والافظ لا كر قالا ثنا بز بد

 ١ابنهرون 4ئنا عبد الفرينبنأنىس_امة عن وهب بن كسان عنعىء_-دبن

| عميرالليىعن أنىهر برةعن النىصلى اللهعليهوسل قالبينارجل بفلاة منالارض
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ومقهتيبة بذكربه حدائنًا #دبنرافع نما
طلمتاعهلا
وس( وماد من البدق

حى بنآدم 'ننا زهبر ح ونا اسحق ينابر اهم أخيرناالملائى  -5اسرائيل
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ار لاكدان رالانخدلو
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فر يات رسوك لصيل اللعهليهوشم نار
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الى نحكون
قبلالساعة .

ابرنا وقالالاخران ثنا سفءان نعيتةعن فراتالدَرا عن ألىالطفيل

2

6
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ل

ل
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ب
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يهطان اداسيمة
شني
لاح
اليتوناذص

الغنائمقدعلةواسيوفهم

|ف

فى أهليم فر دون وذلكباطل فاذاجاؤ!الشام خر ج فاه ذهدون لاقتال

بسوّونالصفوف اذأقمتالدلاة قزل عسى إن ميم صلىاللهعليهوس فم
فاذارامع له اكات ا

 0فىالماء فاوتركهلانذان حتىهلك ل

نمه الله ده فير همدمهق حر ننه ا

عء_هالملاك بن شعيب بن الا

ببتقاوم الساعة
واروم أكتر | ثن|ىعابدالثةبن وهب أخبرفالليث بنسعد ثنى موسىينعلىع نأبيهف
قالالمسةوردالقرثى عند عرو بن العاصى سمءت رسولالله د_لى اللهعايهوس
الناس

ول
اعمرو
ملله
فبصر
يقول:ةومالساعةة والروماً كثرالناس فقا
تأ
مأسمءتمر* ١ركرك دراه سوير قا ألن قات ذلكان فيهلملصالاأر ؛
انهملا 1نعادس_دقتنسة وأسرعهم أؤاقة زهمصنيةوأ فشكي ل /
قالأقو

وخبيرهم لكين و يم وضعيف وخامسة حسنة ج.لة وأمنعه من طمالملوك صو

حرملة نحى التحيبى ينا عبد اللةبن وهب  2أبوشةرج أن عمدا7©1

يهوق ردالقرثى قالسمءترسولاللهه_لىاللةعليهوس
ن
ار
ءا
ثسحدن
رو :نالعاصى فقالماه
يقول:قوم الساءةوالرو م  0الناسقالفباغذعلا

الاحاديثالنىنذ كرعن كنك :ةوطاعن رسو لالله مل اشعليدزت | ن |ا

لدالمس وردقلت الذىسمعتمن رسولالت صب اللهعلي»وسل قفاقلال مر
ل
يأباقيالالروم

فىكثرة القتل

نيد ردج
ألدجال

لا

0

قدّنة واأج_برالا سعذد مصدية وة_برالناء

سا كيم وذ-عفائهم » #عائما “نبأكرنىبشيبة 0

عناعبناءة واللفظ لابنحر نا اسمعيل بنابراهيم عن أبوبءن جد '
هلالعن أفىقت.ادةل-ءدوىعن

سير إنجاز#العابرح

را | 03

ؤاءرج-لل لاس لههديرا الاناعب د الله.ن مسعودجاءت الس اعة قالفت_عدوكار

متسكما فقالان الساعة لاتقوم حلاتبقىسم

ميراثولابفربحغنهة6 0

أ
هكذاوحاهاحوااشام فقالعدو بجمعونلاهلالاسلامو معطماهلا

5ااقتالردةث_ديدةفبشت فشتررط المسأه
قلت الروم:تعنىقالنعروتد-كون عندذا

ترطةلوت لارع الأعاتخ رقتاو عدرز دهم الاي لففى هولاءوها

كغلبرغالب وتغنى الشرطة ميث_ترط الم:امونشرط:-للوت لائرجاعلاغال:
فيقت :لونحتى حز دنهم اللي ل ف.يمعو ورا لناب

اك اد
اح“
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8

دوزادفقال ,فىانرأبتهفلاتقر نك ع

:

أبوسعودسهل

نعمان تااعقة

نن حفص بنعاصمءن
الكو عن عبيد اللّهنءخبيب بنع بد الرح ع
إن خالد
رسول تفص ابنةعليهوس بوث_ك الهرا تأن سرغ ن كنز
قال
فهر ره قال
ع ذهب ذفنحضرهفلا باخ منهشيا ير

سهل إنعهان نا عقبةبن +الدعن

ب داللهعنأفى الزنادعن عبد الرجن الاعرج عن أنىهر برقال قالرسولالله

!+لىألعهليهوسلبموشك الفراتن سر عن جبل من ذهب ذن حضرهفلا ياخذ
تا دسا أبوكامل فضيّلبن <سين وأبومعنالرقائنى واللفظ لاىمعن قالا

 ١خالدبن | رت

نا عبد الجد_د بن جءفر أخبر  ىأفى عن سلهان نسار

عناعللهءن الحرثنننولفقال كنتواقفامع أ/نى”ن كعى فقاللاب.زال
ىلب الدنيافلتألاك
اسختلفة أعنافهم ف ط
وسليقوليوشك

سي

لانن سبلالله

الفراتأنيحسرعءن جبل من ذهب فاذاسمع به الناس

ٍ-رواالك-ه فيقولمن ع_:دهلأن تركاالناس بخ ذونمنهليذهين

بهكله قال

فيقدءاون عليهفيقّلمن كلماثةنسعةوتسعون قال أبوكامل فىحديثه قالوقفت
1وأنى”ن كعبفىظل

أجم حسان ره

عبد

بن يعدش واسعدق بن ابراهيم

واللفظ أعبيدقالا نا بحبىبنآدمبن سليهانمولىخالدبن خالد“نا زهبرعن
ل

طاح 20نأبيهعن أنىهر برهالل
أفى

معت العراقدره مهاوففيزها وفع
لود

سا

 6هدعلى ذلك م ار
إنمنصور نا

كان يق

عليهوسم

ضأرديها
الما مديهاودينارهاومنعت م ر

من حيث بدا نم
موءدم منحيث بداموء سد مم

ودمه

س_لهان بن بلال ع

عد ددن زه_ير بن حوب
سهيلعن

م

معلى

ررةأأن رسول
أبيهعن ألىهد ب

للهده_لى اللهعليه وسلم قاللانقوم الباعة ة 4حتى ينزل الرومبإلاعاق أوبدابق
:
8

باب فى فتستج

ن خباره ل الارض نومءد فاذاتصافوا قات
ج الهم جدش من المدينة م :

الروم

لانخلىينكو بين
اقاتلهم فيقولالامونلاوالل
وناو بين الذيسنسبوامن ت

لابتوب اللهعليهما بداويقتلثلئه .أفضل الشهداء
:اننافيقاتأوهم فينهزم ثلث
خو

ايفةت<ون ةسطنطينية فمنماه ميقسمون
ند النهويفت الثالثابغتنون بد ق

وحر وجالدجال
ونز ول عسى

بينمسم

4ةع
تفطبناحتى حضرتالظهر فنزلفص لى م صعد المرتنفطيناحتى حضرتالعصر ث
ززل فصلىم ص_عد المنيرمتاح ىعر بتالسامس فاخيزناها كانو بماهوكائن

باالبفىتنة
التى عوج
اكلوبجحر

ظا
نا
فنا
حعام
فأ

':

»* صصنا دوع يدانت عر وجد لاله اا

جيعاعن أفىمعاوبةقالابن الء_لاء ثنا أبومعاوية ثنا الامش عنثة 0
ا
عنحذيفة قالكناءندعر فقال أب>حفظ حديثر رات
عترسولالله
سيف
الان
توك
ققا
مال
لىء
افلىفتّئ ةكاقالقال فقاتأنا
_ق
لكق ر
جهللفهىومالهونفس_هو ولدهوحاره كتر0
صلى اللةعليه وس_لميقول فتنةالرأ
الصياموالدلاةواكه -دقةوالاص بالمءروف والنهىعن الك رفقالع.رلس هذا
أريد اهأأر هالتى»وج كوج الببحر قالفقات مالك وطا بإأميرالمؤم_:ين ان
دت:لك و ددنهابايامغلقا قال١افسكسرااليابآميف سوقالقلتلابل»بسر قالذ
أسرىآ لاضاق يد افال 130خاريقةيل كابيرامن الياجكل نعم ابعل ظ

نلى
دإةا
_للء
أن دو نغ
<د ا
تهحد مالس بالاغالمط قالفهمناان نسآل ح د يفة مره 1

الناتفةائالمسروق سإهفسألهفقالعر وئناه أببوكر نأ ىشيبة وأ3
س_عيد الاث_ج قالا 'ننا م ح وائنا عمانبنأنى شيبة ثنا جرير ح

عمر تن!

ا اس_عدق نن(,براهيم أخنيرناعسى بن بونس  2وتنا ابنأ
وثن

3

حى بن عسىكاهم عن الامش مهدا الاسنادنحوحدي ثألى معاوبةوقحد :ف
عسىء موعن

عنددق قالع

ديفةيقول

و

1
1

ابنألىعمر]
3

تنا سفيان عن جامعإنأبى راش د والامش ع نأف وائلعن حذديفة قالقالع,
من حد تناعنعالفتنةواةةص+ 1ديت

بحو حد يهم

د

ممدن.ث

وتمدبن خاعمقالا ثنا معاذ بنمعاذ ثنا انعونعن مجد قالقال جندب جئت |

والنهقات بلىوالله قالكلا والتهقات بلىوالله قالكلا وانلةانه له_درث رسوا 1
 ١يحل اندعايةوس جلا

بب لانتقوم

وسقمدعته من رسول

1

س

اليس

أنت لى
منذاليوم
تسمنى أحالة

ً
النةصلىالتهعليهوسل فلا:نهانىثمقاتماهذاالغضب أقبت]

الساعة حتى

عليهوأسألهفاذا الرجل حدديفة  +روصا

يحسر الفرات

ابنعبدالرمن القارىعن سهيلعن أبيهعن أىهر برة أنرسولاللهصل الله|

عق جبل من

هنيد
_ب
سدبه
قت

ثنا زءقوت١ 5

عليهوس م قاللاتقوم الساعةحتى حسمرالفرات عن جبل من ذه س ّ,مل النا ١
«

ْ

6

ظ

تمن الال عم امم مستضدىا
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عيدركتينوسايتائةه
دن فك ف

و|دعار بدطو يلا مانصرفالينافقالسلترفى_:لاثا فأعطاقثنتين ومنعنق
أواحدةسألترف أنلامولك أمتىبإلسئةفأعطا:نسهاوسالته أنلامهولك أمتىبالغرق

وماه ابنأنىعر ثنا
|عطانيها وسأل_«أنلاجدل بأسهمبنهم فنعنها ل
فأ
ملانضارى <_برنااميبنس_عد عن أبيه
| م وان بن معاوبة كنا عمان ن -ك.ه ا

ولمعرسولاةمف معي قط ثفة منأككاءه فر عسحد بنى معاورة

| ذل حسديث ابنغير كَ صدئئ حزملةنيحى التحيى أخيرناابن وهب أخبرى

بإب خبارالنى

الونرعنابنث هاب أنأباادر دن اولان كاق وال جد يفة"بن المانٍ

فى اناا

أاللةالال النساكل فته-دىةكاء.ةفهاسنى و بين ا'ساء لةومانىالاأنيكون
و

وسل فيايكون

لىقيام الساعة

أرسولانلةءى التهعليهولأأسرالى فشىذيلاكًم >دنهغيرىوا  1رسولالله
ا

|دلىالتةعليهو-لم قالوهو حدث حلا أنافيع عءنالذكن فال رسو لاللهه -لى الله
|عليهوسلم وهو يعد الفكنمنمون

د

ريا

ومنهن ذتن كرباح

ا|لصيفمممادغارومنم كارقحالذيفة فذ هب أولئكالرهط كاه .غبرى و صائنا
 |1عمانبنأنى شيبةواه دق بنابراىعمقالعمان ثنا وقالاسدق أخبرناجر بر
أعن الاع.شء نشقيقىء ل

ملاظ

ماكك شنأاكون فىمقامهذلك الىقياال

ل

كن

لوسر مَقاخا

ستمادسن حفظه ونسيه

خا تان خزلاروااسكردةالث وع قد نسيتهفاً0

أذ كرالرجل وجهالرج ل اذاغابعنه ماذارامعرفه و صرماه أبوبكر نأى
ب
اشيبة ثنا وكيععنسفيانعن الامش بهذاالاسنادالىقوله ونسيهمن نسيه
فر
جدعبن
وحدية٠ #دين بشار كنا ه

اا

ثنا شعبة حم

|دتى العروام ثنا ندر ثنا شعيةعن عدى بنثابتءئن عبدالله ن

| بدعن حذ بقة أنه قالأخبرنى رحرة الادفىان عنليهويسمماهوكائ الىأن
لتر هال الديندمن لدب
|أنقوما!ساعةفامت:ة
أعثنا جمد بنمنى

وعدت

كوت

الى ودب إن جر ير أخبرناث_عرة-هذ! ألامياد نحوه

ارا التو

تجن

الشاغر جبعاءنأفعادم قال

و 3ما أبوعامم|أخيرناءزرة نابت أخ_برناءلباء بن جر
عنىع ر
مو بنأطت

قالهبلى وما رسو لانئةط_لى اللهء اموس ا

( 9002سسر) اف )

8

أبوز بد
ا

!
ْ

135
اسل_مفهماهنماةالتاتلوالمقةولفىالنار و صدئ حاج بن الشاعر : :ن
عبد الرزاق ماه أخبربامعمرعنع دوب هذا الاشنا:د وحذيث أىكاملع
ج اد الى خره وعدنا أوكر ن'فى شدية ا

دين مثنى وان

غندر ع عن شعة  9ون

بشارقالا نذا حمدبن جعفر ثنا شعبةعن مندورعن ر ١

ابنحراش عأنفىبكرةعن النىد_لى

اللعهليهوإ قااذلا الماميزا! ”

علىأخيه ال_لاح فهماعلى حرفه جههم فاذاقتل!  -د هماأصاحنهدد اد ها9

قاله ا
يمءبن
نما
ثنا عبدالرزاق ثنا معمرعن م ه

وصئنا ع

هاأر ردعن رصولالناست و الناعانهوسلفت لإأحاديت ها وا
ماحد وتن
رسو لالنهط_لى النعليهوسلم لاتقومالساعة <تى تقمتّل فئان عظهتان تنكو
عا

له مكلخ دوعي

اه دسا قتدبة بنسءيد كنا يعوب يع

ابنعمد الرجن عن سهيلعنندع نأفىهربرة أن رشولاتة الله درام

قاللانةومالساعاه حتى#كثراطرج قلواومااطرج بارسولانله قالالقتن| مل
باب هلاك هذه

الامة لعضهم

نيدكا خماعنحاديئز د واللة
* و حدثنا أوالر:بعالكوتدبةب م
أَعَعَدسه نا جادء نأبو ب عن أفىقلابةءنأفىأسماءعن نو بإنقالقالر .ف
الومصجل ا عاب رك
 20-0تلكهامازوئ

وى ىالارص 9رت هشارقهاومغار مه واناء ى
لمكن

نهنا وأعطم تالكنز بن الاحجر والابيض وافسالتر ل

م ١ ١
تقسبهم ق
ققددت
مد وامن سوىاً
لامتىأنلامها_كهابسنة بعامةوانلايساط عليه ع

2
بيضتهم وان رف قالءا_#دابى اذا قضدت قضاء فانهلابردوانى 1عطيتدك 2 5

ح
.م
علبههم عدوا من سوىا نهم !سمه اه
أنلاأهلك ,لعدت نه لعامة واأنْلاأساط
دراه علرت]*من بأفطارهاأوقالمن بين قطارها<تى يكون لوط ع
بوضاهم

ولك بعضاو يسى لءضهم بعضا ددئن زهير إل حجرت واسدق
وتحدبن نثنىواءن بشارقالسحق

أخيرنا وقالالآخرون

0

3
ينابر١

معاذين عشام

م

أفىعن قتادةعن أنىقلابةعن ألىأمماءالرحىعننوبانأن الننىص_لىاننهعاء3
وسا قالانالنةزوىى الارضحتىرأً«.تمشارقهاومغار اا

الاجروالاد.رض

مذ كرحو دكأنون ع نأى قلابة يا

56-0نا عبد اهنعو

1: 3
ح ,و  4أيرواللفظ

ابوك

أنى  2عم
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و َ مل حد يث أنىهر ا

ْ

الاأنأبابكر بز بدء +ناأضنادة حلادمو بيه '

تراه وماك د صن أاسحق بنمندور ثنا أبوداود الطيالبى

 5ابراهيم بن س_عدعن أبيهعنع فىس س
هامةعبنأأنىهدربرةقالقال!! ذبى صلى الله

يهوس-ل تسكون قن ةالناتئمفيها خيرمن اليقظان واليقظان فهاخ_يرمن العام

والقائمفبياخ_يرمن الساعى فن م
ول
دحا أومعاذافلس_تعذ صدئئن اوكامل
جخدرى فضي لبن <س-إن ثنا .جادينز بد ثنا عمان الشدام قال نطلقت
ناوفرقد الب ِىالىمس ل بن6# 17كرةوهوفى أرضهفد خلناعايهفةا اهل سموت

6كيحدث ف الفتن ديا قال
قالم سمعت أبابكر0 2

صل التعليءوسلاهاستكو ن فتن ألاثمتكونفتنةالقاعد ؤمهاخيرهن الماثنى

بهاوالمائنىفيواخسيرمن الساعىاليواألافاذنزتأووقعت ف كانلهال3
ابهوم ننكانتلهغتمفايلحق ١بغنمه وم نكانت هآرف
ضليل<ق بأرذ_ه قالفقال
رج لبارسولاللهأراأيتمن لمنكن له!بال ولاغنمولاأرض قاليعمدالىسيفه
الس يت 0ر ا
7و سساح تعداللههل بلغت الهم هل بلغت

مهل بات قالفتالرج-لبارسولاننةآرانت ان كرهتحتى يذطاينى الى
الستيناواحدى الفقئتتين ضر بنى رجل سيفهأو حىءسه .فيقتانى قال
و صثنا أبوبكربنألىشيبة وأو
عبامهوائ.ك 1
يقالا و وكيع  8وثنى ©_-6دانمثئيئ نا ابنأنىعدىكلا ماعن
نان بحامموذا الاس :اذ حدرث ابن أ ىعدى حو حديث جادالى 01

واتال

تم

راان

مااعالتستاءولبذ كرماعده  3دعدتئ

أبوكامل فض.ل بن حشين اعدرى ثنا جادينز بدء نأبوب ونواس عن

المتطامت ا

اس زعن الاحنفبن قيس قالحرجت وأناأر ,بده_ذا دن ولقيق الوكرة

قالبتر يديا حنف قالقاتآر دنه مرابن عم رسولاللهصل اللهعليه وسلم
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وتبكر 0

علنك  5تابالايغت إوالماءتقر ومناعماو يقظان وان انمسق

أنأحرق قر يشافقلتر ف اذا شلغوارأسى في دعوه -هزة قالاستخرجهم كا

|استخرجوك واغزهم نفزك وأنفق فسنتفق عليلكوابجعيثشانبعث +
مثلهوقاءل عن أطاء لكمن ءصاك قال وأاهلنة ثلاثةذ وسلطانمقسط م:مدق
موفق ورج ل رحيمر'قم قالقاتب سكل ذى قربى ومس_م وعفيف متعذف ذوعيال

قالوأه لالنارجسة الضعيف الذىلاز رلهالذنهم فيك تبعالاستغون أهلا
لاطمعواندق الاخانورهج ل لابحولعسىالاوع
ولامالاوا نخًا؛ن الذلىا ق
ج

عاد ءك عن أه لاك ومالك وذ كرالبخل أوالكذبو اككنظبرالفحاش وميكو

أنوغسانديشفى
هوأنفق فنفق عليك و عدثناه #د بن المثنىالمنزى ثنا]|
َ1-.

د بنأنىعد ىعن سع ودح ن قتادة.هذاالاسنادولم .بذكرفىحديثه كلمال

 0 1دول

اعيدى
دئئن دبمدشالمرجرنابن

نا عبىبن .عرد  :م

هشام ضاحب الدسدواالى ثنا  قمادةتعنمطرف عن عياض بن جارأن رسول'|
صلى الله امه وس 01

عن قتادة قالسمءتمطر وافى هذا الحددث

بث وقالفىآخرهةاليحى قال شء  2ا

ددئئن أبوعمار

ين بن حر,

ثنا الفضلبنموسىعن الم ينعن طرف ثنى قتادةعنمطرفبن عبدال|ة
ابلنشخيرعن عياض بنجارأ بنمىجاشع قالقامفينارسول'ننههلى انه ب

ياب عسرض
مقع الميث

وسدانت يرم خطينا فقالان النهامصى وساق!١ - +ديث

ل

خديث هنام| 2

كادوراجيه وان اهاوج  73أن تواضعواحتى لامتحراهد دَلى!أحد ولاددن1ى

تهون
أحدءلى أحد وقالفى حد بش وهمة > تبعالاببغون أهلاولامالافقات

ذلك با'باءمد اللهقالتمولنة لعباو ركني ف الجلعلدرار الرجل لرعى دلىا5لح
أوالار علبه

وأئبات عذاب

القبروالتعوذ
يه

امن
مابهالاوليدمهميدو ها  00حواسي] فى ن2دى قالة رأتجل

بمنان رسولالله ص_لىاللهول-يلهم قالانأ-م ماذاماتعر ض عاد
-.

30
حصا

/

1

انناعبداللهبنطاوسعن أبيمع نأفىهربرةعن االنلىتصهبعايه وسلٍ قال
|| رحاشلناس عثللىاتطرائى راغبين راهبين واثنانءلى بعير وثلايةبععلىير
ا وأربودهع
علشىلع
يبررةعلى لعبر ونحخشر بقيتهم الثارةبيت معهم حيتبانوارتقيل

وثا
ححي
بعهم
صبح م
أاوتص
حيث قالو

أ]معهم

مهمسحيوا
أمع
ثسى
وع

»* عدئنا

باب قصصفة.

||أزدير نحرب ود بنمثنى وعبيد اللهبن سعيدقالوا ثنا حىيعنونابنس_عيد
عن عميدالله لمعن د ابن جمرع نالنىصل اللفعليهوسلنوم يقوم الناس
ٍ

]|اربالعالمين قاليقوماًح_دهم ىرث -حهالىا نصاف ] 3نيه وف روابةاءنمثىقال

أعائنااهه على
هواطا

ي]ق|ومالناسل بذكربوم صائنا محمد بناسحوالمسبى نا أنسيعنىابن
أأعياض ح وى مو يدبنس عيد ؟نا ضحبمنمسسيرة كلاهماعنموسى
ان عقبة  2وثنا أنوبكر بن أنشيية  25أنوخالد الاجر وعةسى بن بونس

أعنانءون ح وى عد_دالله بنجعفر بننحكى ثنا معن ثنا مالك ح
ا وثتق أنونصرااعار دنا جادين سامة عن أبوب حَ وثنا الخلوانىوع_.دن
| جد عن يعقوببن ابراهم نسهد

تنا أنىعن صاط كل هؤلاء عن نافع

|عن ان عرعن النىصل اللهعليهوسم .تعن حدرث عممد اللهدءننافمغيرآ :ن

يه
ادهم فورشحه الىأنذصانف!
||فى حد بدثموسى بن عقبة وصا حييغيي ء ت
عن
دان
يد .ثنا “عبد العز بز يعى
عق
سبة
م1تنا قتد

تورعننألىالغيث

|أعنا فهر برة أن رسولانهجل النّهعليهوس قالان|اعرق نومالقيامةليدهب

| فىالارضس_-معان باعاولاقام الاقواءالناى 1والفيذ.ائه ميك نوراهماقال

أثنا ادك بنمومى بأوصالح ثنا عبحنىجزة عن عبد الرجن بنجابر
س:س سليمبن عامس تنى المقدادبنالاسود قالسمعت رسولاللهد_لى النهعليه

حول لشم بوم القيامةمنااق حتى نكونمنهم ك.قدارميل قل

ا

أليمبنعامص فوانئةماًدرىلأماميعسنىاالهمةيالار ضأم اليل الذىتنكحل
س
اهالعين قالفيكو ن الناس على را أعماطمف العرق فنهسم من«كو نالى كعبيه
ن
أومنهممنن بكون الىركبة+_.ومني-م م عن مكون الىحقو به ومهع دن بلجو لمر

ال|حاماقالو شاررسولالنةصلى اللهعليهوس] بيدهالىفيه  صئن أبوغسان
|| المسمئى و>_دبن مثى ود بنبشار بن عكان والافظ لانىغسان وابن مثنى قالا

بان الضفات

التى يعرفبها

[أثنا معاذينهشام نتى أنىعن قتادةعن مطرفإن عبدالله بنالكخير عن ف الدنياأهل
الجنة وأهل
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حوراأخانى فهريول
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غرلا قات بارسولالله'لنساءوالرجال ايجي
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بهم
األاشم_دمن أن ينظر نعض

أة وابن|
ينب
شرب
و حدتما أبوك

عترقالا ثمنا أبوخالدالاجرعن حاتمبن أنىصغيرة مهن|الاسناد ولنذ كر فىحديثه|
غرلا صينا أو كر بنأفى شدبة وزه_بر بن حرب واس دق بن  ,راشع وات

ينيبنة
عفيا
ألىع,رقالاسحق أخبرناوقالالآخرون نا س_

عنعرو عر:
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زبذهكيرر هي
راةغرلا وم
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 0وكيع ح[ وثنا عبدالله عنمعاذ ثنا أىكلاعما

عن شعبة ح ونا تد بن مثنىو#د نن بشارواللفظ لابنمثنى قالا ثنا ممدن]
عنمان عنجسعبيدببرنعءن ابنعباس قال قام
نة ب
لغبر
الم
جعفر ثذا .شعبةعن ا

 0سول اللهدلىاللهعليهوحم خطيياعوعظة فقالبا
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الىالله حفاةعراةغرلا كاندأناأولخاق تعبتده وعداعليناانا كافاعلين ألادان

أولاغخلائقيكسىو مالقيامة ابرهيمصلىاللعهليهوسلم الاوانهس .حاء رحال
|
منأمىفوخ اهم ذات الشهالفأقوليارب أحخانفىبتقالانك لاندرى ماحدلو

يعادك فأفول”م

ا

وكنت عليومشهيد امادمت فيهموما ١وفبتق

كنت أنتالرقيبءلم وأنتعلى كلشئ شهيد الىقولهوانتغفر طفانكأنت
العزبزا كيم قال فيال انهملبمزالوامسند نعل أعقاهم مث ذفارقنهم وق
حديث وكيعومعَاذٍفيقالانك لاندرى ماحد توابءدك دم

ع0

نا أجد ناسحدق حَ وى تمدن حاتم ثنا مهزقالاجيعا ”ا وهي
ب
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د

ف
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1وب
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َسوسم
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يل ماعلو  .ف
القس

أشقاها! ندعث مهارجلىءةءز بزعارممن
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القدافوطت فون مقالالامجلد حدم اعس أنه فى رواية أفى
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راأتعرو
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ادر

بن ىبن 3عةبن خند

اضوع سافان
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ف أخا,ن
:ى كعب دو لاءجرقصيهقى

وجبلبن جيدةالعبد

||الآخران .. 0بعقوبوهوابنابراهم بن سعد ا
ٍ
السمعت سعد

5

0

0

دقروابةألىا

َالنار صئئ

فى رهطهمل

أخبرق وقال

أنىد-ن داء ناءن شهاب

درق
تالمين تقولا ناليحخيرةال

الأطواغدت

قلا حامها

احمر التاس وأماالسائيةالى كانواسيسو :بالآطنهمفلايحملعليهاشةيوقالابن
الممبب قال؟را

رتة

اللهعلهسك 5

قالرسولاللهصلى

3 2ثرو

بن عاص

|لنزائىيجرقصبدف الناوركانأولم ن سيب السيوب دئئ زه_بر بن حرب
|ا
' جربرعنسهيلء عن أبمدعنأفهر بره لالز دوداننه5
نا|

:

اي

لد دين

ا

ا|لجنة ولادنر بحها وانر>هال ءوجدمنمسيرة كذاوكذا وصثنا إغنير
اأثنا نزديءىاءن حياب
1

نا أو ساعقلك

اننا عه د اله بن رافعمولىأم سامة

دوسي
||قالسمءتآ باهر برةبقول قالرسو [اللهد_لى اللهعل_
ل أذناب اليفر يغدون
|بكمدةأنترى فوماقديهممش

)أفسخط الله رايا عمد اللهان سس5

ت
تود كانطاا 5

فغض .الله و برووا 0

0د ولاق وعبدبنعند قالوا

دنا أبوعاص العقدى تنا أفل نسعيد كتى .عسدالله بن رافع مولىأمسامة

| قالسمعءتأباه كر

م

واه

ل اسشعليةرسم تقولا نطالت

تال رى قومَابةدو نف سخط الله و برهوحون فلعنتهقى ديهم

أل أذيابالير

ينا

أنوبكر بن أنىشيبة ع عبددالنه دريس

باب ؤناء الدنيا

أح وثنا انعبر ثنا أةلىدوبن بشر ح وثنا عى بنعى أخبرناموسى
اإنأعين2
1
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0-06

وى _#دينراة

0

كاهمعن اسمعيل بننأف

0

ظ

1
صلى اللةعليه وم

بذ

ادئنا زهضر نحرب |
وأجاوأخارريدءال لدي ص

0

ا

أخ_برق وقالالآخران تنا

10

يعقوب وهوانابراهم نس_-عد :نا أىءمع نا مادعا
انرسهولالتتصلىانتتعليوسل :قال,مدخ التهأهل الحن 2ة1:وبدخلأهلا:

خال|ذ
النارميقوم دن بهم فيقول,اأهلال:+ةلاموت ويإأعلالنارلاموتكل

ياهو عدن هرون بن سء .د الالىوحرءإةإن حى قالا ثنا ابن وه ]|
عر بن جد نز بدن عبد اللهبن يمر بن الخطات انآنا -ديعن عبلا7

 9015ربوك اد

لهسم قال اذاضار هلا نةالى| :-:1وصارأهل

الثارالىالنارا أقىلوتحتجعلبينالجنة والنارتمبذع منادىمتادياأهل المنة
لاموتباأهل النارلاموت فيزدادأهل! :1ة 0فرحااىفرحهم وبزدادأه لالتار ْ
ثنا جيدبن عيدالرجن عن! نَ
حزناالىحزنهم ددن سريجن نونس
ابن صا عنهرو

أ حازمع نأنىهر بر هة و لقال؛رسولاننهص_١ 1
بن سعد عن

النةعليهوس ل ضمرس الكافرأوناب السكافرمث لأحو_دغاظ جسني
حدما أوكر بسو جد بنع 6
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هن أ 5لى
قالا نا ان فضي لعنعأ بيع

حازم عن أنىهر بر ةبرفه-ه قالمابينمسكى الحكافر لاو حت
ا
وكيىف النار
كال
لراكبامسرع ولويذ

عبد اللةبنمعاذالعنبرى

 32أنى نا دشفية ف معد بن خالدأنهسمع حاربةبنوهب أن سمعالى

صلىاللعهليهوس قالألاأخبرع بأهل المنةقالبولاى قاللما

١ 0

علىاللهلأبهرشقالألاأخبز ؟بأه_للنار قالوابلىقالكلعتل جواظ مس كبر
وعرثنا ممدنمهتةتى ثنا تجمدعبن
فر

ثنا شيةب د الاسايدنلغوات

قالألا“دلكم رونا ©_#د بن عمدالله ن عير  3وكيع نا سفيانعن

انلوخهسزاعىيةول #الرسلاة كا
معد بن خالد قالسمعت حارة ب
لسهوس_لم لا!أخير كبأهل!+نة كل
عي

سو

|

ادمع

ألاأخايرم بأهلالنارك ل جواظ ززيممكبر دئ سويد بمننهة |
حص نمسمرةعن العلاءبن عبد الرجمن عن ديدعنأنى هررأنرسولاتة

م قالربأشعث مدفو ع بالابواب اوأقسمعلىادنهلابره ص
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|وأمالجنة فاناللهينئئطاخلقا عرثمًا عمان بنأفىشيبة ثنا جر برعن
 1الامش عن أنىصا[ءنأ سعيدالخدرى قالقالردولاشمل اشعاءى >1

|| احتجت الجنةوالنارفف ركودي ثأليىرهةرالىقولهوا-كايكاءلى” ماؤها

أو بذكرمابعدهمن الزيادة صما عبد بنجيدثنا بونس بمند

ثنا

شسانعن قتادة ثنا شن بن مالكأن نىاللهصلى|نهعليهوس قاللات:زالجهنم

مه فتقولقط قط
دلى
قعا
ٍ!تقوله-ل من ص بد ضع جار ات جره وت
و يزذوى بعضها الىبعض و صدنئ زهبر إن حزب نا عمدالصمد
[أأوعزتك
[أاءنع_,دالوارث ثنا أبان بن يز بدالعطار ذا قتادة عناًأس عن النىصلى

 1اللعليهوس_ل :عه <_دادث شامان صدشنًا تمد بنعيدالهالرزى شنا عبد

ءفى وولهءزوجل
طبابن
عوها
ظ ال

ع "توقول هلم ميد

لىدل اللهعليهوس أندقال
أ فأخبرناعن سعيد عن قتَادةعن أنس بنمالكعن ا ن

|الاتزالجهم باقيهاوتقول هل من مد حتىيدع رب الع قزقمهاههدمهف يخزوى
وبءض
قالى
تعا
ونعض
لقط
|||

قط بء تنك وكرمك ولاءزالفى الحنة فضل حتى شْدئٌ

اللتطاخلقا فبسكنهمفض لالجنة عدثئ زهير بنحرب ثنا عفان ثنا جاد
منة
اى ا
|[أيعن

أخبرناثاءت قالسمعتأنابةولعن النىد_لى اللهعليهوسلم

ظ اليدقمنانلنة ماشاءالنةأن يد ثيمنتئالتهطاخلةاماشاء عنما أببكر
بووكر نب وتقار اف اللفظ قالا ثنا أبومعاوبة نعالاعشعن
ا ابنأفىشد ة

|ىصاط ع نأنى سعيد قالقالرسولانلةصلىاللهعليهوس_ل عاءبالموتيوم القيامة
أ

ه !_اقدرث
لافى
أكآنهكبشاممزادأوكر يسف.وةف بينالجنةوالنار وااتفق
تون ارون و 01

قبغالياهلالحنوهل ذه

ألوالخزسيقنعتلثمقاليعةرلك ا
لاس

ظ خلودفلاموت

ل

موتدلا د

امعودوسم درغم بوءا يز ةاذقضي

دم فىغفلة وه ملايؤمنون واشاويعت ؟ 1الدننا وكدانا عهان نأف

كنا حي بعر الاعفن م نأفصااء نأفى سعيد قالقالرسوا لالنتصلى

ا

اذا أادلخلجأنهةنالحتة وأهل!!مار النارقيلباأهل الحنة مذكر

ىسار

يشير أنفالةةلك قواعزوجدل ومقل مقرأرسسوولاالله

لذن
نىاللهصل اللهعليهو -ليقو لماننهمءن تأخذهالنارالىكعبيه وهنهم منتأخفه
الىختزبه وهممءن تأخذهالىعنقه عد متمرو بن زرارة أخبرناعب د
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ماتقدممنذ تبك نفل بلا
عائتةيارسولاللهأ"تصنعهذ اؤاهخدفرلك

أفلا|كوعدا

كور

َ
ونا أبنو ؟اربن ألىشيبة نا وكيعوأنومغاو ا

لكناجاوساأ
حَ وثنا ابنعيروالافظ له نا أبومعاو بةءن الامش عن شقيق قا

جا

سار نايز .يدبن معاو انخىنهنا ميات

ا عليه وبا دتُ أنخرج عليناعبدالله

فقال

|

اخير  4نكم فا

44

أخراليك لاكراهيةأن ألمنرسولاللهصلى اللهليهوسلم>تيتخر ١ن
بالموعفلة فى الاياممحاةلجار ءة علينا تا أبوس_هيدالاشج أخبرنا إب

ادر يس ح وثنا»:تجاببنالحرث التميمى ثنا ابنمشهر ح وثنا
انلا :نا عسىبن يونس ح وشا ابنأنى
قلىي
ريمءود
سراه
شناب
خحقب
اس
مر ثنا س-فيا نكايمعنالاحمش هذا الاسنادكوهوزادم جابفروات»
عن ان مسهر قالالامش وحد اب ى مرو إن حي ةعن

ن عبداللّه-.
شفرق ع ن

اهم أخ_يرناجر يرعمنننذدور ح وئنا ابن أىع7,
برإن
ادق
وصشنا اس_ع
والافظ له ”ا ذُيلل بن عياض عن منصورعن شةئ قأنىو انل قل كانعمدا'

ومس
يلبو
هذكرنا ك

فق للهرج_لريا أبإعدالرجن اناتحب <دد نك ونت تب

ولوددنا أنك-د:ننا كلنوم ذة.لماعنهنىأ نأ د دالا كراهيةأنا :

اوسنو[ للد التفعايهؤس_لم كانتت وأناباموعظة فىالايامكراه+السا 'م
ماب الاقتصاد

علمنا دس ١ ع_دائله بن مس لمةبن قعنب ثنا جادنس_امة عن نا 3

و حيدعنا لمن مدني لإللهصلى اننهعليهو] <قفتتالحنةنا كار
ند

كتتاب الجندة

واهلها " .

حنرب
وعفت اليار ليوات و عدن زهبر ب

عدا شيابة أن ورقاء ع

علي وسرقة .له حد .
أن اىلزنأادعرن:الاعرج عن ألىهر برةعن الصل
سعدودبن عمروالاشهى وزهير نحرب قال زهبر ذا وقالسعيد 0

عن أنىالزنادع نالاعرج خنألىهر برةءن النىصلى اللهعليهوس قا قلقاالالل

ع و تيكلأعددت اعيادى الصاين مالاعين رأت ولا 331سديمنة ولاخطرعلى
فنع

سباق داك في كتاب الل فهلاته]نه س ماأخنى طم.نقرةأعين سزاءا

كابوايءملون عدئ هرو ن بن سع,دالا.لى نذا ا'نوهب ثنى.مالك 0
أ الزبادءنالاعرجع نأنى ٠ ر برة أنالنىصلى اللعهليوهل قالةال
الله
أعددت
شاد ' 1صاحين مالاعينرات ولأذنسبسمعت ولاخطر
اءلى قاب بشمرذ كر

مه
0

ا

5

1

ولاع
ما
عسنن١ ايكحردل ات
تص_ل الىالنلدهعطل
أشة
[||أ
اوع
سوزجة
يقل
النةمنة

“اولان لان تعمد
اَ

اأفط
صع ن
ىعمش
1أنى ثنا الا
أ
| |
نا ب
رواوس تددو

00

الحنة قلو اروالاآنت بأرسول'ن ١ئله
2

بن عبد الله ن عبر ةا

ع نأنىهر برة قا قلال رلساولنةصلى اللعهليه وسلم

واعك وا أنهان
ينجوأحده-:ك عمللوالارسولاةولاانت

|

ردجفىةمنه وفضل وقثا ابن غير نأ ألى 5
بعم
هن,ت
نااللاأ
ااأن
أأقلول
(الاجمشعن ألىسفيان ع ن جابرعن النبىصلىاللعهليه وسلمث لهضرا

سدق

َأابناءراهم ثنا حر ير عن الاشبالاس_نادين جيعا كروابةاءن كبر حالما
[
أأبوكر نأىشيبةوأنوكر؛ إب قالا تنا أبومعاو بةءداش
ا

ار
أأء نأفهر يرةعن النىد
1شبن

دن
كنا إطب

عند

كهوزادوابشروا دن سهة ن

الزبيرعنجابرقال سمهت النبى
بن أعين خا معقلءنع أفى

راآنا
نلناول
عن الجنةولايجيرهم ا
ادلحد متك
ول يول لي
منوصل النعليه

َ

كرح الله دي

13
|

أ
||“وسىبن عقب
1

جح

اسع]دق بن ابراهىيم أخبرنا عند الم رد عن جد
وى دين

حام واللفظ له كنا 2

|

ويب

أخبرنا
5

لبردجر :بن عو ف >حدثء نعائة-ةزوج
انع
اموسي ان عقبة قالسمعت 7باسلمدةب
0
ا

ان
|

0 6-3

م

لاست  2را كل

رالا دراه وانفسن

أوصاثناءحسن الخلوانى نا يعقوببناراهيم بنسعد ثنا عبدالهز يز بن
|اطاتءنهوسى ان عق مهدا الام مادولمبذ كروابشروا» صشما قتبةن
|ا

إباكثار

الرعيدامنا أبوعوانة عن ز باسدعلاقة ء ن المغيرةبن ثعب ة أن النىدل الله الاب_بال
أعليهوس رضي حتى التمي

ماه فقيللها بكافهذا وقد غفرالك -دممن

تبك وماتأخزقال فلا كونءبداشكورا دشا أو كر بن أنشييةران
أ برقالا ما فيان عن ز يدبن علاقة سمعالمغيرةبن شعبة بول قإمالتىصل
|اإلقةعايءوس لحتىورمت قد ماهةالواقد غفر'للهلك ماتقدم منذنيك وماناخرقال

|أفلاا تونعبد اشكورا ع
]قلامما نوهت

عائشة قالت
ال

دنالا
_روف
يهرو
سنمء
هرو
ع و
نن ن

الى

الخد لوصحل عن ابن قسسايط عن عروة بن الزبرعن

ناس ا طشعليمويه أذاضققام<تى تفطررجلا دقالت !

والاجتهاد
فىالعبادة ١

10/1

8

0

وس مامتك منأخبالارفت وكلالثةيهقربيننهمهنان قالواراباك رسو استمقال
واباى الا:١ناللهأعانئ ءايه وأسلم فلا يم فىالاير ورثنا ابنمشكوانبشار ْ
قالا كنا عا

الرجن يعذءان نمهدى عن سفيان  2وتنا أبوكر بنأنى |

شيمة نا حى بناذمعن مار انرز بق كلا هما عمنندور بإسنادجر بر]
وقدوكليد رق ينهم اللنوقر لد ”0
مثل حد يشهغيران فىحديثسةيان

الملايكة صدئئ هرون نس هيدالايل كما بنوهعب أخبرف أبوصةر]

مهل 4
عن ابن قسيط دون غروهددئه أنعاندةزوج النىد-ف اللهعليه

افرسول اسملا

علي جرعغمدندهاليلا قالتفغرت<ليه خاءفراا

ماأصنعفة .لمالكياعائكةأغرتومافلقىكلايغارمء و عىلى.ثلك فقالرسول
اللهصل الل عهليه وس أقدجاءك شمطانك قالتانار ولاننداوء عنيش مظان 8

واللنسمكن رنىأعا::
نموقلتوم عك الذسان قالنقومملعت_ك بارسولانله ق

باب لن بدخل
أاحلدجنة بعهله عن أنىهر برعةن رسولاللةهمل عابيو أنهقالان بن وأعداشكعل] ا
لمج

سر  3كن

قتَدمة بنسهرد ا لعن عكبر

مر إن سعيد ]

 1برءج-ه ابله

قالرجز ولااباك بارسولاننهقالولااياى الاأن,تعمد اللهء:ه_بر ةولكن ْ

نعاللى

لاءلىالصدق
سددوا وحدثتيه بعوأباسدابن

أخيرناعبد اللهن وه خب لى |

عمرو بالنخرث عن كير بالناشج هذا الاسنادغيرأنه قالبرجةءنه وفض_ل
ريت دكن سنا دواد ييا لددة بن ب_ مد كنا جاديعنىابنز عا

أبونء ن مدعنا فهر برة

ا

 0د د خ ل عمله|1

النةفقيل ولاأنت يارسولالله قالولاأنا!لاان يتعمد رلى رجة حرثنا عدا
وننءن
اءنمثنى 'نا ابن'فىء-دى عن
عاب

#دء نأىهر برةقالقال النى

صل اللهعلويهس_إ ليس أحد متم ؛:يدع.لهقالوا رلا نت يارسولالله قال 0
الاآن تغمد قاللهمئه عغذرةورجسه وقاكانعمون دده هكداوا شار علىرآ 8

ولاأنا الاأأنيتعمد اللامئمقف رةورحجة صدنئ زهير بنحزن دا عل

عن سهي لعن أبيهء نأفهر برةقالقالر .سولانله ص_لى اله عليهوسلمءس أحد|

ياشلحموهاعو لاهاً بارنستولالله قالولاأنا الاأن_:,دارحكناللةمنهبرجة
ددن

_#دبن حام ما أبوعباد>ى بن عماد نا ابراهيمبنسمب

نا.

ابنث-هابعن أىعبيدمولىع.دالرجن نعوف “ن فىعر برةفالقالرسوا

الف
|لالدبن فاسمعتهيحدث عن رس ولالهسف اىلتهعليهوسلالا دينوااحد|؛

١

لى:صلى اللهعايهوسلم فافحىمارقك2-1حوحديمهما و20
ٍ أقالكاءند ا ب

ابن

_معتانن عر يقول ىق|
قعوتلماسهد
ب_م
الس
[أعير ثنا أفى نا سيف قا

أرول النةمسلالنتعليعوس إيجماروذكرتحوحد ينهمصدنا أبوبكربنأنى |
ارهن نافععن|نور قالكاء:د ,رسول

إشنية ثنا أنوأسامة 0 52

|الثحصبى النهعليه وس فقال,خأبروتى بشحرة شبهأوكالرجل الإ لاب<ات ورقها 

|قالابراد عم لعلمسه اقالوتؤتىوكذ اوجد تعند غير ىأيضاولانؤقأ كلها كل
ىه انان أنتأبا كروعرلإشكلانفكرهت
ف قسأن
نرفوقع
احينقل إ م
أنأ

5أوأفولشياً وقالع ,رلان نكون قل 1-29إلىمن كذاوت

ذا

» حرثنا عنمانب نأفى شيبة واس_ددق بن ابراه قالاسدق أ+برباوقالههان ||بتابحر يش
اا

رعو الاعشنع نأفىسفيانءنحابر قالسمع تاه وصلالتتعايءوسل الشيطان و بعثه.

َ |يول ان الشطان قد أيسي أن يعمد هالمملونفى جز  7اورم ولك افلتحر *,شنأ مرااة جه
|سم و د حأه أبوبكر بنأىشيبة ثنا وكيع حَ وثنا أبوكريب 'نا الناس وانمع

سق || حكل انسان
اشيب
ونأفى
ةانب
|ومعاو كبلاةهماعن العاش مهذاالاسناد عرائسًا عثم
أب
انعشسء نأىسقيان
لرع
از ب
ابن ابراهم قالاسحق أخبرناوقالعئهان ثنا ج
ا

أعن حابر قالس_معت الهلوا

ا ير بقول'نعرشابليس عل ادر

|ببمتسبرايافيفتذون النانفأعظمهم عند أعظمهمنه نأ
ْ| ف

02

اوا ءلاةاس سو بناراعدم وااقط لكانرىيب قلا 'ننا أبومعاوية أننا
||الاعش عن أنىسفيازعن جابرقالةلرس ولالئةه_فىالتعليهوس لنابلإ |س
| 1يضعع رشهعلى الماءنمبع ث سرانادقادناءم منه» خزلةأعظمع«فتنة جى ءا < دهم ا
أفيةولفعا دا

أحتىفرقت

دادر

متف

نانم عو

سه م فيقول مائركته

هو دإن اعمسأنه قالقد نيه منهويقولنمأنت قالالاع+ءش أراه قال

شة ب
ينب
ا| قياتز.ه دن س_اء

"نا الحسى نن أعين كنا معقل عنأى

| ال بزير عو حابراأنفس_معال حل الفبعليهوس عوليبث الشديطانسر:بأه
فيفةنوناكناس - 3ظلمهمعند .غزأ عظمهم 8ه

عرننا مان بن أفىشيبة

واسحق بن ابقرااهيلما_.حق 1ت نواادلعماق جا موعن مه ورعن
سالم بنأنىالجعدءنابيهعر عمد أنلهبن سعود الةالرسولاش سل اتتعليءأ

قربا

:

اي
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لشف

و
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”7اضا

ال
 2تصرعياض تيضق أخر
من5تفيثهار

5

ثرا

الأرزةا د يدعلى أصلهالا اهاي حتى بحكون احماذيامس دواحدة عدو

زهر نحّرت

؟نا بثير بنالسرى وءبدالرجن بنمهدىقلا ثنا سفيان

ع
سن_عد بن , ٠راد.مءعن عبد الرجئ ن نكهب بنمالاك عن أمدقا قالرسول! 1

صلى اللهعلتموس بكو دنخ ككل الخامةمالدع قيهاارا ست
مرةوتعدطاء .ل
وهل المنافق مل الأرزةالوذيةااتىلايدد.هاثي <
كو نانجعافهاص دوا-دة وحدثنيه #دبنحامو#ودبنغيلانقلا نا شرا
ادههم عن عبد اللهبنكعب بن مالك عن ا
برسع
اعن
نان
بفي
اابنلسرى كنا س
أن >#ود'قالف رواتته عن بمرومث ل الكافر |
هليهوسل غير
أبيءعن الى د_لى اللع

كم لالارزة واأمابنحاتمفقالم_ل المنافق كمقلزهير وعدثياه دين
000--

قالبنهام عن عبد اللهنكعب بنمالكعن أبيه وقالابن بشارءن ابنكهب |

اابنلك عنأمهءن الهىدل التهعليهول دو حد ينهوقالايعاق حو 1
ننحى  00لاي
ع

|0

ريا ع ددحتت

وعلى 'ن 75السعدى واللفظ ل.حى قلوا ثنا اسمعيزيءنوناننجعفر أخريرق
ن ينارأعهسمععبدانين مر بول قارلسولالةصلاللعليهوس
عبد اللهب د

أانمنالحرشحرةلاس_قط ورقهاوائهاهمل

قد بوقى ماهىقوقع الناى|

فشىحرالبوادى قالع_,دالله ووقع فى نفسى أعوالنت

ميوت

نمق و

ةهالهى الث إةقالفذ كرت ذلك لعمرة للأن كون]
للؤالل
<د::اماهى قياارسو
قاتهى || :ل <١ الى" ٠كذاوكذا عدن حمد بنعميد الغعرى كنا جاد

انز نمدا

أبورسءنأفى الخال االضبعىء جاهدعن نشمرة ل لير

|

النةصبى النهعليهوس_لم وم الاككانه اخيرولى عنشحرة .ثلهاءثلاوء ن خملل

وفرىوأعى
 0كرون -جراءنشحجرالبوادى قالابن عمروالققق ن
أانلهاتخلة خعاتار بدأن أقوطافاذا أس:انالقوم فأعا ننأأتكاء فامام >"ٍ
قالرسو[النهص_لى اللهع .هوس د هىالاخلة حدما أوكز بن'أشببةوابن
فى عم قرالا منا س_فيانبنعي:هعن ابن أفىنجعن ججاهدةل صبت ابن عر
7

0 07
#0

و

1/١

|
َ
.

يت
١بىان عطاءكلا ماعن سعيد بن فعرد بةءنقتادةعن! أنىعنالتوسك |
ماهواإسر من ذلك

عذلةغيرأنه قال فيقاللحكف بت قد سملن
وس ل
النةغليه

 5 ١دشئ زهير بن حو نوعب دبن جمد واللفظ لزهيرقالا كنا موس بمنحمد
:

شافمان عن قتادة

ا

قاليارسو لاللهكيف حشر

أنسنن مالاكا نرجلا

]| الكافوعجلهىهبوم القيامة قال ليأساملشذىاهعلى رجليه افلدنياقادراعلى
ر ا
ر
هوع الغيامة قل قتادةبلىوهد
|أن عشيععلىوجه ن
1

بزبدبنهر ون أخبرناجاد بنساهة عن

0

تت

عمرواكتاقد ىنا

ثابت!لبنانى عن نقسب
انملال
قكال

 |:ر
|سولا سك انتعليءوسايوق بأن أ

 ١فى النارصيغة م يقاليااءنآدمهلراً تات_مبهرل الدنياءنأهلالثار يوم القيامة فيضي
اوط ول ص بك ذهيمقط فمةوللاواللهٌ 

21

بلخدالدان يونا لد 2.

أهل المنة فيصبغ صبغة فىالجنةفيقالله

أن سسبو
الكافر على
وحتج»

000
أهل الدئيا ف
اخار و عمبيع

اللنة

[أنااتناد مهل رأأدت بوساقط هل عس دك شد ةقط فقووللاوالنهيارب مام لى بِوسْ قط
أ|أولاراتشدةةها #صنأ أنوبكرنا ىشبة :زهير ب
وناحر
لبافظ لزهير قالا

اب ج-زاء

أثنا بز يدبنهرون أخبرنامام نحىعن قتادةعن أنس ينمالك قالقال المؤمنحسنانه

]أدموال النهدلى النةعليهوسلم ان اطلايظممومناحسنة يعطى موافى الدنياو بجزىعها فواىالدلنيااخرة
فىالآنرة وأماالكافرفيدام بمحاسنعامتلبهانة ف ا
ىلندياحتىاذأ'فضى الىالآ حرة ونتجي-ل
دكن لهحسنةجزى ها  8-3عاصمبن-!1خرالتى كنا معتمرةالسمعت عفشت
أى ,ا فتادةء ّن ألتن امنالك نهدت مم 2ل اماد وهر الكافرق
|انالكافراذاع م ةاطعم مساطعمة ه انلدنيا وأماالمؤمنفانالله يد خرله
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«قضىاللةعزوج_ل فيك فقمتوثار رجالمن بسناىمةفانبعوى فةالوالىوالله
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صلىاعللليههوسل ففغزوة تبوك قال كعب بن مالكل أتخا عن رسولالله صب
1
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ىغزوةغزا اهاقط الالىغزوةم كك غبرانى قد لف تفىغزءة ندر

ولإعات بأ ح_داحاف

:ها نماخرج رسولائلهد_لى اللهعليهوس_لم والمنامونا

على
بر دون عبرؤر لس ح تىجع اللهيينهمو إن عدو هر

مع

بهاو

١ هدت
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رسولاللةصى!التفعليه وم لملةأاعقبة <ين نواثقناعلى الاسلام وماج بان
|
0
ف|
ا آذ كر فىالناس منهاةكانمنخسيرىحون ا 3

عن رسول اللهصل اللهعليه وسلمفىغزوةتبوك الىم! كن قط أقوى ولاأبسرمتى
حين لفت عن هفى "االلكغزوة والله

ماجءت قيلهارا حلةين قط حتى جعتم-ما .فا

ؤمفاز
اواستقيل عدوا"كمي ١<4-لإامين أميه ,ليتأهبوا أهبةذز وهم فأخبرهم

يوجههمالذئير ندورالسموسالماونمنعهصلىالتهعايهوس_ل كثير ولاجه 5

144
عنأعللجل الا 5لد جل غالمفقالانه:3لمائة نفس فهللهمن نو بة
الم ومن حول «د »-:و بين التو بةانطاىالىأر ضكذاوكذا فانمها أناسا

رسضوءفانظاى -تىاذا
الايد ون انههاعبدالئهممهسمولائرجعالأىرضك فاعهااً

ف|انلهطر يق أناهالموت فاختصمت في 4ملا-:كةالروجمةلا نكةالء_ذاب فقاك
| ملائكةالرتجةجاءتائيا عقبلابقلبهالىاللهوقااتملاء_كةالء_ذاب انه يعمل

ش 7فأداهم ملكفى صورة د فعلوهينهمفال قيسوامابينالارضدين فالى
|أْتهما أكادننى فهوله فقاسوافوج_دوه أدنىالىالارض التىأراد فقيضته

|أملانكة الرقجتةقاادلةفة ال الحسنذ كرلنأنهلىاأثادالموتناءبم_دره عمش
أعبيداللهبنمعاذالءدبرى ثنا ألى ثنا شعبةء نسي بالكحدق
|التاجي عن أفىس_ءود الدرىعن النىوطلىاللهعليهول أن رجلاقّل تسعة
اتتدعينتفساخه-ليله

لم تنو يدق راهيافسأله هقهاللس تلك نو بة

فقتل الراعب تمجه_للى فال محر ج مقر باةلىقر بةفييافوم صالحون فاما

بش اطرى أدركةالوتقاءبصدرء ممات فاختصمت فيهملائكة

لاقلىر بةااصاة أقربءنها شيرؤعلمن أهلها
اكان
امجةوءلا السكع:ذاب فس
أضئنا عد نبشار نا انأفىعدى ثنا شءيةعن قتادة موذاالاسناد نحو
سد دث معاذ ن عاذو رادقدفا رك أشمتعاى الحلددان :إعدى والىهد .أن
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]تقرفى صثنا أبوككر بنأنىشيية  5أبواسامةءنطلحةبنيحى عنأن

|١بردةعنأفى موسىقال قا رلسولانلهه_لى اللهعليهوس اذا كانبوم القيامةدقع
ىكلمس .هويداأونصرانيافيةولهذاف-كا كك مانلنار يع
|اللةعزوجل ال

|أبوبكربن أفىشيية نا عفانين ملم ثننا همام ثنا قتاذةأنعونا وطعيد
ابن أنىبردة -دثاءأهماهدا أبابردة دعر

نع دالعز  08نأبيهعن

|النبىتل التتعليهسل قاللايموترجلمس_إ الاأدخ_لالئةممكانهالثارنهوديا

|أونصرانيا لقانت كلقوع برقعم_د الءز ببزأللهالذى لاالهالاهوثلاثنمىات
انأياهحد ثهعنرسول اللدهل اللعهليهءوس ل قال كلف [ه قال

د ثنى سعيد إنه

استحلفه وم«نكرعءلى عون قوله صننا اسحق إنابراههيم و دن مثنى جيعا
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حددنح
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اعفاونقالعونبنعت,بة عدثنا مبدنبعنعمبراودبن جبلة أبننىرواد
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وسلا
لء ي فأقا الرجلفااطلق وأتبعهان ص لىاللعهليهوس رجلا فب
عليههذهالابةأً0فمالصلاةطرف النهارو زلقاء نالأيلانالحسبنات.ذهين! سيا
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اهه.ذ_ة
كافة

ري

ا شعيةعن

_--دبنمدتى

نا أبوالنما نام

سماك بن حرب قالسمءت ااي
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عَْ الىصلى اللهعليهوسلم يمعنىحديثأفى الاحوص رتالف سنرقه ةا

بارسولاللهه_ذاطذاخاصة أولناعامةق0

صاسا المسان

الحلوانى نا تمر و بنعاصم نا همامعناسحق نعم د اهن فىطاء
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عن أنس قالجاءرلاجلىال اسلا
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فأقهعلىقالوحضر .تاادسلاةفصلىمع رسولانلهص_لى اللةعايه و 0ؤأماة2
الددا ذقاليارسولاللهانى أدبت حد اهأقمفىكتاب اللهقاله -ل حضرمه
الصسلاةقالنعقالقد فر لك صريما ع

واللفظ لزديرقالا ذا حمر نونس

باعاللموضم وى زهي ربو

ثنا عكرمة نعمار ثنا شداد :

أتوامامة الع رتل انادييل عا وا
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لور

رجحل :اليا سول اللةانى أصيت - -دافأقه علىفسكت عنهرسولاللهعد ى أذ
عل ةوس لمعادفقالبارسولاننهانى اأصدت حدافأقه علىفتك تعن ه وأقم

|ليه وسلمقبواالمامة فاتيعالرجل رسولا
صارف نىادنلصل_لّىهع
نما
الصلاة فا
صلى اللهعلي» وسلمحين انصرف واتبعترسولاللةصبى اللهعاءدوسلأ1ظرعاير

ع 1ارجلفلج الرجل حول اله صل انهعليمويدز فقلارسولانةانا.
حدافأقه علىقالأبوامامة فقاللهرسولالنهه_لى اللهعليهوسم أراريتح<م<
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اهلوصدلاتةممناقال ن يعارسولالله قلاهفلرقساوا لامسيافهة |3
فاناللهقدغفرلك حدك أوقالذنيك » طرننا -#دنمثى وتمد ن'

باب قبول نوبة

كغرقنه

والافظ لان-.نى قالاثنا معاذينهشام نبى ىعن قتادة عن الما
عنأنىس_عيد الخدرى أن نىاللده_لىاللةعليهوس 00

و جذل قت ل نسعة وتسعين ساف أل عن 1أعلأه_لىالارض ذدلءلى راه ب

نلانه
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كالمقدى ات بشرا
اللأضرعن هشامعن>حى نأ ىكثيرء .
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حق
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لذ
ألىشيبة ثنا وكيع ثنا الامش عن المعرور بن سوبدعن أفىذر قالقال
رسول اانهصل اللهعليه وسلٍبةولالله ء زوجل من جاءبالحسنة فل
طا
موء
ثشارأ

وأز بدجوامءبنالسيئةفزاءسيئةعثلها أوأغفروء ن:ق ربمن ش براتقر بتمنه

تىع-شهىهرولة ولمقنييى
دان
أذراعاومن تقربمنى ذراعاتقر بتمنهباعا وأمتنأن

بقرابالارض خطيئةلابشرك فالىشفتيهمثلهامغفرة قالابراهم .ثنا الحسن
دادت
اكي
لعح,ذ
بنبشر ثنا و

حدما الررات كنا أبومعاوبة

عن الاعمش هحذواهالغا_سنبادرانهقالفله عشيرأمثاطا أ وأزيد » عرسا
ن
تدعن
ع ثاب
ى عن جي
عيندأن
أبوالخطابز يادبنحىالسانى ثنا د

بابكراه_ة
الدعاء بتكيل

أنسأن رسول اللهصب اللهعليهوسل عراجدلامن المامينقدخفت فصارمثل الع قوبة
فدنيا
الفرخفة.للهرسولاللهصب العللهيهوس_ هلكنت ندعو بدئأ وتسآلهاياءقال ال
قدال رسو لالله
نعمكنتأقوالاللهمما كنتمعاقى باهلفآىخرةف> نيواىفال
صل المهعايهوسلم سبحان اللهلاتطيقه أولاتس_تطيعه أفلاقات اللهم؟تنافىالدنيا

حسنةوف الآخرة حسةة وققنااعلذفابد اعلاناارلظهلهفث_فاه صئماه عاصم
الننضرالت.مى ثنا خالدبنالخرث ثنا جم _دمهذ! الاسنادالى قولهرقنا
عذابادار ولميذ كرازيادة د صا زهير بنحريب ثنا عفان ثنا جاد

عخللى رجل من أصحابه
أخبرناثاب تع ن نس ان رسو لاله صب اللهعليه وس_إد
ءوده وقدصار الفرخععنىحدديث -جيدغيرانهقاللاطاقةلك بءذابالله وميد كر

قاانلا
بدب
فدعااللةهفث_فاه عرينا تم
شنامث
رنىو

لبعننطوار
الم
ثننا سا

 ١عن ابنأنىعرو بةعن فتادةعن أنس عن النبىصل اللهعليهوسل هذا الحديث

* عدا محدبنحات بنميمون ثنا مهيز ثنا وهيب نا سهيلع نأبيه

باب فض -ل

:لارن نانهرك وتعالىملا نكةسيارة
عنأنىهر برةعن النبىص ل النةعليهوسلم قا
فضلاءيبتغون

حالسالدذ كرفاذاوج_دواعلساديهذ

كرقعدوامعهم

ودف

ه-م و باليسنماءالدنيا فاذاتف_رقواعرجوا
نلو
بعضهم بعضاباجناسحمتهماحبتىع
:

وصعدوا

ىلسماءقالفيسآطم النة-زوجل وهو أعلمن أن جنمفيةولون حدنا
ال ا

من عند عبادلك ف الارض س  <.ونك

و .بككبرونك

و عهلاونك و حمدونك

اهجلرنأتى قالوا لاأى
ولو
يلسآلوق قانواب آألونكجنك قا
ذكاقا
د سمألاون
| و
]| ربقالفكيف ور واجنتى قالواويستّحبر ونك قالوم يستحير وت قالوامن نارك
ص
صسس
ص ل
مس

حالس النذ كو
١

نه

|بسىب بنونس ثنا زكرياعن عاص ثتى شبرنعههاق انعائت أخدبرته |
ع
نر سولاللههلى اللدعليهوسم قالع له 0

و
مدربن
سع

الاشعبى أخيرنا

منطرف عن عاص إن شرح بن هانى” عن أنىهر وة قالقال رسولالله
عبثر ع
حل اليم وس مَ! أحب لقاءاللأحب اللهق!اعه

 6لقاءالله كرهابنهاقاءه

قالفاًنتعائثة فقلتناًمالمؤمنين سمعت أباهربرذ كرعن رسولانلهدبى الله

عليهوسل <_ديثاان كان كذلاك فقد علكا فقالت|اناطالكمن هلاك بقول

رسولابنههلى اللعايهوس_ل وماذاك قالقالرسولابنهه_لى اللهعليهوس_ل من
أحبلقاءانهاحى الله اقاءهومنكرهلةاءالله لكلرهوالقاءه وملنداسأحدالاوهو
يكرهالموت فقالتقدقالهرسول اللهصل اللهعليهوسلم ولس بالذى ندهن اليه

ولسكن اذا شخص البصروحشسرج الصدر واقشه رالمادوث<:ت الاصابرع فعد
هئهلاقحاءه ومن كرداقاءالله .كردانتةلقاءه و يجنداه
نءال
ذاك من أاحبنلقا
اسحق اببرناهماهنظلى أخبرفىجريرعن مطرف بهذ! الاسناد نوححديث عبثر

طيسًا أبوبكر بنأفىشيبةوأنوعااصلاشءرىو انوكرقنالوا ثثناأبواسامةعن
بريدعنأفىبردةعن أف ٠ىوسىءعن التيسلىناعليهوس[فالسنضبكةاعر
عبلناء ثنا
باتفضل الذكر أحباللهلقاءهومنكرهلاءانله كردانلةلقاءه 6دصرشا أنوكريابلد
والدعاءوالتةرب

اإلىاشهتعالى

وكيععن جعفر ببنرقانعن بازيلدب
اندمعن أنىهر برة قالةالرسولالله

اصللىةعليه وسلامناللميقولأناعندظنعبدىفى وأنامءهاذادعاق مانا ممد
يندى
بهْا
عبنع
لار
ان ش
اء

ثنا حى يءنى|بنسعد واءن أنىعدى عن سلمان وهو

التدىعن نس نالك عنأنىهربرةعن الننىصل اللعهليهوسإ قااللقالله
تارك وتعالىاذ :قرب عبدىمنى ث_براتقر بّمنهذراعا واذاتقربمنىذراعا
تقر بتاعا و بوعاواذا انانىعثىى أتدتههرولة صر تعد بن عرد الاعلى القسى 1

ثنا معقرعن أينةعو! الاسنادول يذراذا أناق عثى امنهدرولة حصا أو |
عش
امعاو
 3550بن أنىشيبة وأبوكو ويابللفظ لابىكر يقالا نذا أبو
اعن
ل بة
عن أنىطاطع نأفىهر بر ةة قال قالرسول الله لالتعا -هوسإ يقول انلاهنا

عندظن عمدى وأنامعه دينبذكرق فانذ كرف ف نفس_>ذ كرتهفىنةسى وان

ذ كرقفملا ذ كرَنهفىهلا خيرمته واقاتنرن الى" شبراتقر بتالبهذزاعاوان |
هىرأولة صداسًا أبوكر بن "!١
هعث
شانى
افتربالىذراعا'قتر تاليهباعا وتانأن
الى

١1ا

51١
اف

6

دنثابتءع نأنس عن الى دلاىللهعا 7 :>.عدلهغيرانءقل |

«وكراماة صدسئْ حامد بن حمر ثنا عمدااو احد نا عاصمعءننالتضربن |

عهدج قال قال ادللَوَلاان سول اللهصلىاللهعليهوس قاله نين
افسوآ اس بو

أحد #الموتأعنيته د جا أبوبكربنأنىشيبة نا عبدانلهءن ادر يس عن
اسمعيل بنألى-الد ن قيس بنأنىحازمقالد خلناءلى خياب وقدا كتوىس.ع

كاتف بطده فةللوماأنر سولاللهقه_لى الثهعايه وس-لم نهاناان تدعو اموت
لدعو تبه صدييأه كراعم
الجدووكع
قلا
لحبلا

كا

فت  9ونا
فى 2

ابنفير 0-1
ونا

أخبرناسفيان بن عيبنةوجر بر بنعبدك
أنى 2

وسمأ محداك

ممدبن راقع نا

2

نيعاد

ونم

لي
1
ا

5م :عن أسمعيل

بهداالاسناد حدثنًا محمدبنرافع ثنا عبدالرزاق ثنا معمرعنهمامبن
منقباهلهذاما-داناًبوهر برةعن رساوللالللهّهصلعىليهو !-فذكرحأاديث

ق وله لاعنى
ب

رسول النهدلى اللمعليه وس لملانىأحد 5اموت ولابدع نهمن قبل أن
هنها لوق

عليه

كذااءع

يدانه اذاماتأ حد مانقطمعلهوانهلابن بدالمؤمن عمرهالاخديرا » #صدائنا

م 3

ه_داببن خالد  6-1مام نا قتادة عن نس بنمالاك عن عمادة نالصادت

لماء أبله ادر

هلهلأقحباءه ومن كرهاعاءالله
نءال
أننىص لىاللهعليهوس_لمقالمن أاحسنلقا

أله أقاءهة دهن

كردانتهلقاءه :كورما نادلبمثنىوابن بشار قالا ا مدبن جعفر ثنا

||| كرهاة'ءالنه كره

شعةء ن قتادةضمعت أنى بن مالك حدث > ن عمادة بن الصامت عن ![:ىد-لى
اللعهليه وسلمله 0

- -دىن عمداننهالرزى  860خا بن احدر,تلطه 5

كنا سفدء

ءحب
صلىاللعهليهوس نأ

حامس

ن حاتت:قلتلرسولات

ناء للأهحباللهلقاءهومن كر لتقاءاللّه ا"لكنرهءاقماءه

«ةلتيانىالهأ كراهية 1وت 2-00رهالموت فقالاس كك لك ولكن

ةاااشلرلبهرحورذوانه
المؤمن اذ

وجنة-ها أحب لقاءاللهوأحب اللّهلقاءه وان

كافرابذاشر بعذاباللةوس الهكرءلقاءالله وكرءاللهةلقاءه عدثناه دن

بشار شا ندكر نا سعيدعن قتادةم_ذا الاسناد عدنسا أبوبكر بن
ألىشيبة ما علىبن مسهر عن زكرباععنالشعبىعن شر يبن عانى” عن عائشه

قالتقالرسولانلهصبى اننةعايه,وسلم اا
 ١لماء'لله كروانله'قاءه والموت قبل لقاءالله 1

ان

 0ومن كره

اس<نى بنابر' 2

أخسبرنا|

ابنهلقاءه

5

و

ووو

ررك

وك روا ان

ا

دالاا:حسا

تلقاتى بذراءتلقيته باعراذالشا يا ا

عي أهية بن إسطام

العيثى ثنا بيدزيمنىابن زر يع نثانا روح بنالقاسم عن العلاءء نأسهعن

أفىهر برقال كأن رسو لانلهةدلى اللهعليهومإدسلير فىطراق مكهبفرءى جبل
ريقدون
فنس
ما
لجد
اهذا
الله جد ان فال سبر وا

فالواوماالمفردونبارسولالله

رب
باقدو
يأابسفمىاء الله قالالذا ك ورنانته كعيراوالدا وات  2عدثما عرو الن
حير
ن زه

واءنأنى مر جيع.اعن سفيان واللفظ لعمرو ثنا سقيان ع ناألفزبادعن

اها

قوهلت الل
حليهميخ
وفىنسخانلله

الاعرج عن أفىهربرة ع نالنىصل ابتمعارعوسم والستحء وروت

من فيل

واناللهوتر حتالوتر وفرواية بن أنىمرهن٠حصاعا

عدنئْ دين رافع ثنا عمدالرزاق نا معمرعن أنوب عنان سيربن
عنأنىهر برة رعن مام بن منب-هعن

0

قالان
عناقهوب

أفىهربرة عن الاج فىالنةعليه وسلم

أحصاهاد ل الحنةوز الم

حدةم

عن لنىصلى اللهعاجوفوسل ادي

ب 0

#١ صدساأ أوبكر

وقوله وان يله
اءن'ا

ان
* وزهبر بنحربجيعاءن

علية قال١اوبكر كما أسمعيل بن علية

كتب عليه صصح
ع

عبدلمن و نصيي

قن أاس

قالقالرسو لاننهصبى النهعا.هوسل

اذادعا

وف سعدا أبله
فامِءزم فىالدعاء ولاابة-ل الام ان شت فاعطنى فاناللهلامكردله

0

يابالعزم ف

ين

الدعاء ولا يقل

اعلنعلاء عنبأيةء نأفهر برةأنرسولاللهد_ل اللهعليهوسل قالاذادعا

اشنكت

6

نوتوف

ةداق

أرمعت
لهم اغف
ل
حدم فلايا

2رقاوا

6

أس_معيل

يعنو نان

وللكن ليءزم المب_مُلوورأمءظ 0

جعفر

ة 4قن ابله

لاتعاظمهثيئ أعطاه عرثنا ادق بن.وسىالانصارى ثنا أأسبنعياض
ا

الحرث وهوابن عمد الرجن بن أنذبابع عن عطاء بن ممناءءنأفىهر برة قال

رلىان شتت اللهمارجبىا نْ
قالالد ىصلى النةعليه وسلم لاقو نأحد 8لاوم اغف

بكارباهة؛نى

قدت "امار

بزلبه

لماعدي ل2يءزم فى الدعاء فاناننهصانع ماشاء لامكردله ي*د صنئ زه_ير بن حرب

ةنعر عبد العر باء  0قةاللرسولاللهص ل ابه ١
يى ا
ليعت
عدعل
ثنا  اس
الاي مد نيهاليل اللهمحأيى
عليهوس إلام:دين أحد لوت اضمرنزلبهفانك ن

اما كانتاخياةخ_برالى وتوفنىاذا كانتالوفاة خيرالى صن

|[

ابنأنىخلف

"نا روح ثنا ش_عية ح وثنى زهبر بنحرب ثنا عفان ثنا جاديعى ؛'

15

ور فوىجه» فتهالرسولالله
ررف
سى ع
لوا<ت
اتابع
بدمرةمن ورق ثمجاءار تمت
عليهوس_ل من سن فىالاسلام سئة حسنةفعملبهابه_ده كتب لهمثل أجر
صلىالله
-ل مهاولا,نقص من أ جورهم

من

مدال

8

ادا

مي

ئ

1
بتقص»
وردمن تمل بهاولا

هالع

ون

يحى

دا

96

لت على الصد قهعء:ى حديدث جر بر 00

#نا مدب ناسمعيل

فعمل مها

ممدبن بشار ف

0

سعد

ىد

ثنا عبد الرحجن بن هلال العسبى قال قالجربربنعمد الله

ه مذكر
دها
عل ب
بة.هم
قالرسولاننهصب اللهعليهوس لايسنعرد س_نةصالح
لنملاك
تاالمحديث دعئن عبيد النةبنعمرالقوار برى وأبوكاء[عموتدمادب
الاموىقالوا

5

أبوعوانةعن عمد الملك نع_يرعن

عليه وس
عن الننىصل الله

2

وهنا تمدن المثى كنا

اندر بنجر بر عن أبيه

جد ن جعفر ج

وثنا

1واسامة حَ وثنا عبيدالهين معاذ ثنأ فىقالوا
أبوبكربنأفىشيبة كنا ت
0

شعيةء ن عون

نأف جيفةعن .المنذر 0

200

0
5

حى

نأبيهعن| ىدل
رع ٠

نأبوب وقتببة ند هكم واءن  2رقالوا

نأيهعن
أسمعيل يعذون إن جعفرءعن«“المتتلاءع:

الىهدى
هليه وسلمقالمن دعا
صلىاللع

ائنه

أنهر برة أنرسولالله

كانله.ن الاجرمثل أجورهءن تدعهلا شقص

من تبعه
ذلكمنأجورهم شيا ومن دعاالىظذ_لالة كان عليهمن الاممثل] ثأ م

لانت ص ذاك٠ن؟ ثامهمشيا د

صَثنًا قمَدِة بنسعمد وزهير بنحرب واللفظ

لقتدبةقالا ثمنا جر برعن الاش عن أفىصا عن أنىهر يرة قةالرسولالله

بإ حكحتاب
الذكر والدعاء

وا _وبه
انذ كرفىفى سهد

كرنه فقنفسى 3

كا

ماد كرنهفى ملاهم خبرمنهوم

وان:قربمنى شبراتفر بتّاليهذراعا وان:قربالىذراعاتقر بتم :هداعا وان
أتانىعشى أنه هرولة صسا

أنوبكر ن أق شببةوأبوكر يب قلا ا

أو

رب الى ذراعاتةر بتمذد_4باعا
معاو بةعن الامش كا اسنادوم بذ كروان تق

صما -#دبنرانع ثنا عبدالرزاق ثنا معمرعنهمامبنمنبه قالع_ذا
1

2

ومع *

دعن

رس سو

ل النهم

1فىاللهعل 2منهوس_-

ول

احا

ةهاار

قأل

والاستغفار #3

اا
ل

فسكلوا فأفتوابه_برعلم فضلواوأضلوا عدائما أبوالر ببعالعتكى أن جاديعنى
انز بد خُ وثنا بح ىبن نحى أخبرناعياد بن عمادوأ بومغاوية  2وكذا أو

بنكأرنىشيبة وزهيربنحرب قلا اننا وكيع ح وثنا أبوكريب ثنا ابن
ادر يسوأنوسأامة وابنة_بر وعبدة ح وثنا ابنأىعر كنا سفيان ح

وى #د بنحام شا بحى/نسعيد ح وى أبوبكر بننافع نا عمربن

على ح وثنا عبدبنجيد ثنا بزبدبنهرون أخبرباشعبة بنالاج كاهم
عن هشام .نعروة عن بيهعن عبداللهبنعرو عن النىصلىاللعليه و سإ عثل ٠
موعلى رأس امول
حديث جو بروزادفى <د يعر بزعلى ملةيت عبد النةءن ع ر

رث كاحدث قالسمءت رسولاالللهةصعلليهوسل يقول
حدعدليه
لهفر
فاسال
ادلبثننى ثنا عبداللهءن جران عن عبد ايد بنجعفر أخبرق
دئنا م

أجلعىفرعن تمر بنا كمعن عبد اللهب عنمرو ابلنعاص عن الننصى ل الله
عليهوسم عثلحديث هشامنعروة عدا حزءاة ىبانبلحتجيى أخبرنا
 00أأخ-ببرونشىرة ل اانأسبواد<_دنهعن عروةبنالزبير قال
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وىمى عن النبىدصلى انعلهيه وس عثله عاسأ
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 3وننق أبوااطاهر أخبرنااانهوهب عن عرو بناارت عنأىيونس عن

أنىهربرةكاهم قالعن |(ن:ب ص لىالل ءهايه وسلم عمل حد نث الزعر ىعر جيد
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وس ان بينبدىالسَاءةآيابابرقع فواالعلوينزلفيهاا لول وكثرفيهااطرج واطرج ْ

جب

1

ودب

مل
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يعرف ىوج -هالغضي فقال اماعلاتكم نكانق ١ ّ-اجدلا هتوق
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يعمل السوءو]يدر كهقالأوغيرذل ب

لللاناخرلاةهم طا وهم فىأص لاب يهم عداننا
ب] يتم وهخلق
اىأص
لمف
وه
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عاذالبنفار وءعذاب فالقبر عمثنًا اسدىق بنابراهم المنظلى وجاجبن ١
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عله سم انك يانه لال وآثارموطوءة وأرإلزاق مقسومة١

1

| لادجلث_يأمنهاقبل حلهولايؤخرشي أمنهابعدحلهولوسأًتاللهان يعافيك من|
لا

لذ
 1 1نم ولو بدولدالاوهوعلى الملةوقفرو بةأنى بكرعن ألىمعاوبةالاعلى هذهالل

<تى يبان عنه أسانه وف روابةأنىكر .مسءنأنى معاو بلاس 00
ٍ

ْ هذه القطرة حتى إهبرع »_:لسابه صدئنا مد بنرافعا عندالرزاق

|أمعمرءن همام بزنمنيه قالهذاماحدك أبوهر يرةعن م
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باس:#اد بونس وابن أفىذئب مثل د يثهماغيران حفدىيث عيب ومعقل سل
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كافراولوءاشلاردق نو بهطغياناوكفرا١ عدم زهير حبن
ورب تنا سر
عن العلاء نالمسيدب عن فضيل'ن عمروعن عائكةبنت طلحة ء ن عائث_م

1
 2ديو ونرسولاننهء_لى

قبدر على
ما
ابنادم دئله

عليهوس فى القدر فنزات يوم سحبون
الله

علىوجوههمذوقوامسسقرانا

شع خاقناه بتدر
كل

ف

0

ابراءم وء بدبن ح .دوالافظ لاسجق قالاأخمرناءدالر زااق قن

فالنار

اسحق إن

معمر عناان 1

طاوس عن أبي_هعنقاابلنعمبااسرأيت شيأ أشبهباللممماقالأبوهر'برةان
جا

ال

تاتس

اي

ا

لير

اسحق بن مندور أخبرناًبوهشامالخزوى

عناًمدع نأفىهر برةعن الننبىصل

0 0 0

ع

وهظموب

ذلك أ

لدصئ
6

سهيلبن

ا
٠

أنىصا

اللهعايهوسإ قالكنتب علىابن آ"دمنصيبه

من الزنامدرك ذلك لامحالة فالعرنان زئاهماالنظر والاذنان زناءما الاس_ماع
واللسان زناء الكلام واليد زناهااليطش والرج_ل زناهاالخطاوالق ب جوىو 01

يماعبنى كل

|

ويصدق ذاللكفر جو يكذبه  #حدما حاجببنالوايد ثنا دين حرب

مولود يوادعلى
الفطرة وح
قلرسولالله صب ىاننةعليهوسلم مأمن مولود الابولد دلىاامطرة أبواهءهودانه
موت أطفال و بنصصرانه و يمحسانه كاتنتج الهوةبههةجعاءه لتحسون فبهامن جدعاء ثم
س_عرد بنالمسيب ع ن فىهر برةأنه كانيقول
عن الزبيد ىعن الزهرى! خبرفى

اشم فطرتالله ارتاىفلنطاسعابها لا_.:ديل اق
يقولأبو هر يرةواقرؤا ن

ل
إللسدين

النهالابة حدتما أبوكر بنأنىت_يبة ثنا عبدالاعلى ح وثنا عبدين |
جيدا خبرناعمد الرزاقلا *ماعن معمرعن الزهرى مهدا الاسناد وقالكانتج

البيمةههة وليذكرجعاء عدن أبوالطاهر وأجدبنعيسى قلا ثنا ان

وهب أنى يونس نيز بدعن ابنث#هاب انأبا_.لم :بنعبدالرحجنأخبرهان أبا
هر برة قالقالرسولاللهد -لىاللةعليهوس_لم مامن مولودالا .ولد علىالفطرة ثم |

بقولاقر

ؤاغطرتالله ااتىفطرالناسعاءها لا_.:ديل لاق اللهذلك الام

صدمًا رهير بنحرب نا جر ينراعلاعمش عنأفىصا نعأفىهريرة |
قالقال رسو

لود الا.لد على ااة ارة فأنوادموردانه.
اللهص_لى اسهعليهوسم مأمن مو

1

و كانهو يثمركانه فتقالرج يالرسولالنه رايت لوبات قبلذلك قالالشأعل :

عا كانواعاءلين حدما أبوبكر ىنشأيبةوأبوكر يبقلا ثنا أبومعارية ||
ح وثنا ابنغبر نا ألىكلا هماءعن الاعش هذا الاسنادى حديث ابنقير ||

١
يعقوب بن ابراهيم ا أنىعن ابن شهاب عن ميدبنعبدالرجنعن أنىهر برة

لللهد_لى انلةعليهوسل احتج ادموموسى ققاللهءوس ىا نت آذم
قالقال رسو ا

الذىأترجتك خطيئتتك من الجنة فقالله آدم أنتموسى!لذىاصطفاك الله
لأينق ادم موسى
لدى” قأبخ
دعسق
رلىأ
دىع
قلومن
برسالتهو بكلامه ثتم
عرو الاقد كنا أبوبنن ال حارالماى كنا حى بنأنى كثيرعن
ع

انهليهوسيم اح وانا بنرافع نا

ررةال
ع ب

عبد الرزاق أخبرنامعمر.عن مام مبنبهء ناليس لاسرم
معنىحد مهم م

د بن مهال الغمر بر ا زد نزر دع ثنا هشامبن

حسانءن02

بنعنأفىهر برةع,ن رسولاننه ص لالنةعايهوس_ل نحو

حديهم صدسئ أوالطاه رأجد بنع رو بزنعيدالله بمنرو ,سانرح

ثنا ان

وهب أخبر نى أبوهانى اولاق عن أفىعبد الرحجن الحيبىعنعبد اللةبن مرو بن

ساصمقاعلت رسولاالللهةسلعىليهوسل يقولكتب النّهمقادرالخلائق قبل
الع
أن حا السموات والارض مين الفسنةقالوع رشعل الماء صأنماه ابن
مى
منأن
ألفعمر ثنا المقرى* ثحنياؤة ح وثنى جد بنسهل العيهى ثنا اب
أخبرنانافع يعنىا

د كاذماع عن أفىهالىمهذ |الاسناد.مله غيرأهمالم بذ كرا

وعرشهعبى الماء
 5عدن زهبر بن حرب وابن عركلا ماعن المقرى” قالزهير

قرى”
لمبز
اهن
دلل
بدا
ثنا عب

باب نصر ف
751
ثنا حو ةا خبرتى أنوهالى* أنهسمعأباعمدالرجن

الحملنسم ع عبد اللةبنمرو بن العاص دول الع رلا

10

:اد مكاهابين اصبعين من أصابعالرجحنكاقل واحد
علمه ووسل بول انقأوببنى
اثء
يرفه
ش حب
نص

القاو تْكيففه
شاء

©#الترسول انه فىاسمعايموس اللهممرف القلوب صرف

قاوعلىطاعة_لك بي صدكئ +
ن

الاعلى ب
جناد قالق رت على مالك ن

لس  2وثنا قتسة بن سعد عن مالك ذمافرى” حليهءن ز بادن سعد عن

اكتمن حاب روسلاللةه_لى اللهعليه
جمرو بمنس عن طاوسنأنه
اقال
سأدر
ش وسم بنقولونكلمئبة در

قالوسمعتع_دالله نع ربةول قالرسولالله

ازلكيسأوالكس والكّز
حى اتةعلبهول سكرنئ من بقددر <تى اولخ

صدئنا أنوبنكأرفىشدةوأنوكر يب قالا ثنا وكجععنسفيانعنز ادبن
اسمعيل عن #د ن عماذ بنجعف

رآلزوىءن أىهر بر ذقال حارمر كو فهرا

اب كل نر
بقدر

١

4

1

ليعمل الزمنالطو.بلبعمل "هل الجنة ثم تملدعملهبعلم أهلالناروانالرجل

ليعمل الزْمْنالطو يل بعملهل النارم مختلمهبعمل أهلالمجنة خا 6

سعيد ثنا عقوب يعنى أانعمد الرحمن القارى عن فىحازم عن سهل بنسعد

وهس_ل قالان الرجليعملعملأهلالمنةفيا
هلل
لصبيى ا
الساعدى أن رسولاعنله

يب ود لاناسوهومن أه ل الناروان الرج_ل يعمل لهل نارفايبد وللناس
ام ||وهومن األهملنة  صدشئ موداببحنراتامهيم ندينار وابنأنىعرالمى
بجابكخد
وموسى صلى

وأج_د بنعب_دةالضصْى جيعاعن ابنعيينة واللفظ لابنحا وابندئار قالا ثنا

اللهعليهما وسل||سفيان بنعيبنةعن حمرو عن طاوس سمعتأباهريرة يقول قالرسولاللةه_-لى
اللهعلءوعم احد جآدموموسى صاواتاللشعاءهما فقالموه ىباآدمأنتأبونا
1

خرجتنامن الحتفةةالله آدمأنتموسى اصطفاك ابللكهاامهوخط لك

بده تالومنى علىأاملسقتدةرعدلى” قبلأخلنقنى بأربعينسنة  -جآدم موسى
اخط وقالالاخر
هلأمد
فجآدمموسبى وفىحد ثابنأنى مرواءنءبدة قا

كت تلكالتوراةبيده عدئسًا قتيبةبنسعيد عن مالكبنأنس فهاقرىئ"عليه
اعنلأزفناد ء الاعرجعن أفىهر برة أنرسوا لالنةضى علي وسمقال
اج أذ ونوسى فآجدمموسى فقاللهموسى أنتآدم الذىأغوتّالتاس

وأخرجتهم من الجدة فقالكدمأنت الذىأعطاء اللعه كل وع واصطفاه علىالناس

ىد” قلأ نأخاق عائمًا اسحقن
لسق
عأع
برسالتدقال نعقرا فلتاونهورعلى
جف

كي

ا

بدالانصارى ثنا أنس نعياض

فى اخر ثب نأفى ذبابء نبز توغ وا نعز روعت

0

عن عر

50برةقل قا رلعرولعسادق البدعلبةوسر احت حآدم وموس عدر ومالقج

آدم موسى قالموم ى أن تآدم الذى لتك اللهبيده واف فيك من ر وحه وأسحد
ةه وا سك حكنفة-ه لماهيط تالناس2طية:ك الى الارض ادم
كلا
لئكم

أنتمومىىالذى اصطفاك اللهبرسالتهوكلامه وأعطاك الالواحفبهاتبيانكلقي
ّْوقر بلاجيافبموعننانه كت الور اس أن أخلق الموس بار يا
|
عاما قال]آدم فه-لى وج_د ت فبهاوعدى  0نهمووي قالنمقالأفتاومىعلىأن ا

لدو
1
01رد
:ام21ن
اتو1
1ج71ن
اا0نا
.
لن:ت٠2.1ر31ك2

عالت عملا كاتمهالله لي أن أ لوقبلأنيخلقىبأربعينسدة قالرسولانته
ا

ج آدمموسي عد

ززهيرد ردنات  0قاذ ا

:ااام

ٍ750

:

:

نا

3

1

9غ

'
ودع صو سح
2

و احم واصتوة :نت اتات
: ٠.

صلى اللهعليهوس .لمبذدوه

“713

0

٠.

طقت”لوقت تو:از ةلطتلكجا
ءِ

اجد

:

.

إن بواس

017177712771020
.

كا

زهر

1

ع

|نوالز يمر

ح وثنا بحىبن كحى .أخشيرنايوخ معن أناىلزبْبرعنجابرقالجاءسراقةبن
مالك بنجعثم قاليإرسولالله بينلناد ذنا كأناخلقناالآنفم العمل الآنأفما

بةالمقاد برقالقةم العمل قالزه_ ير متكام”دولامر ند أفهمه فسأ لتماقال

فقالاعاوافكلمسمر حدما أبوالطاهر أخبرناائنوهب أخير قععمرون
الحرثع ن أفىالزدر عن حار بنعمد اللهعن الى صلىاللهع ايه وسلم مهف |المعنى
وفيه د الرسولاللهكه_لى الثهعليهوس_ل كلعاملمبسسرلعمله

0

ىن

عى أخبرناج ادبن ز بدعن بز بدالضى تنا مطرف عن عمران 'ن<دين

قالقيليارسولالله أعلأدلل!لطنةءن أاهللنار قالفقال نمقالقل ففم يعمل
العاماون قل كلءيسرااذاقله هاما شيبازينفروخ ثنا عبد الوارث

ح وثنا أبوكر شبنيأفبةىوزه يربوناحسوحقبنابراههم وابنيرعن
الططله كح ونا حنييح اخببرناجعفر بنسلهان ح وثنا ابنامتى
نا #د بن جءفر كنا شعرهة كلهم عن بز بدالرشك فىهذ |الاسنادععنى <د بث

لله
اقل
لال
ورثة
ردسالوا
اع_
 ,ي
ت<-د
جاد وفى

يم

اس<ق بن ابراههيم

الحنظلى ا دان نعر ثانا تزرةبنثات ع:ننحعىةء_ل عحنى

ن

يدمرء ن أافلىاسودالد,لى قلالىةعلمران بنلدينأريت ماي معل الناس 'ليوم
ىعاموم من قدرماس.ق أوفيايستة باوبنه
عا
حونفيهأثئ قوذ.ىخ
ويكد
يما أتاهمنه نيهموثيقت الخةعليهم فقات بلثقئضى ايو وضى عليم .قالذفة.ل
أفلايكونظاما قالفذزعتمر ذلك فزعاث_د بدا وقات كلشئ خأ الله وملك
ادسا تنكالا
لأر
بلدهايش لعمايفعر وهم يلون فقالىيرجك انه اينىم

اةألله ادلللىهعليهوس_ل فقالايارس.ول
لنين
ونص
سن م
رلي
انرج
يكا
لاحزرعةت ا
اليوم ود حونفيه أتئقضىعليوم و.غى فهممن
لرأنيتاماسيعه
الأه
ال
أننهةااه بهنيهم وثناتالخ-ةعلييم فقاللابلئُ
قدرقدسيق أوفماسةة .لون
ع

ىقعدايوم ومةى ةيه وص دبق ذلك فكىاب ائنه :زوج-ل ونفس وما-واها
فاطمع وز هاوتةواها حدما قتدة نس_هيد

ينا عبدالءمز بز يعنىان

مالانالرجل
دعن العلاءء نأبه “رنأى هر برةأن رسولانن صلى اللعهليهو -ل ق

8
بأذنا للالبضع وأر دان أملةمذ كرنحوحديثهم

صدئكئ أنوكاءل فيلين

حدين اع#درى تنا جادينز بد نا عيبي اللهنأفىبكر ء نأنس بنمالك

ورفع| -1دتث أتدقالاناللهعز وجل قدوكلبالرحمملكافبقولأى رب ذطانة
ل أىرب٠ضغة فاذااًراداهأنيقضى اا قالقالالملاك أى رت

ذ كرأوأًنتى شق أوسعيد فاالرزقفاالاجل فيكتت كذ لكف بطنأمه صينأ

عنمانبن ألىشيرةوزهير بنحرب واسدق بن ابراوءايملافظ ازه_ير قالاسحق
أخ_يرناوقالالآخران ثنا جبررعن مذدور عن سعد نعبيدة © نأىعبد

الرجن عنلى جقنالاكزافةىفى بقعا لغرق فأنانار.سولالنهدلى النهعليهوم
فتمدوقع اجو

7ر 1ف :كس -ذهل فكت م2مخرنه نمقالمام_حم

ماحد مامن نفس منفوسة الاوقد كنتتاللهمكانهامن الجفةوالثار والاقد
كتدتثشةيةأوسهيدة قال ؤقالرج-ل يارسول الله أفلا_كث على كابناودع.

ادة ومن كان
على
سأه_
لمل
اي
العمل فقالء كانمن أهل |لس_-عادة فسيصيرالى

من أهل الشقاوة فس صيرالىعملأاعللشقاوةفتال!تماوافكل مسر أماأهل
ل
هم ل
الشقاوةؤيدسر و نلع
السعادةفيسسرون لعهلى هل السعادة وأماأهل
الشقاوةمة رأقأمامنأعطى واتق وصدق ,اإسنى فس:يسسرهللدسمرى وأمامن ل

وا-ستغنى وكذب بالحسنى فس:يسسره لاعسرى صانسًا أنو كر بنأفىشيبةوهناد

ناالشرى قلااما أبوالاسوص عن متسور دالاساد سماء وقالةا20
عودا ولية لمخصرة وقالابنأنىشيبةفىحدرشهعن أنىالاحوص رمأقرسولالله

اصللئىهءليهوسلم حدما أبوبكربن أفىشدبةوزهيربنحب وأبوسعيد الاشج
ح وثنا أبو
قالوا ثنا وحكيع ح ونا ابنغبر ما أنى 0
كريب واللفظاله ما أبومعاوية ثنا الاعمشءعن سعدبن عبٍيدة عن ألى

عمد الرجن السمىعن على لكان ر سولسمال اشمعايةوسل اشرو

رقو معود كت

قرفو راسةفقالما  0من نس الاوقد م .زط امناطنة

والنارةالوايارسولالله ذإنعملأفلاتسكل قاللااماواف

مهسرلا خلق 4ثم

حدنى الىقوله فسنسسرهللعسرى دنا 5
لوص
اتتى
بىوا
قعط
قهأمامن أ
رأ
فر
جدعبن
ابنالمثنى وابن بشار قالا ثنا م

ارعش
لندو
ان م
ويةع
ثذا شع

عىبد الرجن الى عن على" عن النى
| .ا.ناهسمه سعد بن عبد كد نهعن أل
عمسم
مسد صم مسر
ررس
اس

1
خ

١اتعيسقنفا
ا
ا7ا

أربعين نوما صرئنا تحدبن عبداللهن عير وزهبر بنحرب واللفظ لان عيرقالا
تمرو بنديئار ء نأف الطفيل عن حذيفة تن اسيد باغ

ثنا سفيان نعبدنةعن

ميج

0

و
أذسكوأوا
ؤاولانتض

عد

الله ن مسعودبةولالشْى

من صاب

لع2

عا

نعرو إن سح

من شق فىبطن! ع4

فلار

ارال

0 1

أبوالطاهر أجد

أرح.

والسعيدمن

أخ_برناانو 5-3

وعظ بِه_بردقا فىرحلا

رسو ل
اللههلىاللةعليهوس_لم يقالله حذيفة نأسيدالغفارى

كيه

بذلكمن قولابنمسعود فقالوكيف يدق رجل به_برعمل فقاللهالرج نلأ
كب
وأو عون ليإةبعثالل المهاملكا ذدورهاوخاق

سمعهاو دصرها وحلدهاوكها

قولهمبتصوو

بكماشاءوبكتب املك بثقموليارب عليهااملك مكنذا

وعظامها تمقاليارباذ كفرأيمأقنت
خىىر

هوق جيع
و »كتبالملأكنم رج املكبإاص_ححيفة فى
بدهفلايز ندءلى أمى ولابقص

0

أح
اجدلبننعومافنلى أخسبرنا ا بوعاصم نا ابن جريم أخ_برقأبوالز بير ان
للد

السيمععرد انان دود يقول وساق |لأد:ا عال حدرث

مرو

ىن فىبكير كا

زر

اف

انالخرث دعن - 0دبن أجدبنأنى

50

انا المي كر

ألوخيمة ا عد الله نعطاءأن عكرم ة 4بن خالدح 1

قالدخلتعلى أنى سر حة حذيفة ن أسدد الغفارى فقالسمءترسولالله

صلى اللهعليهءوسل باذلى”هاتين بقو|لان النطفهتقعفىالرحوأو بعين أملة 5تصور

خبته
عليهاملك قال زه ير<س
هىا
لقا
قلالذ
ا

فيقوليار بذ كرأمأ نثىفمحءاه الله

اوأفى6يةوليارب أسوى أوغيرسوى فيجءإواللهسو ياأوغيرسوى *3

هو ليارب مارزقهملاً <له ماخلقه مه ل النهشقيا ع1

00

 3نيا

ولطميرٍ
ر إبعه رن كلنوم شق أفكثنومغن أ ا

0سواداه زاقمل:سلد
نتن

ساسك نات تس هسه ناس

وثنا

عمدالوارث

ا

بالرحماذاأرادا أنخاق شيا

ا

أسحم لادنا

بالصاد وذ كر

لاض وو
بالس-ين قال

والمراد بيتسور
يرل اه تووى
وأمهدقيه

0

انق جفاع عن سلمانء نأفوائلعناعمدالة علالت سل

عي أ بكر باق شد لة وأبوكر يقالا نا أبومعاوبة ح ونا
ابن عير نا أبومعاوبة وماد ن عمد عن الامش عن شقيق عنأنىموسى

قال فىالنىص_لى اللعهلي ءوسلرجلفن كر ي<دل
_دي جر برعن الاءعش

باب اذا أننى

جديا حى نبعى العيمعىوأنوالر بيعوأبوكاملذضمل بن حس_-إن والافظ

الصا

أخبرنا وقالالأحران ثنا جادبن زبدعن أىنع ران الجوق

0

اقلالكى
قحى
لي

فهى بشرىولا عن عبدالله ابلنصام تعن أىذر قل لرسولاللهه_لى اللهعليهوسلم أرأيت
ن
ممرى
و_ل بش
الك عاج
الرجل يعمل العمل من ادير و حمدهالناس عليه قال:

عائنا ىأشوبكبرةبنوأاس_ح-وبنابراهمعنوكيع ح وثنا مدن
بشار ثنا _#دينجعفر ح وثنا د بنمثنى تنى عبدالصمد ح وثنا
ادق أخبرنااانض ركاهمعن شعبة عن ألىراناالوق اسئاد جاد نز ند

“ كتاب

صمدو حبهالناس عليه وق
عثل حديثه غير انف حديثهم عن شعمة غبرءا_,لد

بابكيفية خلق

مد
صبد
لع
ايث
حد

الادىقى طن

مداى
طهن
االل
بنرعمد
نا أنومءاونةووكع ح وثنا فدي

أمهوكابةر زقه

ومدهااناس قالجاد
ح

0

ن
بز
دعن
يعمش
أنىوأبومعاوية ووحكيم قالواثنا الا

أوبكر نأ ىشدة 3
واللفظالهنا

وهب عنعمدا للهقال

3

واجإهوتمإه
وش

قاونه

وسعاديه

0

لالتعصلىالنعليهول ودوااصادقالمصدوق انأ جد0

خلقه

فى بطنأمهار بعينبوما مكون فى ذلات علقة مثل ذلك مبكونف 1ت

ووس بأرنبمعكسا تيكتب
مذثللك شميرس_ل اللتهعالىاملكفينفيمفي اهلروح ي
رزقه وأجإهوعمله وش أوسعيد فواللااذلىهغيردان أحد 9ليعمل بعمل أهل المنة
حتى ماسكون ببنه و بننهاالاذراع فسيقعليهالكتاب فيءمل بعم لهل الثار
فخدلها و انأحد مليعمل يعمل أه_لالنار حتىماكونسْشهدو يانهلااذرا اع

ينىة
شانبنأ
فيد خلها عرسا عثه
نلأةهل
حعم
اعملل ب
فيسيق عليه!|!كاب في

واسحق بنابراه يمكلام ا بعنجرعيبردالجيد ح ونا اسق بن
ابراهيم أخبرناعيسى بنبيونس اح وى أبوس_عيدالاشج ثنا وكيع ح |

وثناه عبيدالله بنمعاذ ثنا ألى ثنا شعبة بانجاج كلهمعنعن الامش بم_ذا |

الإسناد فال مد سيودكيعانخلق د متجمعفيب نطأمدأر بعين
 02وقالى 0
|حديثمعاذعن -عيةبدل أر بعين |لار دعن بوما  1مافى حدايدث جر بروعسى

احعس
بع

هه

باعى

1

وقال'بنرافع نا عبدالرزاق أخبرنامعمر عن لزعرى ثتى أنسن,مالك
نرجلاءمن«الاع,لا

ينه قالما أعددت
!تسل اللعهلير
ةتب لوع أ

طام نكيبر جد عايه فى رم

أبوالربيعالعتكى ثنا جاديعى

زد مانت الجاع و اتن لك
و

لدت
قفاكيراسولائلهمتىالساعة قالو

قالفانك مع هن

وام

]عه قالحب اللهورسوله

كاف انفد الاملام فر اا نهرقولالنى

ا شلا

لوس واب مع2007م

اناا ناورمولاواء7

وعرتار-وأنا أ كونمعهموان أعمل بأعماطم ورثراه مدن عبد 'لغيرى
ثنا جءفر زسامان نا ات الساق عونانس بنمالك عن اذى ه لىاللعهليه

سيبحق
ةان
ونأن
وسلم ولبذكرقول نس فآناأحب ومابعده صمامًا ده
اىش
بنأبراهم قالاس_حق أخيرناوةالعهان نا جريرن منه.ورءن سال فى

لجعد ثنا أنسبنمالك قالبدنهاا باورسولاللهط_لى اللهعليهوس_ل خارجين من
ل#عحد فلقيئا رجلاعندس_داة المس<د فقاليار سول اللهمتى اأساعة قالرسولالله

قلااسةل-كا
رسول الله
انم
صلى النهعليه وسلمبااغد 3ط قالفكا ن لرج
ين

ماأعددتطا كببرصلاةولاد_-يام ولاصدقة ولكنى احباللهورسولهقالفأنت

حنيبت عدت #دبن بحىبنعبدالز يزالبشكرى 'نا عبداللةبن
مأعم
1

منرو بمنرة عن سالبن أنىالجعدعن
أخيرقأنى عنثععبة ع

أنسءنا3لابدىسل النهعليهوس بنعدوه حدما فتسة ثنا أوعوانة ع ٠ن قَادة
قنالا
شمثن
بنال
راء
عن أنسن  2وثنا اب
اى و

نا خٌداين جء_فر ثنا شعية عن

ا حَ وتنا أبوغان المسمعى وخ_ددبناا :ولا فا مما

يعنىابنهشام :نى أفىعن قتادة ع نأنسعن التبىد_لىالثهعليةوس_ل هد
الحديث ًا عنانبنأنفشىيب واسدق بنابراهمة لاسدق أخبربارةل
عهان ثنا جر بر عن الاع شع نأوفائلعن عمد اللهقالجاءر جل الرسول
وما والابلحق
دلهىعليه وس  -ل فقلاوسول ا كفترى فرب
االللهل
تياقحلب

هسم ا

ل

واتمسليءوت المرءم2.

صدشنًا د نمثى

لد
خمابن
وابن بشارقالا ثنا ابنأبىء -دى ح وحدثديه بش
اءنىأبن جعف ركلا ماعن شهمة

 32وثنا ابن عبر 5

لببث



أنوالموأب
م

عكر
نا سلهان
لب

2
0

يل فقالَاق أحبفلاناهاحم قال فرحيه جير بلمينادىق

السماءفيةولان الح فلانافاًحدموهقفيحيهاأهل السماء قل بوضعلهالقبولف
الارض واذا أبغض عد ادعاج_بر بلقية ولاق أيفض فلانافاً بغضهقال قيبغضه

ل

<_بر أ نمشادى ىا

ا

و

لهاليغضاء فاىلارض حمسا قتيبةن سعيد نا يعقوبيعنىاءن عبدالرجن
القارى وقالقتسيسة

نا

عد العءز بز ؛بعنىالدراوردى

عمروالاشهب ى | خبرناءمثرعن العلاء بنالمسدب حَ وى

حديث العلاء بن المسوب لدس قمدذ كراليغض

ح

وثناه س_عمد إن

«رونن

سعمد الايلى

صنو ع روالناقد 1

ابد

ابنهرو ن أخبرناءبدالعزيز بنع_داللبن أفىساهةالماجشونعن سهيل
ابن أنىصا قالكنابعرفةف رعرإنعم_دالعز يزوهوعبى الموسم فقامالناس

ينظروناليه تفلاافىيا أبتافى أرىاللهعب عمر بنءب_دالعز يزقالوماذاك

قاتلمالهمن الىفىقاو الناس فق لبأبلكأنتسمعت أباهر برة>_دثعن
بأب الارواح
حنود جندة

رسولاللةع_لى النهعايهوس-لم 2

عثل حديت حر برعن سهيل د

ا

ديةبنسعيد ثنا عابلدعز بز ي«نىابن دعن سهيلء ن أبيهعن أنىهربرة
نرسوا دسق السمعليهوسترقااللارواح جنودندةفاتعارفءنها اثتلف
وماةنا

ا

مما اختلفب

دكن

1

زهير إن حورب

ما

كشر بن هسام

 0قاقر  2,ا

نا جعفر

00

جنودندة فاتعارف منها اثتلف وماتنااكدانخاتاف  .دسا عبدانة
بابالمرء ويه 3
عنس بن
حنىة ن
ءنأ
اللهب
طبدا
ب نا مالكعن اسدق بنع
عمةنبن
اقنمسا
اص
مالك اناعراد.اقال !رسولانهصلى ائنعهليه وسممتى الساعة قاللهرسولاللهدلى
اللفعليه وسإلما أعددتطا قالحب اللهورسوله

2نأحبيت د

ْ

انللهبن غبرواين ||
,ت_دد ب
؟بو بكر بن أنىشيبةوعمر والناقد وزهبر بحنرب عو

ىعمرواللفظ إزهيرقلوا ''سنفايانعن الزهرىعن أنسقاقلال رجلبارسول |

الساعةقالوما أعددتطا فلبذكر كبيراقالولاكنلىتهحوبرسوله |
التةمتى
قالفانتمعءن أحببت حل

مه دين رافع وعبد بنجد قالعمد أخبره

5
الرجالفاحد
جيل
هك_ل لنامننفستكك بوماءاً.:لك ف ككتعامناماءامك للقهال
اجمّءن بومكذاوكذافاجتمعن فأناهنرسولالئهه ل اللهعليهوس-ل فعامون

معام
مما
ملله
اه ا
نتمق
سالكن مأنةا2:ص-دم سدبمين
هامن ولدهاءلائةالا كانوا
طاحتابامن النارفقالت| مأ ةوائنين واثنين وا.:نينفقالرسول اللهصب النهعليه
وس_لم واثنينواثنبن واثنين حدما تمدن النى وان بشار قالا ثنا مدن

جعفر ح وثنا عب_داللةبنمعاذ ثنا ألى ثنا شعبةعنءعبدالرجن بن
الاصمانى فىهذا! الاسناد مععلناهوزاداجيعاءن شعيةعن عبد الرجن ن

بهان
أاصب
ال
اىحسم
اعتزم >
عدن ألىهر برة قالثلائة1يباغوا الحنث حمائنا
سو يدبن س_هيد ود بنعبدالاعلى وتقار بف الافظقالا ثنا المعتمرعنأبه
ع نأافلىسليل عن أحنىسان قالقاتلانىهر برةانه ق-دماتىابنان هاأنت
نهأ
محدثى عن رسولاالللةصلةلعليه وس حديث  :تفطيسب ب
اعن موناناقالقال

نعصغارهم دعاميصالجن:ىأ دهم أبأاوقالبو بهفهياأذبوثقوال بيده

كا اذأ نارصئفة نوبيكتهذانفلااعى ابوقتالتفلهابى حتى خإدوالله واياءالمنة

وفىروابةسو بدكال كنا أبوالسليل وحدك ثذيه عديد الله ن سعرد ا نحى

ينمى مهذ! الاسنادوقال فهل سمعت من رسو لاللهص_لىاللهعليه
تدع
لعم
اس
١ن

أو#دبن
يببنة
فتطسيب_بهنأاعن مونانا قالنم صئنا أبوشكر
وس شنيا
عبداللهبن غيروأبوسعيد الاشج واللفظ لانىكر قالوا نا حفص يء:وناءن
غياث
ففص
:ر/بننح
غياث ح وثنا تم

نا أفىعن جد دطاق بنمعاو بة

عن أى زرعة بن مرو بن جزبرعن أفىهر برة قا ألنت اميأ الننىدسل اللهعليه
دع اللهلهفلت_ددفنتثلانة قالدفنتثلاثة قالتذ
اانى
هي
نالت
لافت
ابىط
وسم بص
قاللقد احتظرتحظارشد بدمنالنارقالممرمن بْه_مءن ج-ددوقالالباقون
عن طلق ند كروا الحد صدشما

سعد وزغير,يحوب قلانا 0

عن طلق بن معاو بهالنخى الىغباث ع نأف زرء ةبن تمرو بنجر بعرن أنى

هر برةلعزت اسن ما الى د_لى اللهعليهوس_لمبإنطا فقالتيارسولالله

انهايشةسكى وافىأخافعليهقد دفنت ثلاثةقاللقداحتظرت بحظارث_د يدم النار

حرربنب
قالزهيرعن طاقولميذكرالكنية » عمسا زهي

ثنا جيرعن

باب اذا أحب

موتل عنَأبيةه عن أنىهربرة قالقالرسولالنهط_لى النهعليهوس_إ ان النهاذا

لعباده

ف
فىبكربن حزم عن عروةءن.عائشة 2

وى

عرداللهن عبدالرجن بن هرام

 0-1ناسحق والاذظ طماقالا ثنا,أبوالمان أخبرناشعيعنالزهرى ||
ا

نعروةءنالز دراأحبرءانعانت ةزوج النىسل
عد اللهبنفىبكراً

علي

وسلقالتحاءتنىام أة ومعها ابنثان طافسالتنى فز جدعندى شياغيرعرةواحدة

فأعطيتها اذياتهاهفااخفقس_متها بين

ابنتيهاوم:أمكنهلاث_يأتم قامتنفرجت

وابذتاهافد <ل على" النىاصلللةعليهو سمؤدانتهحديثهافقالالنى صل اللهعليه
انسعيد 0

يعنى ابنمضمر عن ابناطادانز ادن ألىز بادهولىان

شنة
ئيزع
اعز
عبدال
دشثهءن عراك ,بزماللك قالسمعته حدئ عر بزع
عحيا

تهائلاث رات قأءطتكل واحدة.
ف تأحمطلعبنمتين
انة
انهاقالت جاءتى مطسكي
منبمائرةورفعت!لى نهار ةلت كلهافاس تلعمتهاابنناهافشقتالغرالى كانت
تر دآننا اهن نهمافاً عرنى شأتها ون كرتالذىد:ءتلرسولاللهصبلى الله |

اقلاتلاةنقد أوطجاببها الجنة أواعتقهابهامنالنار دتئ حمرو
عليه وسلف
بنبالعز بزعن عبد اللهبنأفىبكر
الناقد ثنا أبواأح_دالز يرى تنا عدي

ابن أ نسعن أنس نن مالك قالقالرسولالنهصلى النهعليه وسلٍمن عالجار دين

ياب فصل من تحبتاىغاجاء بوالمقيامةأنا وهووضم أصابعه * #عدئنا بحى ىبقنياحلقرأت
عوتله

ولد

ن سعمد بن المسيساء ن3أنىهر برة عن النىصل الله
على مالك عن ابنث_-هاب ع .

عليهسالقاجلو تلاحد منالمسامين ثلاث من اللدنفب الارا |

0 0

أو بكرإن أنىشيبة وعمرو الناقدوزهير بن حررقالوا ٠تنا سفيان

انعيشة

2

وتنا عمد بن جيك

وابنرافععن عمدالرزاق أخبرنامعمر

اعن الزهرى بإسنادمالكو ععنى حد شهالاأنفى حديثس_فيان فللا'ثار
كملا

سهعن أفىهربرةانر سول اللكصبى اللهعليهوس لمقاللنسوةمن الانضار ||
عن أ

لاموتلاحسد! ثكلنائة منالولدفتحتسبهالادخاتالجنةفقالتاصأةمنهن |
أواثنين بارسو لالله قالأواث:ين عتدسا أابوك
جاء
خل
درى فضيلبن حساين

الخدرى قالجاءت امسأةالىرس ولاللهصلىاللعهليهوسلٍفقالت يارسولالتهذهب |١١

س
عه
ع

الرجال

ا

2-61١

.

2

عبى بن سعرد أخبر فى أنو بكرو«وان -#دبن عرو بن حزماأن غرةحد 2:ه
ام

 6022ال

سكليد

وس

11

وقول ازالب دل

توصينىبالخار حتى ظاختانهليورثنه صدئئ عمروالنامد ثنا عبدالعز
11نأفحازم
3

8

00

مات

نأنيهعناناداوس

انيمس

روه0

جبر ل بوصينى بالجارحتى ظذنت أنهسيورئه حدما أنوكا.ل الجخدرى واسعدق

اإبنرأهم والاعظ لاسعق قالأبوكامل ثنا وقالاسدق أخبرناعبد الزعيز
انعم

الصمدااععى

كنا أوعرانالحوق عن عبد اللهبن الصامت عا

ذر قالة لرسولاللهه_لى اللهعليهوس إباأبإذراذاطبخ تمرقة فأ كثرماءها
أنوبكر بنالىشدبة 5

وتعاهد دبرانك

ا

وكنا اووس

ثنا ابنادر يس أخبرناث_عبةعن ألىمرا نالوق عَنْ

عمد اللهبن!الصاءت  3نأ فذر ارخا

م

قادأ كثرماءهم انما رأهل يمن

انادر

سل لعل

س

أخبرناث_عمة

وس أوسا

جيرانك فأصببمهنهاءعروف

اواطيخت
و
3

الاحكيت

صدنئ

أبوغساناللى_معى تنادان ين حمر تنا أبوعاص يءتى اا  0نأىع دان
ا

000

لفان

طلاقة الوحه

سل الل رد0

عرد اللقاء

بأباستحباب
أوشببة ما

0

درن ا

ضر

الشقاعة فيا

01

_لى الثهعليهوإ اذا أناوطال حاجة أقبل على
ده
بردةء نأنىهوء ىقال كان النبى

رام
لحدس

حب عد 00
حلسانه فهالاث_-مء وافلوْجرواوليةض اللهءلىلسسان زيما اً

بإب استّحيا

0
ه.

أنوبكر بن فىشيبه تنناا سؤيان نعيشة عن ر بد بن عمد أللهعن جده ع نأى

يال الصالحين

موعى عن النىدلىاللةعليه وس  6ونأ تمد بن العلاءاطمدانى والافظ له نا

ومجانية قرناء

ع فىموسبىغنات
أبوأسامة عن برإبدعن الىبردةءعن

اقامتل لاخليس ااصاط والجليس السوء 7اململسسك
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نصر :بنعلى اهضمى  55عبد الاءلىعن عريد اللهن جمرءن نافععن انعر
أةفىهزةا وثقتها ف

قالقالرسو لالله صسلى التهعايه وسلم ك١ :تام
1
تطعمها ولمسقها ولمتدء هات
الحهضمى

ىا عمد الاعلى عن عمد

و ةشاش

الارض

رم

بطتهافم

ا

ددس نن على ْ

اللهعن سعرد المقبرىعن أنىهر برةعن

الى

صلىاللةعليهو !- -عث! .صما #دبنرافع ثنا عبدالرزاق :ثنا معمرعن
لهصن اللعايه وس رف كرا]
همام بن»تنايلهه_ذاماحدثناا بوهر برةعن رسو ا
صب اللةعليه وسل دخات
 ١أحاديث منهاوقالرسول الله

امسأةالنارمن جرّاءهرةطا

:

أوهرر بطنهافلاهى أطعمت اولاهى أرسلتهائرم من خشاش الارض  -تىمانت هزلا

حدما

أجد ن بوسف الازدى

ماتث
َفص
غح
'رنبن
*نا عم

كنا أنى دنا

الاعمتى' نا انواشجقجن أفىمسلمالاغرانهحدنهعن أفىسعيد الخدرىوأف 1
ص

برةقالاقال رسولالنهصلى اللهعليهوس| العزازارهوالكبر

عد رةه

تقنيط الانسان

60

ل زرا

سو د نس_عرد

ياءرداؤهفن ينازعنى

عن معتمدر بنسلمانعن أببه

3

أو

عمران الوق عن جذد ب ان رسو لاللهد_لى اللهعايهءوس_ل حد ث ان رجلاقال

رناهلان
فى أ
أىغعل
اّآل
لى,ت
والثفلايه_غ رإللهاملان والنلهتعالى قالمن ذا الذ
فافىة_دغفرت لفلان وأحمطت علكأوكم قال » صدئ سو دد إن سهع
كنى حفص إمنسمرة عن العلاءبنعب
يا

والخاملين

الرحجن عن أيه ع عن ألىهر يران

ىلثلابرة
رسولالنةصل اللهعليهوسل قالرب شعثمدفوعنالابواباوا أقسمعل ا
> حدما عمد الله بنمسامة بنقعذب تنا جادبن ب_مةعن س_هيل بنألى ؛

ةلاعلللهيدهوسلم
القلاللرسو
ىهعهر برة قا
فبي
أن أ
نطع
بابالنههى عسن صا

قولهاك الناس

ح وثنا بحى |

عهيل بن أنىصاط عن أسيهدعن ألىهربرذان |
اقبانيلحىقرا أتعلى مالك س

رسولاننهس_لى اللهعل>و سم قااذالقال الرجلهلك الناسفهوعلكيم قال|
أبواسيدق ادر ى أهلكه ,بالنصب أوأهلكهم بالر,فع دن

يَىبنحى

يبرعناعيزن يردبونزحربنالقاسم ح وثىأجدن عفانبن حكيم ثنا
أخ
باالبوصيةيا ار خمالخدبلندعن سبلملانابلنجيعا عن سهيل هذا الاسنادمئله * صدائنا
قدّدبة ن سعيد عن مالكبن نس جَ ونا قتدة و#د نر عن اللءث بن سعدم

هرون كله معن حىبن
دونبز
بدة
ح ونا أبوكر بن ألىشيبة ثنا عب
سعيد اح وثنا مخدانمثنى واللفظ له ثنا عرد الوهاب يعنى الدُقنى سمعءت

عض
هرون عن انعو نعن
ا

النهعليهوسر عش له

دعن ألىهر برعق الت ص

-د بن راقع كنا عبدالر زا قأخبرنامعمرءعن همام بن منيهقاله_ذا

لللهد_لى الثعليه وس لفذ كرأحاديث متا وقال
ماحد تنا بوهر يرةعن رسو ا

رسولاللهه_لى اعللثيه وسإ لايشيراًأحخدي؟هالبىالس_لاح فلاإنبهدرى أ دك
لاعللشيطان ينزع فىيدهفيقعفىحعرةءن النار #متنا حىبنبحى قال بابفضل ازالة
قرأتعلى مالكعنسمى مولىأفىبكرعن أنىصا ع نأفىهر يرةان رسولالله

ورجيدغصن شوك عاللىطر ينى
صاسللنىهعليه وسم قال بنءارجل عشى بط
فأخر«فشكراللهفغفرله دئئ عبان
أبيهمعن أفىهر برةقالقالرلاس

رت نيا سربرع نس هجعن

ااطر يق

ل اسعرويين عمس رجسل لغص شيدر:

على ظهرهظر يق فقال وال لأنحين هذاء ن المسامينلايؤذهم قادخل اعلدة 00
أوكر نأف شيبة ثنا عبيدالله نا شيمان عانلاحجمشء نأف صالعن
 1ةفى

أفىهريرة عنالنىصل اللعلهيه وسل قاللقدرأً
ثءد درةقطعهامن ظهرالطر بق كانتتؤذىالناس صئ

مدن حاتم كنا

مهل كنا جادنس_امةء نثا تع نأف رافعءن فىدر برهة انرسولاللهصلى
ادوم قالان شحرة كانتتو ذىالمسامين فاءرجل فقطعهافد خل!1نة

د

زهبر بنحورب تنا حت

ا رزة قالقلتيانى النهعك:
 0مين

نا

عدي عنعأ
صبان
مبع
نة

ننى أبوالوازع

ف أنتفعبه قالاعزلالاذى عنطريق

بحىبنبحى نا ار ف شعي

لجان

عنع ألى

الواز
ع الرسابسى ع نأفى بر زةالاساهوا بار زة قالقات أرسولاللهص -لىالنهعليه
وسل بارسولالنةانىلاأدرى لعسىأن تمضى وأيق بعدك فزؤدىثيأينفعى اللهنه

فقالرسو| ل

ار سل افعلكذ افعل 11و  5رئسسيهوا آمل"

الاذىعنالطر يق د دسو عبدالله.بن_#د بن أسماء نعميد اليى ينا] بال سر جَ
جوير يةيعناىبن أسماعءن نافععن عب ادله ا ر
نسو اللنهم_لى التمعليوهس -لقال تعذيب اطرة
عذ ب تامس أةفى ه رسة
حنتها حؤتىم
مات
مت,فاد خ
الت
لنار

لاهلىأطعمتهاوس_قنها

هرون نعءد

احذدهسى_تهاولاهىتر ان كلمن حشاشالازض دئ
اللدوءبدالله ن جعفر بنك بن خالدجيعاء ن معن بن عسى عن مالك بن نس
عن نافمعن ابنعنزع ن النبىصل اللدعليه وسلعهن:ىحد تاجو برابة و<د ئذيه

الخبوان الذى
لاوّذى

4
فقالماشأنهم قالواخسوااافلىجر نفقةال ه شامأ
لشه
مدعت رسولاللهه_ى الله
أعليهو_-ل بقولانالنة.ء ب-اذلذينيعذ نونالناسفالدنيا صراما أنووب
ما وكيعوأبومعاو ب  6وثنا اسحق ب ا
نبراهم أخسبرناجرركاهم عن هشام

بهذا الاس_نادوزادفى <د جر لم

ل إن سعد علىفلس طين

فدخل عليه لخد نه قامسبي لوا صئئ أو اطاهراخيرنا|بنوهأ خبرى

يونس عن أبنشهاب عن عروةبنالزبيرانهشامبنحكيمو ج_در جلاوهوعلى

باب أعس 0

جص إث_مس نأسا من النبط آفدىاءالجز بةفقالماه ذا انىس_معءت رسولالله
صن اللهعليهوس ليقولان اللهيءذب الذبنيعذبونالناسفالدنيا » صنا

مس سلاحق

أبوكر بشنأينىبةواسححق بن ابراهم قالاس>ق أخيرناوقال أبو بكر 'نا
س
عفي
ياندبن
نة

عن بر وس مع جار اقولصر ل

أوغيرهمامن
ا مواض__ع

ا

 0فقالله

ودننا بح ىبن حى دأبزاريم

قال أبوالربيع دنا وقالحى واللفظ لدأخ_برناج ادبن ز ,د عن جمرو بن 1

الجامعة الناس |إعجنابر إنعبد اللهانرجلاصى بأسهمفىالسجد قد أبدىنصوطافاً ص ان أخذ
الضتك

سابل

ينصوطا  3لانن

ل

قتننة نسعيد

إكنا* لنت “ 2واننا

تمدبنر ع١أخبرناالليثء نأف ال ب
زيرعنجابرعنرسولاللهصلاللعهليء
وس
انشأمى رجلا كاننتصدقبالندل ف المسحدان لامر مهاالاوهو خذدبنصوطا وقال
ابنرع كان؛ص دقيا! شل صئنا هداب بن خالد كنا جادين سامة عن ثارت

عنأوبردعن أن مى وسىانرسولاللهط_لى اللةعليهوس_لم قالاذاص احد وى
مجلس أوسوق و بي
فدلهنييل
اًخذ بنصاطالمليأخذبن
بضاط
نام
صليأ
اخذها قال
فقال! بوموسى وا
اىبسد
دلله
ثمام
عضئا ىوجوهبعض دسا عبدالله
اتن
هاحت

ابن برادالاشعرى اولدع بلناء واللفظ لعبداللةقالا ثنا أبوأسامة عن بر بد

عنأنىبردة عمنأونى
سى عن النىصب اللةعليهوسم قالاذام

دم ى

مس حدنااًوسفوقنا ومعسهنب فللم سا علىنصاطا بكفهأن يصيبأح_د امن
المامين منهابشئ أوقالليقبضن على نصاطا  1 #مروالناقدوابنانى
عمرقالعمرو ثنا س فيان نعيدنة عن 1بونعن انس_ير إن سمعت باهربرة

يقولقالأبوالقا سمصلى اانعهليهوس منأشارالىأ خيهبحدبدة فاناللانكة
تلعنهحتى وان كان خاهلا بهو مه صما أوبكر نأنى شسية ثنا يزرد بن

هرون

“>

٠بك"

َأ

-

سب
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سي

تت

ييه تيت

ست

أالرجل رجليمنسمع ااننلىدل_ةلىعليه وس لفقالتدر ىماقال رسو لالتةصى

الئعلليهوس ل نفاقال ىلااع كلةلوقاطذ االذه
عب »:أعو,ناللهمن الشسيطان

راق ع
الر
نفقا
اجتلأ
ونما أبوبكر بن أىشيية ثنا حفص
ججيم
ولله
نالر
لشابهسذاناد ع صانما أو بكر نأوىشية ”ا
ابنغيات عن الااعم
باب خلتى

لاعن جاد نب تع نابت عن انان رسولااننش#صتلعله

وس-ل اقصاولراللله] دمفىالجنةتركهماشاءالثهأنيتركهف_ل |بلس يطيفبه
ينظرماهوفماراه اجوف عرف انهخاق خلقالاعالك صرنسا أبوكر بننافع
نا مز نا جاد مهدا الاسدياد حوه ا

عمد انلهبنمساة بنقعذب

نا المغيرةيعنى المزاىع نأافلزنادعن الاعرج عن أنىهر برة قالقالرسول
ختل
الئةصب ننهعليهوسلماذ
ااءدليحتن الوجه عماثماه عمرو الناقد
أاقا

و زهير بحرنيقالا ثنا سفيان:نعيينةعن أفاىلزنادمهذا الاس_ناد وقالاذا
ضرت أحدة صكنا شببان بنفروحٌّ أشنا أبوعوانة عن سهيلعن |بيهعن

لىيأتق الوجه 0
هتلفأحد
خالذ
ااقا
ألىهر برةعن النبصل النةلعيه وسل قا

عميباللةبن معاذالعنترى ثنا أفى نا شعبة عن قتادةسمع أبأأبون>_دث

عن أفىهر برةقالقالرسولاننةه_لى اعللهيهوس| اذاقائل أ<د؟أخاهفلايلطمن
الوجه حماسا نبصزرنعلىالحهضمى تنى ألى ثنا المثنى ١ح ونا جمد

ابنحائم ثنا عبسدالرحجن نمهدىعن المنىسبعنيدعن قتادةع نأنىأ بوب

عن أفىهريرقالقالرسوا اللهصلى النهعليه وسلوفحديث حابتنمعن النى
صلى اعللليه وسلمقالاذاقائ لحد5أخاهفلي<تنب ااوجءفاناللهخلق؟ دم على
صورنه 0

_2دبنالشى

ثى عبد الى_مد م

مام  0فتادةعن

يحىبنمالك المرائىعن أفىهربرةانرسولاننة النصهع
لايهوساإ قالاذاقاتل
أ<د مأحاهفلي<تنن الوجه 00

أوبكر إنأنى شيية شنا حفصبن

غياث عهنشام ؛نعروةعن أبيه عن هشامبنحكيمبحزنام قالمس بالشامعلى
اناس وقدا مو ا
افلشمس وص على رؤسهم الزيت فقالماه_ذاقيليعذ بون

افلىخراج قالأمااتى سمعت رسو لاللهد_لى اللعليهوس م يقولانالنديعذب

ابلذويننيفعدالدنيا صرتسا أبور ب ثنا أبوأسامةعن هشام عأنبيه
عى هشامبن حكيمحبزنام عالنىاس من الانباط بالشام ققمدوافىالشدمس ْ
سبح

الآنسان خلمقا

لاعمالك
باالبنبى عن

ضرب الوجه
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0ك

|أعنالامش مهدأ الاسنادواريد ك
رفى حديث عسى  6شسحر الدصدقو شحرىق إ

بأر :فضل من الكذبوق حديثابنمسهرحتى كت دالله » عدائسًا قتدبةنس_عيد وعمان
عيك نفسهعند

ابنأف شيبة واللفظ لقتببةقالا ثنا جر برعن الاءمشعن ابرااهليتيمى عن

الغضب وباى

أخرث نسو بدعنءع_,دالله بنهسءود قالقالرسولاللهط_لى اللهعليهو-لم

تيع يده

0

!:قااللذى لابولدلهقالليس ذاك بالرقوبولكنهالرجلى
مانعدون رقو3لفي
إلذى بة_دم منوأدهشياقال.فاتعدون الصرعة في قالقاناالذى لايصرعه

هكعند الغضب عدشسا أب وككر بن
سذى_عا
فهال
نعكن
بللذيسلك ول
الرجال قآ
ألىشيبةوأبوكر يبقالا ثنا أبومعاوية ح وثنا اسدق بنابراهم أخيرنا

عسى ببوننسكلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد مثلمعناه عرسا حىبن
بحى وعبد الاعلى بن جادقالا كلا هماقراًت علىمالك عن اءن ث-هابعن سعيد

ابلنمسيسعن أنىهربرة انرسول االلللهصهوعليهوب_م قالليس الكث_دند |

بالصرعة نماالكك_دهدالذىعلك نفسه عندالغض صما حاجب:نالوليد ثنا

-#دبن ح بر عنالزبيدىعنالزهرى أخبرنىجيدبنعبدالرجن انأباهربرة
قالسمءت رسوال النهدصلى التهعليه وس قو للس الشده بالصرعةقالوافالش ديد
هعند الغضف و ممهاه ممدبن رافع
_لك
ىع
نلاقلذى
أمهو بارسولالله قا

الرمعمر
ندا
ر عب
باعن
أدخجيع
ابنقج
زبد
وء

ح وثنا عبدالله بنعيد

الرحمنب بنهرامأخ_برناًيوالهانأخيرناشعي بكلاهماعن الزهرىءن جدبن

عبد الرجن 'ن عوف عن أنىهر برةع نالنىصل اننهعليوب عمله دشنا
حى بن بحى ودين العلاءقال يحىأخيرنا وقالإسالعلاء ثنا .أبومعاو بدعن

الاعش عر غدي وثات و سلبانبن صردقال سجر ادو د الى صلى

اللةعليهو سل شعلح دهماتحمر:عمناهو:تفخ وداجهقالرسولاللهه_لى الله

عليهوس لالنأىعرفكلة لواقلاذهبء:هالذى يد أعوذبلئه مناليطان
الرجممفقالالر <_ل وهلترىفى»هنجنونقالابن العلاءفالوهلترىوم د
ارعدق حدينا نصر بانعللخىهض_مى

ل
واب
قبنث
يدى
تت ع
سمء

"نذا أبواساءةسمعت الامش يول

ثنا سلمان بنصردقالاست برجلان عندالنى

صلى اللعهليهوس خعل! <د همايغضب و حمروجهه فنظراليهالبوصل اللهعليه

وس] فقالا لأعكللةلوقاطادهب ذاءنه

أعوذبالتهمن الشيطان الرجمم فقامالى
الرجل

56
س
ابين
ناح
الاصل
ثلاث ارب وا

وحديث الرجلامى أنه وح-ديثالمرأةز وجها

صما رعوالناقد ثنا يعقوب بن|براهيمبنسعد كن أنىعن صاط ثنا محمد

ابنمسابنعبيداللهن علد اللهبنشها مهذا الاسنادمثإهغبرأ نف حديث صاط

| وقالتول /أسمعه ,رخص فتى ممابقولالناس الافىثلاث بعشل ماجعله يونسمن
قولابنشهاب و ئناه عمرو الناقد هنا اسمعيل بنابراهم أخبرنامعمر
]| عن الزهرى هذا الاس_ناد الىقولهوئى خيراوميد كرمابعده » عاثنا مدن

]] المنى وابنبشارقالا ثنا

دن جعفر ثنا شعيةسمع تأبااسدق حدثعن

باب محسترجم
العمة

كم
وند قا الن تمداصلىاللعهليهوسلقبالأتلا
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بأبوب وقتيبةوابن حرقالوا ثنا اسمعيل
اللتعليهوسا نحوه * #هنا يحبى ن
هر يرة أن رسولاللهصلى النةعليه وسلم
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أسمعمل وهواءن جعفرء ن الء_لاء عن آنه عن أ ىهربرة

عن رسولاللةصبى اللدعليه وسلم قالمأ نقصت صد

العفووالتواضع

قة من مال ومازاداللهعيد ابعفو

باب دن

كنا أسمعيل عن العلاء عن أبيهعن أفىهربرة أنرسولالله صلى اللهعليهوسم
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فانفندت حسداتهقبلأن يمقاقضعىلليه اخ من خطاياهمفطرعحلتيه نطمرح
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اسحق بن ابراهيم و-#د بنمث ىكلا هاعن عبد الصمد

ابنعبدالوارث نا همام ثنا قتادةعن قفلىابةعن أأنسىماءعن أذفرىقال
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لحشفاسنحأهلك منكان
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مسله أسترهاللهبومالقيامة 0

كقدده بنسعيد وعلى ؛ن جروالا
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اللهعليه وإ بقولمايصببالمؤمن من وص ولانضب ولاسقمولاحزنحتى اطم
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قار بواوس_ددوافئى كلمايصابيه للم كقارة حى الشكية كه والشوك
ينا كها للإقالمسم د «وعمر بن عبد الرجن بننحيصن من أهل مكة دك
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السائب أواألءمسيب فقال مااللك,سأامئب أويااألممسيب تزفزفين قالتالجى
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المفضل قلا ثنا عمرانأبوكر ثنى عطاءبن فر باح قالقاللىبنعباس
'لار كام أةمن أهلالمنةقلت بلىقالهذهامرأةالسوداءأنتالنى>-لى |

للهعليهوسل قالتاف أىصرعوافىأتسكشف فادعادلهلى قالان شئتصيرتولك

المنة وان شعت دعوتاللهأن يعافيك قالتأص_برقالت فاىأن-كشف فادع النةأن
لاأنكثفقدعاطا » هنا عب_داللهن عبهالجن بنهراءالدارى 0

ومانيعنى ابنمحدالدمشق نا سعيدبن عبدالعز يزعنر ببعةبنيز بدعن

در يسالخحولاق عن أفىذرعن النىد_لى النةعليهوسإ فهاروى عن الله
أىا

تارك وتعالىأنه قالبأعبادىانفىحومتالظل على نفسى وجعلتهيشكمحرما
أتهد
د #ياعباد ىكل جائع
هوى
فلاتظالمواياعبا دىكل> ضال الامنهديته فاس
الامن أطعمتهفاستطعموف أطعمكياعبادىكل>كعارالامن كدوته فاستكسوق
أ كسكياعبادى ان حطئو نبالليل واانهاروأأاغنفارالذ نوجنيعا فاستغفروق
أغفريلاحكعبادى  >:نتبلغواضرى فتضروق وان تبلغوانفى فتنفعوق |
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ورثنا كر
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أبومعا بوة ح وثتى محمدبن رافع ثنا عبدالرزاق ثنا

0ن ح وثنا

اسحق بنابراهم أخبرناعسى بن بونس وبحب
ىبنعبدا للك بن ألىغنية كلهم
عن الامش باسناد حربرنحوحديثهوزادفى حدر ث فىمعاو قال نعو
ا
بيدهماعلىالار ض مسلم صثشنا زهبر بحنرب واس حدق إن ابراهيمجيعاعن

جر برقال زهير ثنا جمرب
نرعدنور عن ابراهم عن الاسودقالدخل شسياب
منقر اش علىعائشة وهى عنى وهم يضحكونفقالتدمايضحك > قالوافلان خْرعلى
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طبافس
ط كاد تعنقه أوعينهأن تذهس فقاات لاتضحكوافاق سمعتر سول

النكصلى النةعليهوس قالمامن مل يشاك شوكةفافوقها الكاتدتهمبادرجة
ومحيتعن»سهاذطيئة حورثنا أبوكربنأف شيبيةوابور رب والافظ طما

ح وئنا اسدق الحنظلى قالاسحق أخبرناوةالالآخوان ثنا أبومعاوية
عن الاعمش عن ابراهم عن الاسودء ن عائث :قالت قالرسولا للهص_لى أنلةعليه

وس مايصب الموّمن من شوكة افوقهاالارفعهاللةسهادرجةأوحط عذههاخطيئة
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شنس
بد ب
تد بن عمد الله ن عير ثنا م

اننا هشام 1ه عن عائشة

قال قتال رسولالئ سلىاللعهليسهوس لايص ابلمؤمن شوكة فافوقها الاقص أ
النهمها تاه حدنا إنرام مك نا أبومغاوية امنا  0نذا
ونس
ياد دئئ أنوااطاهر أخيرنا ابنوهب أخبر مالك بونأبنس
إءن بز هد عن ابن شهابعن عروة بن الزبرءع *نعائث عنان رون تل ا

وس قالمامن مصيبةيصاب ههاالم] الاكفربهاع :حتىالشوكةيشا
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وسم قاللايصيب المؤمنمن مصيبةحتى الوشكوةالاقص بهاوءالخطظااد اوكم عا
| من خطاياهلادرىيز ندايتهماقالعروة صدئ حرءلةبن حى أخيرناع_د ابه
نوه
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واللفظ لزهير عن
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أونحوذلك حتى من رسولاهسإ اللهعليهوسل وفر وابةعمانمكان الوجعوجعا اننا

الشوكةيثا كها عبيداللهبنمعاذ أخبر ىأنى ح وثنا ابنالمانىوابن شار قالا ثنا ابنأنى
ح ونق دشر بن خالد أخبرنامديعنى بن جعفركاه-م عن ث_-عبة عن |
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أبوبكربن نافع فنا
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أجل

ان أوعككابوعك
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ابن

02
0:

/
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قتدبةن

سعيدوأأجدبنعبد

ةالضىعن عبد

العز بزالدراو ردى

كلاهماعن

سهملء ىأبيهباسنادمالك حوحد شهغير اق عندين للداوردى الاالتهاجربن

من ر وابةاءنعبدةوقالقتببةالاالهت<ر بن عرسا انأىعر 'نا سفيان

عن مسلمبنأنىمسيمعن أنىصا مع أباهريرةرفعهصرة قالتعرضالاعمال
ففكليومخيسوالرين
الفيلغفهعز وجل فىذلكاليوم لكل اصرى“لياشرك

بإللهشماً الااعسأ كانت بدنهو بينأخيهشءدناء فيقالاركواهذ بن حتىيصططلحا
اركواددن حتىصطلحا صثنًا أوبالطاهر وعمرو بنسوادقالا أخبرناابن
وهب أخبر فىمالك ن آنس عن مس_لم نأنى صيمعن أفىصاط عَنْأفىهربرة

عن رسولاللهد_لى النةعليه وسلقالتعرض أعسالالناس فىجكلعةمى تين بوم
الاثنينو بوم الجس فيغفرالكلعبدمومن الاعب داهو بينأخبه شعحناء

باب فى فضل

فيقالاتركواأواركواه ذبن حتىيفيا * عدنسا ق.تدنيةس_عيدعن مالك بن
0

علبهان

سسب

افلاحلله

0

ان لالاليرأ”ظلهء فىظلى بوم لاظلالاظلىم اموه
انجاد :نا ماد بنسامةعنثابت ع
رنأ
اففع عأنىهر يرة عانلى
صبى اللةعليهوس_ل أن رجلازا رأخالهىقر بةأخرىفارصداللةلهعلى مدرجةت»ه

لهليلهكمن
عقال
مكافاما اتىعلي قالأبنتربقادلأر <بادلىفىهذهالقر بة
لس
نعمةتر مهاقاللاغيرأنى أ-منتهفى اللهعز وجل قالفاتى رسولاللهاليك باإلنله

قدأحبكم أحيتهفي»قال أن جد أخيرق أب وبكرةد ن زو بهالقشيرى 'ثنا
عبدالاءلى'نجاد نا -جادبنسامة-هذ| الاسنادكوه جه تناسءيد.ن منصور

وأبوالر ابليزعهرانى قلا ثنا جاديعنيانابز.ز بدعن أبوبء نأىفقلابةعن
أنىأسماءعن نوببإنوقااللر ربفيعهالى النىاصلللهع لي وهس لو<فدىديث
سعرك قالقال رسولاللهدلى النهعليه وسلعائداار يضفى*  002برجع

صثنا بحىبن حى العمى أخبرناهث_يمءعن خالدءنأف قلابةءنلا سماءععن

بنإونمولى رسو لاللةط_لىالتهعليه وسمقالةالرسوا ائةصلالعلليوهس من
ْ عادءس يضًا

١
ْ انررم

م اطللة حو راجح ا

بحى

بن حبيب الحمارفى كما

اادج نأفىقلاية  2نأنى أسماءالر -ى عننو بإن عن

أ

"باب فىفضل
عمادةاأر يض

اكنال
قتدية إن س_عرد  710عدالعز  40يعنى ابنتمدعن العلاء عن أبيهعن أنىهر برة

انْرسِوالالئةه_لى اللعهليهوسلْ قاللاتمبحروا ولاتدابروا ولاتحسسواولابيع ||
صا عن أنىهربره قالقالرسولالله دلى
برعن الامش عن أنى

0

وس

اللهعليه

لاتحاسد واولاتباذضوا ولاتجسسواولاتح...واولاتناجسوا وكونواعبادالله

اوانا صرئمًا المسن /زعلى الواتى وعلىبن نصرا

مهذ_مىقالا :نا وهب

|اانجرير ثنا شعرةعن الاعش مهذا الاسنادلاتقاطءواولاندابرواولاسماغضوا
؟لله وعدن أجدنسعيدالدارى ثنا
| ولاتحاسدواوكونوا اخواناكمي ا
3

ع

٠.

5

مه

2

حميان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيهعن أن هىر برةعن الى ص لىالنقعليه

ظرلم
بمابن
ا المنسل وخذله
واحتقارهودمه

وسل قاللاتباغضوا ولاندابرواولاتنافسوا وكونواعبادالله اخوانا » #حرا
عبد اللهبنمس44

بنقعنب كنا دأوديعنى! بنقدس عن أنىسع يدم وى عاص بن

كربزعنأنىهر بره قالقالرسول ننهصلىاللهعليه رسالا
تحاسدوا ولاتناجشوا

وهرضهومالة ||و|لاتباغضوا ولاندابرواولاببع بعضكعلى بوكبوعبنعواضعباداللهةاخوانا الل
أخوال| لايظامهولاخذله ولاحقرهالتقوى ههناو دير الىصدره ثلاث مررات

بحسب امرىة من الشر أن عق رأخاهالسلمكلالسلمعالىلإ حرامدمه وماله
وعرضه صدئ أ وبالطاهر “جد نن عرو ن سراح ثنا ابن وهب عن
سام

> وهواينز يدانهس_مع أباسعيد مولىع_.داللهءن عاصي بن كربزيقول

سمعت أباهربر ةيقولةالرسولاللةد_لىاللهعليهوس | فف كرنحوحديثداود
رلى جسادم ولاايصورم ولكن ينظر
وزادوتقص وممازادفيهان الئةلاينظا
الىقاو  5وأشار باصابعه الوصدره ومسا رعومالناقد ثنا كثير بهشنام
5

جعفر

بن برقانءن بزيدبنالاصمعن أنىهر برةقالقالرسولاللهصبى

و بم
قظرااى
اللهعليه وس_ل اناللةلابنظرالميصورم وأموالكم ولحكن بن
وأعماام د

لي

شيئية بن سهيد عن مالك بن نس فماقرى“عليهعن
5200-7

كا
ربدل
يل ع
الحنة بومالاثنينوبوما مس فيغفر لك

شهلا الارجلكانت |
بالل

تبهوبانأخرهشع<ناءفيقال! نظرو اهذ بنحى يصطا<ا نظنواهذين حتى يطصطلحا
/
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كان ر س.ول اللهةه_لى النهعليهوسل قال ح وحدثنيه حوملة
البن
منس
أخبر ى

انأيحخبىر ابنوهب أخبرفىبونسعن ابنشهابعن أنسعنالنبوصى |
الك
عليه وم عيثلمحد

وائمًا زهير بنحرب وانبأنى جمروجمرو
ص

الناقد جيعاءن اءنعيد_:ةعن الزهرى-هذا الاسناد وزادابنعيشهولاتقاطعوا

ا

كامل ثنا بيدزيعنىابنزر يعح ونا مد بنرافعوعبدبن

جيد ىلا ماعن عمدالرزاق جيعاءن معمرءعن الزهرىعهدا الاس_نادامارواية

بز بدعنهفكر وايةس فيان عن الزهرى يذكراخ+صالالار بعةجيعاو'ماحديث
عمدالر زاقولاتحاسدوا ولاتقاطعواولانداءروا صا مخدينمتتنى ثنا أبو
اود نا شعبةعن قتادةعن أنسٍان الننىهل اللعهليه وس_ل قاللاتحاسدوا

ولاتباغذواولانقاطعواوكونواعباداطهةا<وانا <_دثذيه على بن نصرا+هضمى

نا وهببنجرير أن ثعيةمهذا انالدامثلهوزادكا الله  #عدثنا

بىمنالثك-هاب عطناءبن يز بداللينى نعأنى
نًتاعل
عقرأ
حى بن حىقال
اصارى أن رسولاللهه_لى النهعليه وس( قاللاحل اسم أنموحر نااه
أدلوب
ا

فوقثلاث ياليلتقيان فيعرض هذ او يعرض هذ اوخيرهما اذى يردأبإلسلام
يةر
هشيب
زنأف
ورب
عدئنا قتببةبن سعيد وأو بك

بنحربقلوا :نا سفيان

ونس
بب
فنوه
ررناب
ىخب
خحيأ
ألةن
ح و ثى حزم

ح وثنا حاجببن

الوليد تنا دين حربعنالز بيدى ح وئنا اسحق بنابراهم النظل
د عن عبدالرزاق عن مرعكمهم عن الزهرىباسناد
جديبن
وتمسد برانفع وعم
مالك ومثل حد ثهالاقولهؤيء رض ه_ ذاو يعرض هذ افانهم جيعا قالوافى حديهم

غبرمالك فيصدهذاو يصدهذا عرثن ممدبنرافع ثنا #دبن أنىفديك
لصلله
انه
لا
أخبرناالضحاك وهواءنعمان عننافعن عابندنةن عمرأنرسو ا

ؤلمنأنهح رأخاءفوق ثلاثةأيام عمسا قتدبةن سعيد
عايهوس لقلا للاح
الع ز بز يعنىاءنت#د عن العلاءعن أبيهعن أفىهر بر ةأن رسولالله
نا هعب

يأب نرم

صلى النةعليهوس|قال لاهحرةبع_د”لاث » صرائمأ  0قالقرأت
عملاىلك عن ا
ألزنادعن الاعرج عن فهر برة أنرسولاللهه_ل اللهعليه والتحسس
لس
االظن
وسل قالاياكوالظن فان
حكدنبيث ولاتحسوا ولاتجسسوا دَانا فيا
ولاتنافسوا ولاتحاس دواولاتباغضواولاندابر وا وكونواعبادانلةاخوانا عهثنأ والتناجسشس
ل
الإ

ونحوها

طنالا

امأماترضين أنأ صلمنوصألقكطم من قطعكقالبتلقىالفاكذ لكتقا

رسولاللهصل اللهعليه وسم اقروافانهشئلتعمسيتم ان تولأيتنمتفسدواف |
يىبة
أفلا_:دبر ونالقران أمعلى قاوب أقفاها صرنت أبو بكر بشنال
نطاوب ل أفىصنردعن
وزه_-ير بنحرب واللفظلانىبكر قالا' ثنا ولعع

وىاولصله ومن قطعنى قطعهاللة عرسًا زهير بن
إلن
معلقةبالعرش تقولمن وص
00
نلزغرىبم
نا نفيان م ا
ع
م

عن

مأللكء ن الزهرىان

د

مات

و

ل

نا جو بربةاعن

بن جب»»ر بن مطعم أخ_بره ان أبادخًيرهانرسولالله

حم عدئنًا جمدبنرافعوعبدبن

يا 2 0
رسولاةسل عيدو عنعن

ار أخيرنااءن وهب

أس بنمالكقالسمعت رسولالهصلىالل
ال جر قو لعواوسل عن بن شهابعن ن

عليهوس_م بقولمن سره أن سط عليهر زقه بأتوسأله فىأثره فليسلرجه

وعدن عب_داللك بنشهيببنالليث ثتى أنىعنجدى ثنى عقيلبن
خالدقالقالابنشهابأ خبرتىنس بنمالكان رسولالب صلىاللهعليه وسلقال
نقسهأله أثرءفليمل رجه عد عالدمبثننى
من أ بح أن يسطلهوفىيرز
مافظ
ن وال
ءشار
ان ب
ثنى
لمدا
وم

قالا منا #دبن جعفر ثنا شعيه سمعت

اةالنلهانلى
و هىرل_ير
سنف
قحجان >لدثيعانأبريع
ج.نلعبادالر
رلاء
الع
'المعك من اع طرعلي
فقال كن كنت قات فك مماب_فهم الل ولابز

باب النهبى عن
والتباغض

مادمتءعلى ذلك سا

ع ى,نحى قال5رأتعلى مالك عنان شهاب

عن أنس بن مالكان رسولالنهص_لى اللهعايهوب-م قاللا تباغضواولا اس دوا
ولاندابروا وكونواعياد اللهاخوانا ولاح لل.ل أن .بج رأخاءفوق ثلاث حدسا ٠]

]|
 ١حاجبن الوليد نا ممبانحرب نا يدبن الوليدالبزيدىعنالزهرى
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كىامان بركبه وأعطاءعامة كاننتعلى رأس_هذفقال
فلمعليهعمدالل وهجإهر عل
دفقاناله صا حك اللهانلهامعراب وانهمبرضونالس_يرفقال عبدالله
اينبانر
(نأناهذا كانودًا لعمر بن1غ#طابو اسمعتر 8لاصف النهعايه سل
بقولاناًبرالبردإة الولداهل ود به دثئ أنواإطاهراخبرناعيدالله بنوهب

أخرق حيوة نثر يحءن اءناطادء نع مداللةن دنار عن عبدالله نر

بجليه
ديّضأالر
ورأن
أنالنىصل التمعليهوس ل قالأربالب

عدئسًا حسن بن

علىالاواق أخبرنابعةو بن ابراهيم بنس_عد نا فىوَاللدث بن س_عد جمعا
عنبنبدينعبداللهنأساءة بن اطادعن عب_دالنه ندينارعنابنع رمانَكان

جار بتر و ح علي  +اذامل ركوب الراحلة وعمامة
اذاخر جالىمكة كلان

د مهارأسهقبيناهو نومااءللىجذالركاذص بهاعرانى فقالأ است!بنفلان

ا)نفلان قفاألعيظلاهاجاروقالاركبهناوالعماءة قدالهأشادرأسك
الاعرانى جارا| كنتتروجعليه
_ذا
هة لك
ترالل
رءه غف
ط|ضكا
ععض
أللهب
فقا
اهم كيت بد عار سنك فقالاتى سمعت رسولاللهه_لى اللعهليه وسل

ْ الانسن ال
اا ع

0000

:سديلور
ج يتأ نتوف وان ايان

دين حام نممون ثنا انمع -دىء ن معاوبة بنصاح عن

أعء_د الرجن بن جبير بننفبرء ن أبيهعن النواسبن سمعان الانصارى فالسألت

بنإفب_برالبر
والام

 7سول لهل اللعهليوهسلعن الير والامفقال  1ردس املق والام ماحاك ى
صتدرك وكرهت أنيطلععاي--ه الناس ص

هرون نس_عيد الابلى ثنا

عبد اللةبن وهب ثنى معاو بةيءنى ابنصاط عن عبد الرجن بن جببر بننفير
عن أبيهعن النواس نسمعان قالأقت معرسولاللةد_لى اللةعليه وسلٍبالمدينة

هااج راسرآسلول الله صلىالله
ادن
ذ-
اان
سئةماعنعنىمن اطحرة الاالمثلة ك
عليهوس ل عن ثئ قالفسالتعن البروالائم فقالرسولاللهء_لى اللهعليهوسلم

البردسن الاق والانمماحاك فنىفسك وكرهت أنيطلععليه الناس * عمائنا
قتدبة بنس_ءيد بنجيل ان طر يفبن حدداللهالثقئ وتمد بنعياد قالا دنا حام

وهواءناس_معيل عن معاو بهوهوابنانى مزرد موك بنىهاشم ا

أو

الحباب سعيد بن يسارعن أن هىر برة قاللرسولاللهه_لى الثهعليهوس االنله
خلق الخلق حتىاذافرقغامنمهتمالر .حمقققالتهذ امتامالعائذ بكمنالقطيعةقال
د
ا

بابصلة الرحم
وقنحطربمعتيا

كضرا
االللاا+++

بأ

ااا

١

قلاكلفتعر ضتله ف بللتفتالمهافاًتتراعياياكانبأوى الصىو معتمفا كته
من نفسهافوقععا.همات فلماولدت قالتهوهن 2

فابو«فاستنزلوهوهدموا

صومعتهوجع_لوارضر بونهفالماشا أنمقالوازندتمم_ذهالبغى”' فولدتمنك
فقال!إن الصى خاؤابه فقالدعوقى :<-
ال
ل فنماانصرف أت الصبىفطعن
فى نط هوقالباغ-لام من أبوك قالف_لا نالراعى قالأقبلواعلى جر

ع
وسعون به وقالواننى لكصومعتلك من ذهس قاللاأعيد وهامن طينم

بقباونه

2

ففعلواو شاصى يرضعمن أمهفررجلرا دكالبعةلىفارهةوشارة<سنة ؤقالت

حل ا
لظرا
أاملهلهسم اجعل |بنىماثفلهتذرك الثدى وأقبلالي
علا
أليه
مهفن
تفقا
لنى
مهم أقببسلعلىثدب سهفلعب رتضمقالفكا فىأنظرىار سول اللصل اللهعليه |
وسل وهو حك ارتضاعهباصيعهالس_مابةفى فهفعل عصها قالومم واحار بوهم

بضر بونهاو نقولون زندت سرقوتهى تقول حسى اللفونمالوك_ل فقالتآأمه
الللاهتعل ابنى مثلها فترك الرضاع وذظراليهافقالاللهم اجعانى مثلهافهناك تراجعا
الحديث فقالت <لق مىرج
حلسن اطيئة فقلت اللهماجعل| نى مثإ فقات اللهم

لاتحعانى ث#إه وص واهذهالامة وهم يذر بونها و ,بقولون

زندتسرقتفقلت

لمنى مثلهاقالانذاك الرججبلكاان
اللالتهمج_للابنى مثلهافاتاجتالعله-
را
فقلت الله لانعانىمثإه وانه_ذهيقولون طازننت ومتزن وسرقت ومتسرق

باب رغمأتف||فقلت اللهماجعلنى مثلها * هوهانًا شببانينفروخ ثنا أبوعوانة من
مسن أدرك ||سهيلعن أبيهعن أنىهر برة عن النىد_لى اللهعليه وس ل قمالرغم نف
أبويها وأددهها

مرغم

أنفث رغم أنف قي لءن بارسولالله قالمن أدرك بو بهءتدالكير ادها

عانتدكيرفل ||أوك
ليد
(ايهم
ااف[
جخنة ورنسًا زهبر بنحرب نا بجرعنسهيلءن
بدخلالمنة

||أسهعن ألىهر إبرة قالقالرسولاللهص_لى اللةعليهوس_ل ر غم تقدر:غم نفه

رغمنفأدقبلمن بارسولاللةقال من أدرك والدبدعت_« السكبراًحد أهومكاليهما
ملردخل المنة جدياء اويكر إنألى شيبة ذا خالدين مخلدعن سامانبن |]

بلال ثنى سه
أعننأبي
نيل
ىهء
هر

برة قالقالرسولالشعد_لىالله عليهءوسلم

بفاضبلصلة | ر|غمنفهأثلاثا مذ كرمث_له »* دئئ بوا
ألطاهأج_ردبن عرو /نسرح
أصدقاءالاب ||أخبرناءب_دالنهءن وه بأ
والام وتحوهما

خبرتىس-عيد ب نألى أبوب,ع ن الوليدبنأف الوليدءن

عد الله بن دينارعنعبداللهبن حمرانرجلامنالاعرابلقيه بطر يمك
1
تك

فض
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للنصهبانم تعن أفذىر قالقالىرسولاننهص_لىانهعله وس_لائت
عن عابدا
قومك فق ل ان رسولاللهد_لى اللهعايه وس(قالأسلسالهاائله وغفارغفرالنهطها
انلا
قاء
رى و
شاال
بين
جبدسأه د

نا أبوداود نا ث_عمةفى هذاالاس ناد

مقالوا
حدنا _-د ن المثنى وابن شار وسو دين س عمدوان أنىع ر

رنيرة
فعنىهدع
أوم_
الوهابالثقى عن أب

ل 2

ح وثنا عبي_دالله زمعاذ

ثنا أنى ح وثنا #دبنالمثنى نا عبدالرجن بنمهدىقلا ثنا شعيةعن
د ينز بادعنأنىهر بر ة ح وثتى #دبنرافع ثنا شمابة ثنى ورقاء
ع ناف الزنادعن الاعر جءن أفىهر برة ح ونا حى نحييب نأ روح

انعيادة ح وثنا مد بنعبداللهبنعبروعمد بن جمد عن أنىعاصمكلا مما
جر

عع نأف الزورعن حابر  2وننى سمة نشببس

ون ا معق لعن ألىال بزير عنيم
أساساللهاالله وار  0انلها و د

كنا المسن بن

لع عن النى ص-لىأنهعليهوسلمقال
حسينبنحربث

كنا الفظفللين

موسى عن خم عر اك عنأبسوء نأنى هربرة انرسو لانلهد_لى انلهعليه

وسا قاأل[ سال التوغقارغغ راط الى لهااولكقابااللهعز وجدل

دن أبوالطاهر ثنا اوبهنسعن العايمثرعاننبن أفىأنس عن -نظلة
عليهو سلفصلىاة
لىعن خافعامفابءنالغفارى قال قال رسولاالللهلصةلى
اءبن
الهمالعنبى ديانو رعلاوذ كوانوعص_يةعهوا الهو رسولهغفارغفراننهطا
حدانا حى نع ىو حى نأبو ب وقتبةوابن خر قال
00

فىبنبحىأخيرنا وقالالآخر ون ثنا اسمعيل ن جعفرعن عمدالله بندينار

انهسمع ابنعمر.قولقال رسولالنةقصلىالنةعليهوس..لغفارغفرالتهطا وأسلم
سالمهااللهةوءصيةعص] اللهورسوله صما ابنالمثنى ”نا عبد الوهاب تنا

1

1

,

3
0

المغيرةبنعب« الر-من عن أافلىزناد قشال
هدأ بوسامة لمع أبااس.دالانصار :ظٍٍ
يشهد أن رسولاللهد_لى اللةعليهوسل قالخير دو رالانصار بنوالنجارم نوعيد

1

ااهل بنواحرثبن الخزر بجنومساعدةوفكل دور الانصارخير قالأبو
سامة قالأبوأس
نيادأن
عه,
لأىر اسنونلهص_لى اللعهليهو _.لوتككانذبالبدأت

دمو بنىساعد ةو بلغذلكس_عدبن عبادةفوجد فىنفس هوقال خلف:افكنا حر

الاربعأسرجوالىرس ج
و.ا
لرى
ا؟لتقلهصلى اللهعليهوس( فكلمهابن أخيه

سهل فقالسأاذه
تر دعلىر سولانئةصبى اللةعليهو سل ورسولاللةطلى الله
عليهو سل أعلٍأولس حسبك أن:سكون رابعأربعفرجع وفالالنةو رسولهأعل

وأ حماره خلءن»ه عدئنا عمروبنع بحر ثتى أبوداود ثنى حرب
إن شد ادعن ىبن أنىكثير تق 1بوسامةال ا
انآأب
نااس
شمارع حدنهانة!
تمعز سول اللة_ى اللعهليهوس_لميول خبر الانصار أوخيردورالاضار شل
حد مم ىد كرالدور ولبذ كرقصةس_عد بنعمادةرضىاللهء + :د عدن

مرو ال قذدوعب_دبن جيدقالا ننا يعقوب وهوابنابراهمن_-هد نا أنى |
عن صاسطعن ابنث_-هاب قالقالأ بوسامةوعميد اللهنعبد الله ن عدّرةبنمسعود

سمعا أباهربر
اةبلقول
لقا
هلرس
عول
هو
لالن
يهص
وىس_لم وهوفى مجلس عظم من
لص
الى_امين حدم بخيرد و رالانصار قالوانمبارسولاللهقال رسولا
اله
لبه

عليهو (_-بنوعبد الاث_هل قالوا تممنيارسولالله قالمايلننوجار قالوام

من يارسولاله قال ثبنموالحرث بالنخزر ج قالواتممنيارسولالته الثم نوأ .
ساعدة قالوائممن بارسول الله قالفىكل دورالانضارخيرفقام س-عدبنعبادة
مَعْضْمأ فقال أن نا خرالار بع حينسمىرسو ل اللةصلى النةعليهوس دارهم قاراد
كلام رسولاللهطد_ى

الله
عليهوسم فقاللهرجالمن

قومهاجاس

الاترذىان

سم ىرسولاللهصلىاللعهليهوسلمداركفالار ابلعدو رالنىسمى ففن ترك فلسم
1كثرءن س#مى فاننهبىس-هدبن عبادةع نكلامرسولالهصل اننعليهولي '

عدينا ناصرلنجعهلذ_مى ود بنامثنىوابنبشارججيعاعن |بنعرعرة
عرعرة
واللفظ للحهضمى ثنى حنمد

نا شعبهعن بونس بن عسّيد عن ثارت

البنافى عن نس بمنالك قالرجت معجرير بنعبد اللهالببحىفىسف رفكان
يحدمنى فقاتلهلاتفعلفةالى قد ريت الانصارتصنعبرسولاننةصبىانةعليه

|[

1
1-2ابن صهيحترب جيعاءن ابنعلي واللفظ لزهير ثنا اعسمع
بيدلعانلعز بز وهواءن
عنا أس
ان النىدل

اللهعليهوس( رأ
ى صبياناونساءمقبلين من عرس

|اأفقام نى” النةصلىاللهعليهوسلعلا فقالالاهمأنتمن أحب الناسالىاللهمأتممن

ى
نلى
عاس ا
يالن
<ب
قال!ءنالمنى ثنا

الاضار ىننا _#دبنالمثنى وابن شار جيعاعن غندر
ن

ستن
لس مع
دين جعفر نا شعبةعن هشام ان ال

 1مالاكبول جاءتاعس أةمنالانصار الى رسولاللهكد_بى اللعهليهوس| قالنفلامها
[أرسولالتهه_بىاللهعليهوسلم وقالوالذىنفسى بيده نكمل <أب الناس الثىلاث
أأمرات وحدثنيه حى بنحبيب نا خالدن الحرث ح واننا اوبكر ن

اذساناد .حدانا
شنب واوى اقالآ :تنا التادر بسكل ماعن شاعلة ه

نات وعدن بشاز واللفظلاىاللثىقالا.نا :د بنجعفرا خيرناشعبة

د

||| سمعت قتادةد تع
|| الاضاركرثىوعيبى وان
حدما
أأءن يم
|[آان جعفر: .نا شعبة

ناس مبانلك ان رسولاللهد_لى اللعهليهوس_إقالان
الناس سسكثرون و يقلو نفاق لوامنحس_نمم واعفوا
مادلمنثزنى وان بشار واللفظ لاءنالبىقالا ثنا عمد
سمءت قتادة حسدت عن أنسبمنالك عن أافىسرد

رد وو
بخاببفى
الااضار رضى

]| قالقالر سو لالنهدلى اللهعليه وسلبردو رالانصار شوالاحار مينوعندالآشين

اللفعنهم

 :مبنواحر ثبنازر ج مبنوساعدةوفىكل دو رالانصارخ_ير فةالسةدناارى

لليهوسل الاقدفضل علينافقيلة -فطلم علىكثير عهالناه
ا رسو لاالللهصةع
ْ _دبن المثنى  95أبوداود ا شعية عونقتادةسمعت أنسا جمدت عن الى

|| اد الاضار ىعن التنىد_لى اللهعايهوسلم وه طائنا قتدبةوابنرع عن
ْ الليثين سعد ح وثنا قتيية ثنا عبدالعز يزيعنىابن 2د ح وثنا ابن
ْ المثنىوابن أنىعم قرالا #نا عبدالوهابالثقى كمعن حىبنس_-عيدءن 7

|[أعىنىالاتلىتصهعليهوس_ل عثلهغيرانهلابذ كرف الح-ديث قولس_عد الما
دين عاد و-#د بن مهران واللفظ لاءنعمادقالا ثنا حام وهواءن اسمءيل

اعأتسرد خطييا
ءندة قأالبسم
طدا ب
أأعنعبدالرجنبن دجعين ابراعيم بن .
 :عند

عمه فقهالقالرسو لاللهص_لى النهعليهوسم خبردو رالانصا رداردنى

النحار ودار

ططالاشيل

ودار نىاحرث

نا لخررج ودار دبى ساعد

لش

'

5500

ه_ذدفقالتأسماءنم فقالمرسيةنا #باطجرةفنحنأ <ق برسولالله صل الله |
عليهوسلممنكم فغضبت وقا!ت كلةكذبتياجركلاوافةكنت٠ممع رسولاللهدلى

فىأرض البع_داءالبغضاء

الثةعليهء سل «طعر جائه 7يعظ جاها1َ-

فىالحدشة وذلك قالله وففرسولهواماننةلااطع طعاماولاترت رلاأذ و

الت رسول !عو ا

الس

واف وسادٌ كرذلكارسول

0

 0كذب ولاأز يغولاأز «دعلى ذلك قال فاماجاء

ف محل اللهعليه وس| قالتيانى اللهانعمرقالكذاوكنا فعالرسوك 000

1س بأحق فى متكولهولاكثانههخرةواحدة وا-كأنتمأهل

0

الى_غينةهحرتان قالتقلة_درايتأباموسى وكاب السسفييةاو مارملا
بسآلونى عن هذا|الحديث مامن النديام همبهافرح ولاأعظمىاأنفسهممماقال

طى رسولاللةه_لى اللةعليه وسلم قالأبو بردةفةالتأسماءفلة_درا أببتاموسى
أوانهاستعيد هذا الحديثمنى » عدئنا مدينحاتم ثنا مهز ثنا جادين
سم ةعن ثا تعن معاو بةن قرع نعاأنذن عمروأن أياس ةيانت عب سامان
وصهيب

٠

و دلالف نفر فقالواواللةمااًخن تسيو فاللهةمن«عنق عدوؤالله

وَالؤةال!|أو رأتقولونهذا لشجزفر بس وسيدهم فأقااد

ايك
تأخبردقة

راك عضيل ,كنت

000

غضتم -لد عضتو بك فأناهم

أو كرفقالااخوتاه أغضبت> قالوالايغعرالنةاك أن

5

605

0

ابراهم الحنظلى وأج_د بنعبد ةواللفظ لاس<ق قالاأخبرناس فيان عن عرو عن

جابر بنع_.دالنهقالفينائزاتاذهمت طائفتان من أنتفتلا واللهواي_مابنو
سامةو بنوحارثةتنومزالنحلبةاونلهااللةواللةوليهما عدسًا محدبنااثنى ثنا
ممدن

ححروع ةا

بن ههدى قالا ا

ن وتَادة عن التغربن ١
ش-هبة ع ٠

أسعنز يدب نأرقم#الالرسول اتدضن اللمعلب»لشم الهم اغف رلانصار
ولاشاءالانصار  1دناعاأشاءالانصار

اءناهرث
وس

ا

8

و< ل

شعية مهد | الامحيات

عكرمةوهوابن

عمار كن

نقمه

اديه

دشن

أبومعن الرقاثى

د

عمربن

اسعدق وهوا'نع_,دالله بنأنى طلاحة

ان رسولاننهط_لى اللمعليهوس_إ
ان تساحدته
ولذرارى الانصار ولوالىالاندارلا أ

525

خالد لعاى

استغفرللانصار قالواً <سمهقال

كفمه 3

0

أو كر بن أنىشبيةوزهيرا ا

ان

:

وأعرف منازطممن أصواتمم بالقرآنبالايل وان كنت أرمنازطم نحزيلنوا
أن
اهار ومنهمحكيماذاات اليل أوقالالء_دو قالط_مان أصحانى,يام ون
تنظرنوهم صدنسًا أنوعاص الاث_عرى وأنوكر جييبغاعن أافسىامة قالأبو
ا

أبواسامة ىق بر بدبنع_,داللهبن أفىبردة غن ج-دهأفى بردةءن

لو سى قالقال رسو لاالبنلصهلعىليهوس لم ا|لاشعر بيناذا رماوا قالغزو
اقل طعام عاطمبالمديئةجعوا ما كانع_:دهم فوت واحلد َاقتّسموهبدنهم
فاناءواح_د السو به فه-ممنى وأنامنهم  3دن

عباس بن عدا لعظيم

ماى
لنع
اواء
دوه
_نضر
العذدبرى وجأجع_دفبرنالمعقرى قلا ثنا ال

ثنا

عكرمة ثنا أوزميل ثتى انعباس قالكانالس_امون لاينظرونالىأنى

سيان ولايقاعد ونه فقا للنىصلىال علليه وس( يانىاألعثلطانثيون قالنم

باب مفنضائل
أنىسفيان بن

حربردى الله

قالع_:دى |حسن العرب وأجإوأم حبيبةتبأننىس_فيا نأ زوجكها قالنمقال
ومعاو بة4هإه كاتبابين يديك قالنمقالوتؤ من حتىقاتل الكفا رم كنت

أقاتلالمسامين قالنعقانأب زمويل واوالناوطاب ذلكمنالنبىصل اللعهليه وس

ماأعطاءذلك لانهمرحكن سالشيا الاقلنم » عرئنًا عبداللةبنبراد
الاشءرى و _دن العلاءاطمدالى كال ا

أبواسامة قَّ برندعن فىبردة

ع نألمىو سى قباللغناخرج رسولاللةاللصهبعليهوس ل ونحن بالتهننفرجنا
مهاجر بن الي أنواأخوان فىأنأصغ ره ا حدهما بو بردةوالآخرأبورهم اماقال
بضعا واماقال”لانة وتس_ين أواثنينوجسين رجلامن قوى قالفركيناس_فينة
فالقتناسفينتناا لىالنحامىبالحث -فوافة:اجعفر بنأنى طال وأحاهعن ده
فقالجعغران رسولاللهدلى النهعليهوسل بعثناههناوأمى نابلاقامة فأقيموا معنا
فأتامعه حتى مقنادجيعا قال ففوقناارسولاللهه_لى اللهعليهوسلم حايفنتتح
"خيار فأسهملنا أوقالأعطانامنهاوماقسم لا<_دغابعن خفيحبرمنهاشيا الالمن
داملعاصوات سف يق :امع جعفر :أعدانهقسم طمعمهم قالف-كان ناسمن
هل
ا
فلم من سيقذا ؟باطجرةقالفد تخألسماءبنت
ساه
لى ل
اايعن
الناس يقولون ان
عميس وهىتمنقدم معناعلى <فصدة زوج الننىصلىاللعهليهو زارة وقدكادك
لحا فيمن هاجراليهفد خل مر علىحفصةوأسماءعندها فقال
اإلى
هاجرت
م رحين رأى أسماءمن هذهقالت أسماءبذتعمس قالع رالحشيةهذهالبحر بة

باب من قصال
جعفر نأنى
طالاوانيك

بنت عيس
وأهل سفيتتهم

1
علىمنأبشسرفأقبل رسولانن صب اللهعليهوس ل ' علىأنىموسىو بكلاهليئة

||

رسولاننهد_لى النهعايهوس لم بمقداحءفيفهغسل د به ووجههفيه وج فيهلمقال

بشارم_:هو أفرغاعلىوجوه كا و>وركاو بأشرافأخ_ذاالقدح ففعلاماأ هما
بهرسولانتهط_لى اللّةعليءوس لم فنادتممام سامةمن وراءالسترأفضلا لامكا
نافيا فافض لاطا مئةطائقة كما ع_دالله بن رادا بوعاص الاثعرى

وأنوكر ي#ب_دبن العلاءواللفظ لانىعامى قالا نا أبواسامةعن بر ددعن ىأق
بردةعن أبنهقالفرغ النىص النهعايهوس_ل منحنينجاه امامل يد

الاتطاس فاقدر بد بالنصمة 932ل در ند وهزماللهأ كانه فقالابوموسى

شىم بسهم
جبن
وبعلق معألىعامس قالفرىبأوعاص فركبتهرماهرجل من

فأنبتهفىركيتسهفانتهبيتاليسه فقلتياعم منرماك فأشارأبوعاص الأىفى موسى
فقالانذاك قانلىتراهذاك الذىرمانىقالأبوموسىفةهدت هدفاع:مدتهفلحقته

فمارا فىولذىاعنهىيافاتبعتهوجعات أقولهلا تنسحى اتلسعر بأالاثنيت
فكف فالتقيت أناوهو فاختلفنا أناوهوضر بينفضر بت-هبال_يف فقتا:ه ثم
هتقندقتل صاحبك قالفائزع هذ ا|السهمفنزعتهفنزا
املسفنقل
رجعت اىلأفىعا
منهالماء فتهاليا|بن أ انطاقالىرسولاننّهصلى اللعهليه وسل فأقرئهمنى السلام
نىاس ومكث
وة-للهيقوللك أبوعاصاس#غف رلى قال واستّعملنىأبوعااصلعل
يسيرا تمانماتفلمارجعت الىالنبىد_لىالنهعليه وسلمدخات عليه وهوفى يدت
له
لهر
ازدظ
لس ب
ولال
سرما
رآثر
هلفراش وقد
عرلبريص م
وى س
عل

صبىالله ||]

نوسيم وجنديه فأخبرنه2برناوخ_برأنى عاصر قتاله قالقلله :سةغفر لىفدعا |

رسولالنهص_بى الئهعايه وس عاءفتوضأمنه رلفمم بدبه ممقالالاهمارلغعفبيد
أنىعاصحتىرأدت بياض ابطيهثمقالاللهماجعلهبومالقيامةفوق كثيرمن خلقك

ياب مفنضائل

الاشعر بين

فسر فاقلالنىد_لى اللهعليهوإ اللهم ]أ
غفا
تلله
أومنالونلاسىقيقلاترسول ا
اغفرلعبداللهبن قبس ذ به وأدخ_إه بوم القيامةمد خلاكر بما قالأبو بردة |
احداثه الانىعامي والاخرىلانىموسى © صناسًا أبوكريتبمد بنالعلاء
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أه شار ح

اب فضائل
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حس
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ج1يب
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دنببو>ت
الدسبر
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أرجوالثالئةفالآخرة عرسا بأنكنرافع ثنا بهز ثنا حاد أخبرنا|
س_ك قباعتثنى
خالت
حئتق
ااج
مفا
فلم علينافيءثنى الىحاجةفابطأت علىأى
جةهقلت نهار قات لانحد بن سر
رسولاللهد_لىاننهعليهو ل لخمحااجةحقاالت

ئتك
حأدحم
ادثلتبه
رسول انئة صب العللهيه وس إأح داقالنس والنةلو<
بائات حدما  +و العامر تنا عارموالفضل ثنا معهر قن سلهان
قالسمع تأنى حدث عن انس أن بالك قالألات

الس الور

شرافاا<برت بها -بدا د وام سااشىعه مس لممها أخبرتهابه يد جد

زهيربن حورب ثنا اسحقنعسى ثنى مالاك عانلأفنىضرعن عصابن

بابمن فضائل
عب دالله نح
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انلهمفىنةالالءبداللةنس_لام صما _دينمثنى ثنا معاذين معاذ ثنا

نعنعقبيساد قال كنتبادينةفىناس
عد اللهنعون عن #د بنس_يربن
يدا من خشوع فقال
فيهمعض أصداب النىد_لى النةعلي» وسلمار
باعلضقوم هذ ارجل من أهل المنةفص_لى ركعينيتحو زفيي_ما نمخرفجاترعته
نتاوقحادما
فد خل منزْلهودثخا

اتا سن قلت إذانك نادخلت قبل قالرحل

كذاوكذاقالس_.حان اللهماينبتى لاد أن يقولمالا بعل وسأحدثك 4ذاك
له_ةلىعل|يه و -فدستها عليهريانتىىروضة
للة
رأنتر باعلىعهدر-ولال
اهرض
لفا
اأس
ذ رسعتاؤزعث_مهاو شي رتهاووسط الروضة عودمن <_د بد

وأعلاهفى السماءفى أعلاهعروة فلقليىازقه فلقااأتس_تطيع ؤاءنىه:صف قال
انعونوالاد_ه الخادم فقمالبثيانىمن خانى وص ف أنهرفعهمن خلفهبيد

د
قسك
اس ه
فللىا
فرقيتحتى حك:تف أعلىالعمود فأخذ ت,العروةفةي
استيقظت واعهاافى ددىفةصتراءلى النىص_لى اللهعليهوسلم فقال تلك الروضه

الاس_لام وذاك العمودعمودالاسلام وتلك العروة عرو ةالوثق وأنتعلى الاسلام
حتى موتقالوالرجلعبدالله بنسلام 0

_#دين عمرو 'نعمادءن جملة

ابنأنىرواد ثنا حرىبنعمارة ثنا قرةخبانلد عن _#د نسير قبانلقال

سلنلهاء فقالوا
قاس بنعمادكنت فىحاقة فمراس_عد بنمالك وابن عمرفرء.دن ا
دذارجل من أهل الحنةفقمت ققلتلهانم_م قالوا كذاوكذاقالس_بحانالله

رس
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عله
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انن
ذتكي
خنم
8رفت الومكأ

ناالىر فاذاهى مطو بة كطلى
لان
اذهب
ف_

البكرواذاطاقرنان كقرق الثرواذاقاناس قدعر فتهم ؤءاتأقوالأعوذيانه

ا_ملا.للىكمترع
ققيم
فلفل
من النارأعوذبالتهةمن الناراعوءذباللهمن النار قا
فقدصتهاءلى <ذص-ة فقصتها<فصةءلى رسو لاللةد_لى العللهيه و سل فقالالنى

صلىاللعهليهو-لمنعاملرجلعبداننهلو كانيد_لى مانلا يل قال الفمكان عردالله ٌ
انلرجن الدارى أخيرنا
يالدلهب
وعد ذلاثلاينام ممن الامل الاقايلا حصنا ععمد
'مومى بنخالدخكن الفر بإنى  2نأفىاشس-ةقالفزارى ء نء بويد الله نعرعن

عدد وميكنلىأهلفراين اا
_فى
مدت
لأب
ادت
نافععن ابن عمرقال ك
وهس_ل ؟«نى<ديث لزه رى عن سام
هلل
.ى ا
عنىلص_ل
تطلتقفىالىيدفرذ كرعن ال
عن أبيه
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لمع قاد كد

أنسبن مالك
رضى اللهعنه

دن مثنىوابن
عن لس 1

شارقالا ثنا #دين ج_عفر ثنا شعية
0تتازسول اسحادميك اذين1دع

اننهلهفقالالاه-مأ اله ولفوىنا0

صدنا حدبن مسق ا

نادسةسامعيتقأول قالتأمسايم يارسولاللهخادمك
أبوداود :نا شعرة عن قت
ذذ كروه ا

عدبن شار نا 0

نا شعية عن هشامن

و لا فا ا
حا
زنيمدساملعتعنيةسولمتذلك ركم ازحر
صدلى اللعهايه وس -لم:
ابلنفاسم ثناساهانعنثابتء الس قالدخ-لالنى

عليناوماهواالاأناوائىوا أمحوامخالنىفقالاى) سرلكاتخو ندمكادع الله
قالفدعاىبكل خبر وكان فىآخرم.ادعالىبه نأ قالالله-ما كثرمالهوولده بوارك

هفيه حدئ أبومعن الرقائى ثنا عبمنربونس ا عكرمة نا اسحق |
 0السلل قالجاء تى أىا م أنس الى,بول ابهصل اوسا

زر

دف جارها ورد:نى بنصفه فقالتبازسولابنههذا أنيسابى زرك بهَؤد مك" :
فادع انلهلهفقالاللهمأ كثرمالهوولده قال'ذ س فوالنهان الى لكثيروان ولدى ١

وولدوادى ليتعادّونعلىنحوالمائةاليومطينا فيه واسعيه عا حا
دءنىاءن سامان ع عن الوعهألىعثمان كنا أنس بن مالاك قالمسرسو لآنلةستلاللاا

ابارسولاللهاً نس فدعالى١ .
عليه وسل فسمعت أنىاأمسليمهون فهقا ت بأبىأنت رأبى
ينافوا ||
ن-:ي
داثذ
لنها
رسول اللهص_لى اللهعليهوس م ثلذاعوات قدرايت ا م

ارح '

ظ
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لنةعليهوسلم هل نتهسكى من ذاىلخاصة واادكعيةالعانية والشامية
اصلل
فنفرتاليهفىمائة وجس ينه نجس

5

نادوقتلناءن وجد ثاعنده فاته

فاخبرته قالفدعالناولأجس وهنا اسدق بزابراههم أخ_برناجر يرءن

اىل
قبجل
لهال
ادال
|اس_معيل بنأن خىالدعن قبسبنأىنحازمعن جزبر بقنعب

ليهوس ياجوبر لائر بحنمىن ذى الخلصةبدت لدعكان
| لاىسلونلانةتةعصل
مدعىكعرة العانيةقالهنفرت جفسى_ين وماثةفارس وكنتلاأثدتعلى الل

فذ كرت ذلكارسول االللهئه_ةلعىليه وسل فضمرب بدهفىص

درى فقالاللهم

ننته واجء_إدهاديامع_ديا قالفانطاق شرقهابالنار لمبعث جر بر الىرسولالله

صل اللةعليءوسلم رجلا شر هأكبناىأرطاةمنا فأقرسولاللهصلى اللةعليه

وسل فقالله ماجئتك حنى تركاها كأنها أججلرب فبرك رسولاللهطلى الله
عليهوسل علىخيلجس ورجاطاجس مرات صدثنا أو بكر بزاألى
ير ثنا أنى ح وثنا مخدبنعباد نا
 00وكبع ح ونا امبن
سفيان ح وثنا ابنأنىعمر ثنا مروان يىعانلفزارى ح وثتى -#د

اربانفع ثنا أبواسامة كله_معناس_معيل بهذا الاسناد .وقالفؤ حديث

مسوان ؤاءبشيرجر ربأبوارطاة-صين بنر بيعة يناشرلالنلبىهصعلليه وسم
> حدثنا زهير بنحوب وأبو بكربنالنذمرقالا ثنا هاثم بنالقاسم ون | باب مفنضائل

ورراقالءشنكعرىقالسمغتعبيداللهنن أنىيزندح_د عن اعباس ألعبدالةبن
انالنو صباللهةعليهوس |أت اخلاءةوهضعت وضوأفاماخرج قالمن وضع عباس رضى

هذافىرواية زهيرةالواوفى رواية

أنىبكرقات!بنعباسقااللله.فقهه ب صا ||الطدعنهما

أبوالر بيعالعنكى وخلف بنهشاموأبوكامل ادر ىكاه.عن جاد بن ز بدقال ||باب منفضائل

ا جادبن زيد ثنا أبوبعننافع عن ابنتمرةالرأيتفالنام أ ع[بدالله بن
أبوالربي ثعن

ق ولس مكانر بدمن الحنةالاطارتاليه قالفقد_وته | عمررضى الله
ءىبةداىستير
كقأطن ف
على حفصة فقصته حفصةعلى|لنىصلاللهعليهوس فقالالنىص_لى اللهعليه وسم عنهما

بجديد واللفظ لعبدقلاأرىعبد الترجلاصالحا عرسا ااسيبحرقاهبينم بنوع
أخبرناع بد الرزاق أخبرنامعمرع ن الزهرى سعانلمعن ابنعمنرقااللكراجل
الل
فمشادرسوا ل النةص ل اللهعليهوسلم اذارأى رو ناقصها على رسول ا
لهصلبىه

2نت
2لوك
2قا
2هوس
| عليهوس فقنيتانأرىرؤ ي أاقصواعلىرسولاللسهل اللةعلي
الله
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الاخلاق وكلاماماهو بالثعرفالماشفيتى فماأردت

فنزود وجل شنةلهفيهاماء

حتىقدمماكلةفمأنسىسجد فالاسلنبى صل اعللنهيءو_لم ولابعرفهوكروان أل
ع هه تىأدركةرء:ىالليل فاططحع لعل فهر ف دغر يب فاماراءتبعهفل

يس أل واحدمئهماصاحبهعن ثئ حتىأأصبحل

نهو زادهالىالمسحد

للذلك اليوم ولابرقالتجل انعهليه رط  +أمسى فعاد لىمضدعه كر به
على فقالما آنل رج لأن يعلمنزلهفاقامه فذهب؛مع له ولأسالوا حا

كا ١

صاحك_.دعن ثئ <تى اذا كانبوم الثااثفعل مثل ذلك فأقامهءلى” معه لمقالله
الامنل*:نىماالذى أقدمكه كما اليادقالان أعطيتنىعهد اوميثاقااترث_دق فعلات ا

ففعلفأخبرفهقالفانه<قوانهرسول ادصن ل علي وس نأاصذياحتفاتبعنى
فالى انراا

أخاف علم

ضنت فاتبعنىتى
كان بقالماء فمان

|

ند خل مد+لىففعل فانطلق يقفوهحتى د خل على النىص_لى اللهعليه وسلم ودخل

معهفس_مع من قوله فأسلمكانهفقاللاهلنىصداللهعليه وسل ارجع الىقومك
فأخيرهم<تى نانك أمرى فقالواالذى نفسبى دده صر خن مهادين ظهراأنيهسم :

نفرجحتىأنى المسحد فنادى بأعلى صوتهأشهد انلا!لهالااللهوان #دارسولالله

لم
وثارالقوم فضر بوهحتى أضحعوهافالعباسفأ كبعليه فقالو يألك
تعامونأنهمن غفاروأنطر بق كار >:ال اىلشامعليم-مفأتقذهمنهم معاد من

باب مفنضائل
د
عربإن
وب

الغدلمثاهاوثاروا اليهفضر بوهفأكلعليهالعباس فأنقذه » هنا حى
ابن يحى أخبرناخالدبن عبد اللهعن بدانء ن قبس ب نأنىحازمعن جو يرن عبد ١

الله حَ وثنى عبدالجيدبنبيان ثنا خالدعن.نيان

قالسمعت قس بنحازم |

يول قالجر بر دبانعلبلهماخجينىر مول قنصق امعطم وبر مدنامساعين
ولاراتى الاضيك ويا

أنوبكربن أفىشيبة نما وحكيم وأبواسامةءن

0

اسمعيل ح ونا اننميرثنا .عبداللهبنادر يس ثنا اسمعي لعن قس

عن جو برةالماججبنى رسول الصف العثاهوس عذك سلس ولار؟آنى الاسم
فوجهى زادابن ميرفحديثهعن ابن ادر يس ولد شتكوتال هيأفىلاتأستعلى |١
در ى وقال الله-مده واحء لههادبامهديا دئئ عبد ١
الخيل فضرب بيده فى ص

اانخأالدعن بيانعن قبسعنجربر قااللكاجنافهلية يبت||
اخلجبيدربننبي

يقاللهذوانخاصة وكانيقاللهالكعبةالعانيةوا!-كعيةالشامية فقالرسولالله !١

حك كل

معهاماففجأبوبكرباباؤمل بض لنامن ز دالبطائف ذكان ذلكأول طعام|
 1كلتهدعها معت عدت أثيت رسولالتهسل اللهعليهوس( فقالانهقل
ا

ْ

إش

فهلا نت مبلغعنىقوم.ك عسى أللهان

هبمكو يأجرك فيهمفأنيتأنسافقالماصنعت فلتصنعت الى قدأ و
كافاققد ست

ا

وصدقتفا تساامنا فةالتمانى

اتحوةصداقتناحتى أتيناقومناغفارا فال
رغبةء ن دينكافاتى قدا سفام

نصفهم وكانيؤمهمايماء بن رحضةالغفارى ونكسايدهم وقالنصفهماذاقسم
رسولاننةص ل اللهعليهوسلم المدريئةأسام! فقدم رسول!الننلهةصعبليهو .سل

لنهاخوتنانب_( على الذى
سل فقالوايارسو ال
تاء
المديئة فأسلمنصفهمالباقوج
أسامواعليه فاسامواةفال رسولاناةص_لى اللةعأيهوس لغفارغفراسَةحماواً سل
ساانمهلاه
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أم_حق بن براهم أخبرناالتذر بن شميل ثنا سلمانب.ن

ال عهذا الاء_ناد وبزعادقولهقلت فا كع
هيدلبن
المغبرة ثننا -ج

اذه

فأنظارقال نمو عكنعلى < دين ا لسكةفانو,قدشئفو اول>ههموا حدما مد
انالمثىالءئزى :نى ابن أنىعدى أنبًناابنعونعن جيد بنهلالعن عبد اللّهبن

الصاءت قالقالأبوذر باابن]ج صليت سفتين قبل ميءث

يلهه وسلم
لال
عىط_لى
الننب

ص_دبث ذ<دوح
قالقات فا نكن تتوجه قواجلهحنيىثاللهواقا اله

ديث

سلهان بنالمغ_برة وقالف الحدرث فتناةراالهرج لمن السكهانقالمم بزل

انس عدح دح لقا

مره هومتاعاالوص  .ا

كه
وول ساف ض

ةى_ين خافالمقامقال
هصل
رييكت و
قالؤاءالنىصل اللعهليه وس#لمقطاف بال

اسللامى_لام عليك 01
تية.الا
ااسلحيقاهباتتح
قلن
فأتيته فا لأولا

فقالوءلك من نتوفى_-ديثه ايضافقالمد  5١نتههنا قالقلتمك جس

عشرة وفي-ه فقلاأبوببضكر_تأيحافنفىتهالادلة د عدئئ إراهم بمندن
لان حام قالا ننا

فثظ
لد ي
ل!ل
اماق
وىس_
عرعرةالاى وم د بن حام وتقار باف
مخدارعن نميدى كنا المثنى ب
سنعيدء نأف جرةء ن ابن عباس قاللمابلغ
أبإذرمبعث النىد -لى اللهاووس مكة تال لايهارك الىهنا الوادى فاعللى

عدا الرجلالذىيزعم نهيأً:.ها خابرمن السماء  00ولدماثتىففاانطلق
لاخر<تى قد م ٠ك ومع معنثوه مرجع الىأنىذر فقالرايته  02بكارم

وهور فىأص لىعسشاءحتىاذا كانمن
|قاللنهقلتفأبننوجدقال أ وجهحيث ب ج

بىمكة
خالل القيتكأفى خفاءحتى تعلونىالك_مس فقحالانجيساةنف
فا كفنىفانطاق نس حتىأن مكةعراث على" جماءفةاتماصنعت قاللفيت |
رعلبىذك يزعماناللهأرس لهقفاهتايقولالناس قاليقولونشاءر
دكة
رجلا بم

كاهن ساحر وكان آتسن جد التتغراء قال نس لقدسمعت قو|لالكهنةفاهو

بقوطم واقد وضعتقولهعلى أقراءالشعرف ايلم علىلسانأحد بعدى أن
شهعر |
ْواننهانهلصادق وائه ,لكاذبون قالقات فا كفنى حتى اذهب فأنظرقالوأنيت
مفكتةضعفت رجلامنهم فقلتآبنهذا الذىبدعون اهلصانىة فاشارالى” فقال

الصالىك ف لعل األهلوادى بكل مدرةوعظم حتى خررتمغشياعلى” قال

لتعد.مفاء
اسل
فرتحت حدين ارتفعت كأفىنص ب أجر قالفئيت زصرم فغ
وشمر بمتامعنها ولقد لمثتيااءن أ لاثثين بينلبإةونومما كانلى طعام
-هنتمىر تعكن بطانى وماوجدتعلىكبد ىس يخفة
ك حت
الاماء زص5مفس

جو فعقبايلناأأه لمك فىليإقراءايان اذضربعل سم خنهم فايطوف |

3وي
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1ادل0

بالببتأحد وامىأتيننم_مند ع واناسافاونائلةقال فأتتاءلى” ى طوافهما فقات
أانكلحااخ
فًتناعلى فقت هن مثل
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ردىهقمال فاتناهتاءلى قوط_ماقال ا
الحثفمةغبرافىلاأ فاكننطىلةتاتولولان

وتقولان وكان ههناا حدمن أنفارناقال

فاستةبلهمارسول االل
لهصنهلعىليه وسلم وأبوبكروهماهابطانقالمالكاقالتا | .
عبة وأستارها قالماقاللكاقالتاانهقاللنا كلملا الفم وجاء ]
كين
ل“ ب
االى
الص
ملى
رسو لانن صل اننعليهءوس حتىاستلم| روطافبالبيتهو وصاحبه ص
فاه
تلا
اسللامسلام ||
قبتص
فاماقخىصلاته قالأ بوذرفكنت|ناأولءن حي
ليةا

عليك يارسولالله فقالوءالكورجةالله ثمقالمن نأتقالقاتءن غفار قال
فاهوى بيده فوضع أصابع»هعلى جبهته فقلتف نفسىكره أانميت المغفاراً]

فذهبت] خذ بيد«فقدعنى صاحبه وكانأعلبهمنىثمرفعرأسهثمقالمنىكنت
ههذا قالقد كنت ههنامنفثلاثين بينليإةو بوم قالفن كانيطعمك قالقات |
اء زصفضنسممنت حتتىحكسرث حكن بطنى وماج دعلى |
مام
لىاطع
ما كاانل
كبدىسخفةجوع قالامهامباركةانهاطعام طم فقالأو بكر يارسولالة |
| تذنىف طعامهالايإةفانطاق رسولاللهص_لىالنهعليهوس( وأبوبكر واتطلقت ||

1/
علةتها
ااج>نظا
بلل
كنارالت
]جر ير ثنا

تا

حى رفع دسا ممدبنالمنى ذا وهسبن
مكدرعنجار بنعبد الله قال أضيحبا ا

أدؤءات! كسف الثوبءن وجههواكى وج ءلواينهونى و رسولاللهص ب الله
عليه وس للمانهانى قالوجعات فاطمة بنت م روتسكم +فقالرسول الله ص لى الله
تههاحتى رفعةوه عدشأ
صظل
أتكجة ت
بلا
لوس كي أولات”جكهماز الك الم
5

ا روح 'نعبادة ا اإنجر > حَ وثنا اس_حق ن

ابراهم أخبرناء_,دالر زاق أخيرنامعم ركلاهماعن مدن المنكد رعن جابر
ثهذ كرالملائكة و بكاءاليا كية
حلديسيفى
 9الاس:ادغيران |بن جر ع
٠

دين جداين أنىخلف كنا زكريانع :ى ألشخيرناعبيد اللهن

 0نعيدالكر بمعنع د بن 1تكدزء حار الج ءا بومسعدا

وحد هم » صدئئ امدق
هوسلم فنذحكر
لىيصل
لدةىاعلنن
فوضعابلينب
انعمر نسليط ثنا جادنسهةء انيم

ع نأىبر زة

بابمنفصائل
جليب رضى

انرسولالله صلى اللهعليهو سل كان مغر ىلهفأفاءادلةعليه فقاللا خابةهل || اللفعنه

أد قلوا أعفملاناوفلاناوفلانا نمقاله_ل تفقدون من 1قالوانم
تفقدونمن ح
فلاناوفلا ناوقلانا أمقاله_ل:فقدون من أ -د قالوالا قاللكنى أو جايدريا

فاظلبوهةاطالءقفةى_لى فوجد وه الىجنب س.ءة قد قتاهم قثتماوه فاألتنىى
لقتل سبعة ثقتماوههذامنى وأنامنههذامى
علىلاليلهه وس-لم فوقففقعلايه
د-
وأنامئه قالفوضعهعلى ساعدبهليس لهسر بر الاساعدى 'لنبىص ل اللهعليه وسلم

فوشا
اب م

قالذف رلهووضعف قىبرهليذ كرغسلا » ودثنًا هداببنالد الأزدى
نا سلمانبن المغيرة أخ_برناجيدبن هلالءنعبد البلن ااصاءت قاقلالأبوذر أنىذر رضى
اانو
خرجناءن قومناغفار وك
لاح
شاوهنرا حرام فرنجا
توج نويأسمنا ||اللةعنه
فتزلناعبى حاللنافاًكرم:اخالناوا حسن الينافسدناقومه فقالوا انكاذا خرجت

اناافيننا الذىقي للهدقلتلهاماماء.ضىن
يفم أنس لفثااءعل
لال
الكخ
عن أه
مءعروذكفة_دكدر نهولاجاع لك فمابعدفقر بناصرمتنافا<ةّمل:اعايهاوتغطى

خالنانو به لؤل يبكى فانطلقنا حدتى نزاناخضرةمكة فنافراً نس عن صرمتنا

هن تقيرانسافأناناندس بصرمتنا ومثلهامعها قالوقد
انا
كةان
للها
انمث
وع
صليتياابنأ قبلأانلى رسولاننة

صل اللهعليهوس-.لم بثلاث سنين قلتان

515
سسا
ص لى اللهعليه وس

سس سس و ري سر سس مسو سر و وسو سوم سوووسوووووويووويو.

ا«ترْعرش الرحجنلموت سعدبن معاذ 0

#دنن عبدالله

الرازى كنا عب الوهان بن عطاء الخفاف عن سعيد عن فتادة ا

أنسن

موطضوعة'«تزطاءرش

الر30:

مالاكان نىاللهد_لى اللةعليهو.سل قالوجنازته

صرئنا _#دبن.ثنى واءن بشار قالا نا _#دين جعفر 'ثنا شعبة عنأنى

وس حلةحرر
 0يقولأهد يت لرسولالى اللعهليه
ه_ذه
نن
ل.يونب م
دل أككابه بأمسونهاو كمون من لينها فقالاناكد

لناديل

س_عد بن معاذفى الخنة خيرم نهاوألين صئنا أجد بنعيدةالضى نا أبوداود

ثنا شبعية أنباق أواسدى ال سمحت البراءارت وليلاا
مل عار شُوبحريرفذ  0-5تمقالابنعبدة أخبرناأ بوداود
تيا تسعيم على" قاد عن ارين #اللكعن النىك_لى اللهعليهوسلم ندودهذا

أوعثله صثنا مد بنعرو بنجبلة ثنا أميةبن خالد ثنا شعيةهذا

اديت الاستادين جيعا كروانة اتذاود ضما زهتيان حر '0
ونس اند

نا شييانعن٠قتادة نا أنن ن مالك انهأأهدى لرسول'لله

كد ,الناسمنهافقال
فحر
بنرال
صل اللهعليهوسلمجبة ه ٠ن سندس وكانينى ع
ذ
عدابن
م سع
والذى نفس تمد بيدهان مناد.ل

فى اله:ة| حسن ممن هنذا صرساء

تمد ببنشار ثنا سام بنتوح ثنا عمر بن عاص عقنتادة عدأ سان

هىاوللسه-لم -إةذ كرنحوه وم
علللهصي_ل
أ كىدردومة الحندلأهدىار .سول ا

بشيبة 'ننا عفان
باب من فضائل أأيذكرفيسه وكانينبىعنالحر ير» انما أبونبكأرفى
أنىدجانةسماك ثنا جاد بنسامة ثنا ثابتع نأاسنر سول اللةه_لى النةعليهوسلم اين

ان خرشة

|إسيفابورمأ دفقال»ن بأخلمىم افسطواأيديهم انسانمنهميقولأنأنا

رضىاللهعنه
بابمن فضائل

|أقالذن يأخذمعقهفاً.2القو مفقالسماك خبرنث-ةأبودجانةأنا  1خ_ذمحقه
ففانى بهدهام ال كين  #حرئنًا عبيدالله بنعر القوار يرى
0

عبدالله إن | وعمروالنقدلا ضاعن

س فيان ةقالعبادلله 'ننا سفيان'نعييئة قالسمعت

عمروبن حرام

ابنالمسكد _,قولس معت جار'بنعء_داللهيقوللما كان بوم أ<_دجىءبأنى

والدجابر رخى

مساحى وقدمهُل به قالفأردتأن ارفع الثوب فنهانى قوى م'ردت أنارفع

ألهعنهما

الثوب ذنهاق قوىذرفعهرسولالله صل اللهعليه وس( أوامًيبهقرقعفسبمع

صوتبا كيةأوصائحة فةالمن دهف_عذالوا بتع رواواخت ع روفقال ولسكى
فا

:
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ظ
وأوكر يقالا

كنا أبومعاوبة ع ن الاتمش بمسنادسربر ووكيع
ف رواية بكر

عن لىمعاديَقدممءاذاقب لألى” وف روايةأنىكر بألى” قسلمعاذ صركنًا

|نالثتى واانبشار قالا ثنا ابنأوعدى ح وتى ببشنيخالد أخيبرنا
دل

إعبى اس جعغ ركلا ماعن شعبة عن الا #ش باسناد هموأخ مفاعن شعية

فر ثنا
جدعن
فىتنسيقالار بعة حدما مدن امثى واءنشار قلا ثنا 2
شعءة عمنرو إن ص ة عن أبراه-يم عن مسمروق قالد كروااءن مسعود 0

و ذف:ا!ل#رجل لاأزال أحمهبعد ماسمعت من رسو لاللهد_لى الله
ربن
عداملنه
عي
عنود وسالرمولىأفى حاديفة
سا
مةمن
ىنأر نع
م ول استرةاالقرا
وألى"بن كعبت ومعاذين خيل حدما عميدا نلهبنمعاذ نا ألى نا شعمة

مهكد|الاستادوزاد قالشعيةبد أموذبن لاأدرى نامهومابداً  7لي
كنا أبوداود

1

0

ا

لح

إن تر تا

ل

 1بن كعب

ةعلىعي تل
تا شولبيجعالغرن

0د  1سل

وجاعة من

0
وألى

الانضارركى
لان

لل
داس
ن قناق
ا
المع

ا

ا

أنلهعنهم

 1مالك

منجعالقرآن علىعهد رس ولاللةدلى اللهعليهو( قالأر بعة كلهممن الانصار

أىنبن كعب ومعاذبنجبلوز بدبننابتورجل منالانصارينى باز بد دانسا
لند ثنا عمام ثنا كر أننن مالكأنرولا دن اد
هخدااب ي
عايهوس_إ قاللالى” اناللهدزوجل مس أناقرا عامك قال! للهسمافى للك قال'ننه

سماك ىقال ذه ل الىسكى صانما -#دنثنى وان شار قالا نا _#دبن
افلا

جعفر 5

قاد ةحجدتعن اذش نماث

قالقالرسول الله

ادلثىهعايه وسل لمانى”ن اكنسنادنأمصى أن أقرأعليك لمكن الذبن كفروا
قالوسمانقالنمقالفبكى حدثنيه > ىبن حبيب ثنا خالديعنىابنلارث ثنا
شعيةعن

0
ار

قتادة

1ت

يتقولقال رسو لانلهصلى

الهعايه وس

لانى عثله

عبدبن يدأ <برناءرد الرزاقأخ_برناابن جرربجأخبرى أبوالز بسر
ل

اند
عإ
معد
س_

صن اسمغلءوسم و جنازة-عدبن
سول ائلة

معاذ بون يدم -ماهتزطاءرش ادن

بإبمن فضائل
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رذىانطهعنه

عروالناقه ما عء_دانلهن

ادر ؛ع الأودى كنا الاعشس عن أنى سفيان عحنابر قالقال رسولا |
ب
بري
م
و
و
و
س
س
س
ه
ع
ح
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و
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ي
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س
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س
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5
من أصكاب عمد اللهوهم دنظرو ن فىمصحدف فقامعي_4الله فقالأتومس_عود
ءًّ

ماأدل رسول الهصل انلعليهوس ترك بعد هأعلعأ نزلالنهمن ه_ذاالقام
ذ قالك لقد كانيشهداذاغينا ويؤذنله اذاعينا
تلأن
فقالبرموس أما
و عدن القاسم روك 10كنا عبيدانلههوان موسو عزمننان عنالامتن
عن مالك بن ارثءن أنىالاحوص قالنت ابانومى قو جد تَعبذاللة وأا
موسى ح وتنا 12

نا >-دبنأنى عبيدة ثناأنىعن الاجمشعء

نَْ

زدبن وهس قال كام تجالسامع اد مدو ألىمومىوساق اله ديثوح_ديث
قطبة موأ كثر صائنا اسحق بن ابراهيم الحنظلى أخبرناعيدة بن سامان
ثنا الاحمشء سدق عن- 0-2دابنهانهقالومن يغلل:أت باغ ل يوم القيامةثم

قالعلى قراءةمن تأعس ونى اناقرا فلقدقرانعل رول ]شي وال

ا

نضعاوس_معان سورة و  2صخا نرسوالاننهص_لى النهعليهوسلافىأعلمهم

بكان اللهووأغران ع ا عر

رتل قالشقيق ؤاس تف حلق داب

تمدصلىالثهعليه وسل فاسمعتأ -دايردذلك عليهولايعيبه 0

أوويت

إ عن مسروق عن عبداللهقال
سعن
محمش
ثنا يحىبنآدم نا قطبةعن الا
والذىلاالهدغ_يرهمامن كمّاب انل سورةالاأنأعمشرت ةرلنت وهام لقا
فهاأنزات ولواًعمأحداهواًأعل مكتابالتهمتى تباغهالابل لركبت اليه حرنسا
أبوبك بر نأ شيبة وتحدبنعبداللهبن تيرقالا ثنا وكيع ثنا الاعش عن
شقرق ع نمسزوق قال كاناق عب

اسن عمروفنت<د ثاليه وقالاءن »ير

عتدوقدذ كرنابوماعبدالله بنمسعود قال لقدذ كرتمرجلالاأزالاً حمه لعاد

سشمععتّه منر.مولاندل اتدعلتومز سمءترسوا| لاسي قا
يقولخذواالفرانمن أر بعةمنابن؟أم عمد فد أبه ومعاذبن جبلوألى”نكب

وسالمموىأنى -ذيفة عرسا قتدبةبن سعيدوزهير بحنرب وعهان,نأنى
شيبقالواثنا جر يرع الامشعنأوفائلعن مسسروققالكاعند عبدالله
عمنروفدذ كرناحد يشاعن عبد اللهبنمسءودفقالا نذاك الرجللاأزالأحبه

ابدئى سمدتددن سول مسو ند

حر يقولهسمعته يقولاقرواالقران

من أربعةنفر هن ابن 1أمعبدقبدأبه ومن ألى"بن كعب ومنسالممولى لىخحفديفة

ومن معابذن جبلوحزى .ذ كرهزه_يرقوله:ةوله كعندا أبوبكربنأفىشيبة
وابو
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دش و#دبنالعلاءاطمداق
ييدعبن
حتدصيث عثله » صردنسًا عب
لاق
احةو
طل
قالا 2

أبوأسامةعنأنى حيان 2

وتنا مد

بنع_,دالله بن»ير واللفظ له

دنا أنىكنا ا بوحيان التيمىبح ىن س_عيد ع نأفىزرع-ةعن أفىهر يرة قال

بإب فمضنائل
بلال ركىاننه
عيه

قالرسولاللة صب النهعليهوس_ل لبلالعلاةالغداةيابلال حدثنى بأرج عمل
عملته عندك فىالاسلام منفعة فانىسمعت الليلةخشف نعايك بينبدى  الجنة

قالبلالم عاملت عملافى الاسلامأرج عد_دى منفعة من الىلاأتطه رطهوراتاما
فىساء_ةمن ليل ولانهوار الاصليت بذلك الطهور ماصتك:تبآللهلى ان أ صلى

> حصنا منحاب بنالحرث العيعى وسهل بن عمان وعد اللهل عامب

باب قمضنائل

زرارةالحضرى وسو بدبن سعيد والولردين ث <اع قالسهل ومنيجاب أخسيرنا |

عدابنه 2

وقالالآخرون ثنا عملسىبهنرعناد عمش عن اءراهم عن علةءة عن عبد
الله قالا-ائزاتهذهالآبةليس على الذينآمو اوعلوالصاخات جناح فهاطعموا
| ىاالخرالاية قاللىرسولاللهدبى اللعهليهوس قنيتلىمانهم صما اسحق
اناير ايماحتطق وجبدنر  5واللفظ لابنرافعقالاسحق أخبرناوقالان
راقع ا بحىبن آدم كنا ابنأفىزادةعنأسهع نأفىاسحو عن الاسود
ل

امت اوسن  :العنفك مناحينا ومائرىاءن

لللهصل اللهعايه وسلم من كاثرةد خوطم
مسعود وأمهالامنأعل بدترسو ا

ا

سي بنرتام كنا (أستحق بمنضور نا :ابراععبن

اىسدق انهسمع الاسود .ةولسمعتأبامودبى قاللقد
بوسفءن أبي_»ع ن ف

قأدنماتوأج من العن وذ عكثرله صدسا زهبربنحرب و#دبن اللثنىوابن
شارقالوا 'ثنا عمدالرجن عن سفيانعن أنىسدق عن الاسود عن فى٠وسى

قلازنت رسولاللهصباللهعليه وسلم واارىان ع دشم أحت ل البعت
ثيننى وابن بشار واللفظ لاءنمثنى قالا
م-د
أوماذ كرمن حوهذا صثنًا >2

أىاسدق قالسمءت أباالاحوص قالشهدت
ثنا #دين جعفر ثنا شعبةعن ل
ل

سكو

الك
ذق
تلان
مله فقا

وهات نسعود فقال أحدلمم_الصاحمها ترامرك لعده

ان كذاننللهواذاحبناو يشهداذاغينا ضما أبنو

كر تدب نالعلاء لك حى نادم 1

قطبةهوانن عب دالعز بزعن

مداورأمى مع نفر
ىاف
فلك
الامش عن ماالكلبحنرث عانلفاحوص قا

مس_عود

اسه

رضىاللهعنهما

شق
الىارجها قأتخولهاءمى ص
وامًا ابنافىعمر ثنا بشريعنى ابنالسرى

لىنصةلعايه وس قالدخلت الجدة
ثنا ماد بنسامة عن ثابتعنأنس عناالن
فسمعت خشفة فة ات من هذ! قالواهلهالغميصاء بنت مالحان مأنس ,مالك
عدن أبوجعف ر جد بنالفرج ثنا زبدبنالحباب أخبرقعبدالعز يزين

أسفاىمة أخبرنادالمبنسكد رعن جابر بانع
لبلده أن رسولاننّةصلاللهعليه

بإب مفنضائل
أق طلح-ة
الاضارىورضى

أدلةعنه

وسسل قالأر ايلتجنةفرأ.يت امسأةلى طلحة ثمسمعءت خش دش ةاماىفاذابلال

* عدن محدبنحاتم بنممون ثنا بهز ثنا سلمانبنالمفيرة عنثابت
عن أنس قالءاتابنلانى طلحةمن أمسايمفقالتلاهلهالاح_دثوا أباطاحةباينه

حتى أ كوأ
ننحادثه قالاء فقرباتل هعشاءفأ وكشلرب فقال'متصنعت
لد حسمأ كانتتصنع قبل ذلك فوقع مهافلمارأت اندقشدبع وصأا منهاقالت

باباطاءدة أرأيتلوأن قوماعارواعار يهم أهل بدتقطابو اعارينهم أط,أن عنعوهم

قاللاقالت فا-ةسب أبمك قالفغضب وقالتركتنى حتىتاطخت ثمأخبرتىبانى
فانطلق حتى أرتسىول ا
لهصيل ا
علل
هلل
وسإ فأخ_برديما كان فقالرسول الله

دلى اعللهيه وسإ باركالكلههافىغابرلياتكا قال.ؤمات قالفكان رسولالله
صلىاللعهليهوس-لم فرىسوفهى معهوكان رسو لاللة ل اعللهيهوس_ل اأذاى
المد.دنة من سخ رلايطرقهاطروقا فد نواءن الدبنة فضمر مهاالاض فاحة.س عليما
أبوطل<ة وانطاق رسولاالللهههلعىليه وس لمقال .قو لأ بوطلحةانك لنه ليارب
الويجبنى أن أخرج معرسولكاذاخرج وأدخسلمعهاذادخ_ل وقداحتست
عائرى قالتقولام سايمباأباطل<ةماج_ الذى كنت <ندانطاق فانطلةما قال
اض -ميانفةودلدتغ-لاما فقالتلىأى بالأانسبرض_عهاً د
ناا
وضر مه

حتىتغدو بهءلى رساوللانللههصعللىليهوسل فلماًصبحاحؤلته فانطلةتبهالى
رسوا ل اللصه_بى|لنهعايه وس 'قالفصادفتهو معهميسم فلمار؟فىقاللعل أمسليم

ولدتقات نعفوضع المسم قالوجئتبهفوضعتهى ره ودعارسولاللهء-لى
النقعليه وسل بتجوةمن عوة لد ينةفلاكهافىفيهحتى ذا بتآمقذفهافىفى|اصى
عل الى سَلمظها قالنقالرسو| لاننفصبى اللهعليهوس ناظرواالى<سالانصار
الُرقال فسح وجههوسماهعيدا لله صدا أجدبنالحسن بنخراش ثنا عمرو

|بنعاصم ثنا سلمانبنالمغيرة 'ننا ثابت :نى أنسببنالك قالماتابنلاتى
طلءدة

1-1
امنسه عا»ربه
وام
ةلع
فتمالتانكهان_-<-دثنى ان جبر.لبكان يعارضه بالقرآنك
أى لموقانى وذمالسلف
ألى وانكأول هل
فيالعام تين ولاأرانى الاقد<ضسر ج

أنالك فبكت ذلك ثمانسار فى فألقااتلرضين تسكوأىنس_يدةتساءالمؤمئين

مة فضحكت لذلك » حدنئ عابلداعلى بجنادو د
لءاهذ
ددةانسا
أوسي

باب فمضنائل

ماعن المعتمر قالابن جاد نا معتمر نسامان
هلقس
اى ا
لاءل
كدال
ىعم_
ابن

قالسمع تأنى قال ثنا أبوعمان عن سلمان قاللانكونن اناستطعتأوّلمن

اللدعنها

داخلسلوق ولا كترم حرج منهافانهامعركةالشرطان و مهاء:صبراءتا» قال
وأنبئت ان جبربلأت نىى اللهه_لى الهعله وسلم وعناددام سلعة لعل
يتحدث مقامفقالنى اللهطلى الثهعليهءوسلم لسالممةمن هذا أوكاقالقالتهذا
يتة ننىالله_لى الله
خىسطمع
ااياه حت
اهم
هاماةالحالن
بتتم س
حلفسال
دحية قا
اكماقالقالفقاتلابىعان من سمءته_ذا قالمن سام ن
عليهو سلبير نأو
زيد > صدانسًا #ود 'نغيلان! بو جد ثنا الفصل ننموسي ىالسشاقى ثنا

بإب مفضنائل

حةعن عائشةأم المؤمنين قالتقال
تئشطةلبن
طلحة نحى نطلحةءن عا
رسول الله دلىابنةعليهوسلم أسرعكن خاقا ىأطو كن بدا قالتفكن يتطاوان
أيتهنأطولددا قالتف كانت أطولنانهاز ءذ_لامها كانت تعمل بردها وتصدق

دسب أم

#صئنا أوكر ىسمد بن العلاء 5
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أبوأسامة عن سلمان بنالمغفبرةعن

ثابتعن نس قلانطاقى رسول'لنهص_لى اللعهليه وسلمالىأمأعن فانالقت معه
فناولتهاناءفي»هشراب قالفلا أدرأىصادفتهدا أو بردهؤءات:ه خبعليه
وذ ميعله دئ زهبر بحنرب

المؤمنين رضى
اللهعنها

باب فمضنائل
يأممسن رضى
اسدعنها

أخبرنا مرو نعادم الكلاى ينا

سلوانبن اغيرةعن ثاتعن نس قالقال بوبكرلعاك وفاةرسولاللهصبلىالله

أن نز رها كما كان رسولالنهص_لى اللةعليه
عليءوسل لعمرانطاق بن الىأمع

وسلٍ بزورها فلماتتهينااليهابكتفقالاطاماكيك ماعنداللخه_يرلرسوله صلى
اللةعليه وسل فقالتما أبك نلا كونأل اانملاءنهنخدير لرسولهد_ل اله

عليسهوس-م ولسكن ب
أك االنوحى!نقطع من السماء فهيس<تهما علىالبكاء شعلا |
مكانمعها » حرثنا حس_ن الحاوانى ثنا عمرو بنعاصم نا همام عن

باب من فضائل

كانالنبىد_لى الع
لليهوس_إلايدخلءلى أحد
اسحق بنعمد النةعن نس قال

أم اأس ن

من النساءالاءلى أزواج_ءالاأم ساجمفانهكان عيادبخهافق_,للهفى ذلك دقال

مالك وبلال

رضىالنه عنهما

]1
انهيم ثنا أبنيىعهنانعروةبن لببزرحدثهانعائشة
واللفظله نا يامقبوبر ب
حدثته أن رسول اللهصل اللهعليه وسم د عافاطمة|بذتهفسارهاىبكت م سارها
ااتغنذ! الذى سارك بهرسولالنهه لىاللهعليه
ةثةمفق
مائ
طلتع
لحكفاتافقا
فض

وس( فبكيت م سارك فضحكتقالتسار فىفأخير ف ونفهكيت م سارى
فأخيرق أ أولمنيتبعهمن أ«لهفضحكت حهششا أبوكامل ادر فىضيلبن
حسين 'نا أبوعوانةعن فراس عن عاص عن مسر وقعنعائشة قالتكن أزواج
النبىصلى انلهعليهوسم عند دلبغادر منون واح_دةفأقباتفاطمة6ثبى ماذعلى

مشيتهامن مشدية رس ول اللهلىاانعهليه وإ شيافلماراكهار احفبقبقهال مسحبا
سزعها
بابذتىثأمجل_هاعن عينهاًوعن مالهم سارهافيكت بكاء شد بدافامارأى
سارها لثانيةفضحكت فقلت ط_اخصك رسول اللهصل اللهعليه وسلمن بذيسنائه
بالسرار مأنت تبكين فاماقام رسولاللةصلى ادلهعليه وسلسالتهاماقال!ك رسول
تلةىع ليهو لسره
لهص
الل
النهصلىالعللهيه وسلمكالتما كسافعى عقر سول ا
قالتفامانوفىرسولاللهد_لى اللهعليهوم قلتعزمت

عليك »الى عليك من

الححقدثلقانى ماقال لك رسولاللهصلىاللليههولم فأقمالاتالآن فنعأماحين
سارفالمرةالا ولى فاخ_برق! نجبر يدعلكاارنض-هالق ران فىسكنلةمية

أوواصنتهيعنارضهالآن هسدين وافىلاأرى الاجل الاقداقترفباتقٍ اللهواصبر ى
كلتنفت كاالندذى رقالتمارائ نزعسىار التائيلة
فأنه نعمالست نالك قا
فقاليافاطمةأما ترضى أن:تكو سيد ةنساءالمؤمدين أ وسيدةناءهذهالامة
ريأيت عونا أوك رنبأفشيبة واثنا عبدالله
ذكتى د
لضح
التف
قا
اإنتميرعنزكريا ح وثنا اكبنير ثنا أنى “نا زكرياعنفراسء زعام |
عن مسروق عن عائشة قالتاجت.ع نساءالنى صلىاللدعليه و سل 3يغادرمنون

امس أة سذاءتفاطمةكشى مكشأبنتهاءشيةرسولاللهص_ل اللهعليه وس 1-فقال
عمس حيابابذتى جفلاسهاعن يه أوعن ثماله ثمانأسرا ليها د,شافبكت فاطمةم
إنهدسارهافض حكت أيضافقات طاماسكيك فقالتما تكلنافةبىسر رسولالله
يهه وسلم فقلتمارأيت كالي.ومفرحاأفرب من حزن فقات طاحين
للل
عى ا
صل

يكت أخصك رسولالئةصل التهعايهوس_( حديثهدوناتنبمكين وسآلتهاماقال
فقالتما ك تنلافشى سر رسولاننهد_لى اللعهلي +وس_إ حنى اذاقبض سألنها ا
فقالت

ه

أطفا
اباك رةاء ناد ونان شاككحوا أحذهمعلىبن أنىطالبقلاآذنطم ملاآذن

ل نملاآذ نم الانحبا :نأف طالبأنيطاقابنتىو شكحابنتهمفاتما ابقى
بضعةمنى بر دبنى مأراعهاو إؤذينىما آذاها صن

رمعو راسمقيل :إن اإبراههم

اطذلى ثنا س_فيانعن جمروء نابنأف مليكةعناعلمسور بمنخرمة قالقال

رسولاللهه_لى اللةعليه وإأنمافاطمة بضعةمنى يؤذينىما آذاها حدتئ أجد

ابنحنم لأخبرنايعقو ب بنابراهيم ناأفىعنالوليبدنكثير ننىجدبنع رمو ان

حلحاةالدؤلى ان ابن شهاب <دثه|نعلى بن الحسين <دثهانهمان قدموا المدينة
من عندبزددبنمعاو بةمقتل السين بنءلى رجةاللهعليهلفيها سور ب#نرمة

فقالله هل لك!لىحاج_ة تأ ففىمقهالقتالاقاللههل أنتمعط ”سيف رسول
الله لىاللعهليه وس(فانى]خاف أن يغلبك القوعملي>وايماللهلأن أعطيتني»ه
لاخلص ايها بداحتىتبلغ:فسى ان علىبنأنىطااب خطب بنتفى جهل على
فاطمةفسمعترسوا وال اللعليهوسيموهو طب الناس فىذلاك على

منيره

ها قالمذ 0
يتننف
دتف
هذاواً نالومئذ حة-لم فال انفاطهةمنى وانى وف أن
صهرالههءن ف ع فاجسنيا ثنى عليهفى مصاهرته اياهفاًحسنقال حدثنىؤد_دقنى

رعندق ظلوق كوا لبستاجوم دلالاولااأ<-ل حراماو!-كن وال لانجتمعبت

الللهةهلعىليه وسو بنتعدواللهمكاناواح_د! أبدا صئ عمدالله
رسول ا
انعد الرجن الدارى أخيرنااًبوالهان أخيرناشعيبعن الزعرى أخبرق
على ن حسين أن المسور بن خرمة أخبرهان علىبنأنىطالب خطب بفت 1ق حهل

وء:ددفاطمة بنترسوا انهل اسشعلي» سم فلباسمعت ذلك فاطمةأتت
ايتك وهذا
نتغض
بلا
لنك
رجانه عليهرم فقالتلدان قوبمدكعحدنون ا

د
هين
شح
تمعته
ىنا عا ابئةأنىجهل قالال ورفقام النىصلى اللهعليهوسا فس
ةوا
منى
اصطدق
فىف
|نبنة
أمقالاماب د فاتىأنكست آناالع ىال بيع-فدثن

مضدغةمنى وانما أ كرهأن يفتنوهاوانهاواللة لاتجتمع بنترسولاللهد_ل الله
ترك عاللىخطبة وحدثنيه
فدأ
لا-
ال و
ق رج
ا_:د
دلهء
بّال
عليهو-لمو بنت عدو
أنومعن الرقاشى نا وهب يدنى ابنجريرعن أبه قالسمءت النعمان يعنى ان
راشدحدث عن الزهرى مهذا الاسنادحوه دسا مندور بنأنىمن|حم نا

أ|براهم يعنىابنسعد عن أب.هعن عروة عنعائكة ح وى زهير بحنرب

تارق
هال تاثالئة زوج العثش:-
ق

 0نطق أطلق واناسكتأعلق :قات

 1:كولءلتهامة لاحرولاقر ولامخافة ولاساآمة قتااللخامسة زوجىان

دخل فهدوان خوج أسد وسلااألعماعهد فالتالسادسةزوج انأ كللف
وان :مرابشتف واناضطجع التف ولاو إالكف ليع الث قالالسابعة

زوج غياياء أوعياياءطباقاء كلداءلهداءشجك أوفلك أوجعكلالك قالت
الثامئنةزوجى الريجرزرب ولس سارت قالتالتاسعةزوجى رفيع
بالتحاد عظامالرمادقر سالبيت من الناد قالتالعاشرة زوج
العماد طو ل

مالك ومامالك ا
0

ان ذلك دابل كثيراتالمبارك قليلاتالمسارح اذا
أيقَنّ أنهنّ هوالك تقاالخادية عشرة زوجي أوزرع

هاأبوزرءا ناسمن حلى” أوذملا منشحم عضدى و ححنى بحت الى
نفسى وجدق فىأهل غنهة بش كعلنىفىأهلصهيل ولا وداكسن ود
فعنده أقول فلاقبح وأرقد فاتصبح وأشرب فأتقنح أمأفزرع فاأمأنى

زرععكومهارداح و ببتهافساح اإنأىزرع فاابنأنى زرعمذ حعهكسل

شطبة وتشبعهذراعالمفرة بنتأفزرع هابن تأ زرع طوعابيها وطوع

ندا
ثح
بأنىزرع فاجاريةأفىزرع لاينيث
أمها وملءكسائهاوغيظ جارتهاجار ة
شيا ولاتنقثميرتناتنقيمًا ولاملاًيشناتعشيشا قالتخرجأبوزرع والاوطاب
؛+ضفاققى اعسأةمعها ولدانطا كلفهد.ن بخلعصبارنمهناتبحترماتتين

فطلقنى ونكعدهافتكي<ت بعد هرجلاسر ياركبشر با وأخذخطيا وأراح على'
نابا ايبنكلراضة رونا قالكلىامزرع ومبرىأهلك فاوجعت

كلئ أعطاق مابلغصغأر؟ نيةأنىزرع قالتعائشة قلىارلسولالتهص الله
اى
اىل
ابون عل
لسن
عليهوسل كنتلك كأفىزرعلامزرع وحدثنيه الم

ثنا

بمعيل نا سعيدبنسامةعن هشام بن عروةمهذا الاسنادغيرأنه
موسىناس
قالعياياءطباقاء ولمبشك وقالقليلاتالمسارح وقالوصفرردائهاوخيرنساتها

بإب فضائل

ذلاعة زوجا »« صائنا
وعةرجارتهاوقال ولاتنقثهيرتتنناقيثاوقال وأعطاق م نك

عبيند اكلالمياعثنْقالابن ونس نا
سيبة
قاطمةبنت|اانى أ-جدبنعبداللهبنيونس وقت

علمهما الصلاة
والسلام

كنةفاىلقرثى التيمى ناالمسور بن #رمة
ميدلاليلهب
ليث نا عبداللهبن عب

سده
ي د
لللشطييمس
ل”ي>ل
> ي>

1 .

ع ايده"ننا2
5

نظق
ععائف» وتحد ث معها فحقفاصلتةلعائك_.ألات ركبينالليلة
اذا سكاان,رالميل
بعبرى ٠وارك  عيرك فتنظر نو  5رقالت بلىف“ركتعافكتة على بعبرحفصة

اىنشة سذاءرسواللهص_لى التعليهوس اعلىاجئلشة
ععل
عتبحفرصة
بكب
| ور
اافتقدتهعائشةفغارت قامائزلوا جعات نعل
وعليه حفد:فلم مسارمعهاحتى نو ف
لاابيذنخرونةو ليارب ساط على عقر باأو<رةتلدغنى رسولك ولااسعماح
اله
رج

أنأفوللهث_-ياً صما عممدسالالهمبنةبن3منب ثننا سلهان يع,بىلابانل
عن عبدالله نعم

الرجن عن نس بن مألك قالسمءت رسولالنهةصلى الله

مم يقولفضل عائدة «اللىنساءكةضل الثريدعلى الطعام حمسا بحىبن
ةان > رقالوا ثنا أسمعيليعنونابن جع-فر حَ وثنا قتسة قا
حى وقتدبوة

ن
علا
د ك
ا
مج
عمدالعز بز يعتىاءن

عمد اللهبنعب ددالر ع 00-

صلىاللهعلميهو-لم ألهويس فىحد يشهماسمعت رسو لاللهصلى اللهعليه وس[ و

اي نا

حدشا
اس.معيل انه سمعأن سبن مالك و
ثد
ح
عبه الرحيمبنسلهان ويعلى.ن عبيدعنز كرياء ن الشعبىعن أنلىسامة عن

عاامئشهةا-دثت>أن النىصل اللهعليه و-لمقالطا انجبر بيقلرأعليكالسلام
قالتفقات وعليهالسلام ورجةالله لماه اسدق بنابراهم ثنا الملا
ثنا زكربانزاافئودة قالسمعتعامى امول ثنى أبوسامةبن عبدالرجن
انعائشة حدثته انرسولاننةصى النهعله وس قالطهاعثل حديثهما 0

اسحق بنابراهم ثنا اسسباط بن د عن ز كريابلهذااس_ناد: .لهعداثنا

عابلدثةبن عبد الرجن الدارى أخبرنا أبوالمان ثنا شعيب عن الزهرى
ثنى أبوساهةبن عب« الرجن ناعائشة زواجاللنننىهصعلليهوسإ قالتقال
رسول انهصب اللهعليه وسمبإعائش هذاجبر بليقرأعليك السلام فقات وعاءه |

ولههو يرىمالاآرى » سا علىبن جرال عدى || بإب ذكر
تال
لجة
امور
قسلا
ال
وأجدين جنا بكلا *ماعن غيمى والافظ لابن حر نا عسىبنبونس #نا|]
هشام نعروةء نأخيهعبد اللهبنعروةءن عروةءنعانثفةانها قالت جلس

انرمانزواجهن شيا
بكم
ألخا ,
أعاهدن وتعاق دن أن
احدى عشرةادصنت
قالتالأولىزوج 1م جل غث علىرأس جيل لاسهل فبرتق ولاسمين فينتقل

نىألخاافأأذره
قالتالثانيةزوةلاأيث خيبره ان
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انآذ كره أذ كرعره

(سبعن ان )

حديثامزرع

اناا
أسامةعهنامعن وهر الل قالرتتان كادرسول نسل ال علبدوس]
لمتفقديقولأ)بن انا اليومأ.ن١أناغدا استبطاءليوم عانئششةة قالتقاما كان بو00

يلكابنقأرنسئ“عا
اللةبينسحرى وكرى عدائسأ قتدبة.بنسعيد عفنما

عن هشام بن عروةءن عباد إب علنبلدهبن البزيرعن عائثةانها أخبر0-0

رسول اللهصل اللهعل وسلمبولقبلأنءوت وهوسص:ددراهواوأصةءت
اوهو يقولالله-ماغفرلىوارجنى وألحقىبالرفيق حدما أبوبكر بنأنى

شيبةوأبوكربب قلا ثنا أبواسامة ح وثنا ابنغير ثنا أنى ح وثنا
اس_عدق بن!براهيم أخبرناعبد ةبنسلوان كلهم عن هشام هذا الا نادفلة
و صركنا دين المثنى وائن بشارواللفظ لاءنمثنى قالا “نا #دين جء_فر ثنا

شعبة عن سعد بن ابراهيمعن عروةعن عائشة قالت تكأنسمعانه لن؟وتنى”
حتىكير بنييناالودالآخر ة قااتفسمعت النبىط_لى اللعهليه وس(فىمرضهالذى
مات فيه وأخذته>ة يقول.مع الذينأنمالتةعليهممن النبيين والصديقين والشهداء

والداهين وحسن أولئكرفيقا قالتفظنتته خبرحينذ عمثناه أب وبكر نن
ذ
ابن
علله
ميدا
أفىشيبة نا وكبع حَ وننا عم

نا أىقالاكنا شدعية عن

سعد مهكذ| الاسنادمثله صدنئ عمد اللاكبن شويسنن الليث ن سعد "نى انى

عن جدى ثنى عخقايللدنقالقالابن شهاب أخبر تىسعيد بنالمسوتوءروة
ابن الزسرف رجالمن أهل العامنعائشةزوجالء ىكل النّعليه وسل قالت كان
رحرل عي ا ع

عىده
*ط حمتىقبر
ول وهوصح انهل يض :ل ق

فى الجنة م برقالتعائتةفلمانزل برسولالنهصب النهلبهوسل ورأسهءى قدي
نمفالالله الرفيق الاعلى
غثى علء_هساعة أمأفاق فأشخص بصمره الى السقف 3

قالتعائشةقلتاذالاحختارناقالتعائثك_ةوعرفت|ديث الذىكان عدثنابهوهو
امئبرثقاةلفكانت
عنةث
حم فىقولهانهمتقض فى"قط حتى برىمقعدهمن تالم
لك كا  5مأرسولاننةصلى اللةعليهوسل فول اللهمالرفيق!لاع حصنا

00

اسعدق بن ابرافجمالحذظلى ودنا عدن
أبوز“مم اط | عبد الواحد بن عن
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.د كا ماء نأنى نعيمقالعبد ب

ا

انأف مايكة عن القاسمبن _#د عن

عانشة قالت كان رسولاللهه_لى اللهعليه وس( اذا خرأجقرعبنسنائهفطارت |

القرعةعلى عائشة وحفصةرجتا:مفعهجيعا وكان رسول الله اللهعليهوسمٍ |
اذا

"

ظ
مسضاةرسول النهص_لى انلهعليه وس
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 2وقالالاخران تنا لعقوب نأبراهيم

ييه

د

صدتئ

كد أىء 0لصوب

تر

ول

الحسن إن على الحاواق وأنو بكر

حر

20

نين

قحس دقام لتبارسول

النُّانأزواجك ارسلننى اليك بألنكال_دلفىابنةألىقافة واناسا كد قاات

ل
قلتابلى
فقالطهارسولاللهص_لى اللهعليهوسلمأى بنءةالستتحمينماأحب فقا
فأحى هذ قالؤقامت فاطمةحين سمهت ذلكمن رسول اللهه_لىاللهعليه وسلم
فرجءت الىزواج النبىد_لىاللهعليهوسمفأخبرتهن بالذىقالتو بالذىقالظ ا

رسولاللةصل اللفعليهوسلم فقلن طامائراك أغندت عنامن شفائرجعى الى
د وكاس

مليوس فقولىلها نأزواجك ينشد نك العدلفىاءنة أى قافة

فقالتفاطمةوانئةلاكلهفبهاأبدا قالتعائشةفأرس ل أزواج النىد_لى اللهعليه
وس ز ينب بنت جدش زوج النىص_لى اللةعليه وس( وهىالتىكانت تسامنى من.ن

فالمنزلة عند رسولإللةصبى اللهعليه وسولأر امسأ قط خيرافىالدين من ز ينب
وأصد ق حد
وأنقلله

يا وأوصل لارحم وأعظم صدقةوأ_دابتّذ الالنفسهاف العمل

| الذىتصدقبه بوهتاقرلبىالتهماء د اسورةهن حدة كفاينهتاتسرع هما الفيئة

|قالت فاستأذن عتفىرس ول اللصه_لىاللعهليهوسلورسولاللةصلى اللّهءايهوسلم
مع عاش فىم طهاعلى الخالةالفيادطخملتةعاءهاوهم مها فأذن طارسولاللّه

دسل النةعليهو سلفقا تبارسولاننهان أ زواجكأرسلننى اليك يس الذك العدل
فىابنةأنى.قافة قات موقفعتانىسءطا ات على وأناأرقب رسو لاللّهص_لى الله
وس وأرقبطرفههل ,أذنف فىيهاقالتفلتبرزحيذب حتىعرقت انرسول
ظ عليه

ف مبهاهلاا-تى انحيت
ظ اللكصل الثفعليه وسلملا كره أنأ تتدمرقالت فاماونقعت
عا مهاقاات فال رسولاللهد_لى اللةعليهوس ل وتسم انها ابنةأفى بكر حك ثذيه

ابذنقالعبد اللهن عثهان حدثذيه عبنداللة بن الميارك
تمد ءنعقبدهالزله
خري »| الأشنا سث[قمالمع غيرانهقا ةللماوقعت به 0

ان أكنتباغلية وعدنا أبوبحكر بشنأبكبة قالوجدتف كاىع نأنى
لل

2

شم

ظ

8

عنعائشة قالتماغرت للصلل اللةعارموس عل عنطن تنا ما 0خدرن عل

خ_دعة لكثرةذ كرهاباهاوماراً تهاقط عرثمًا عدن جيدخبرناعيدالر زاق
مزو ج النب دى لى اننهعليهوس
ليت
ئشة قالت
عن الزطرىعن عروةعن عا ن
أخيرنامعمرء

ك2

د كه حتى مانت 0

سو ند بن س_ عرد  60على بن مسهر عن هسام

سسا ننت هالةمدب حو تلقخت خدكحةعلى رسولالله
عن ببهعن عائشة قالت

ه فارنفاقحلاذللاكلاه_مهالة بنت
دان
هتئذ
د_لى اننهعليه وس فعرفإس
خو بادفغرت فقاتوماتذ كرمنعو زمنعائزقر جبرشاءالشدقين هادكت

باب فىض_ل
ع

هى

-

لسنه

الدهرفاًبد لك النث_برامنها 0 5

خالف بن هشام وأوالر ببسع جيها عن

جاد نز ند واللفظالانىالر بيع كنا جاد ثنا هشامعن أبي» عناي نها

قالتقالرسولالنةص_بى اللعهليهوس_إ أر يتنكفالمنامثلاثليالجاءنى بكالمل

فسرقةمن حير فيقوله_ذهداصأ:كفأ كشمعن و جه-ك فاأذانتهى
فاقولان.يك هنذامنعنداللةءضه عرسا اغبينر نا ابنادر يس ح وثنا
أبوكر يب ثنا أبواسامةعن هاشالمابسهذناادنحوه عدانسًا أبوككر بنأنى
شببةقالوجدت ىكانى عن ألىأسامة ثنا هشام ح وثنا أبور بممحدن

العلاء نا أبواسامةعن هشام عن أبيهن عائشةقالت قاللىرسول اللهصب الله
عليوج راولغارانا كت عورا

ادا كنتعلى غضى قالتفةات ومن

أب
ذنتع
لرف
داذاأ
ك قالأمااذا كننتعنى راضية فانك تقولين لاورن و
كنتغض-بىقل تلاوربابراهم قالتقلت أجل والنةيارسولالله ماأه<ر
الاامدبلك و عدئناه ابنعير ثنا عبدةعن هشام م_ذا الاسناد الىقوله

اذلكعرده
لاوربابراهم وملب

حدما بحىبنبحىأ برناعرد العزبزبن

_#دعن هشام بنعروةع نأ بيهعن عائشة أنهاكانت تلعىبالينات عندرسول

اللقه_لى اللعهليهوسلمقالتوكانث :اتش صوااحى فسكن ينقمعن من رسولاللة
يهه وسقالتذ كان رسوال لتَصلىاانةعليهوس يس مهن الى و م ثمنأه
للل
صعلىا
أبوكر يب ثنا أبواسامة ح وثناه زهبربنحرب نا جرير ح وثنا
ابنعير نا د بن بش رمكلهم عن هشام مهنا الاس_نادوقالفى <ديث جر يركنت

العببالبناتفىبنته وهنّ اللعب مسا أبوكر يب نا عيدة عن هشامعن
أبيةعنعائشة ان الناس كانوابت<رو نهداياهم نومعالك-ة سغون بدذلك
مم صأة

فرش

1

واللفظل .هثنا أنى *ذا شعبةعن مرو بنمىة عن مىة عن,أفمومىقالقال|
رسولالئةصلى

اتات

عليهسكل من الرجالكثير ول.كملمن النساءغبرص م |

اما فرعوووار فضلعانلشة على النساء كفضل الثريدعلى

سابرالطعام ون

أ بكرإن أنىش-يبة وأبوك يب وابن :ير قالوا

ان

فضي لعن تمارةعن أفىز رعةقالس_مع تأ باهربرةقالأنى جبربلالنى ص لى

يوسم فقاليارسولاللههذه خد>ةقداً تنك معهااناء نيهادام أوظننامأو
راب فاذاهى |تَتَكقاة ,او السلا رار بازوج
ادن

فصنلا و

قب »4ولاضب

لوم بشسره أمدت فى

قال١أنو كرفىروابتهء نأنىهر برة ميقل

س|مءت ولويقلفى!| لهديثومنى خدننا دين عبداللهءنكير ثنا أنىونمد

ابنرابلشتعيدى عن اسمعيل قالقلتلعبداللهبنأنىأوفأ ركاسنولالةصسلى

النةعليهوسل بشرخديجةببيتف الجنق#اةلنم بثمرهابييتف الجنةمنقصب

الاصخب فيه ولاضب صرياه ى إنبحى أخبرنا''بومعاووبة ح وثنا أو
لكربن أنىشيبة 2

وكيع حَ وثنا اسحق

بن ابراهيم أخبرنا المعمر ن

سلهان وجرير ح وثنا ان  0-0تنا سقيانكاهم ء ناسمعي لبن أنى
الدع انبن أ أو ف عن الن صى لاىلنهعليهوس  1حدما عمان بن أنىشيبة
نا عبدةعن هشام بن>روةعن أب > عن عائشةقالت بسر رسولاللهد_لى الله

|أعليهوس( خدحة بنت و يلدسيتفىالمنة ضائما ور ين تخد العلاء
ثيناأبواسامة  8نا عن 1
لانت تقاللماغرت عل امرأةماغ.تَ.
أعىخدعه ولهدده لكت قبل نيتز وجنى ثلاث س نين لا
1

دكرهاولهداصيرهر عارهابيتمن قاصل:
ف_ة وان ك,ن ليذم الشاة
تمديها المخلائلها صما س_-هل نعهان ثنا حفص نغ اث عهنشام
انعروة عن أبيهءنعائشة قالتماغرتعلى نساءالنبى صل اننهعليهوسلم

الا
أعلى
دخدي
رجةو
كانى
ها

قالتوكان رسول النةصلى اللعايه,وسل اذاذيحاا'شاة

يول رس اواموا الىأصدقاء خدعة قالتقاغضبتّ»بومافتات خ_دحةقالت فقال
افيرزقتحبها صدئ زهير بنحر بوابو

٠ جيعا ع ن أنمعاوبة نا

هشام  8الاسناد>وحديث أفى|سامةالىقصة الشاةولبذ راز بأدة بع دها
عرثنا عبد اللةبن -جيد أخبرناءيدالر زاق أخبرنامعمرء ن الزهعرى عن عروة

نشض

ظ

كول سين للةعليه وس قالوهوعلى المنبرانتطعنوافى امارتهير بداسام
إن ز فيةدبطعنتم افماىرةأبيس>من قبلهوايمالنها ن كلاينت
قخاه اواالجنهانكان

لاحب الناس الوايمالنهانهذاط اخليق بر بداسامة وااعااناهنكانلا بهم
الى
من بعسده فاوديمبهفأنهمنصالحيم »* عدنسا أبوكر ن ألىشدبة ثن

ذفبضائل عبد
أهلةإنجعفر

أسمعيل بنعل
يةعن حب بن الشهيدعن عبد ائلةبن أنىملمكة قالقالعد ان

اربلنجعافبن البزيرانذ كراذثلقينارسول اللهد_لىالتهعليهوسل أناوأتوابن

نقاالن
عب
وعتذه
لاس
ركك

عونا اسحق بنابراههم أخيرناأبوأسامة عن

<حبي
دبدإيناثلثاهي
بدنععثل
ليةواس_:اده

ران بحىبنب ىح وأبوبكر

إنأفىشببةواللفظ ليحى قالأبوبكر ثنا وق
خال
بحىرن
أا أبومعاوية عن
صمالاحول عن ٠و رقالتكلى عر عبدالنةنجعفرقالكان ر سولالنةسبالل

ع
ليه وس لاذاقدم منسفرهتاق بصبيانهل بدتهقالوانهقدم منسفر فسبقنى |

ا-لفيمهلنى
بين بدبحهمسجدىءبااًبنى فاطمة فخأرلدففههقال فد خلنااد ينةثلاثة

مدعوالربقىة ثنىعنعبمدا أبوبكر إنشيبة ثنا عبدالرحيم نسليان عنعامم انه
انلةن جعفر قالكانالنىص_لىاللعهليهوسلماذاقدممنسفر

تاق بنافالفتاتفىو بحسن أوبالس_ين قا
حل-
دقم
نلاأبين ديه والاتوخلف»ه
حتى
ذ خلاالدنة صما شيبانبن فرو ح تنا مه-دى بنممون نا جد

بنعبد الئبةن أنىي
عقوب عن امسن بنسعد مولىالحسنبنعلى عن عمد الله

بجعنفر قأارلدفى رسول النةص ل اللحهليهولذات بومفخأافسهرالى حديثا

باب فضًائ_ل

لاأحدث بهأحدا من ال
ناس » ورا أؤار نأل شدية دنا عمدابنه بن

الؤمنين

معاون ح وشا اأسخحقببرنانبرااهعيمبدةبنسلوان كل
عهمشعانم بن
عروة والافظ حديثألى

اساءة ع

وثنا روات

55

الواسائة عن هام

عن أبيهةالسمعت عدد اللهن جع
فرينول سمعءءت عليابالكوفة قولس

معت

رسولائة صف اللهعليهوسلمبقولخ_يرنسائهامىيم بعنمتران ود_يرنساتها
خديحة بنتخو يلد قا
بلوأكرب وأشار واكيلعاملى
اء والارض و صرائما|
آي

شارقالا ا حمدبن جعفرجيعاعن شعبة ح وثنا عبيداللهمبعناذالعنبرى |
:
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د

"١
ات

١

وس
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اللهمافى أحمه فا به وأحبب من

شُ6عيةء نعدىوهوابنثاات

'كه

0

عمد

الله بن معاد

ما

أفى

كنا البراءبنعازب قالرا.يت اسن نعل

ا ال عائقالىتسى اب عنليه وسيم وهو يقول اللهمافىأحيه فأحبه ا

د

ابن بسار وأبو بكر تناع قال بن يام نذا غندر ثنا ش_عبةعن عدى وهو
ابنثاتء ن البراءقالردت رسولاللةه_لى اللعهليهوس | واضعا لحن بنعلى”
:

.قول اللهمافىأحبهفأحبه

علىعاتقهوهو

صدئئن عد

اللهبنالروى العانى

]أوعياس بنعبدالعظم العنبرى قلا ثنا النضر ب4ن 2-ثنا عكرمةوهواءن
عمار

اياسعن أببه

5

قاللة ا

قد تيه ى أللهد_لى اللةعليه وسلم والحسن

|لل عهامه وسلهذ اق امه وهذا
وااسان بغلةهالشهماء <:تىلد خلتهمحر ةالنبىدط_!لى
خافه
كنا

ا

علو 0

 0عدن

نبكربن ألىشيبة و -ك إن عه د اللهبن كير واللفظ لانىبكر
أو

شترعنر

ن مصعب
كر ع ع

بن سْدية عن ص-شسه بذث شدِمه قالتقالت

عائشةخر ج رسو لاللءصى اللفعليه وسلغداةوعليه صصط

لو

0
ا

تعر سود

فضائل
بنت النى

ِ اللمعله

لءسن بنعلىفادلم جاءالحس_إن فد خل مه ثمجاءت فاطمةفادخلهام وسل
خا

أجاءعلى” فاده تمقالانماير بدالنهليد هب عن الراجسلأهبل
يت ويطهرك
| تطهيرا ل

0

قتدمة بنساهود كنا بعةوب يعنى ابن عمد الرجن القارى

عن موس ىن عةبةعن سام نعب_د النةعن أبها نهكان يقولماكناندعو ز بد

| حاانربةالاز بدن _#د -تىنزلف القرآنادعوهملابام_م هواقط عتبالنه
قالالشيخ ال
بوسفالدو برىقالا فك

انارو الاينالسراجوم د بن عمد اللهبن
قتدية ن سعيد هذا الحدرث

دكئئْ أسجدبن س_عيد

الدارى ثنا عبان ثنا وهيب شنا مومى بنعقبة ثنى سامعنعم ندا

عله صثنا بحى نحتىوح ىبنأبوب وقتبة وابن حجر قال>حى بنبحى
سمع أبن حمريقول بعت رسولالنهد_ل اللةعليهوس_إ يعداوأص عليهمأسامةبن
نهفقام رسول
از بد وطء ن ٍِ الناسف امى

اللهد_لى اللهعليه وسلم فقالان تظعنواى

اع نه ققد كنم"طعنون فىامية أبيه من قبل وماايدنه انكان خليقا إلامسة
وان كان ن أأحبالناسالى وانه_ذا اأنحبالناسالىبعده صما أبو
ظ2

دين العلاء ذا أنوأساهة عق عمرعد

إن جر عن سام عن بيه

د

فضا ئل

ند وحارة

وأسامة وكازنف

<

0

صل ابنةعليهوس لكانعلىجبلحراءفتحرك فتقالرسول' للةصلىاللهعليه وتم
بكرو روءمان وعلىوطلحة والزيبر وسعدبنأنىوقاص حماسا أنوبكر نبأنى
شدية ثناءاءن عيروعم دةقالا 5

هالقالتلىعائثة أبواك والله
هشامعن أبي ق

من الذءناستحابوا للهوالرسول من بعدماأصاءهم القرح و 3

أبوبكر ١

اأببنىشيبة نا أبوأسامة نا هشام ماهلذااس_نادوزاديعنى بابكروالز بير
دما أتوكر يب د بنالعلاء ا
عن

باب قصائل ألى
عبيدةن

الجراح

عائثة

وكيع ذا اسمعي لعن البوى عن عروة

اصابهم القرح 1
كان أبواك من الذين استتحاءوا للهوالرسول منبعد مأ

انحرب ثنا اسمعيلنعلية أخبرناخالدعن أفىقلابة قالقال نس قال
لبه عليهوسلم النكل أمةأميناوانأميننايتهاالامةأبوعبيدة.ن
ائةلص
رسولان

الجراح عدن عروالناقد ثنا عفان ثنا جادوهوابنسامةعنئابت
معنارجلايعامناالس_:ة والاسلام والقاخد بيدأفىعبيدةفقالهذا امن هذهالامة

صثما مدن المثنىواءنبشار واللفظ لابنالث#نىقالا “,نا _#دان جعفر ثنا
شعية قالسمعت

أبإاسدق 4د ث عن صلةبنزفرعن <_-فيفةقالجاء أهل نتحران

المورسولالنهه_لى العللهيه وسلمذتهالوايارسولالنهاثالمبنعارجلاامينا فال
لابعثناكور جلا أمينا-ق أمين-ق أمينقالفاستشر ف طا اناس قالفيعث
رناح عنما اسحوبنابراهم ثنا أبوداود الحفرى ثنا
حب
ليدة
اإعب
أب
باب فضائل

س_فيان عن أ اسحق بهذا الادنادحوه * صدئئن أج_دّن حنبل دك

الي

سفيان نعيشة انى عبداللهنأنى بز بدعن نافعبنجبسير عن أىهريرة

والحسين رضى

ححببهه وأحببمن حبه
أتىأ
فهما
سلن الل
مهقا
عن النىصل اللعهليه وس]ان

اللهعنهما

صدنمأ انأىعر ذا مما عن عن_د اللهبنإلىبز يبعن نافعبن جببربن
هر برةقالحر جت مع رسولاللهد_لى اللهعليهوسلم فىطائةف_ةمن
مطعرعن أفى

طتمة
بعاعث
خىقين
النهارلايكامنى ولا كله جحتاىءسوق ن
ءنصر
ام ا
فف ح
اتىأ
فقالأملكع أملكعيعنى فحس
ظ :نانا انهاانحسه امه لتاغنس_إوو:لسه ساي
يسى حتىاعم 0د احدمنهماصاحبهفقالالن صل اللهعايه |
ءان
ابث
ذجلثل
وسلم

7

تسم

22777-تل

»عدا
اثناعدلأ
نق
وبكاروالققد
ديووساامم
ددتب
عجرااللبكررااووىى وت
وجم
عددمبيزنعب
عدبدل
لاعالىعأ

نل

لوا ثنا العتمروهوا
ب
ن
س
ل
ي
ا
ن
ف
ا
ل
س
ة
م
ع
ت
ل
ي
ي
م
ع
ن
أ
ب
ى
ع
م
ا
ن
عص لى اللرهعسليوهل| ا|رلتضميعنهيا
النهد_لى اانهعليهوس لفى يعض تلاتالايام|أنىقاقتملوت رسو لالله
وسل غيرطل<ةو -عدغن حد مهما حدثنا حمرو الناقد نذا سفيآن نعيدة

ناكلدشكدرءن سار نع داللة فالسمعتهيةول ند نرسولانةصق
اللةعليهوس_إ الناسبوم اهدق فاتتدب الزييرثندممهم فاتةد بب ال وزبر نمندمهم

فدابالز اتح

ل الف عفءةوسفر لكل نى حواروى<وارى الزبير

صثًا أبوكر يب ثنا أبواسامة ع نهشام بنعروة ح ونا أبوكريب

اعن د
واس_حق بنابراهيم جمعأ عن وكيع شن سفيان كملا
المتكدرعن حابر عن النىصلى اللهعليهوسلم ععنى

دبننة
عديث
<_
يا

د

اب_معيل بانلخللى وبسدوبنس_هيد كلا هماءناءنمسهر قالأسمعيل

أخيرناءعلى بن مس هرعن هشام ن عروة عن«دقةاء نعم_دانهننالز بير قأل
كنت أناوجمر بنأفى سامةبوم الخ  000ع اذ

فط يمحسأن9فكان!إطاطءوك

مسةفانظرو طاطيعئلهدصرة فمذظرشان

انارقفر هق ال ا

الىنىقر يظةقال و اخيرنى عبدالنهنعروة ع عن غمد اللهنن ال ببر قالفد كرت

|لك لأنىفقالو رأياى:نات" م
|ذ

قال ماواللهلة

عليهوسل يومئذ ابوبهفقالفداك أفىوى

وحرنا

0
أوكر

ب
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أبو

 0هشامعن أبيهعنعبداللهبنالزبير قاللما كانبومالمندق كنت
.ىوة يعنى نسوةالننىص_لى النهعلي» وسلم
نلذ
لاطما
اال
همةف
ي_ا
فنىس
أناوعمر بنأ
وساق! هدنت ععنى حدرثا نمسهرق هذا الاسناد ومدذ كرعبدالله بنعروة

أهوء ناكاربر و عدشنا
فلحديث ولسكنأدرجالقص_ةفىحد يت هشام عنبي
ا
قدّدبه إنسعيد ثنا عبدالءز بز يعنىابن جد عن سهيل عن اأنه عنأنىهر يرة

أن رسولانلهصلى اللهعليه وس( كانعلى حراءهو وأوكروغز وءمانوءلى

لللةعليهوسلاهأفها
وطلحةوالز فتح بريكرتالصخرة فقالرسولالئةع ا
عليك الاعاو ةق

دنس
نبد
خبز
له ن جد ن
لد
ادسيد صرننا عابي

وأحجدبن نوست الازدىقالا نا اسمعيل ن١ألىأويس ل ساجان بن بلال

عن حىبنسعيد :تنسهي لبنألىصاط عن أبيهءنأنىهر رن رسولالله

.

رخا

االلادنيانهحسناوان
سعد فآنزلاللهعزوج_لىف القرانه_ذهالابة وبوصوينا
حاهداك لان تراك فىوفيها

ا

ا

صلىالتةعليهول غنيمة عظيمة
فاذافيهاسيفف

قالوأصابرسولالله

 00أندت بهالرسول صل

النه

عليهوم فهَات:21:ئها السيفوأنامن قدعلمتخالهققال,ردهمن <يث أخذنه
فانطاقت -تىاذا أرقت أن1القيه لالع

تقال الرتر قاومو

00

ا

ناهقالفآ:زلاللهءزوجليسألونك
ذ

أأعطنيه قالفث_.دلى دونهردههمنك1

 1قالوا”

ورجءت

الب  4ذقات

وا ا فأنااى00

 0من الانصار وللهازان فقالوانعالنطعمك

ونسقيك جراوذلك قب لل أن حرم الجرقالفأتينهمفىحش والحش البستان فاذا
رأس جزوره وى عد_دهم وزق من حر قالفاًكات وشر بتمعهم قالفذ كرت

الانصاروالمهاجر بنعد_دهم فقاتالمهاجرون خيرمن الانصارقال

فأخا -رجل

أو بىالرأس فضمر نى بهذ رح بائنىفأتيترسولادنةسلى النةعليهوس فأخبرته
وأ:نزلاهلةعزوج لفى"فى

يطان
شلل
نلتم
رجس ما

دخان

عن اعماانروالمسمروالانضاب والازلام

الا
قمد
ر وخ
الثى
شا
نن
حدنا د

ثنا مدن

حعفر تنا شعي ةعن سماك بنحرب عن مصعب بن سعد عن أبيهانهقال أنزلت
فى أربعآيات وساق الحديث عهنى حد رث زهبر عن سماك وزادق حديثشْ_عية

قالفكانوا اذا أرادوا أن.طعموهاشحروافاهابعصا لمأ جوزروهاوف حديئها
فضرب بهأنف سعد فةزره

وكان أنف سعدمفزورا

يا

يضا

زهير بن حورب نذا

رجن عن سفيان ع ن .المقدام إن عر جه نأنيهعن سهدق ولاتطردالذءن
عمد ال

ىتة أنابون مسعودمنهم وكانالممدسركون
بدعون ر ممم بالغداةوالعدشى قال:زات ف س

0

0

لاء ص

م ا

0م

نا _#د 000000

اطردهؤلاءلاجتر ؤن

ورجلاناستأسميهءا
علمنا قالوكي تت أناوابنمس هود ورجل من هفبل و بلال

فوقع فى نفس رسول انه صلىاللهليه وس ل مإشاءاللهأنيقع

نزل

دث 1

اللفعز وجل ولاتطردالنين .دعونرم-م بالغ_داةوااعثى” بريده نوجهه
ع

كا

ش

3

أخضا
مان أصانى ح رسن الله-إة قفاملتنائحن
ااص
مق#دمه المدينةلإ فقهالليترجل
كذإك سمعناخشخثفةس

لاح فقالمن ه_ذاقالس_عد بن فى وقاص فقالله

رسولالله خف قوسم ماجاء بك قال
نوقع
ففى
سى خوف على رسولالله
صلىاللهعليهوس كدت |0
اءنرع فقلنامنهعذا ع
نداه

ل رذسول اناس إلتبعليهوس رم"ناموق رواية
_#دبن مثنى ثنا عبد الوهان سمعتبح ىبن

سعرد يقول سمءتع_.د أنلهبنعاص بن ر دمعة بتهولقالتعائك ةأرق رسولالله

صل اللهعليهوسلذات ليلةعثلحديث سلوانبن بلال عرسا منصور بنأنى
صن |2م 5

ابراهم يعنىابنس_عد ع نأبيهعن عبد اللبهنث_د ادقالسمعت

عليايقولماجع رسول اللةصلى اللهعليهوس_إ |بوبهلأحدغيرس_عد بنمالك فانه

بلمنى وان بشار قالا
دنا

جيعقلوللهنوم أحدارم فداك إلىوأى شا

كنا _#د ن جعفر كما شعية حَ وتنا أنوكر بن أنىشيبة 5
1

وتنا

ووب

واسءدى

ال+نظلى عن

> دن

اسرع

مشر

8

وكيع 3

وتنا

اإنأنى

حمر هنا سفيان عن مسع ركاهم عن سعد بن ابراهم عن عمداللهين ث_دادعن

علىء نالنى صل اللهعليهوس لمعثله عداما عبد اللهبن مسامةبن قعني نا
سلمان رء:بىابن بلالعن بحى وهوانس
ال<هى.

ميدع نسعدن أنىوقاص

قاللقدجعلى رسو لاللهط_ل انلهعليهوس لمأبوبهبومأحد ا

د
عثبن
سللي
سعيد وابنرخ عنا
0

عق

قتدية ن

ح وثنا ابنمثنى نا عبدالوهابولاهما

بن سهمد مهدأ ألا مات

]|

د

بن عماد

5

حأ يعتىابن |سمعمل

ٍ! ع نبكيبرن مسمارع ن عاص نس_عد عنأنه أنالنىدد_لى اللعهليهءوسلم جع له

أنو بهيومأ حد قالكانرجل من الممركينقد أسرق|1١سامين فقاللهالنى صتك

جبتتبه
اللقعليءوس رارم فداك أنىوأ قالفنزعتلهبسهم لبسفيه صل فأص
فسقط فانكشفت عورنه فضحك رسو لاللهه_لى اللعهليهوس_ 1حتى ذظرت الى
ع

زهسير 0

عاك نحرب

من القران قالخلفتم س_مد

الى صعب

بن سعد

عن 1بيه أنهئزات فيهآبات

أنلا كامه أبداءتى يحكفر بدينهولانا ل

|| نرب قالتزعمتاناللهوصاك بوالديكفأناأمك وأناآمك بم_ذا قالمكثت
امن المه_د فقاءاطبانيقاللهع.ارةفسقاهاؤءات «دعوعلى
ي غهشى
ل<تى
عاثا
ثل

أرقا

زهبر عرثنا أبوبكربنأىشيبة ثنا ممدبنفضيل ح وثنا اسحق ن
إبراهم 1

جربركلاهماءن أنىحمانم-ذا الاستنادت كوح_ديث|سمعيل

وزادى حديثجر ركاب اللهفيهاطدى والنورمن استمسك به وأخذبه كان

علىاط_دى ومن أخطأهضل عدم يد بنكار بنالربان نذا حسان يعنى

ابنابراهيم عن س_عيد وهوابن مسرو قعن بزيدبن حيانعن ز يدبن أرقمقال
دخلناعاء_هفقاءاله

رسولاللهط_لى

لقدرايت خ_برا لقدصاحدت

اللهعليهوس_لم

تكه كان
ثقلين .د ها كتاباللههوحهل النةمن اتبعهكانعلىاطدى ومن ر
ذع_للىالةوفيهفقلنامن أهلبدنتسّاهؤهقال لاواء الهانالمرأة-:كو نمع الرجل
العصرمن

الدهر م إطلقهافترجع الى!بهاوقومهاا هلل ددت-ها ص_لهوعصيتهالذين

حرمو |الصدقة بعده

صَئنا قدسية الل سدهيك

خا

عبدالءزيز يعنىاءنأنى

حازمعن أنىحازمعنسهلبنسعد قالاستعمل على المديئة رجل من لصي وان

قالفد عاسهل بنسعد فم «أن يشم علياقالفأبىسهل فقا كلهأمااذأبدت فقل

أحلبيهمن أافلىتراب وان كان
لعن النهأبالترابفقالس_هلما كان علىاسما
لايذفراحدعىمها فقاللهأخبرناءن قصدّهلمسمى أباتراب قالجاءرسولاللهه_لى
م#دعايافى البدت فقهالأبناءن عمك فقاات كان سى
اللفعليهوسلم بيتفاطمة فل ح

انظراءن هوفاء فهاليارسولاللههوف
علي-هوس_ل

ض ل
ففى
بإب
سعد

بن ا

وقاص رضى
اللهعز».

وهومضاءع قدسقط

امد

رداؤهعن

راقد لخاءهرسولاللهص_ل

الله

شقهأصابهترات لذء_لىرسولالله

صالىلعليهوسل عسحهعنهو يقولقمأبالتراب قمأبالتراب * #عرنسًا عبد
اللهسن مسامة بن قعذب 5

سلمان بن بلال عن حى نْس_هدد عَنْعبدالنه بن

عباصيبعنرةعن عائشة قتالأر قر سولاللةص_لى اللعهليه وسلٍذليالتةفقال |
لريجتلا صا امن أصانى حرسنى الليلةقالت وسمعنادوت الس_لاحفقالرسول
رتسك
حجئ
ألله
التفصلىالعللهيه وسمن اهقذالس_عد بن أنىوقاصباروسل ا
قالتعائشة فنامرسول اللهصلىالهعليهوس لمحتى ضوعت غطيطه ورلا قتدية

إنسعيد ثنا ليث ح وثنا ممدبنر أخبرنالليشعن بحى نسعيد
عن عبداللهبنعاص 'نر بيءة أنعالك_ة قالتسهر رسو لاللهد_لى اللهعليهوسل
م2لدمه

ك>ا "©-ل

ناض
ذ
فلأ
تناقا
لمكنبهوجع فأعطاءالرايةفقالءلى بارسولأاقلالتهلهم <نىيكونوامثل
اىتحنزتلهم ثا املدىعهاملاس_لام وأخبرهم ماب عليهممن
على رسباكسحت
ا  .من ن
يدر
خوا<_
احلقلةفي :ه فواللهلانمودى اللهبك رجلا
أكونجلركالنع ٠

دنا قتيبةنسهيد ثنا حياعتىمابناسمعيل عىنبعزيدببنيأدعن
ةن الاكو ع قالكان علىقد حافعن الننىك_لى التهعليه وسلم 700

حنااف عن رسو لاللهص لى!للهعايهو سل فرجعلى” فلحق
تالأ
وكان رمد! فق
ها قالرسول
حفى
اله
ياال
بالنىصلىاننةعليه وسلمفلما اكلالنميسلاةءاانى صق<ه
الاسام لاءطين الرابةأولياًخذ ن باراإنةغدأرج-ل كحمهانلهورسوله

أوقالحب اننةورسوله يفتسماللهعليه فاذا نحبنعلى"وما ترجوه فقالواه_ذاعلى

يلهه
عتحلال
فأعطادر سولاللهه_لى اللعهليهوس الراية فف
امع

عدئئ زهبربن

عاءن ابن علية قالزهير ثنا اسمعيل ننابراه م 2
ياد
بجنم

أبوحيان  0بز ددبن يان قال|نطلقتآ نأودع_ين بسنبرة وعم م

الوزدبنأرقم فاماجاسنااليه قاللهحصين لقدلةم تناز بد«بيرا كثرارايت
رسولاللهصلى النهعليه وس_م وسمعت حد يثهوغزوتمعهوصاءت خلفه لقداقءت

يادزخبرا كثبرا<_دثناياز بدماسمء تمن رسول اللهد_لى اللهعليهوسلمقال
يان أحى واللةلقد كبرت سنىوقدم عهدى ونسدت وءض الذى كنت أى من

|[أرسولاننةدبى النةعليه وسل ففاحق_بدلوناشوممالافلانكلفونيه ثمقالقام
رسولاللهه_لى اللعهليه وسلم بوماقينا+طييايماءيدعى جابين مكة والمدينة

ن
ا
ةد
اي
لا
ر

نى عليهووعظ وذ كرثمقالأمابع_دالا أهاالناسقافأ نابشر بوشك
ثله
أال
خومد
أن.أقرسولرنى فأجيب وأناتارك  1ثقلين أوطما اكالنله فيهاطدى
وبرغب فيه تمقالرأهل
لىهكا
والنورنفذوابكتاب اللهوهاسسكوابه العل
بيتأذ كر ننهىأهلببتىأذ ككارلله فىأهل ببى أذ كر#اللهفىأهلبنى
فتَالله<صين ومن أبهسلتهياز بدألدسنؤسادمن أهل ببته قناسلاؤءمن أهل بنته
ولكن أبهدلّهمن حرم الصدقةبعدهقالوم نهمقالهم؟ لعلىوآ لعقيل وآ ل

ونا -#دبنبكاربن
جعفروآلعباس قال عكؤللاء واملصدةةقالنم ص
الريان نا حسات يعنىابن ابراهيم عن س-هيد بن مسروق عن بزيدبن حيان
|

ذ 1ذ |||زذ|زذزذذز ز|[|[آأ|أ|
11ذ1 1
ز
زةزة2ز2ة2ة111 212
| [|[|11زذزززة2ة ز

أ

ذأ

|0067

10
|.بمفقاالماذ كرثتلاثاقاطن
ألىس_ فيان سعد افقالماءه كن ست أيا!اثرأ
لدرسولاننهصلى اللفعليهوس_لم فلن أسنبهلان-:كونلى واحدةمنون أ<ب الى من
جر النعسعمت رسولاللةصلى اللهعليه وسلمبول لهخلفهفى بعض مغاز بهفال

لهعلى يارسواللله خلفتنى مع النساء وااصبيان فقاللهرسولالله ص_لىاننهعليه
وس-ل أماترضى أن-:كون منىبعمزلة هرونمن موسى الاأنهلانبوةبع#دى وسمعته

يولبوم خيبرلاءطين الرابةرجلاحب الل ورسولهو حبهاللهو رسوله قالفتطاولنا
طافقال! دعوالى عليافبآهنأىرمد فبصق فىعيذ ودفعالرابةاليه دمتجاللهعليه
الللهنصةلعليه
قوله يق-ول له ومانزاته_ذهالآبة تقعاللوا ندع بداء ناوعأبدناعءارسول ا
وس علياوفاطمة وحسنا و<سينا فةالالله ,هؤلاءأهلى عدثما أوكر بنأنى
عليه هكذافما أشبة ثنا غندرعن شعية ح وثنا ندمثنى واءنبشار قالا ثنا ممدبين
كاها اه وفى
0سحح:ة
:س
ل

وخلفه

خرىوقد
أف
و

1

ن سيول نا 0
حعفر كنا شعبة ع ٠
لان عه

سمعءثت أبراهم بن سعدعن

سعدعن.٠النى

للىأمائرضى أنسكونمنى يمنزلةهرون منع «وسى
وسلتقلالع

يد
عبن
سسه
صرنننا قت

رى
اجن
قالر
هنا يعقوت يعنىاءنالعد

عن بيه عن أىهر برةأن رسولاللهص_لى

عن سهيل

اللهعليه وسلم قاليوم خيبرلاءطين

هذهالرابة رجالال>لبه ورسوله بةتّعواللةعلى يديه قالعمر بن الخطاب ماأحدبت
الامارةالابو مد قؤاتلساورت طارحاء أأندعىطا قؤادلعارسولاللهصلى الله

عليهوسلم على بنأنىطالب فاعطاداياها وقالامش ولاثاتفت حتىيافلتلهعليك
قالفسارءلى ث_ياًثموقفوليلتفت فصمرخيارسولاللهعلى ماذاأقاتلالناس قال
مابله فاذافءاؤاذلك فةدمنعوا
ول
ّوأن
سلله
رلاا
الها
دل اا
قاتلهمحتىيثكهد واأن
0

و أمواطم الاحقهاو<سامهمءلى اللهم

قددية بنسعيدك ما

ع .دااع  005يعنىابن أنىحازمع نأفىحازمعنسهل سج وتنا قددية الس عرد

واللفظ هذا ثنا .يعقوب يعنىاءنالعربدجنءن ع أفىحازم أخبر فى سهل 'ن سعد
أنرسولاللهد_لى اللهعليه وسل قالبومخيبرلاء اين هذ داثرابة رجلايفتح الله

يعطاها فاماأصيمالناسغدوا علىرسول انهه النهعليه وس كاهمبرجون أن
بعطاعا فقالأن على"بن أنىطالب فةالواهو بارسولأله

22

قال ارس لوا
ك9د
ييم
يب
ع

الدفاً فى بهفبدق رسولاللةه_لى اللةعلي هوس[ فىء أنه ودعاله فبراأدى كأن

5-1
الآخزقالشر بكفقالسعيدبن سيب

زرو حك

2:رم

ا
نثمه

اسدق ثنا س_هيدينعفير ثنى سليان نندلال ثنا شر بكنعبداللهن
أفىعرسمعت س_عيد بنالمسيب يقول 0

ا

الاشعرى ههنا واشارا

سلبان المىجلس سعيد نالامحقصورةقالأبوموس الاشءعرىخرجتار بد
مالاخاس فى القفىوك

غم عن ساق ساق

ااا

جعفر ا

1

عر

لكروساف -ديث ععدى

يزازلاتيورح عد 00

عدوا

ىرء
أف غ
يك بنعيداللهبن

هليهوسل نوما الىحائط
نل اللع
رسولال ص
خرج
عن أفىموسى الاث_عرى قال
بالمدن:ة لطا<ة :درت

ديت

فمبره واقتص|ؤآد نت عونى دل يشسلهان ن بلالوذ كر

قالاءنالمسدب ةفتأوات ذلكقبوره ,اجتمعتههنا وانفردءمان

باب فمضنائل
 7نأف

 9تمي يجن بون سكلهم عن بوسف الماجشون والافظ لابنالصماح
04وقايه"

1

بوسف

د
عبن
ساص
بلمنكدر عن سعردين ال سيب عن ع
أوساءةالماجشون :نا دنا
أذه
ابن أنىوقاص عن :

ل اقاعليهوس لعل أنتمنى عنزلة

ل

رون هئ موه ى الأانهلانى بعدى كاله عيد قاحدت”أن أشافهمهاس_عدافلقيت

لفك ثثهع_احد تنىعاص قال امه
علىأ ذ نبهفقالنعوالافاسة_كتا
شعية

2

ودنا

و 0

 5-بنمثنىوان

نس

اف

بشارؤالا

اسع

1

نت سمعتهفوضع أصدمهيه

ار

غندرعن

|

إن أنىشيبة

عر ان جه

ا

قر ما

شُعبةعن

زقاصاليلف رسول
سعنيناف

اللهد_لى اللهءامهول علىبنأنىظالت فىغزوة تبوك افلقبارسوا لاللهتحافنى
فى النساء والصديان قال مائرذى أن سكونمنى؟_نزلةهرون

لانى يعدى عرئناه عمد أللةين معاذ ل
للم

من موسى غيرايه

نا شعيه فىهذا الاسناد

سه بنسعرد ود /نعباد وتقار يافى اللفظ قالا ثنا حاموهوابن اسمعيل

عن تكبربنمسمارعن عاص بنسعد

بنأنىوقاص عن أببه قال|مى معاو بةبن

طالبرضىالله
عنه

نهضا
يهوسل فقال
صتل
لاسلال
ةمبعىل
لهو بشمرتهبالجنة نماس_تمفتعم رج ل خرقاال-ف
افتعجو بشمرهبالحنة علىباوى تدكون قالفد همتفاذاعغان بنعفان قالؤفتءحت

وو نهبالحنةقالوقات الذىقالفقالالله صبراأوانلةالى_تعان صائما أبو
ل بيعالعتكى عن جادعن أبوبع ن أفىممان النهدى عن أفىموس الاشعرى
ان رسولاللهد_لى التفعليهوس دخلحائطاواممفىأن أحفظ الياب ععنى حديث

عهانن غياث ورثنا مد سكين الياى ثنا ىن حسان نا سلهان
وهواين بلال عن شربك بنألىهر عو نض

انليت أخبر ىأوموسى

الاث_-عرى انه توضأف بشه خمرج فقاللألزمنرسولاللهه_لى للع ليهول
ولأ كونمعهبوىهذا ق-افالءالمسحد فسآل عن النىدل اللهعليه وسلفقالوا
ا قالؤلست
خرج و حدقهنا قالنة عت عل أسألعنه حتىدخسل بغر

فتقامليهفاذاهو :قجداس على بثرأر يس وتوسط قفها وككشف عن ساقيهودلاها
افلىيثر قالفس امتعليهمانصر»وت .قلست عندالام فقلتلا كونن بوابرسول

قلذهتببتارسوا لالنههذا أ وككر يستأذن فقالالن
فقات على رسلاك قفال
قالفأقبات.حتى قاتلانى,كرادخل ورسول اللهد_لىاللهعليه وسلم
لهو دشمرهبا ذه

رجعت فلست وقد تركتأ بتوضاو يلحقنىققلتان بردالنهبقفلان بر ند |
أخاهت_برايأت نهفاذا انسان>رك اليابفقلتمنه_ذافقال تمر بنالخطاب
ثتمالىر سول االللهنصّلهع ليهوسلمقباست عله رفاك
فقلتعلى رسجاك
ت
دد ة
كبيا ل
قاداعر يسان فالا ندنلهو بششره

عر وقلتآدنَو شرك

فعقتاختااستنبردالله بفلان |
فىالقف عن إسارهود لىرجلء_4فى البثرتمرج
قبات من ها_فذقالءمان بنعفان |
فيا
خيرايعنى أخاهيأت بهفاءانسان دراك ال
فةاتعلى زسلك قالوجئتالنىدلى

اللهعليهوسم فاخبرتهفقال| ئذ ن لهو اسمره

ه
يلله
عهه_ل
لى ا
با جذةمع دلوتىصدده قؤالئت فقلتادخلو سشمرك رسولالل

0

2

00-0

وزادقال:ترك الصلاةعلسم » عدئنا حىبن حىوحىب نأنوب وقتيية | بإبمن فضائل
وجراةناليحى نحي أخبرناوةلالآحزون ثنا اسمعيل بعنونابن جمةأ]عمان,نعفان
عنتدب ن أنحىرملةعنعظاءوسلهانابنى يسا ور أبىس_مةبن عبد الرجنان

رضىاانه عنه

عائشةقالت كانرسول اللهصل التقعا.ه وسلمطءدعافى بنكداّهشهفاءن ندفيه

أوساقيهفام_تأذ نأبوبكرفاذنلهوهوعلبى التملكالفتددث ماتأذن عمر
حدث ثامستأذن دان ؤاس رسولاللهصلى انلةعلينه
وأذنلهوهوكذفتاك
وس 1-وسوى ثيابه قالمدولأقاولذلك فىبوم واد فد خلفتحدث فاماخرج
قالتعائشةدخ ل بوبكرف تتشلهو تبالدتمدخلعرفلتنشلهوتبالهئمدخل
عاق كلست وستو نانك فقالالااستحى .ن زجل نمس:ةهعادىلملائكة

عدمنس عبداللكبنشعيببن اللثبنسعد ثنى أنىعن جدى ثنى عقيل
ابن خالد عن| دن شه أب عن حى بنس_ء .د بنالععاص ان سعيد بنالعاص أ خبره
انعائشة زوج النبىصل اللهعليهو-لم وعمّان حدثاءا نأا بكراستاذن على رسول

رغاعلشىه لاس صىط عائثة قاذن لانىبكر
فطح
|| ٠النهصبىالنهعليهوس_( وهومض

| وشرك ذلك فققى الب اعت تمانصرافسمتاذ نعر قأذن لموهوعىناك
م الحالفقذى اليهحاجتهنمانصرقفالعهان ثماستأذنت عليه ؤلس وقاللعائئة
' ||اجعى عفليقكضنيياتبكاليهحاجتى مانصرفت فةالتعائم#يارسولانلهمالى
|الأرك فزعتلانىبكروعمرعافزعتءئان قالرسولاللهص_ل العللهيه وس ان
ه
تىحا
جىف
أأعنانرجلحى واتى خشيت ان أذنتله علىتلاكاما لأن ل باباغال
٠
اد

عمروالناقدوالحس_ن

بزعلى الوانى وعد بنجب دكاهم عن يعةوب بن

سعد بنالعاصا نس_ءيد بنالعاس أخبرها نان

وعائثةحد ثاهانأب بكر

عل ح
ةدريل
الى أسِتادن على رسولاللهد_لى اللهعليهو -فذ كر عث

اعلنزهرى حرشا بمندمثنىالعنزى ثنا اأبنىعدى عنعمان بنغيات
عن ألىدان المدى عنأقمو.سى الاُ_عرى قالبنهارسولاللهصل اللهعليه
وسل فىحائط من حائط المدنه وهومةت -يركز بعودمع_4

بينالماء والطيناد

قوله من حائط

ناة قفالذا أدومكرففة-ت لهو بشمرتهيا نه ||إلى ,فى لحدة
اسةفتح رجل فقالافتحو بشلمرجه ب
جتر قهالافمحو بششرهبالخنة قالقذهرت فاذاهوسم رففتحت |||و ارا إده
ر ل
حستة
تل ا
قا

(0(95-مسم)  الى )

5

اا :

اللصهلىالنعهليهوسلورسولالتهه_لى اللعهليهوس_ل إضحك فقالع رأحدكالل
سنك ,ارسولاللهفةالرسوا ل الل صه لىالذهعليهوس_لم عبتمن دواكلاءاللاقى؟كن
عه لدى

ا

ا

نصوتكاد عدرناخات

قال مر قانتنابءارسولالله اح ق أن |

مهال نم
هليه
قالع,.رأىعدوا تأ نفسهن أتهبنتىولانهانرسول انندم اللع
وسلأ

لسول ١ ومل ١ا |
قلننعمأبنت( ع 'ا ووافاظه نمرن ر ومساوالل الللهه مدلاى ا!1للةعليهو  2ل قاو

عليه وسلم والذى نفسى بيدهمالقيك ااث_يطان قط سال كافا الاسلك ؤاغبرؤفك
يي

هرون نمعروف

أبيءعنألىهر برةان 0
ا

كع نهعه

بن الطاب جاءالى رسول اللهصل اللعهليه وس وعندهة
0

ا

الخانؤذ كرحو -عدةالزهرئ
ذا

العز بز بن جد

اشيرق سيمل ع

000

0

اكدرن 

صدثئ أنوالطاهراأ عدن عرو بسع

عمد اللهبن وهسعن اإبراهم بن سعد

عن أبيه سعد بن ابراهيم عن ألىسامة

عنعائشةعناله اليد لم انمكانيول كقادن,كون فالامقبا
ع

و تى هسم 4

محدنون»لهمون

0

فان ع ر

قتدة إن سب عد

الطاب
ا

منهم قالابن وهب

لبف 2

|

عمروالناقد

وزهير نحرب قالا نا اعبينينه كل ماعن ابن علانء نج
مود |الاسناد مله

سنا

عق

نمك

نفس_عر |

تا

الكل  5ا سعمدبن عاص قال جو بربة

ان أمماء أخبرنا عن نافععن ابن خمر قال قالع روافق تر فىفى ثلات ف مقام

ابراهيم وفىالاب وف أسارىبدر عدثنا الواعر ناو شه  8أبؤاسامة
أ عبد اللهعن نافععن ابني رمقاللمابوىعب_دالله ابن/لىابنسأولجاءابنه

عمد الئةين عند اين

لىرسوالانلةط_لى النمعليهوس فسألهأن يعطبهقيصهآن كف نن

فيهأباقا عطاه ل سمألهأنيصبىعايه فقام رسولالله_2لى اللعليهوس| ليسلىعليه |

لى عليه
فقام عمرفأخذ ثوبرسولاللهه_لى اللةعليهءوس ل فقاليارسولأتالصله
يىه
عهأن
لتصل
وقدتهاك الل
استغفرطمأولاتتغفرطم ان -تعف رطم سبعينمسةوسآز ندمعلى سيعين قال |
فقا سولالتمصل ابعهليهوسزامار

ا

|

انهمنافق فاقعليهرسول اتممل الل لهيم وم فانزلاللهعز وجل ولاتصل على
أحدمتهم ماتأبدا ولا:ةم علىقبره و عدنسأه تمدبن مثنى وعبيد اللهبنس_عيد |ا|
معداق وذ اماد
قالا ذا عزوم اقطانعن

ع

خا
وزاد

ا

لض
ابنسامعن
سام نعمد الله عَنَعيداللهن مرانرسوا لاللهصلى أللةعليهو سم
قالأر يتكأق؟0

لك
ورة علىقليب ذاءا بوبحكر ؤنزع ذو ب أوذنو بين

فنزعتزعاضعيفا واللةتبارك وتعالىيغ_فرله ثجماءعر فاستق فاستحالتغر فل
أرعبقر نامى الناس يفرى قر نه<تى روىاأناس وذسر وا العطن صررسا جد

الىبكر2
لليه وسلفى
أبيهعن رؤٌبارسول اللةد_لى ال ع

ِ حو حد ينهم 6

دين عمد اللهبنعير للق ثنا س_فيان عن >روواءنالمذ_كدرسمعاجارا
ان عبييةة عن |نالمذكدر وتمروعن جابرعن الننىصل اللهعليه وسلمقالد 2آات

الحنة فرأيتفيهادارا أوقصرافةات من ه_ذاقالوالءمر بانلخطان فاردتن
فبكى عروقالأىرسولاللهأوعل_كيغار

أدخ-ل فذ كرتغيرتك

3

و

|اسحؤين ابراهم أخيرناء_فيان عن يمرووابن المنكد رعن جابر  0وثنا
ألو كر بن الىشه

7

ٌِ

٠.

+٠.

الى

.

سفيانعن

-

حزملةن حى

ابن عبروزهر ذ4ى

١ن شهات] حبرعن سعردن

تمروسمعجابرا

م ٠.

٠.

اخسنااين

وب

0

وثذاه

ع

.

عروالناقد

١

.

اخ ير فىبواسان

المسقت ع نأفىهر برة عن رسول اللهصل اللهعليه

وسلم انه قالبدناأنانائماذرأنتتىف الحنة فاذا امسأةنوضاً الىجانب قصمرفقات
لمناهفذقالوالعمر ننالخطابف_ذ كرتغ_يرة عمرفواءتمديرا قالأ بوهر برة
فبكى مر و نحن جيعافى ذلك الجاس مع رسو لاللهصل اللهعليهوسم م قالمر

أرسولاللهأعليك أغار وحدثتيه عمرو الثاقد وحس_ن الاواىوعيد
نبتفبا
الاسنادممإه

0

منصور بن ألىمض|حدم دنا اراهيم يعنى |بنس_عد 2

وثنا حسى الملوااق وعد بن ج_د قالعيد

وهواءنابر اهم نسعد

أخبرى وقالحسن

ا

يعقوب

تنا أنىعنصالعن ابنث-هاب أأخيرىعبدا لجيد

انعد الرجن ننز بدان #دءنس_عد بنالى وقاص| خ_برهان! بادس_عد اقال
استاذن م رعلى رسولاللهص_لى اللهعليه وسلم وعتدلهفناءمن

قن بش ,كامنه

و يستسكثرنهعالية أصواتهن فاما استأذن رن ببتدرن الاب فاذنلهرسول

وعبدبن جيدوالافظ طوقالوا ثنا يعقوببنابر اح ث *ناأفىعن صالطعن 3
شنهاب فى أبوأسامة بن سهل انهسمع أباسعيد الخدرىى.بةولقالرسولالله :
ا
صل انهعليهوس_ل بدذانانائرمايت الناس يعرضوز على وعلي ,قص منهامايبلغ 1
اك_#دى ومنهاما:يبلغ دون ذلك ومس مربنالخطات وعلهةي صكره قالواماذا

ْ

أواتذلك يارسول اللقاهل الدبن دنئ حزمابن يحى أخبرنا بنوهب أخبر3
ونس ان ابن ث-ها بأ خبرهعن جزرْةبنعمداللهءنحمر بنالاطان عن ابه عن

يص_ل
لله
علال
هىوالل
رسو
سهلم قبانلا أنانائماذراءت قدحاأنت بدفيهلين فشر بت |||

مه تى ان لأرى الرى رى ف اظفارى مأعطيت فضلىعمربنالطاب قالوانها |
يند ثنا ليثعن عقيل ح
عب
سيبة
أوات ذلك بارسولالنهقال العم و حرسأه قت
د
وئنا الحلواق وع
جدين

كلاهما عن بءوت

ا

نسعد

”ا

أنىءن صا با -س نادنو نس نحو-ديثه حدما حرملةاً - +برناائن وهب أخبرق

ونس عن ابن ث-هاب ان ستسعيدبن الممتيبأخيرهانهسمعأبادربرةيقولسمءت
روصو فصل الله يقوليبنلأنانامرأيتتىعلى قلي عامواداو فنرءتمنما

ماشاءاننه * 3أ_ذهاان أنىقافة فنزع ) اذنوباأوذ نو بين وفىنزءهواللهية_فرله
ذعف مماس :دالت غر باإفاخدهااين الطاب 53ارود نأمرءنااللهنايبارعرع بر

الانخاطان حتى ضمرب |اناس بعطن دكن باتك وح ل ىَّ
لند حََ وثنا عمروالناقدواللوانىوء.د.ن جرد
اب
خيل
أنىعن جدى *نى عق
عن يعقوب بن ابراهيم بسنعد انما أفىعن صا باسنادبونس نحوحديثه ا

الحلواى وعرد.ن جيدقالا ثنا يعقوب 'نا أ منصاحقالقال5 72919
انأباهر برةقالان رسولاننهصلى اللعهل ءوسم قالراًيثابن ألىقافة ينزع بنشحو
حديث الزهرى دئ

أجدبن عبد الر من بنوهب ثنا يمىعبداللبهن

وهب أخيرتىعمرو بن الحرث ان أبابونس مول أنىهر برةحدثهعنفيغر رة
عن رسولانلهه_لى اللهعليهوسلقا بليناأنانائمأر يت الىززع على حوضى فأسق
ب كرفا
الناس فاءق أ و

الدلومن بدى لبروؤحنى فنزع دلوبنوق نزعهءض_عف

ْ
5

واللهيغفرلهفاء ابن الخطاب فأخذدهمنهفلم أرنزع رجلقط أقوىءمحنتى توك|[ .
أبة وحدبنعبدالله |
الناس والحوض ملا ن,تفجر عرنًا أنوكربشنب
كا ثننا .دين يشير نا عبدالنهين عمر ثنى أبنكر
ابنبميرواللفظ لرانقىابل
ان

نضا
ايهاليقرة فقا تالىم
لدتجفلتعلتمهاال
' اللةعليهوسم تارجل سوق بقرةله ق

هنجيا وفزعابقرة
ه_تكا
ناسس
للن
االا
حترث فق
خلق
لمالا
أخاق ط_ذا ولكنى ان

تكلمفقال رسولاننهصبى اننعليه وسفاق أومن مهذاوأبو كروعرقالأ وهر برة
قالرسولالنهصلى اللهعليهوس_لم ساراع قغنمهعداعل>.ٍ,الذئت فاخن منهاشاة

فطلبهالراىى حتىاستنقذهامنه فالتقتاليهالذفى تَاللهمنخاو مالب_معنوم

اهل رسولاللهد_لى النةعليه وسلم
فانقالل
يس طاراع غبرىافلقانلاسس مح

فاق أبوذمنلكأنا وأبوكروعمر و عرش عبد الك بنث_هيب بنالليث
قبصهذةاالشاة
شها
اند
_عنناب
سالد
ان<
لب
ايل
'نى أنىعن جدى ثنى عق
والذ ول بذكرقصةالبقرة وصسًا بمندعباد نا سفيانينعييئة ح
سفاياضاعن أالفزنادعن
وئنى -#دبنرافع نا أبوداودالحفرىءن نكل
الاعر جعن أنىس_امةعن أنىهر برة عن النىصل اللهعليهوسم ععنى حد بث

ونس

عن الزهرى وفىحد يثهماذ كراليقرة وااشاةمعا وقالافىح_-ديثهمافاى

الا
قاءن
رى و
اتن
ش زم
ب_د
أومن بهأنواأبو كروعمروماهمام” و َ 2ه >#

نا

_#دنن حعفر ثنا شعيه  2وثنا #دنن عماد نا س_فيان نعبتهةعن
7
م6

«سعركلاهماعن سعد اببنراهيم عن أسفاىمةعن ألىهر برة عن النبىصل الله
عليهوس لم عدئمًا سهيد بنع روالاشعن وأبوالر بيعالعدى وابوكرب
اتلمعد_بلناءواللفظ لانىكريب قالأبوالربيع نا وقالالآتران أخ_برنااان

بابمنفضائل
عمر رضوالئنه

ابنس
بت ا
عسمع
كة قال
يلى
المبارك عن مر نس عيدن أفىحسين عمنالنأ
بمنطاب علىسربره قتسكنفهالناس بدعونو بثنونو يصلون
يقولوضع عمر ا
علهقبلأن يرفع وأنافيم قالفلبرعنى الإرجل قدأخذعنسكى من وراف
فالتفت البسهفاذاهوعلى” فترحم على عمروقالماخلةت أخ_دا! أحب الىأن لق الله
همع صاحبيك وذاك انى
اظن أاننعناك
عشل مهمفلك وابمالله ا نلكن
1

كثرأسمع رسولالله صلى

بقولجد تأناو ابودر ومن
لم
اللةعليه وس

ودخلتأناوأبو بكروع رو نرج تأناوأو

ن حعلاك اللهمعهما 2 7

كر

ٍْ

وعرفانكنت لأرجوأولاظن

أسدق بن ابراهم أخبرناعسى بن ونس عن

عمر بنسعيدفىهذا الاسناد عثله عئنا منصور بنأنىمناحم نا ابراههم
واق
اعل
لنحبن
الحس
ابن س عدعن صابنكسان ح وثنا زهير بحنورب وا

)

3

5١١
رسولادنهصبى النهعليه وسلالاانىأبراًىكل خل منخلهولو كيت
قال
قال
عبد الله

متخذ اخليلالاتن ت بابكرخلولاانصاح,كمخل الله دنا بحىبنحى
بنرى تعمرو بنالعاض انرسول
_ما
خىع
نعنبه عنخالدعن أن
ان
دالد
أخبرناخ
التقصبى النهعليه وس| بعئه علىجدش ذات السالاسل فاتيتهفقات أىالناسأحب
اقلايلكعائث_ةقلت مانلرجالقال] بوقات منقالعمرفعءدرحالا و دكن
الحسن بنعلن الحاوائى 6

جعفربنعونء نألىعمس  2وثنا عدن

نايس عن ابنأفى مليكة سمعت
ينرأ
خعو
جيد واللفظ لهنا جء_فر بن
عالى هو متم من كانرسول اللهص_لى اللهليهوس( ممتيلا لواجامد قلات

رالتأبوع.مدة
أو كرفقيلط ام من بعدالىبكرقالتعمرتقل طامن بعدحم ق
شراح تماتهتالىهذا صئئ عبادين مومسى ثنا اإبراهم بن س_عد

أخبرق أنىعن © -دبن جمبر بن مطعرعنأبيه أن امسأة ساات رسولالله صل الله

عليهوسلشيا فامىهاانترجع اليفهقالتبارسولاللهاراً يتان جدت فرأجدك

قالأجىكأنهاتعنى الموتقافلانتدب هأنىأبدكر وحدئنيه بتناجالشاعر

نذا يعقوببنابراهيم نذا أنىعأنبيهأخ_برنى يدبن جبير بن مطع,ان أباه
نطم أخدبرهان ام أسةأنت رسولانهص_لىالنهعايءوسة لمتة ف في
جدبر إ م

اهماسيامسعثل د ث عيادٍبن موسى دكئئ عبيد اللهبن سعيد نا بزبد
ابنهرون أخبرناابراهيم نس_عد

تنا صاط بنكيسان عن الزهعرىءن عروة

عن عائشةقالت قالليرسولاننهصي العللهيه وسلمفضىمهسادعى ىأبابكر أياك
ويلأفله
وأخاك حتىا كتسكابا فانىأخاف أنيعنىممنّو .ةولقائل أناأولى ا

والمؤمنون الاأبابكر حصنا دين أنىعر المع ثنا مروان بنمعاوبة
الفزارى عن بز ندوهوابن كسانعن فىحازمالاث-حىى عنألىهر بقراةلقال
سبي النغهلبووسمن اع ست الورعات قالأبو ب ركأناقالفن
رشو اقة

توما:ل>يومجنازة قالأبوك رأناقالةن أطعمن>ماليوممسكينا قاألبوبكرأنا
ضما قالأبو بكرأنا فالرسولانستلانجهاو | '
يليو
ىكا
قالغنعاد صمت
رى
صفى
معن
اجهم
ماا

الادخلالحفة دئئن أبوالطاهرأجد ن عرو إن سرح

وحرءلة نيح قالا أخبرناابن وهب أخبرقيونس عن ابن شهاب ثنى سعيدين |
ايت  1وسبادة عبد لحن اوتام معاااهر ردولوسوقاللانه ع[
أله

لذلا
جء-قر نح ىبن خالد نا معن نا مالك عن

ينن
نب
<يد
اليو عن عب

عن أنسعيدانرسولانئه صلى اللعهليهوس[ جاسعلاىلمنب فرق ال عبديرال

أوكرو بذىقال
بينأن يوته زهرةالدنياو بينماعندهفاختارماء:دهفمك ب

قديناك ببائاناوأمهاتنا قالفكان رسولاللهط_ل الندعا.هوس_ل هوابر وكان
أبوبكر أعامنابه وقالرسولاللهدبىاللهعليهوس( ان من أن الناسعلى” فىماله
وكابته أناكر ولوكنت متخخذاخلل_لا لاتحذت أبابكرخليلا ودكنا<وة
الاى_لام لايبقين”فىالم.حد خوخةالاخو<ةأفى كر عدثنا سعيدبنمندور
 2يد لفتحن واسر نسبعيد عن
ثنا فليح بنس_امانء نسالأنى النضرء
أنىسعيد الخد رى قالخطب رسول اللهد_لى اللعلهيه وس| الابسوما يشل حدديثُ
انر
شب
مالك حمائما #د

العيدى تنا #دبن جعفر ثنا شعية عن أسمعيل

إن رجاءقالسمعت عبد اللةبنألىاطذ بلى حدث ع نأ ىالاحوص سمعتعيد

عود دي نالنى صل النهعليهوسل لوالاو كدت جاخل ا
سبن
مله
ال

ارابك رخليلاوءكنه أ وصاحى وقد|كذاللهء زوجلداحب خليلا

وداننمتتىثار واللفظ لانمة ىقالا عنا :محدبن جعفر تنأ
عنما م
عن عاملدله عن النىصلى اللةعليهو.سم
شعرةعنأنى سدق عن ألىالاحوص

ى
ددبن
ما #
انهقال لوكنتمتخذ من أمتىأحد اخليلالاحن تأ بارسخكليلا دس
وان شارقالا هنا عى_دالرجن ثنا سفمان عن أفىاسعدق عن أنىالا -حدوص
عن عمدالله ح وثنا عدد بنجيد

اك

عون خبرناأوعمس عن ابن

أنىمليسكةعن عمد اللهقالقال رسو اللنوص_لى اللهعليه وس(لوكنت متخا اخليلا
لاتذ تابن أنى قافة املا حرعًا مان نآلى شدبةوزهر بن حر ب واسحق

لسح ق أخبرناوقالالآران  8جر برعن مغبرةءن واد لبن
ابنابراهيمقا ا

حيانعن عبداللهبنألىاطذب,لء نأف الاحوص عنعمدالثه عن النىد_لى النه
األهلارض ليلا لا >-ذتانأنلىقافة خليلا
عليهءوس_إ قاللوكنت متسخذا من
ولكن صاحيك؟ خليلالله عرنسًا أبنوكر إنأفى شيبة ّ أبومعاو نة و وكيع
 8وثنا اسعدقى ن|.راهيم أخبرناجر بر  2ا

فاق
إبنأىعر نذا س

كاه-مءن الاحمش ح وثنا ماحنمدعم_دالله بن غير وأبوسعيد الاشج واللفظ

طماقالا ثنا وكيع نا الاعمش عن عبد الله بنميعن أفىالاحوص تن

5 7

:

5

:

75

3

مالتستطع عليهصير|ا أماالسفينةفكانتاسا يكعيمنلون الفدر الىاخرالآية |
م
وأذاحاء الذى سر هاو د هام رقةفتحاو زهافاصلحوهاحثفمة

فطبع بومطبع كاف ر اوكا

وأماالغلام

ننواهقدءطفاعليه فاوانه درك أرهقه_ماطغياناوكفرا |

فاردنا أن سدظمان عاجرا

سس

6نفزترجا

والخد

ار

يتمين فالمدرنةالى؟ خرالابة و صائسًا عبداننهءنعيدالرحن الدارى أخبرنا
_#دنن بوسف  2ونا عرد بن جي_د أخيرنأعبي_د الله ن مو سىكل١ا ماعن

ىءن أفىاس دق نحو-ديثه و صائنا
ماد
يسن
تبا
لحق
اىاس
اسرائيل عن أف
ينر
بب
جعيد
نة عن مروعن س_
يبن
يان
ع في
عمرو الناقد  5س

عن اعبنباس

١

كبهب أاناللنننىةصلعىليه وس قرألتخذت عليه أجرا انا حرماة |
نى”
عن أن
ابن حى أخبرنا اب ونه ب أخبرفىبونس عن ابنشهابعن عبيد اللهبنعرد اللةن

دنن
<دس ب
عتمة بنمس_عودعن ع_.دالله ن عماس انهتمارىهو وار بنق

الفزارىفصاءبمونى ققال!بنعياس هوا ضر فر م_ماأقى.ن كع
ال ى فدعاهابن عماس فقالياأباالطفيل هلاملينافاق قدتمار ا صاحى

مومىف

ملامن :فى اسرا ا

ر<-لى قال لمحلمرا0

أ منك قال

موسولا فوج اللهالىمومىبلىء_,دناالحضرة سَاَلمومق السسمل الى لقيه عل

اهل الحوتآبة وق للهاذافةد تاوتفارجع فسا#ن:كاقاهفسارموسىماشاء
ااتفناقغدالفتى فوسى_-هنسالهالغ_داء أرأيتاذ
ءلفنتاه
اقا
لكأن سير م
ادوت .ومانسأاننهالآاك_يطانأناد كرء كعال
تقتس
أوداي اللىخرة فا
ا مومى لَفتاه ذلكما 2

رتداعلىثارهماقصطصا
فا

فوج دإنضيزا فك

صوج_ل ىكدّابهالأانيونس قفا-لكان يتب عأثرالحوت
اتهل_منامهاقعز
من شأ

(حخحادن
فضّائلالصنحاءة

فىالبحر  0دنئ زه_ير بنحرب وعء_دن جود وع_.دالله بن عمد الرجن

الدارى الو

ررضى اللهعنهم)||..

ا

00

#نا حمان.نه-لال ثنا 0

ماب قمضنائل
3

يحكر

السديق
4
ابلهدعءنه

1لمر د

ركى

ا

 5رماظنك باثنيناسمثالئهما دن مدهل
3

1
4

|

715
عوسىهاللةعليهو لم :ىقو مهيذ 7همناياماللوهأياماللةذعماؤهءو بلاؤهاذقال

أمعالىالارض رجلاخبراو عأل منى قالفاوحاىافللىاهلأيهعل بالخيرمنه

أوعندءن

هوان فالارض رج لاه وأعمسك قاليارس فدابىعلي_» قالفقيللهتزوّد حونا

مالا فحادنهثتة_قدالحوت قالفانطلق هو وفتاهحتى انتهيا|لىالصخرة فعمى
عليه فانطاق وترك فتاهفاخضطرب الحوتفالماء خه_ل لاثم عل >

صارمثل

اهو زا قلافتلاها تنا
نسىحفا
الفن
الكوة قفاقلالفتاء ألاأاق نفى”أالخلهبره قا
غداءنالقد لقينامن س_فر ناهذانصماقالو مسبم نصب حتىنجاوزاقالفتذ كر قال

وماأنسانب» الا الشيطان أن
اهوت
تى س
أرأتاذ أوناا لالصدرة فال
ا ثقارصصا
ملى
هاع
أذ كردواتدسبياهفىالحرعبا قالذلكما كنانيئى فارتذ

نوبامستلةياعلى القفا أحوقلاالعولةىالقها قالالسلام عليكم فكدمالثوب

عنوجههقال علي ال_لاممنأنت قالأناموسى قالومن موسىقالمومى ببى
اسراتب ل فالجى ءماجاء بك قالجدّت لتعامى كاعسترشندا

قألاذنك 7

ذا
انأ
ا وكيف تص_بر علىمالم>ط خبيهرا .ثفئأءمسلتبههأ
رمى
بع م
صتطي
تسس
رأبتهتصبر قالستحدتى انشاءاللةصابرا ولاأعصىلكأمر!ا قالفاناتبعتنى

د كرا فاتطلتا حتىاذاركاق السفيئة
يدتهلك
ماح
ونال غرقئ حى
خرقهاقال! تتحى عليهاقاللهموسى علمهاللام اخرقتهالتغرق أهلهالقد جئتشيا |
سيت ولائرهقنى
اخنذف
متؤا
بللا
طيعمبى صبرا قا
ةنك
_لا
ملأتلأق
اعس! قا
هم نادى*
دالى
حنطاق
أالفا
من آم ىعسمرا فانطلقا احذتاىلقياغامانايلعبون ق
الراى فقءزهوفذعرءعد:هاموسى ذعرةم-:كرة قالأتات نفسازا كية بغبرنفس

لقدجئت شيا

كرا افلقرسولانتهص النهعليه وسل عذدهذاالمكانرجة

اهمن صاحبهذمامة
دن
 | .اللةعليناوعلى موسىلولاانه عل لرأاىلب واسخكنه
قالانسألتك عن شئ تعدهأ فلاتصاحينى قد بلغت من لدنى عد را ولود_براراى

الب قالوكان اذاذ كرأح_دامن ابلانندفيا_ءبهدرأجةاللهعلينا وعلىأنى
طسع)
تنجال
سفى ا
اطافا
فاماف
اهنطلقاحتئ اذا أتياأه_ل قر بةلت
كعدلذايرنجةا افلل

أهلهافاً نواأن؛ذ_.فوهمافوجدافم! جدارابر بدأنينقض فقامه قاللوشةتت
دق ينو يودنأكخذ بثونهقالساً نبئك بأو بل
اتخذتعليه أجرا قاالفهرا

م

00

00

فس عليهموسى فقاللهالخحضراً فبارضك
مسحى عليهبثوب
اأى
لر
رصخجرةف
ال
ولسى قالموسى بنىاسراثيل قالنع قال نكعلىع-لرمنع_| الله
اممقا
انلا
عاك

انلا عامه  1نان علمنع

|اللهعامنمهلا تعامه قاللهموسى هلأ تبعيك

على تأعنلمنى ك-اعلمترشداقالا نكإن تستطيع مصعبىرا وكيفتصيرعلى مالمخط
ساك! قاللهال+ضرفان اتبعتنى.
عى ل
أعد
بخبهرا قساةلء< فى اشانءاننةصا براولا أ

فلانساًلنىعن ثئ حتى <د ثلك منهذ كرا قالنعفانطلق الخذروموسى علموما
س ففرتينة فكلماه ,اأونسعمافعرفوا
ابحر
مال
هحل
| الام عشيان علىسا
مهومسى
هزع
لفن
اسفلينة
|الحضرذماوسما بغيرنول فعمدا خض الى لوحمن ألفواقحال
تهم نفرقتهالنغرق أهلها اقد جمّت ش_يااعس!
ةلى
قومجاونابغ_يرئول سعفديتا
ل! نك أن تسةطايع معىصبراقاللاتؤٌاخذى ع اذسيت ولائرهقنى من أعسى
قأالقأل
شهيان علىالساحل اذاغلام بلعبمعالغامان
عبي
انة
مسفي
عسيرا مخز جامنال

فاخذالخحضر برأسه فهاذفتاقعهةبإيهدفقالموءى أقتلت نفسازا كيةبغ_ير نفس

لقدجئت نشسيكرااقال ألأقللكانكلن تستطيع مىص_براقالوه_ذهأث_دمن
اانتك عن شيعبه_دهافلا تصاحبنى قد بلغت من لدنىء_ذ را فانطلةا
أقال
سوإى
الا
حتى اذا أتياأهلقر بةاستطعماأهلها فأنوا أن,ضيفوهما فوج_دافيهاج دارا
خاحلضر بيدههعكذافاقامه قاللهموسىقوم
بر دأن ينةض فاقامهيقولامالئلق
قتدنأاهم ق يلضيفوناولم,ظعمونا لوشئتلنخذت عليه را قاله_ذافراق بنى
ونبتكسانتك يناد بل مالمأسقطع عليهصبرا قال رسو لاللهطد_ل اللهعليهو -
برحماللهموءىلودد تأنه كانصبرحتى يقص علينامن أخبارهما قالوقالرسول
اللهصلى النهعليه وسل كانتالاولىمن موسى نسيانا قالوحاء عصفورتى وفععلى

لربحر فقاللهالحضرمانقص عامى وعامك منع_-إ الله
مق
حرفالس_فيئة ا
قأوكان أمامهم
ح_عيد ب جمير وكانب رسلب
لا
امن
قةور
رلعص
الامثلماتقص هذ ا|ا

ملكياخ-ف كلس_فينة صا لح-ة ذصيا وكان .قرأوأماالغلاءف كان كافرا م ص

قلاعل
انلعبدا
سىى
مد

'نا المعمّر بنسلمانالتم ىعن أبيهعن رقبةعن

وزعسمىأنالذى
أانسىحق عن سيد بنجبيرقالقي_ل لابنعباس ان نومفاب
ذهبيلفس العلليس عومى ابسنسرىائيلقالأسمعتهيا_-عيد قاتنم قالكذب
ٍ ف جد :ناألى”بن كنت قالستمع ترسو لاننهطب انلهع ليهوسم نقولانه يننا
مومى

||[

؟
مثنى وابنبشار واللفظ لا'نمثنىةالا ثنا _#دبن جهفر ثنا شعية عن قتادة
قالسمءت انأأعالية يقول سق انعم ندم صلى اللهعليهوس_إ يدنىابنعباس
دأنيقولأناخيرن واس
لا.نبنىلعب
عن النىصلى! للهعل>:وسل قام
إلىأبيه

0

يا

إن متى واسامه

زهيربن حرب و_-2دنمئى وعسمد اللهتق س_عرد قالوا 5
بوسف

عق تسعد

عن عمد الله أخبرقس_هيد بن أنىسهيدعن

أبيهعن أى هر رة

قاالهم قالواليس عن هنانسا لك قال
تسق
أنا
قالقلنيارسولالله من كرم ال
فوسف نى ادله|بننىاللهبن نى اللهبنخايل الل قهالواليس عن ه_ذ انسالك قال

أللعروبق خيارهم ف الجاهليةخيارهمف الاسلام اذافقهوا
فعن معتادسن ا
د د

ابمنه
ساد
ه_داتنن خالد دنا ج

عن ثأتعن فىرافع عن الى

هر بر ةأن رسولاللةصبى اللةعليهءوسل قالكانز كر باتحارا

--لى

3

صئنا

مرو

التفعليهوسل

باب دن وضائل

زكريا عليه
السلام
باب من قضاثبل

ان #د الناقدواس<ق بنارا هم ال:ظلى وعييد اللهبنس_عيد و-#دبن فى مر

الخضر عليه

المكى كلهمعن ا/نعيبنةواللفظ لانالىعمر ثنا س_فيان بنعيينة ثنا عمرو

السلام

اند شارعن سه .دبنج_+بر قالقات لابن عباس ان نوفاالبكالىبزعم' نمو»ى
علبةالب_لامصاحبت بنىاسمراثءل لس هومومى صا حت
فال كذب عد وائلةستمع تأ ىن

اضر

بهالس_لام

كعت_بقول سمغت رسو لاللهد_لى

اللهعليه

أأوسزيقولقامموسى عليهالب_لام خطيبافى بناىسرائيل فسئ ل أى اناس أعلمفقال

عيهد امن عبادى مجمع
نهال
أنأعلقا فلعتب اللهعليهاذم بردّالعلاليهفاواالل
البحر نهوا أعلمنك قالمومىأىر ب كيف فىبه فلقليهاجل <وتانىمكتل
ليث تفقد الحوفتهو فانطاق وانطلق مع_هفتاه وهو بوشع بن نون مل مومى
عليه الس_لام <وتافى مكتل وانطلا قهووفةاهعث.ان حتى أ.:االصخرةفرقدموسى
افلكتل حتى خر ج من الكل فسقط فى
عليهالسلاموفةاهفاخطر ابللو ت

البحر قالومس ك اللهعه جر بةالماء حتىكان مثل الطاق فكان لا دوت سيربا
| وكان اومى وفتامعيا فاذطلقابقية نومهماولياتهما وى صاب موءى أ2ن-بره
فلماأصبحءوسىعليهالس_لام قالافتاه] :ناغداءنا لقدلقينامن سفرنا ه_ذانصيا |

صمب <زتاىجلامو-كان الذىأمربه قالأرأيت اذأو :االلىصخرة فانى
ضلو
قا
سنتالخوت ومانسان.هالاالشطان أن أذ كرهواكت_نسبيلوفال<درعما قال
موسىماذلككنانبنى فارنداءلى؟ ثارعماقصصا قاليقصان] ثاراهحتى نايأ

ش

5

0200

ظ

اليهودى واصلذطىن
اى موسى عليه!الامعلىالعالمينقافلرافلعمسل بذدهعلندك

اجلللمتتيم

1

ىق

فل
لطم
ي ووجها
ودى فذهباليهودى الورسولاننهةاللهصةلعليهوس_ل فاخيرهها |
كان هن م دوع المسل فقال رسولاللهصلى النهعليهوسلٍلاتخيروق على مومى

فاالناس يصعقونفأ كونأولمن يفيقفاذاموسىعل_> الام باطشويجاب
العرشفلاأدرىآا كان فمن صءعق فأفاقةبلى م كانمن استثنى الله وصثنا

عبدالنه بن عبد الرجن الدارى وأبوكر بناسحق قالا ثنا أبوالمان أخبرنا
ا_عليدم ب
شعيبعن الزهرى أخسبرنىأبوسامةبن عبد الرحجن وس
سنيب ع نفأى
هر برةقالاستب رجل من امس أمين ورجل من اليهودعمثلحد يثابراهيم بنس_عد

عنانْهاب

عر
نو

ودش

|

عمرو الناقد نا أو أج_دالز بسرى تنا سفيان

لبحىعن أبيهعن أنىسعد الخدرى قالجاءهودى الىالنىد_لى الله

عليه وس قداطم وجهه وساق اد يثعنى حد يثالزهرى غير انهقال فلا أدرى

|

أ كانمن صعق فافاققبلىأوا كت بصعقة|اطور عمسا أبوىكرشبن
يأبة
 5وكيع عن سفيان ح وثنا اقبن
ير نا أنى نا سدفيان ع
عنرو ان

بىحعن أبيه عن أل
اىسع
ددر ىقالةالرسولالنتهصلى اللهعليهوس_إ لاتخير وا |

باليانندياء وفى<_ديثانن فبرعمرو نحى ثنى ألى حردائمًا هاب بنخالد
وشيبان بن فروخقالا نا ادن سمة عننايتلباق وسلياناموط

أنسبنمالك أن رسوالاننهصلى أنلةعليه وس قالأندت وف روابة هداس صرت
علىمومى لإةأسرى فىعند السكثرب ال جاروهو قا ؛صلىفىقبره عن

م
لشر

على

“اتبرناعسى نفىايونس  2وما عباننارافية ا

اسب
جرب ركلا ماعن-لواناليمى عمنأن
لنك ح وثناه أبوبكربن الىشيبة
تذاعبد ة بنسلجان عن سفيان عن سلمان التيهى سبع

شولا قالرسو لالله

د_لى اللع
هليهوس_لم مس رتعلى موسبى وهو يصلى فىقبره وزاد فق<د
 :م رت اء-إةأسرىنى

01

د

0

رت عسى

أنوككر بن أفىشيبة و_#دنن مثنى و_#دبن

فر تنا شعيةعن س_عد بن |ر اهم قالسمءت جمد ن
بشارقالوا 'نا جد ن جغع

لارنيتى لعبدأن أ عبد الرجن شدعن أفىهر يرةعن الننىه_لاللهعليه وس(أقناهليعنى الله |
ينىد
للانن
ع مث
يقول أثاخشر || تبارك ونعالى لذبي لىء_دلى وقا

أنيقول ناخيرمن ونس بن :

من بوذس بن||.امنننصةلعليهوس-ل قالابنأفى شيبة دن جعفرعن شعبة و حصنا دين |
متى

للللتخستتست

تبس

ا ا

0

د

شار
ماحد نناأبوهربرةعن رسولالنهدء_لى اللهعليهوس_لم ول م

وقال

رسولالنهصل اللهعليهوس_إ جاعءملكالموتالىموه عاك السام فقالله جب
ردك قالؤاط م*ودى لهال

رع املك الاىلله
لاموعينملكالموتففة أهاقالف ج

تعالىفقال! نك أرسلتنى الىء د لك لابر بدالموت وقد فقأعينى قال ف ردالله!١ َ

عبدىفة-ل الحياةثر بدفان كن تربدالحياةفضع يدك
ىجع
لار
اال
عينه وق

علىمن نورفانوارت.دكمن شعرةفانك تعيش مهاسنة قالممهقال موت
قالفالان من قر يبر بأدننى من االلامرقضدسةرمية > حر قالرسولاللهصلى
اللهعليه وس والنهلوائىعندهلار يتكقبرهالجىانب الطروعد لكات الآخر
قالأبواسدق ثنا ممدنبحى ثنا عبدالرزاق أخبرنامعمر عثله_ذا

الحدديث عدن زهيربنحرب ثنا جينبزالثنى نا عبدالعزيزبن
عبداللبهن أنىسامة عن عبد انتهن الفضل اطاشمى عن عبد الرجن الاعرج
ىر برةقالببناجهودىيعرض ساعةلهأعطىهات_ياً كرههأومرضهشك
عنأف ه

عبد العزيزقاللاوالذى!صطئ مومىعليب»هالس_-لام عل البشير قالفه عهرجل

من الانصارفاطم وجه» قتاقلول والذى اصطق مومى عليه السلام على البشر
تلوس بأيظنهرنا قالفذهس اليبودىالىرسولاللهء_لى
 3لس
عا سلفقالياأباالقاسم ان وذمةوعهدا وقالفلانلطم وجهى 00

ل3يث
سا

اللهل التةعليموس ماطمتوجهه قاليارسولالله والذىاص_طق مو
علية|لسلامعلىالبشروانت ببن أظهرنا نت

ات حابدوشع

حاتىلعرغفضب ف وجهه لماقتافلضلوا نبدينياء الل فهانهيانفيلخدفوىرفيمعق

هن افلسموات ومنف الارضالامنشاءالله قالمبنفخفي +أخرى فأ كون
أو|لمن بعث أو أ ولمن بعث فاذامومى عليه الام 0

العرشنفلا

ادر

أحوسببصعقتّه بومالطور أوبقعبثلى ولاأقولا<-ن_أدا! أفذ_لمن ونس بن
ٌ)0

5ا

ا

2ا

 5بز يدبنهرون ثنا عمدالء0

اهم ثنا ىعن لابق س7

وعبدالرجن الاعرجعن أنىهر برةقالاستب رجلان رجل من اليوودورج-ل
م والذىاصماى ادد_لى النهعليه و  2عالىعالمين وقال
مقال
لمين ف
من المسا

موا

١7 0 /

:

:

7

.

23

مر

القردالا وى فقالظامثل ذلك ففعات فعادفُقَبِضتأسْلامن القيضتين الاوليين

رك ففعات وأطلقت بده ودعاالدى
ضلمأ
ألكان
ادىف
للقب
فقمال!دعىا هن يط

تاننمى بث_يطان ولمتأ:نىبإنسان فأخرجهامن أرضى وأعطها |
ينك
تلها
أال
جاءسها فق
هاجوقالفاقيات تشى فاماراهاابراهم علي»الى_لام انصرففةالطامهمقالت

خبرا كف اننيد الفاجروخ_دم خادماقأابلوهر برةفةلكأمكم بابنىماءا لسماء ||

بفابضمانئل
ل صللىه
اسى
مو
عليه وس

د دكئْ -#د بن راقع نا عهالرزاق

أخسيرناء.عمرعن مام بنمندٍ>-

<ادثن أ بوهر برةعن رسولاالللةلةصعلليءوس_( فن كراحاديثمنها
قماالهذ
ام

و نعراةينظر بعضهم
تلليغ
وقالرسولاللهةصلى اللفعليه وسلم كانت بنواسرائي
اضن موسى عليه! اسلام يغتل وحدهفقالواوانئةماعنع موسى
كة بع
وسوأ
لى

ل
غمر
ةه ب
أنيغت_ل مأعننااهلآادر قالفذ

فوضع ثوبهعلى :رف را حر

بثوبهقال مح موسى عليهالى_لامباثرهتقولنونىخ رثو لىحجر حنتظىرت بد

ر
اققام
فواواللة ماعوسى من باس
اسسرا يل الىسوأةموسى عالليىه_-لام ال

لعد

حنتظىرأ يه قالفاخ_ذموسى نوبهفطف قباخُرضر باقال|بوهربرةواللهان ,اجر ٠

ندباسةة أوسيعة رمبوسى

عليهالسلاء باحر و عداسما حى بن-يالارى |

ثنا بزيدنزر يع نا خالدالحذاءعنعبداللهبنشقيققال أنبانا أبوهر يرة
قالكانموسهىاعلليس_لام رجلا حييا قالفكانلابرىمةحردا قالفقالبنو
اسرائيل انهادرقالفاغق_لعندمو بهفوطع لوبدعلى حجرفانطاق ار سعى

لفعالى" بمننىاسرائيل
مىوق
واتبع» بعصاهيغمربهثوفىج رثوفجىر حت
ونزلتيانآهمالنذيوا لانكونوا كالذءناذوا موسى فبرأءالنهمماقالوا وكانعند
اللةوجبها و دن تمدبنرافموعبدبن جيد قالعيد أخيرنا وقالابنرافع
ثنا عبدالرزاق أخبرنامعمرعن اطبناو س عن أبيهعنأفىهر يرةقالأرسل |
ماللكموت!لى موسى عليه السسلامفلماجاء«صكه ففقأعي»_:هفرجع المربه فقال
يلضع بده
هفق
ليه
أرسلتنى الىعب_دلاير بدالموتقالفرد الثهاليهعينه وقالارجعال
سنة قالأى رب تممدقالث الموقتال |
ةهبكل
ر بد
عاغطت
ش-إه>-
علىمقن ثورف

صلل
فأهلأن بدنيهمن الارضالمقدسةرمية ححرفةالرسول ا
لى
الآلنل
فا
الطريق تحت|السكثيب الاجر
اللّهعليب»وسم فلوكنت ملار.ةكم قبرهالجانب
صئسًا .جبمندرافع ثنا عبدالرزاق ”نا معمرعنهمامينمنبه قالهذا]
0

 ١سور شين اتختار فبلنفلءن أنسبنمالك فاالنلجاىءررجسلوكانت
صلىالنهعليهوسلمفقالياخيرالبرية فققال رسو لاللهصلى اللعه ليهوسمذاك ابراهيم
عليهالب_لام دا

أو كوت “نا ابنادر

ل

طخت جار ى

فلفلمولىع رو بن حوريث قالب_معت أنسايقول قالرج-ل بارسو[اللهعه_إه

سنفعيوانعن الختار قالسمع تنا
 3نئي دن مثى :نا عبد الج
عن النىص_ل اللةعليءوس-ل عثله دانسا قتدبة بنسعيد ؟نا المغيرة يعنىابن
له
للق
عب الرجن الحزاى ع نأف الزنادءن.الاعرج عن ألى«هربرة قا
االلرسو

لحرت

مودت اخنان ابرهيمالنىعليهالسلام وهوابن انين سنة بالقدوم

صتئ حرملةنحى أخيرنا أبن وهب اشرق وي عن ابن شهابء ن أنى
سادة عبد الرحجن وساه.د بنالمساب عنعأفىهر برةان رسو لاللهصل اللةعلءه

وسل قالنحن أحق بالشك من ابراهم اذقالربأر ىكيف تح ابلموققاألولتؤمن
قالبلىوك ع طمن قاىو بر<ماللهلوطالة -دكان يأوى الىركن شد بدولوايةت

و التحن طول ليت وم لأجدت الداع وكة نسأه أنشاءاللهع .الله بن#د
ان أسماء كنا جو بربةعن مالكعن الزهرى انس_عيد بن امسيدب وأباع_..دة
أخبراه عن أفىهر برةعن رسو لاننهصلى التهعليه وس_لمععنى <د رت بواس عن

||الزهرى دصدتئ زهير نحرب نا شبابة ثننا ورقاءع نأالفزنادعن الاعرج
[أعنافهر برةعن رسولااللنصهلعليه وس قاليغفاللهلوط انهآوىالىركن
شديد دصدكئ أنوااطاهراخبرناءر_د الله نوهي خبرق جربر بنحازم عن
أنون السختياقء ن تمد بنسير بنعنأنى هر برة أن رسولالنةصلى اللهعليه وسم

قالم :مكدتباو اهمالذب صل النعليه وسلم قط الاثلاث كذباتثنتين فىذات
اارة فانهقد مأرض
نةسف)ش
لءلكهبيرهمفووا حد
ان قولهافىسقيموقول ب ف

جبار ومعهسارةوكانت حسن 00

ااتبعةاإخاران عم أانكما ىق

يغلي عليك فان سالك فأث_بر ,نه[أنك أختى فانك أتى فى الاسلا وفافىلاع فى
الارضهساماغ_يرى وغير ك فاهادخلاً رصهراها عض أهل اياراًناه فقالله

لقدقدمأرضك ام ألا شنى طاأن تسكون الالكفارسل اليهافاًقىبهاوقامابراهيم
عليه|أسلام الىالصلاة فامادخلت عليه مالك أن بسط بدهالهافةيضت بدهقيضة

شدردة فقالطاادعى اللهأن يطاق ددى ولاأذمركاَّففعات فعادفقضت أشدمن

كفا
ششائل

عسى عليه
السلام

وان 10 2

 30صدئئ حرمإةءنيحى أخيرنا اءنوهب ار

ور

أباسامةبن عبد الرجن أخبرهان أباهر سمت

سول اسلتيدر

بقول نا اأوللنىاسبابن مر بالانبياءولادعلات وليس دنى و بب>:نى و حه”
أبوكر بنأنبىشيبة ننا أبوداودجمر ؛نس_عد عنس فيانع نأافلزناد عن

الاعرجعن أفسىاءةعن أنىهر برة قالقالرسولاللهد_لى التهعليهوسل أناأولى
الناس بعسىىال ننياءا شاءعلات ولبسينى و بعيدنسى نى وعدثنا محدن
راقع 'نا عمدالرزاق أخبرنامعم رعنهمام بن منيهقالهذاماحدثنا أبوهربرة

عن رسول السلا شعل هوس فراعم

وقالرسو لاللهصلى 'لله

عليه وسلأنا أولى الناس بعسى بن مس ف الاولى والآخرةقالوا كيفبارسولالله

قاالالنبياءاخوةم علات وأمهاته-مشتى ودينه ,واح_د فلس بسشنانى صدائنا
أبوبكربن أفىشيبة :نا عبد الاءلى عن معمرعن الزهرى عن سعيد عن
أفىعر برةانرسول الله ص اللهعليه وس قالمام مولوديؤادالانحسهالشيطان
فس_تهل صارخاءن كسةااث_يطان الابنمى >مواء »-مقا أبوهر برةاقرؤاان

شأئتعمويانذىهابك وذر يتهامنالث مطازالرجم وحدثنيه #دينرافع 'نا
عبدالرزاق أخبرنا معمر ح وثتى .عبداللةبن عبد الرجن الدارى أخبرنا

أبوالمان أخبرناشعيب جيعا عن الزهرىمذا الاسنادوقالاالا>_.حين يواد

فستهلصارخامن مسة الشيطان اياموف د يشعثيب من مس الشيطان جه
أنوااطاهر أخيرنا ان وهب

0

نار تان أبانؤنس ساما موإىأنى

هر برةيددئهعن أفىهر برة عن رسو ل لالهه_ن اللهعايوسل انه قالكلاد
عم

مظان ولدنهأمه الام م وابنها صئنا شدبان بن فروخ أخيرنا

أ:وعوانةعن سهيل ع نأبيهعن أفىهر برة قال قالرسو اللهصلى اللهعليه وسلم

مندرافع ثنا عبدالرزاق
دماح المولود حين بقعنزغة من الشيطان عرسا .
 11معمرعن همام /ذ#منمهقالهذاماحدثنا أبوهر رومن رسولاس

ا

عليهوس مفذ كرأحاديثمثماوقالرسوا ل اللهطه_لى اللةعليه وس-لمرأىعسى ن

يابمن فضائل

_< 0لاسرق
1ت بابل

صل

اللهعليه

واءن فضميل

فقالله عسى سر قتقا لكلا والذى لاالها لاهوفقال عسى

لد تقسبى  #*#نا
عن انحختار 2

وى

أنوبكربنأفى شيبة نا على ل مسسهر
عبلىبن تترالب_عدى

واللفظ له دنا

على ن

ماهر

0

1

و

أ كثرعليهغضب تمقاللاناس ساون عم شنكمفتمالرجلم ن أنىقالأ بوك حذافة
فقاماتخرفقالمن أيناىرس و ا
لللهقال بوك سام و شلدىيةوامارأى ىعمرم
واه

رسولالتهصب اننةعليهوسلمن ايلإغضرتسوقلااللنهاناتتوب الىالنهوىرواية
 5كريب قالمن أنيىارسولالنه قالأبوك س
شام
بو
يىة

> عدا قبن

بابوجح وب

سعد الثقئى وأنوكامل اخدرى وتقار بإفىاللفظوهذا <_ديث قتببة قالا ثنا || امتثال ماقاله

| أنوعوانةعن سماك عن مومىطلبنحةعن ب
|يه قالمى رتمع رسولانهصى |] شرعا دون ما
اللفعليهوس_ل بقومعلىر ؤس! انل فقالمايص نع هو لاءفةالوابا حو نهجعلون || ذ كرصهلى الئه

الذكرف الاتتىفيلقءح فقالرسولاننهه_لى اللعهليهوسل ماأظن يغنىذلك شيا

عليهوسلٍ من

قالفأخبروابذلك فتكروهفاخبررسول اللهد_لى اللهعليه وس فذقلكالانكان || معايش الدنيا
بنففعلهميذدلنكعوه فغاتظىن|نتظنافلاتوؤا ذو بالظن ولتكن اذاحد تي ||على سبيل

عن نوناهشبيدأنقفادفى لنأ اكذلبعللىه حدكعئ عبداللهبنالروىالياى || اللأى
وعياس بن عبدالعظم العنيرى ونأججعدفرالمعقرى قالوا نا التصر نحل

ثنا .عكرمة وهواءنسمار نا أنوالتحاثئى ثنى راقع بخدنيج قالقدم نىالله
إ المدشه وهمياًبرونالنخل يقولونيلقحون النخل فقالما
وعليه
صلى الله
تصنعونقالوا كاننعه قالاعلكلوتفمعلوا كان خيراقالفتركوه فنفضت أوفنقصت
قالفذ كرواذلكله فقالاعا شنياراذا أحسنسح بشئ من دنكنفذواءه واذا

أص نك بشئ من رأى فانها أنابشسرقالعكرم»أونحوه. .ذاقالالمعقرى فنفضت
بأفىشيبةوعرموالناقدكلاهماءن الاسودبنعاص
ولمرشك عنما أبوبكر ن
قالأو كر ثنا أسودنعاص كنا جادين سضمةعن هششام نعروةعن أ سه

عن عائشةوعن ثابتعنأنس انالنىص_لىاللهعليه وسلم بقوم بلةعدون فقال

ومتفلوالم_ل قالفرج شيصافرم فقالمالنخا >قالواقاتكذ اوكذاقالأتم

اعإياميدنيا م  #حدئسًا بجندرافع نا عبدالرزاق أ+برنامعمرعن | بابفضل النظر
ثنا أب هور برةعن رسولالنةصل النةعايه وسفن كر | اليه صلىالنه
دلهذ
حهقا
امثي
ااممبن
هم
دتما وقال رسو لالنة_لى اللعهليه وسلٍوالذى نفستمدف بىدهل أيتينعلى عليهوسلٍ
'

أحدم نومولابراى لأنبرانىأحب اليمهن أهلهومالهمعهم قالأبواسق المعنى

وكضمه

فيهعد_دى لأنيراتىمعهمأحب اليهمن أ«ا وهمالهوهوءند ىمقدم ومؤخر

جه

ن)
0كؤس0

1
ذا كثرالناس البسكاءدين سمعواذلك من رسولالل.هفى الئعةليه
وس وأ كاث ْ
ر
رسولانلهد_لى انلهعليهوسل اأن يول ساوق فقام عبداللهبن <ذافةفةال :نأف

بارسولاللهقالأبوك _-ذافة قاماا كثررسولاللهه_لىالهعليه و٠أن
يقولساونى برك عمر فقالرضيناباههر با و بالاسلامدينا و حمدرسولا قال

وسكت رسول اللهصل النةعليه وس( ح
قيانلع ر ذلك ثمقالر سوالننةصلى الله
نلحائةرا نعاىق عرض
ه_-لدبقيددءع رضوتاعناى ا
عليه وسلأولىوالذى نفس ©#
ه_ذا الحائط فلرمك
أاليومفىاير والشر قالابنث_هاب أخبرقى غبيداللهن
عد اللة ن عتبة قالقالتأمع :.اللهبن<ذ.افة لعرداللهن <ذافة ماسمعت بان

عهللية
لفجنسااءا
اار
اكرفت عض .ق
دنقأم
قكو
أقعطتىمنك! أمنت ان تس

|

فتفضحهاعلى! عجن| نناس قالعبد اللبهن ح_ذاهة وائنهلو؟لحقنى بعمد أسود|احقته ا
و سانيا عند بن ج -.ل أخيرناع_,دالرزاق رمد  9وثنا ع.دالنه

ابنعبدالرجن الدارى أخخيرنا أبوالهان أخبرناشعي سكلاهماءن الزهرئ
عن أ نسعن النبىص_لىالعللهيه وس( بهذا الحديث وحد يعميد انلهمعهغيران
شه .يماقال عن الزهرى قال أخبر تىعمد الله ن عرد الله سق رجلمن أل

العم

ا

0

المعنى” 'ثنا عابلداعلى عنس_عردعن قتادة عنأنسى
انلىالللههصعللىيهوسلم

اند
صائنًا بوسفج ب

مالك ان الناس سآلوا

دم للسكلة ترج اتيرمقد_عد اتبرفقال ساوق

الانالوق عن الامستدلم مو
الا  1أرمؤاوزهنوا أن كونبين
سده
رلالا
فلرج
بدىأمسقد حضرقال ,نس ٠عات التفتعينوانثأمالافاذا ك

فى نو بهي َانشَارجِلمَنَ اللحدكان بلاج في دعىلغبربيهفقالياتى الله
م نأف قال بوك حذافة ثمأنشاحمر بن الطاب فقالرضينابالئهر با بوالاسلام دين

ومدرسولا عائذ إللهمن سوءالفكن فاقلرسولالله صل اللعهليهوس_-لم ٍ
ح

مأركاليومقط افخخىبروالشسرائى دوترى! نة والنارفراً.تممادو هنذا الحائظ
صما يحىبن حبيب الحارق ننا خالد يءنىا نالهرث حَ وثنا محدن |
ن

بشار ثنا نمأدببىعدىكلاسماعن هشام ح وثئنا عاصم ابلننضرالتمى |
ننا معهرقالس_معتألفى قالاجيعا ثنا قتادةءن أنسم_ذهالقصة عرئد
عبداللهبن بر'دالاشعرى وتمدبن العلاءاطمد فىقالا ثنا أبواسامةعن بر بد
0
اك ا وت

ود :
0

نكان قبا كذ

0 2

ا

كروانحوحديث الزهرىعن سيد وأنى-لمةعنع أ
أل
نىى

حو ينبحي أخيرن
ا انبراهم إن سعدعن بن شهاب عن عاص بن

لالج سولابنه
ست اليه وس ان أغظ املمسامين فى المساسين

جومامنسألعن*ا
ئلحمرسمعالى
م
يانناف سرقيانمعابمن مع نأجل مسئلنه اولحممأه
أبوبكربنأفى شديةوا نأفىعرقال

ينذهعن الزهعرى حَ وننا

ممدبن عباد نا فيان قالاحفظه كم احفظ اسبمنةالرجن الرحمالزهدرى
عن عاص بسنعدع ن أبيهقال قالر.سول ادلةد_لى اعلللهيه وسلمأعظماملين فى

المسامين جرمامنسألء نأمس حرمكرم عاللىناسمن مأسجلئلته وحدثنيه
نس  8وثنا عبدين جيد أخبرنا
بروفى
حرملة نحي أخيرنا اإنوهب أخب
ثر
عدم
مدق <
عد الرازق أخبرنامعم ركلات».ا عن الزهرى مهدا الساناد وزا

ئقرعنه وقالفى _<-ديث بونس عاص ارا هسم لقم
رجل سال عنمون
نا

ْ

تودبن غيلان ود بنقد امه ال لمى و بحى ن تمد الاؤاؤى 0 1

قال رد نا التصررنش غيل وقالالآحران "أخرنا الاضر أخيرنا

يصهلوسلم
لله
ةوعلال
لك قاالبلالخرس
شعبة نا موسىبن نس عن أنمسابن
عن كعابهئئ نغطب فقالع رضت على"الجنة و التارفلمأ ركاليوم فاىحبر والشر
ولوتعامو نماأعلماضحكت قليلاولبكيهموكشبراقال فاق على أصعان رسولاللّهةصلى
اللفعليهو .س1بوم أشدمنهقالغطو ارؤسهم وخطنمين.قالفقام عرف ال رضيناالته
ر باوبالاسلام ديناوبنمبحيمداقالفةام ذاك الرجلفقالمن أنىفقمال ابوك فلان

فنزات اأمهاادنك الاتلاعنأشياءانتبد لو  5وصثئئنا ممد
لرقسى
ىمرابن
بمع
ان

نا روح بنعبادة كنا شعمة أخير تى موسى.ن

أنس قالس_مء تنس :ينمقاوللكقالرجلبارسولاللهه نأفىقالأبوك ؤلان

| فنزلت/ا أهاالذين آمنوالاسالواء نأشياءانتبد لكو كماءالآية عودثنا
حرملةبن يحىببنعجدامين
وأخبرتى يونس
1

:

لور

عناد نشٌهاب

ةن حمرانالتحيى أخبرنا ابنوهب قال
أخيرقى! أنس بن مالك ان رسولالنه صل

عمتست
هامز عام
م
الفل
ملذة
إن ناح انسحت تصلىمهص

أموراعظاما”م قالم عا
| الساعةوذ كرانقبلها

ادن
ا

عنبشهو فلسأللى
ساق ع

عنهفواللةلاسالوتى عن شيع الاأخبرت> بهمادمت فىمقاتى هذ اقالأ نس إن مالك

100

5-77
0
0لهلأناأعامهمباللهندم
وتنزهواعذه فوال
دفص :نعنى |نغيات

9

وكناه

00

عر أوسيدالاشج:نا ||

ينا 1
اسحق بنابراهيم وعلىبنخشسرم قالا

عودئنا أنوك يب|

يرثه
دوب
حادج
واست
ةش ب
عيسى بنبون سكلا ماعن الام

رسولالله

:نا نومعاوبة عن الاش عن مس لعن مسمروق عن عائشةقالت رخص

ي

صلىاللعهليهوسلمفىأمس فته عنهناسموعالناس فبلغذلاكالنىصلىاللعهليهوسم|
فعض حتى بانالغضب فى وجهه أمقالمابالقوامبرغبون ع ارلخىصفيهفوالته |

أب وجسوب
أشباعه صلى أبله

عليدرسل

هشية
لانا أعاسهم بالنوهأشد هم ل خ

د

قدّسة ن سعيد

ين

ا

ونذا 1

ليث 2

تب
اد

عمدبن رح أخبرنالايث عن انث-هابع نعروةبنالزببر ناعمد اللبهن الزبيرأ
لت ن الانصارخاه مالز مرعند رسول

دهان

10

شوك السمعامور

انصا ارىسرح الماءعرفأىعليهم فاختصمواعند |
لخل
اال
لها
اونه
قسق
فتىي
الحرةال
رسولاللهصلى! للهعليه وسلفقال رسولانلهص_لى |للهعليهوس لازبراسق باز سر

نمارس_لالماء الى جاركفعضبالانصارىالفيقارسولالنةأن كانابنعمة
فتأونوجه نىاللهد_لى اللهعليه وس_لمقالياز يراسقم احدس الماءحتىررجع ٍ
01

لى المدرفتىال لز بيرواللهاتى لأحسب هذ هالابةنئزات فىذلك فلاور بك لايؤمئون ا

بواقبيرهصلى
اللةعليه ومبم

-

و ىق

.

-

-

حرماةبن حى التحيى

2

3

اخبرنا ان وهب

000

2

0

.

و

ا<ير فىبودس عناان

شهاب أخبر تىأبوسامة بن عبدالرجن وس_عيد بنالمسيس قالانكأابوهر برة 1
 0عنهفاجتذبوه وما
ا
عدي العم رول ل وااو

ككا]ر
تو
سؤاله مما

اماتخ هؤافكافاء وناسدم فاما أهلك الذينمنقبل كثرةسائلهم

لاضرورة اليه

واختلافهم علىأنديامم دعدئئ -#دبن جد بنأنىخلف ب أبوسامة

أولايتعلقبه

5

لخزاى
هابن
مور
انط
سوم
وه

أخسيرناالليث عن بز بدبناطاد عن ابن شهاب

سكليف ومالا هذا الاسنادمثإوسواء عدائنا أنوبكر بشنيأبنةوأوكر يبقلا ثنا

يوقتعحوذلاك

أبومعاوية ح وثنا اغبينر نا أىكلاهماءن الامش ع نأف صالحعن
أنىهربرة ح وثنا قتدية نس_عيد 'نا المغيرةيعنى! طزاى  2ونا ان
غأفى الزناعدن الاعررجع نأنىهر برة ح وثناه
ألىجر ثنا سغبإنكلاما ن

ذ
مد'ل
عمي
علهابن
ابنرافع رغ

ثنا ألى نا شعيةعدر

دسا برة ح و تاجمد

عد ارداق أخبرنامعمر عن همام بنمنبه ع نأ ىدر يرةكلهم |

ااومكتبذجارىاج

قالعن النبىد_لاللعليه ومذروفمائركة_م وفحديث همامماتركم فاعا |
الك 700

9١

عن نونس بهذاالاب_نادنودي ثبزيدبن زريع و عدثئ نصربن على
بر سان متسل تا -لااطذاء ثنا عمارموننىهائم نا أبن
واحهنسا

سدين
وس
عباس ان رسولاللةد_لى اللهعليهوس_لم نوق رهوان ج

أ وبكر بشنأبنىية ثنا اانعليةعن خالدمهذا الا_ناد و ضاسا اد_حق
ابنبراهيمالحنظلىأخيرنارو ح ننا جادبن سامةعن مار بنأنى مارعن

ابنعباس قال أقامرسو لالهسب اطةعليهوس بمكةجس عشرةسنة إسمع الت.وت

.ان سنين بوجرأافلايمهبالمدينةعشمرا
و برىالضوء سبع سنين ولابرىشيأ و

بإب فى أسماته

أاخسبقرنا وقالالآران نا سنفيعاينبنةعن الزهرى سمع #دبن جبير

صلى

أللهعليه

جاد وأناالماج الذى
امبطنعم عن أيها نالنبىه_لى اللةعليه وم قناالمحد وأن
ذى
الناس علىعةىى وأنااالعاقب والاعاقلب
رذى
يح فالىسكف رو أبناحلحشارسال

نس عن ابن
لببعسده نى هدم حأرمخ|ةببرنحنبىااين وهبقال'خيبروفى
.م 4

شهابءن

5

ع

0

.

٠

#د بنجبير بنمطعرعنأ ب >.ان رس ولاللههلىاللهعلي«وسلم قالانلى

أسماءا امد ونا جد وأناالمج الذى عحوانتهفى !سكف رو أنا!الحامر الذى حدر
الئاس عل قَدى وأناالعاقالذى

ادس بده

و صدبئئ عد الملك بن ث»#ءمس بن الأيِث 1

الع

وقد سما.اللهر ؤفارحما

أنىعن جدى قال 0

ععيل

ح وثنا ع_دبن جيد أخبرناعبدالرزاق أخبرنامعمر ح وثنا عبداللهن

عبد الرجن الدارى ثنا أبوالعان خبرناشعي بكلهمعن الزهرى بهذاالاسناد
و فىحدبث شعب

ومعم رسمعت رسو لالنهه لى|للهعليه وسلموق <ديث

قالقات لازهرى وماالعاقب قال الذى لسن بعدهنى

الكفرة وف حديث
أخيرناجر برعن الامش عن

0

عقيل

وق -<-د نت معمر وعقيل

وعد سا أسء<ق بن ابراهيم الحرظى

موسى الاشعرى
مرو نمىلة ع نأنىعبيدةعنأ فى

قلاكان رسو لاللهص_لىاللهعليه وس_لسمى لنا نفس اسماءهقال[ نداوا جد
عن الامش

ع نأنى الضحى عن مسر

وقعن عالظه قالتصنع رسولالله صلى

بإب عله صق
الله علب >--

اللعهليهوسلأمى|وترخص فيهفبلغذلاتناسامن أصحابهفك نهمكرهوه وتنزهوا

وسابادله تعالى

عه فبلغه ذلا فقهام خطيبافقالمابالرجالبلغهمعنىأمىتر خصت فيهفكر«وه

حشتته
وشدهة :

ور

باب8أقامالنى

اليمنوديج
11

يم اطذلى نا سف انعن تمروقالقلتلعروة لمتانى|
ايلهبن
رسمع
بمرا
اومع
أب

عليهالسلام بمكة صلاىلتفحليهوس .قتاكةل سراقال قلتفان!نعباس يقولثلاثءشرة وصثن |
وألديئة
رنو قالقاتاعروة لبث النىصل اللعهليهوسلكه
مع
عيان
ابنأىمر نا سف
عنماس بول بضع عشمرة قالفءمة رهوقالا اا  02نقول
قالعغراةقاتقان ات

الشاعي
يي

وى فقر اش لطع عثمرة جه د فال صديقاواستقر بهالنوى
اسحق بنابراهيم وهرون بنعبد اللةعنر وحّنعمادة تنا زاكريا

اناس_ق ع#نرو ندشار ء ناءن ءاس أن رسولالتهةط_لىاللهعليه

نرةثوتلواثوستين
بعش
و ثالاث
هكة
وس موكث>
يتنامر
كنا مم

و عدن ابنأنىعر |

كتنر كاد ع نأفىجرةالذ_يجىعن ابن عباس قالأقام ]|

رسولاللهء_لى اللهعليه و سم مكةثلاث عثمرة بو البه و باد شةيعراومات

معق
لدبن
ان _
نب
إنعر
نلهب
أدال
ن_-نة وعطاسًا عب_
ياث
سنتثل
وواء
وه
نا س-لام أ بوالاحوص عن أنىاف_ حدق قالجكانتلسامعءب داللهبنعتبة

|

عتهلص_يلىهاءللوهس_ل فقالبءضالقو مك ناأبوبكرأ كبر
فذ كروا سن رسولال

من رسولالتهه_لى التعليهوس_ل قالعب_دالتةقض رسولاللةصلى اللةعلي»ه
وسل وهوابنثلاثوس_تين وما تأبوبكر وهوابنثلاث وس-ةيإن وفت-تملر
ين قالفقالرج-لءن القوم قاللهعام بنس_عد ثنا حرير
تلاث
سث
وانن
وهو
كذرو اسن رسولاللهةص_لى انلةعلسوسم ؤقهال
قالكاقعودا نعمنعاوبة ف

معاو بهقيض رسولاللهص_بى اللهعليه وس وهوابنكلات وتان سه ومات1و

بكرودواءن ثلاثوس_دين وقتلعمروهوابن:لاثوس-تين طودئنا اإنمثى
وان بشإر واللفظ لماثنىقالا ثنا تمدن جعفر ثنا ث_عيةسمهء تأبااسحق

جدل|ى عن جر بر اندس_معمعاو بةتحظب فقالمات
بدت عن عامسبمنسع
رسولالئههبى ألئةعليه وس-لم وهوابنثلاث وس-تين وأ بكروعرونان ثلاث
وسدان و صن #دبنمنهال الخ بر نا بزبدإنزر يع ذا بواس

اعبنمد عن ارم ول بنىهائم قساآللت|بن عبا سك فى لرسولاننهدبىالله |
حنستبم ةلك من قوم هق علي» ذاك قال |
عليءوسم نومماتفقالما ك
لاخى” فاحبيت أن أعل قموللك فيةقال نسي ظ
ءس ف
الءا
وت ا
فسأل
لة_د
تانى
قات
عش رمن
اف
عشسرة,عكهيامن و و
قالقلت نمقالأم_كآر بعينبعثط امس

مهاجره الىالمدبنة وعدشئ محدينرافع ثنا شبابةبنسوار ثنا شعبة |
عن: :

55
72

انعم

قتنة سنعد ود نعدادقالا نا حأم وهوابناسمعي! عن المود

الرحجن قالم_مءت السائب بنيز بد رلك عت ل اق الرىسوزانة

د_لى الئعهليه وس_إفقا يلارتس ول الله ان اأبخنتى وجع فسسح رأسىودعالىبالبركة
داففنظرت الىخاه بي نكتفيه مث ل زر
هقرتخ
م توضأفشر بتمن وضوئهظم

ااة عنسًا أبوكامل ثناجاديعدنىابنز بد ح وثتنى سو يدبنسعيد
وس
ع

كز هاء نعأصم الاحول حَ وثنى حامدن عمراله.كراوى

واللفظ له نا عءه_بالواحد بء:نىابنز نأك ما عادمعنعء_د الله ن س رحس

قالرالل بىك_لى النهعليهوسل و كات معه يرا و لجاأوقالئر ,داقالؤةا تله
أستغف رلك النىد_لى اللةعليهوس_لم قالنمولكثمتلاهنهالابة واستغفرلذنيك

ملدر د جد قط لاما البو بينكفتيه عند
ولحو منين ولدمنات قا
ناغ ض كتفهالإسرى جداءعلب>خملآن كأمئال اثلادل > حدما كىن
حى قالرأتّعلىمالكعنر ببعةبنأفىعب الرجنءن أذنس /ن مالك انه سمعه

 2سول انهصل النهعليه وس لمليس بالطو ل اوللمابالقه_بر ولدس

االللماصميقر لابالآدمو لابالجعدالقطط ع

دالت عرلىاش أ هين

سة فاقامعكةء شرس_-نإن و بالمددذةع شر سن وتوفاءاللهعلى رأس ستان ساة

.

اسه ولهر

ونا.
لب
الى
ردقوء
ت_عي
خنس-
ائ

إبنزكرا د 0

وتشعرةدضاع

حدما حى بانلوب وقتسية

ثنا أسمعمل يعنو نان جعفر ح وى القاسم

 020رض

 #دطئئ  0-0 00005نا نا

لعابن

كنا 805

زادةء نالز سر نء لدكعن اس رريلات قالقض رسو لالله صلى |للةعايه

وس-ل ودواءنثلاثوس-ةإن وأبوبكرودواءن ثلاث وستين وتمروهوابن ثلاث
ايبث نا أىعن جدى قال أنى
لعي
بدانلكابنث
وستين و عدت عب
عقيل بنخالد عن أبنشهابعن عروةعن عائثة ان رسو لاللهه_لى اللهعليه وسلم

ينب عثل
سب
معيد
لما_
ارقى
تووهقواءق ثلاث وستينسنة و.قالاءن تهات خب
ذلك  2صئنا عمانبن أفىشيب وعبادبن موسق قالا تنا طللحدن حىدن

يونسبنيزبدء ن ابنشهاببالاسنادبن جيعامثل - -ديتعفيل

* تنا

بابمسانلى

554
ءا
اأن أعد شمطا تكن فى رأس_هفعات وقالم حختضب وقداختطب ١بوكرإحنا|أ
1

ا

واللكتم واختطضب
أ

ا

يمر  3ناء ما

المثنىإن س همك 2

ا نصر بن على الههض_مى

 0أنس بن مالك قالكان؟ روان»:اخدف

الثء  3لييضاء مر امته ويه قالوْم ضار رول

ألى 1

00

ادل

سي الهعلي

انما كأنالساض فىءنفقتهوقى اله-دغإن وف الرأس نيد وحدثنيه _#دن

مثنى ثنا عبد الضمد :نا المثتىمهذا الاستاد و عدثنا نممدثتى وان
يبد
بشار واج_دبنابر ااهلمدورق وهرونين ج ع
عالل
اهء نأفى داود قالاءن
مثنى ونا سلمان بن داود :ذا ش_-عيةخعانيدن جعة رسمع أبااياسعن
أنسانهس لعن شيب ||ىكب والاعلهوسكم الماش بهائله نضاء صدثنا
- 2دبن بواس تنا زهير كنا أنواستكق  2وكنا بحى نحى أخيرنا

0

أوخيمة عن أنىاسحق ع عن ألىجشيفة قالرامسولا

هذدمنه بيضاء و وضع زهير نعم ماس مق طنفقيه فيل مل دنتو ع

فقالأبرىاانيلواريثها عدئسًا واصل/نعبدالاءلى نا

دن فضي

عن انمةيلان 1فىخالدءن أفىجتيفةقالرأاًبترسوا ل اسمتدار تفليوسم

افينضشاتكاناطيدن بوعل شنية ووس سكن تر

0

سيان وخالد بن عمدا لله حَ وثنا ان قير نا #دبن بشمركلهم ع

عن ألىجتيفةبوذ اوليقولواا برض قد شاب و عدئنا #دنمثنى هنا أبوداود
1:

 5شيعو ناك قالس_مء تجار نسمرة سئلعن شس

جا انيه وج فقالكاناذادهن ر أسْهلمبرهنهثيئ واذال دهن رىعمنه
له عن اسرائم لعن سماك 3
آمادلد
 890أنوكهر ب نأف شيبة كنا ع
حار نس ءه,ربو لكانرسول اللهه_لىالتدعليهوس لقد شمطامقدم رأس-ه

ويتهوكان اذا ادهن يتبين واذا شعث رأس_هتيين وكا نكثيرث_عراللحيةفقال
ءس
شهئ ل
لكان
اابل
رجحل وجهههملالس_يف قالل
ماب اثبات خام

 0اإتاظامعند

النبوةوصفته

مذنى بنا  2دن

ومحاه عر

زَّ
دخا عاق

ل
عل
عيءو
مسر

59ار

ثنا
0

عم

2ه

مثل مص به[

جعفر كنا

وو رسول

عب_هالله

شكعمةع

الهس

إن موسى

امة لشب

ل

والقمر وكانمن_تديرا

دس ده

عد

ة جيد و

سماك قالسمعت جار إن س_حمره مال

انعا دوعا كان
بيضة جام

ارخيرنا

ذسب_

عدن |

و 0 2

ابن |

أ
نْ بن صاطعن 3ماك 29عهذا الاسنادمئله ا
حكن * م

سمال

مه

1/؟

5

ْ
ظ

وس قالكان شع را رجلاليس بالمعد ولاالس_ءط بينأذ نيهوعاتقه دعن زهير
ثنا مام ثنا قتادة عن آنس ان رسو لاللهد_لى اللةعليه وس كان يضرت
هرجه

تكله

م

وأوكر ساقالا 70

لحى نعى

أس_.معيل بن عليه حن

يه
|نصناف
أىذ
جيدد عن أنس قالكانث_عرر سو لان صب العلهله وس_إال
ار والافظ لمانثننىقالا #نا محمدين جعفر ثنا
بدشبن
نى و تم
مدثبن
م

0

دىفة فم
بصابف

النى عليه
عليهوسل ضليعالما شحلالعينم هوسالعقرين قاللقسامتاك ماضليعالفم السلام وعيذيه
ث_عيةعن

سماك

بن سهره

سس

قال كانرسو لاللهصلى

الله

قالعظم الفوقالقلت ماث_كل العيين قالطو بل شق العون قالقل تماء موس

وعقسه

العقبةالقليل لمالعقب »* عراسًا س_عيدنء:صور نا غالدينعم_هالله كن
عن ار يرى عن أافلىطفي_ل قالفاتلهأرأيترسولاللهه_لى اللهعايه وسلم عهلايلسلام
فض ملع
انلاج مات أبوالطفيلس:ة
قالنمكانأ بيضملاملوجه لإقال.س_إ ر
قالخ

1

ل

الود

وكانآسترهن ماتهن أ صاب

كلرقوارررى.
ا

5

م17

:

ف

1

عليهوسلم 0
رس ول اللهد_لى الله

أحدراهغيرى قال

فقاتلهفكفرايته قالكان دض ملحا مقص دا  5يه
رو الناقد جيعاءن

سن_بر
نم ع
إشا
ان ه
اودى ع
لس
اادر
رسولاللهد_لى

عمد الله ن

الوجه

كنا عد الاغل ن عد الاعن عن الهر رىعن فى الطفيل

ريت رسولاللةه_لى الثهعليهوس_لم وماءلى وجهالارض
قال

شدده واءن عيرو

سدرة نانك

ابنادر بس قال مرو ا

الو كر نالى
ع دالله بن

بن الل

نمو بن مالك هل خضب

اللدعليهء س_لم قالانه سكن رآىمن

الش#الاقالاءنادر اس

كأنهيقاله وقد خط ب أنوبكروعر بالهناءوا لم انا _#دبن بكار بن
الريان ثنا اب_معيلنز كر باعن عاصم الاحول عنانسبرن .قالسأات

فضقبال /باغالحضاب
ل بنمالكه -لكانرسو لاللهص_لى العللهيه وس_ل خ
كياتنفهىث_عرات بض قالةات لهأ كانبوكر خضب قالفققالنم بالحناء
واكام ردك حاجن الشاعر ثنا معلىنأس_د :نا وهيب بخانلد
ا عن أودعن #د ن سيربنقالسالتآ نس ننمالك خضت رسولاللهه_لى! لله
عاءهوس_لمقالانهميرمن الشيبالاقليلا صدكئ

أبوالر بيع العتكى وق

خدناد

ننا 'ثابت قالس_ثل نس بن ٠ لاشعن <ضاب|انبى صلىالعللهيه وس1فقاللوشئت

باب شفيبهصلى
اللهعليهوس

شب
سومان

2

نعيدنه

و

ع

ونذا

أبوأساءة وإ

2

ألو ير3-3 .

د

#د بن عرد اللهبن قير والافظ له ا

اشريداعن هدام

بن شر اخ

هشام عنأنه

صوعائشةا ناهر تن ها مسأل النى
صلىانعهليهوسمكيف ,اتيك الو فقال

مم
ا1
51

لاعودل

أحياناياًتينى فى مل صاداة ارس
لات فىمثلصورةالرجل

على بفهم عنى ودعو

وهواًده

فآعى ماقول

ايا

مجد نمثى

55

هاا
عله !

يد

سن سعيد عن قتَادةعن اسن عن حطان بنعبد اللهعن عمادةءن الصامت قال

لله الو كرب لذلكوثر بدوجه»-
عأتز
كان نى اللهعلى الل عهليه وس( اذا
حدقا

 0دين

بار

ا

معاد

ا

بن هدام

1

ؤكس
د ابإلعكمهالوج :ن

راأس_هونكس

كنا

نؤتادة عن
ألىع ٠

قالكان ال:صل

الحسن كك

الناعلتهوستم

ىنه رفع رأسبه
تانر وؤُسهم ؤامااأل ع

عدلما منطصور ن أفىمضاحم وتمد بنجعفر بنز باد قالمندور “نا وقال

ان جعفر أخيرثاايراهمانق سعد عن ابنشهاب عن 50002-
نه رقون
عن ان عماس قالكان اهل الكاب سدلون' شعارهم وكانالمشركو 3
رؤسهم وكانرسولاللهصبى

قةةأهل |!ا 0
اللهعليهوسل حب موافق

فسد ل رسولابتهص_ ف التمعايهوس ناصدتهمفرقيعد
يأسى صفقة

أخبرنااءن وهب

ارال

د عدن أبوالطاهر

رضن عن ابن شهات هف |الاسنادحوه

د

1

الى عليه

#د بن مثنى و #د١ال لمتعارقالا ا

السلام وأنه

فالسمعت الراعرطول انر طولالابصل اللعهلي وج رادسار لم 00

كان ين

.تَشماقطا ابه
المسكبين عظم الة ال شحمة آذ نيه عليه حلةجرنا عمأرا م

الناسوجها

جد بن جعفر

شعده قالسمءت

أيااسحق

حل اشمعليةوسدم صرئنا اعلرنواقدوأوكر سقلا ثنا وكبعع ٠ن سفانت
عن أنىاسحق عنع اأبراء قالماراًنت من ذىللةأحس_ن فىحلةجراءمن رسولالله
عليه وس
ص_لى الله

شعره يضربم_:كبيه بعد

مابان اانكيين لدس بالطو بل

ولابالقصير قالأبوكر _,لهشعر عرسا أنورر ب ىدن العلاء ثنا اسدق

| انسور رام بوبوس ين و عاو اسن لل ا
الت هلييات

يقول ركساونلالنهص_بىاللهعليهءوس| أحس_ن الناسوجها وأحسب_نهمخاةا
لبياسلطو إالذادت ولابالقصير  #حرانمًا شيبان بنفروخ *نا جرير بن
عنر رسو لاله صل اللهعليه
شي كا
حازم ”نا قتادةقالقات لانس بنمالك ك

عقا
فس

خ_دى لكو

ا

تدده
5

قتدية ن سعيد

حخاكا :ا أخرجهامن جِوّنةعطار

بردا ور

<دعفر 'نس_-الءان ع

ُ

تغ وس
ثاب

وى

زهيرءنحرب واللفظ له ثنا هائم يعنىابنالقاسم نا سلمان وهواينالمغيرة
قال نس ماشممت عنبراقط ولامنتكا ا

0

-لى اللةعليه وسل لات

صلى اللهعليه وسم دطئئ
ا

جاد

الت ع اش

قا ديباجاولاحر برا لين مسامن رسولالله

جد

صل

+

عليهوس_لم
الله

بن سعرد بن د

رالدارى نا

ا

حماكت

ءاللون
لليه وس ٍأز ر
رسول يتتسل الع
كان
قال

كأنعرقهاللؤلو ادامشى0 :

عد

أطيب من ري رسولالله

.م .

2-2

ول ممست

د ماده

2

رضضر إن حرب

.

و

ولاحريرة ألين من0

-

هاشم يعنى ابن القاسمعن

سهان عن نابتعن أذسبعنملالياكذقاالداخللنىه_لى اللعليه روسل فقال
ارو رة عات تسا تالعرقفبها فاستيةظ النىد_لى الله
بءقتأ
عندنافعرق وحا
ل

ماهد الذى تصنعءين قالته -داع رقك جه ]وى ط اوهو
لظالام سلم

موأطي |اظيب 1

بأب طيب عرق
الدىئىءبه

السلاموالتبرك
رك

يدبن راقع ثنا حين بنالثنى نا عبدالعز بز
مانت قال كأنن

وهواءن أنىسامةءنع أسعدق بنءب_دالله بن ألىطلحةءراض

لاء
ها خ
ىراشهاولست فيق
مينامعل ف
النىد_لى اللهعليه وسم ندخل بيتم سل ف

ذاتهومفنام على فراشها فاتدت فقيل طاهن|الننى صل اللهعليه و ل نام بتك
علىفراث_.ك قالفاءتوةيدعرق واستنقععرقهعلى قط

ففدتعتيدتها ا

0-3

8

0

قفتعصره فىقوار برها ففزع0

ا

أبوبعن ألىقلابة عونانس عو

أدي علىالفراش

عفان بك نسم

ما
لت

7

ويب

سن نيوسم 1

4
هأ

فبقملء- :دهاقتسط لهنطعافية مل عامه وكان كثشيرالءعرقهفكانت جم ع عر 4
وتسجعله فى الطير والقوار رفقالال:ى صلى

1

اممماه_ذ اقالت
االعليه وس_إ يأأمس

عرقك دوف بهطيى > حدئنا أوكر,ب هد بانلعلاء ثنا أبوأسامة عن
حلا

مزعالة4.ه

ااك

قزل علىرشو لاسيصل
كا

لوطي وس

فىالء-دأةالماردة >م تقيض جبهةه عر  5و جدينا أنوبكربن أفىشبة نا

بابعرق النى

عليه السلام

فى البرد وحين
باثيهالويى

1

فيغمس بدهفها عرثيًا -دبنرافع ثنا أبوالنضر ثنا سايان عننابت إلا
ع نانس قاللقدر ارت رسولاللهه_-لى

اللةعليهو

وا-لاقكلة»وأطافبه

أككانهفابر ندون أننقء شعرة الافتدرجل و مما أنوكر نأى شبة
إثنا بز بدن هرون عن جادن س_لمة عن نابتعن أنس اناس أةكانف عقلها

يىك حاجة فاليم فلانانظرى أىااسكك شت
لف
اهان
ثئ فقال تبارسولانل
واب مباع_ دنه

ها
تمن
جغت
افر
حتى
حتىأفضى اث حاجة لكنفلامعهافى بعض |الطرق ح

حلى اللهعليه

قتدبةبنسعيدعن مالكبن|نسفياقرى”عليه > واف يتى بنحىةالقرأت

وشل للانام

على مالاك عن ابن ث_-ها تعن عروةن الز ببرعن عانث-ة زوج النىصلى اللهعليه

واختماره

دقن

وانتقام_ودلله

فعسداتياك

حومانه

#وحه نا

وس اناقالتماخبر رسولاللهدلى النةعليهوسلم باينلأعاسابنختا رياسرهما |
لللهد_لى اللعةليه |
مالوسكن اما فان اكاننما كاالننبعادسمنه وماانتنقمرسو ا
سحردقن
ابن
وير
وسا لنفسه الاأن”ذنهبك حوءةاللعهزوجل وصائنا زه_
ابراهيم جيما عن جر بر ح وثنى أجدبنعيدة 'نا فضيلبنعيا ضكلاهما
عن منصورعن  -#فىرواية فذ-يل نن شهاب وفر وابةحر برد الزهرىعن.

عروةءنعائثة وحدثذيه حرملة نكى أخبرنااانوهب أخبرفىبواس عن
اؤشياتعنة| الاستادحو ديت بالك .صئنا أنورب تنا ابواماءه

عن هشامعءنأ بيه عن عائشة قالتماخبررسولاللههبى اللعهليه وس_إبأيعنسبن
الميكن انما فان كاامنا كان بهد
مرامسس
مرءن الاخرالرااع<ةا
ما
أ<_د س

الناسمنه و ماه أبوكر يب ومابنرجيعاعن عرد اللهبنغيرعنهشام هذا

الإتاد الىقولةماهما ولي ب لبابشة عسارء أزواريك | 1
سليلهم
ولع
ضترب رسولاللهه_لى ال
اقال
مك-ة
اسامةعن هشام عن أبيهعن عانث
شماقط بد دوصلاىأة ولاخاد م االاأنحاهدفى سبيل اللةومانيل منهشئ قط فينتقم
من صاحيه الاأنيذنهك مئ من حاره اللفهينتةمللهعزوج-لى و عرسا أنوبكر
بن-ىةوابن برقالا ثنا عبدةووكيع ح وثنا أبوكريب ثنا أبو
اشبنأ
معاو نهكلهم عن هشام مهب |الاسناد بز بدبعضهم على عض  00ص شناعرو.ن

:

ادبن طاحةا لقناد ثنااسباط وهواءننصراطمدانىعن سماك بجنرب عن جار | .
اسنهر قالدليتمعرسولانلةصلى اللةعليهو -سالاد نمخرج الىأله ظٍ
ور مجعتهفاستقي لهولدان كء-ل سمح خاى أحد هم واا<داوا_-داقالوامأأنا |].

0

.اعتدط

زرو :
شددة3 .

أبومعاوبة ودكيح ا

و

ان عر 11

أبي  22ونا

أبوسعيد

الاشج ثنا أوءاد نعنىالاجركلهمعن الامش ارالذاسنادمدله  #عورنا
حى نكى نا أبوخيفنةءن ساك بنحرب قالقات لايربؤسمرة كنت

تجالس رسولالنة صل اللعهليهوس( قالنعكثئيرا لكااينقوم.نمصلاه الذى

بابتسمه صلى
و<سن عشمريه

امءتة<د ثوخنف+ي_اذونفى
كطلاءتنوقا
وذا
د _لىفيهالصمعمحتىتطلعالشمس فا

األمجاهلية فيضحكون وتسم * دسا أبوالر بايلعتكع وحامدين مر
وقتدبة نس عيد وأبوكامل جيعاعن جاد بنز بد قالأبوالربيع ثنا جاد *نا النعىلي اهلسلام
أبوبءن أقنلىابة عن أنس قالكان رسولالله هلىالعللهيه وسلفأىبسعفضاره
للنساء واص
علهاد_ل
وغلامأسوديقالله أنث_ةحدو فقاللهرسولال
يىهالولهس_ل بإأنحث_ة السواقمطاياهن
أبفىرحة

ربودك سوقابالقواربر عودسًا أباواللرعبيتعكى وحا_دبنعمر وكوأابمل
قالوا  5جادعن نابتع ننس شحوه و 95
حورب كل

ماعنا نعلي_ة قالزه_ير 5

أسمعيل

بالرفق بون

هني بن 1
زف د
وتاف
مرو ال
7

أبون ع نأفىقلا.ة

عنا نس ان الى صل اللهعليهوس_لم أفىعلىأزواجهوسواق سوق

من يقالله

حى اخ_برنابز بدبنزر بععن سلبان التيمىءن |نس بن مالك 6ت
كفل تنا يزيد ثنا التيمىعن نس بمنالك قالكانت أمسليممع نساءالننى

صالىلةعليهو سم وهن سوق مون سواق فقال نى اللةصلىالنهعليه وسلمأىا شة

زوبداسوقك بالقوار بر و حدتما امبئنثتى نا عمدالصمد ثنى همام ننى
وهس_إ حاادلسصنوت فقال
هلل
يى ا
لد_ل
علله
أس قال كان لرسولا
قنادةعن ن
فاه اسار

نيا أبوادود نا هشام عن كناددعن سن عن التى

دعليالهثوةس-لم ويد كرحادسن الصوت * و طائما مجاهدنموسى
وأنوككر نالنلضر نأف النضروهرون :نع.د اللهجيعاعن أفىالنضر قالأو

باب فى قرب

الى غلك

ثنابتعن
قر  6أبوالنضر يعنىهائم بنالقاسم ثنا س_لمانننالمغبرة ع

أنس مبانلك ق لاكانرسولانتههلى ادنعهليهوسا ااذلاغددلاىةجاءخدمالمددينة
بفانينهتهاملماء هايونى باناءالاعمس بدهفي-ه فبرماجاؤه افلىغ_داةالباردة

الس_لام

د

الناس وتبركهم

َف

كي
ثنا أبواسامةوابن »#برعن هشامعنبيع ن عائث_ة قالتقدم ناسمن الاعراب
على رساولللةء_لى اللهعليهو لمفقالوا أتقيلو نصبيان مفقالوانمفقالوا يا
واللهنانقيل فقالرسولاللهةد_لىاللةعليه  0وأا نكن انزعسك

الرج-ة وقالابن عبرمنكقاليلرجة و صدئ مرو الناقدوابن أنىي رمجيعا
ننةعن الزهرى
يب
يان
عفي
سنفيان قال مرو ثنا س
ع
ررةانالاقرعين حابسأب التصول
عب

ء نأقس_مةء نألى

ةلبا يا عبر 1

805

عشرة املنولد باقياتواح_دامنهم فقالرشولاللهد_لى اللهعليهوسلم انهمن

لابر-ملارح ,عداسًا عبد بنجيد أخبرناعبدالرزاق أخبرنامعمرعن

الزهرى ثنى أبوسامةعن أفىهر يرة عن االنلىتصهلعليه وس عثله هنأ
حبرربنب داح ارا لاو عن ب ح ونا -١حوؤبن
زه
الواحمولت م قالا أخ_برناعسى بينونس ح وثنا أبوكر يبد

اءنالعلاء ثنا أبومعاوية ح وثنا أبوس_عردالاشج نا حفص يعنىاين

نعن جرير ب عنم د اللقهال
انى
ظبنبوهيبوأ
غياثكلهمعن الامش عن ز يد
قالرسو لالنهدل اللهعليهوسل من لايرحمالناس لإبرجهاللةعزوجل وطائنا
 01نأنى شيبة  2ركنمرع

عأعسي ل عن قاس عن جر در
انان فد بنم

ىدل ان عهليه وس لم ح وثنا أبوبكر بن أ شيبةوابنأنى عمروأج_د
0

بأ كثرة حيائه
صلى الله عليه

مو عن نافعبنجبيرءن جربرع ننالنىد-لى
أنا سقيازءعن ت ر

اللفعليهوس_لم عثل حديث الاحمش

ثنا ألى

ذ
ابن
علله
م_دا
* و صدنئ عبى

نا شعيةعن قتادةسمع عب.داللهبنألىعدر ةيحدث عن أفىس-غيد الجدرى ح
ونا زهيرين حرب و_#دنن مثنىوأجد بنسنان قالزهبر نا عبدالرجنبن
مهدى عن -عبة عن قتادةسمءت عبد اللهبنأفىعدّبةيقول سمعت أياس_عيد
لللهصبىاللهعليهوسلمأحشيداءمن العذراءفى خدرها
الخدرى بق ولكان رسو ا
وكاناذا كردث_يأعرفناهفوجهه
قالا زا يه

سا

زهير بن حرب وعمان نألى شددة

الاعف -عن شُقيق عن مسروف قالدخلناعلىء_,دالله ن

 1و<ين قدم معاوبةالى!!-كوفةؤذ كررسولاللهصلى اللهعليهوسم فقالم يكن ١

منن خيار مأحاس_:كم
فاحش.اولامتف شا وقالقالرسول اللههل اللةعليهوس لما
أ لدعا قالعهان حين دم معمعاو بةاللىالكوقة 01

أبوبكربنأنى
.

8

تعدا مك

35
ميان وسمءت أيضارو ندشنار حدثء ن 2د نعلى قالسمهت جار ن

:

ءمال
انا
جع
ادهماعلىالآسرقالقالرس ول النهسلىالتدعليهوسلوقد
عبد اهو زاد ح

لبق<ردبانعطيتك هكذاوهكذاوهكذا وقال بهد به جيعافقبض النى صلىالله
ال
عايهوس! قبل أن بجى عمالالحر بن فقدم علىفىبكر بعد د فاصمناديافنادى من

كانت لهعبىالد ول اح

صل
ول مدواردين فلي تفقمت فقاكان التى

امعان رم قالوةد حاءنامالالمبحر إنأعطيتك عكذاوعكذاوعكذا خى |00
اكد

اا

بدكنر
مهمون ثنا ج

قال انمايا و

اطدا حو

د بن حاتمبن

أخبرناجر بج أخيرفى مرو بن د.نارعن تمدبن علىءن

حابر'نعمداللهقالواخيرتى مد بن | كد رعن جابر بنعيد اللةقال امات النى

صادلنىهعليه وس جاءبابكرمالمن قبلالعلاءبنا

ضمرى فقالأ بوبكرمن كان

لهعلى الننىد_لىاعللهيه وسلمدينأوكانتلهقلوعدة فلياتناا شحوحديثان
عمئة * م

ه_داتب بنخالد وشدمانن ؛روخ كلاماعن سلمان واللفظ

أب رجته صلى

لشيبان ثنا سليان نالمفيرة كنا ثتابلينانى عن أنس ,زمالك قالقال || الثهعلمه و سل
ول

هع ل العامة وضدم وأدلىاللدلةغلام:
سمه

سم ألى
ابراهم مدفعه الى الصسان والعيال

أم
سيف ام أةقين يقا لهأ بوسي.ف فانطلق 1امةوا دلمعمسه فأنتهينااالىأنى سيف

وظو ١شه

مكيره 5

“لحنت

نانفاسرع

اله

كي

رسو لاهسك

انلةعليه وس فقات بياأباسيفأ سك جاء رسولاللة ل اعلليه وإ فأمسك
قدعاالنىد_لى الله ليهو -بالصى قضمه اليهوقالماشاءاننه! ن .قولفةال نس
لكا ده وهو بكيرد ينف بين بدىرسو لاللهد_لى اللهعليه وس_لم قدمءت عرةا

رسولاللةدلى انلهعليهوس_لم فقال دمع العينو حزن القابولانقولالاما ركى
ر بناواللهابرا*يمانابك >زوون جيه ا زهبر بن حرب وتد نعبدالله بن

غير واللفط لزهبرقالا :نا اسمعيلوهواءبنعلية عن

عر عزو بن عوك

عن أنس بمنالك قالمارايتأحدا كان أر<مبالعيال»ن رسولاللةصلى اللهعليه
وس لقالكانابراهيم مس" رشعالاقعوالالد؛ده ا

ش البتوابهل -د<ن وكان ظثْرهقيناف

ون

اي

ا مرجع قالعمرو قمانوق

الاح قاقرسول تدص لىننهلي وهسب لامنا,راهيمابنى وانهماتفىالثدىوان
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مو ىأمسامة عن أ سمدامة زاولجننى د_لىاللهعليهوس-ل انهاقال”تكن تأسمع
الناسيذ كرون الحوض ولأسمعذلك من رسولاللههلى النّهعليهوس فاماكان
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| قالوغسل رسو لاللهه_لى اللهعليه وس ل قيسهبديه ووجه-ه مأعادهفيها رت
العينماءمنهم رأوقالذز برشكأبوعلى أسم_ما قالحتىاس_:ت الناسمقال
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ائنسعدالساعدى عن فى جرد قالخرجنامع رسو لاقمل اللهعليهوساغزوة

عبد الحرثكذا

تروك فأتضاوادىالقرى علىحديقةلامأة فقالرسولاللةه_لى العللهيه وسلم
اخرصوهانفرد_ناها وخرصهارسول الله ل اللةعليهوس_لم عشيرةاً وش وقال
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قدمناوادى القرى فس لرسولاللهه_ل اللةعليهوس_ر المرأقعن حديقتها مباغ
عرهافةالتعشسرةا و سق فةالرسولاللهصبلى اللعهليهوس_إ امتىسرع فن شاء
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ذار ننىعب_دالاشهل دار ببىع دار ثْبن الخزرج دار منساعة و ىكل

دورالا نصارخيرفا<ةنا سععدبباندة فقالأبوأس_يد اران رسولاللهد_لى الله
عليهوسلم خبردورالانصار-ؤءلنا اخرفادرالك سعد رسولالله د_لىالثقعليه وس_-لم
فققاليارسولالله خيراتلداوارصارؤعنتنا آخر فقالأولس>>._-كوانكونوا
منالخيار وصئنا أبوكر بأنلىشيبة :نا عفان ح وثنا اسحقبن
ابراهيم أخبرنا المغيرةبن سف ةالزوىقالا ثنا وهيب ثنا عمررو بنحى
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الطاهر أخيرنااان وهبعن مالك بن أنس عن اسحق نعم-داللهبن فىطلحة
عن !أنس ننمالك انهقالراًيترسول اللهصل اللهعليءوسب لوحاناصلا ةل"

| فالةسالنساالوذوء ف حدوه فا ااهل

اللعهليه وس بوضوءفوضع

| رسولاللةه_لاللعليه وس( فىذلكالاناءبدهوا الاش أن نو دوا مه قال

أأء بلك اتامينيج من أحصتابعه فتوضاًالناس حتى توضؤاءن عند نرهم
 0صئئ اوغسان اللمسمى كنا معاد اح اهام  0أىعن:قتادة ثنا

ولزوراء المقة
صل اللعهليه وسإ وأصخاب,هالزورا“قال ا
جْ أنسبنمالكأن نى الله

ِْ عد اليوى والمسدد فمائةدعابة لجع بدا فوضع لغهدفيه شل يذبعمن بان

كلا نوازهاءالثلثائة
أصابء-ه فتوضأجيع أصعابهقالقات م كانوايأاجزةحقا
ْ واه عد نمشى كنا #د بن جعفر تناسعيدعن قناذةعن أنسننمالكان

اناه

وسيمكانبالزورا مواق إناماءلايضهواأصابعه أوقدرمابوارى

ْ أصابعءه أذ كرنحوحديث هسام د عدت سمه بنسبدب كذ الاسن بن ا

أعين ثنا معقلعن الفىزبر عن جابر انآم مالك كانتته_#دىللننىد_لى الله
عليهو سل فىعكةطاسمنافياً تمهأ

دنوهاقساألنوالادم ولس عند همشيعفمَعمد

الىالذى كانت تهدى في لهلنى صلىاللهعليهوسل فنخدفيهسمنا از البقم طا

مل
إدءشواحق عضر نهفاتتالنبيصلىاللفعل هد سل قالع ص ريات نقا
ار قتا مازاالغا و دك سدامة 'نشبيب كنا الحسن 0
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معقلء نأف البزر عجنابرانر جلافى النبىصلىاللعهليه وس إستطعمه فاطعمه

ثطروسق شءبرغهازالالرجلءاً مكنلهوا ص أنهوضيفهمًا ختىكالهذانى النى
دسل اللهعليه ول فقاللوم:كاهلا كاتممنهولةام !١م م

عمداتلهن

عبدالرجن الدارى ثنا أبوعلى الحنق اننا مالك وعوانأنس عن ألىالزببر

ثب_ليأره قال نرجنامع
األمبكاىالنطفي لعاض بن واثلةأخبرهانمعاذن ج
رسولانلةهلى اللهعليهوس_ل عامغزوة تبوك فكان مع الصلاة قد_لى الظهر

والعص رجيعاوالمغرب والعشاء .جيعا حتىاذا كاننومخارأااد_لاة ثمثْرفجصلى

الظهروالعصرجيعا تمدخلثمخرج بعد ذلك فصلىالمغرب والعشاء جيعام قال
ا نكست تونغ_داانشاءالتعين تبوك وانكنن تأبرهاحى سيج ارقن

جاءهامتك فلايمس من مائهاشيا حتى
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نقول ال
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انك أرىالذىأر تفيك
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ماأريت فأخ_برنى؟أبوهريرةأنالنىص لاللعهليهءوس( قا بلين نانامراًتى
ببدى سوار ين من ذهب قأصر :ا

 0م انأ نفحهمافنف<تهما

فطارافاولتهما كذابين 2رحانبء_دى ون

االحعامة
والآخرمسيامة ص

 02صاحب صنعاء

وضانا -#د بنرافع نا عء_دالرزاق

أخيرنامعمرء ن مام بن منيه قالهذاماح-دثنااً وهر برةعن رسو لاللهد_لى الله

ع

ول 1حاديث منها وقالر سولامة مو التعايموييٍ ينأانانام|ك.ت

زانالارض قوضع فدبدى أسوار إذنمهنب فسكيراعلى وأعانى فأوجالى
أن١نفستهمافنةتهما فذهبافاواتهماالكذابين الاذين أناينمماصاحتد_تعاء
لهحبامة صداما مد بوبشار ثنا وعت بعنواير نا ألىءنأف
واصا
رجاءالعطاردق عسنمرةبن جندب قال كان النى صل أللهعليه و سل اذاصلى

الصبيحأقعباليهم بوجهه ققالحلرك أسدمدكابارحةرؤنا » صدينا :غد
أبنمه رانالرازىوتدبن عبد الرجن بن سهم جيعاعن الوليدقالان مهران ثنا

الوليدبن مسلم ثنا الاوزاعى عن أفىعماراشددانهسمع وائلةنالاسقع .قول
0

ل

يوان اللهاصطنى ُ من ولداسمعيل

طق من قر بيش دنى هاشم واصطفائى *ن نىهائدم
واد _ظىذر السام ن كانةواد
وصننا 6002

ما بح ىبن أفىبكيرعن ابراهم بن طهمان فى

مآلك بن حرب عن حابن انسدمرةقالقارلسول اللصهلاىلنةعليهوس ان لاعرف
راعكه كان علىقبل انالعث افىلاعرفهالآن  4ددئئ و

موسى 3
اللهبن فروخ

ودعزناءى
لزابا
ابن
تنا هقليعنىا
35

رسولاللهط_لى
أبوهر برةقالقال

ننى أوعمار ”نى عدد
اللهعليهوس لأناس_مد ولد 7

اذميؤ القيامة 1ن ينشق عد-هالقير وأولثشافع وأولمشفع د ددئئن

أنواار,بيعسلهان نداودالعتكى ثنا جماد يعنىاءنز بد اننا ثابت عن أنس

أنننىصل الثهعليهوس دعابماءفى بقسدح رحراح ذل القومنتوضؤن
د

مابين الس :ين الىالمانينقالشعات! نظرالىالماءيفيع مؤبيناضابعه

دصدئ اسدق بنموسىالانصارى ثنا معن ثنا مالك دخ وننى ابو
١١
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الطاهر
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ل

انعتية عن ابن عباس وافىهريرة قالع

د!

ا ؟
ير ا ا
زاق كان معمرا حيانابقولعن

عباس وأحيانابقولء نأفىهر يرة ان رجلا قرسو لاللهدلى اللهعليهءوس
ابن
فقالانى أرى الليلةظلتعءنى _-د يهم ركنا

عبد اللهنع 4_,الرجن الدارئى

 0عدن كثير كنا سلمان وهوابن كثير عن الزهعرى عن عبيدالله نع_د
اللهعن ا/نعياس أنرسول اللهه_لى الثهعا_ هوس( كانممايقوللاتابهمن
رأى

> رؤيافليقصهاأعبرهالهقال خاءرجل

فقالبارسولاللهراً يتظلة لدعدو

حديثهم * عرسا عب_دالثة.نمسهةبن قعنب ثنا جادنساهة عنثابت
لد_يلىهالولهسلم رمذت يكل
علله
لك قالقال رسو لا
مسابن
البناىعن ن

!بنطاب فاوات الرفعة

فهايرىالناتمكأنافى دارعقبة نرافع فأتشابرطبمن رطب

لاف الدنياوالعاقيةفى الآخرةواندبنناقدطاب و صما نصر بعنلى المهضمى
أخبرىألى كنا دعر بن جو بر به ء

ع عي رحدنة ان رشول

ردجبلان! حد هما
التصل التمعليهوسل "قالأراقق:1نامأنسوك سواك ق
1أ كترمن الآخرفناواتالسواك الادءء رهنهمافقللى

كبرفد فء +_:الىالاكبر

دلبناء وتقار بافى
صرنًا أنوعاصداعلبنةبن برادالاشعرى و أ بوكرباسلع

العامة أوهحر قأذاهفىامدبذة برب و اك
وهلى الىانها

ا

قار بأى هذهانى هززت

ار -دره فاذاهوما صيبمرنالمؤمنين بوم  5 -ليها حرقفيد

1
اخطونا كان فاذاهوماجاءالئةبه من الفتيحواجتاع ! مئان و نت ؤمها| ١

بقراوالئةخ_يرفاذاهم |انفرمن الممنينبوم أحدواذا|الجحيرماجاءاللةبهءنادير

زول وثوابالص_دق
م

أبوالهان

الذى] تانااللة عدوم بدذر عدن

أخيرناشعيب عن عب دالله بنأنى حسين كنا

غن أبنعباس قالقدم م

قومهقاقب لالم 2ان
لاك

فطع

ااا

نافعبنجمير

همة!السكذابعلى عهد رسولاللهد_لى اللهعايهوسلم

المدبشة شعل بقولان +ه-ل لى د

لوس

يدان سه ل العدهى

الاحصسمن لعلد دبعةه2 9ك فيال تشع

 5مُبرمن

لات وس ومعةثابت بن قيسبن نهانوفىبدالنى

بتوند حتى وقه على مسيامة فى أحهابه قاللوسالتنى له

ع
وأن

دىأم

اللهفيك وائن أدبرت ليعقرنك الله وَاق

صلى اللهعليه

وسل
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رسولاللهص_لى اللةعليهوسم للاءراف لا -د ثالناس بتلعي الشيطان بك فى|[

نلعت

منامك و قالسمعت النىدلى اللعليهو.سلبعد خط فقاللاعر”بن دد

الشيطانبه مامه و حدئنا أنوككربشينأبىةوأبوس _عيدالاشج قلا ثنا ||
وكبعء ع 0الامش عن أنىسفيانعن جار

معلي» |[ ١
1جل الىالناىصلل!و

وس( فقاليارسولاللهرأً نت فىالنا م كأ رامى قطع قالفضحك النىصل الله

عليهوسلم وقالاذالعب الشيطان بأحد فى منامهفلا د ث به الثاس وف رواية

باب فتأوبل

الرؤيا

أفىكراذالفى بأد ؟ وإيذ كرالشيطان * عمثنًا حاجببنالوايد ثنا

#حسدرببنعن الزبيدى أخبرف الزهرى عالنعلبهيبدنعب_دالله انابن

دث أن رجلا تىرسوال التصقل اعلللهيه وسلم ح
حان
عماس أوأباهربرة ك
عنان

وق حرماةبنحى التعحيى واللفظله أخبرناائن وهب اقوش

شهاب !نعبيداللءن عرد اللهبنعتبة أخيرهان ان عيباس كان >د ث أن رجلا
فمنامظلة
هسم فقاليارسولابنةاق 71بت الاملة ال
أتىرسولاللهه_ل التدعل-.

تنطف السمن والعسل قازىالناس شكففون منهاياًيدهم والمتتكتروا تقل
وأرىسساواصلامنالسماء الىالارض فاراك أخن تبه فعاوت مأخذبهرجل
من بعدك فعلانمأ خذ ندرج لاخرفعلا أخذيهرجل حرفا تقطعبهموصل لهفعلا

ددععبنىرنهاقال رسولاللههلى
قالأبوكر بارسولالله بأنىنت وأ والفلهلا
اللقعليهوسل أعبرهاقال دو بكرا املاظلةفظإةالاسلام وأماالذى بنطغىمن السمن

والعسلفالقراقحلاونه وليه وأماماءة-كفف! اناس من ذلك فماسةكثرمن
القرآن والمستقل وأماالسبس الواصل من السماءالىالارض فاق الذىأ نتعليه
تأخذبدفيعليك الثةبهميأ _ذبه رجل منع تعداك فعاو به ميخ نبهرجلآخر

فيعلو به ماعيل حرطا تتا مود لدفيعاود فاخان ا رسولاند
بأىأنتأصبت أمأخطأت قالرسولاللهصل اللهعاءيمول ايج

اماخطأت

بعضاقالدوالنةبإرسول الللهتحدثنىناالتى أطت قاللانقم يا

ان

للهعن ابنعياس قال
الله
,عنب ع_ميدد ا
عرى
نزه
أنىجمر ثنا سفيان عبنال

ليهو سلمنصرفهم نأ <د فقالبارسولالةاتورايت |[
ثالهنىعصا
للى
جاءرجلا ا

اهلذلهيلة ف المنامظلةتنطف السممن والعس_ل ععنى دي ث بونس و عاثنا عد ||
إنراقع نا عبيالرزاق أخبرنامعهر ع نالزهرى عن عبيد اللهبنعء_د الله
ابن

ه"/

“اه
كك
أبيه عدنا أببنوكأنرىشيبة ثنا أبواسامة ح وثنا ا:بنبر ثنا أنى
قالاجيعا ثنا عبيد اللعهن ناف عن ابنمرقاقلالر-ول ال صلل نعلي وس
لروياااصاخةجزءمن سبعين جؤامن النبوة ماه

تد بنمثنىوعبيد اللهن

سعيدقالا ثنا بحىعن عبيد انلهي_ذا الاسناد 1

قمدية وابنرعخءن

الليثبنس_عد ح وثنا ابنرافع ثنا افبأندنىيك أخبرناالضحاك يعنى
ابنعنىمالن
ا مماعن نافعبيذاالاس_ناد وفحديث الليث قناالفع حسبتان
ان عر قالجزء من سيعين جؤامن النبوة » وصثنا أبوالربيعساءانبن

ابقولالنى

دعن أن هىر برة

علمه الصلاة

داودالعةكى ثنا جاد يعنىاءن زبد ثنا دوب وهشامءن

قالقالرسوا لالنةصل اللهعليه وس( من رافىفالمنامفقدراففاىنالشيطان

لإمتلنى د دن أنوالطاهر وسرءلة الاأخبرناائن وهس أخيزنى بونس

عن!/؛نشهاب ثنى أبوساءة.نءبدالرجن أنأباهربرة قالسمءترسولالله

و لسلام من

رآىف المنام
ذقدرا بى

صلىالنةعليه وسل يقولمن را فىف المنامفس_يرافاىلفيىقظة أولكا مار ىى
اليقظةلامثل الشيطانفى وقالفقال أبوسامة قالأبوقتادة قالرسولاللهد_لى

فامفقدرأى اولاحقدثنيه زهيبحنرب تنا يعقوب
لل عليهوسلمنراالفمىن
ابنابراهم ثنا ابنأةالزهرى ثنا عمى فن كراله_ديئين جيعاباسنادهما

سو
ثاءم
بثلو حندرس

* و عهاساقتدبةنسعيد ثنا ليث ح وثنا عمدين

رخ أخبرناالليشعن أافىلز بيرعن جابرأنرساوللالللههعصليءوس_ل قال

ف اىنهليانبنىللشيطانأ نيلف صورق وقالاذا حل
املننروامففقىفدرا
أحد م فلاخبرأحدابتلءبالشيطانبه فالمنام و صتئ محدبنحاتم ثنا
روح *نا زكربابناسق

ثنى أبوالزير انهسمعجابربنعبداللهيول

قالرسولاننةصبى اللعهليهوسل منرافىف النومفقدرا ى فابهلا.نيفى للشيطان

أن يتشبهنى و حدتما قتيبة ثنا ليث ح وثنا ابنرخ أخ_برناالليث
نأ
عنى الز بر عن جابرعن رسولالاللهلعهليهوس_لم انهقاللاعرانىجاءه
فقالانىحامت أن رأسى قطعفنا تبعهفز.جره النىدلىاللعليهوس-لم وقاللاتخبر
بلعب الشمطان بك ف المنام وضما عنان بنأنى شيبة فنا حر ير عن

ةىص
عللىيه وسم فقال
الاع.شعن أسنفىيان عن جابر قالجاءاعرانى االلاىنلن
فذا مكأن رأسى ضربفتد حوج
دفاتش:د
على أثره فقال
بارسولا ننهرايتلم

بإبلاخبر بلعب

الشيطان بهفى
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القيدواً كر الغل والق.دث ات ف اىلدين فلاأدر ىهوف الحدي ثم قالهان سير بن ئ
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روكنا ان راقم ثنا عبدالرزاق أخبرنامعمرعن انو
لبابهسذاناد
وقالى 1ل-كد يرثقال أبوهر برةفيكعبنى القي_د وا كرهالغلوالقيدثبات فالدبن |
ار
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وميد كرفيهالنى 1

و جدنن هه اس حق بنابراهم أخبرنامعاذبن هشام اننا أفىعن فتادةعن تمد
إن سار بن ء نأفهر برة عنل ى ص لى الثفعليهوس إوادرج ف امديث قوله
كالبل الفا مالكلام ل
نا

#ب بنمثنى واءن بشار قالا 6

0

8

بعين زا مانلنبوة

مد بن جع فروابوداود 2

ان حورب ثنا عبد الرجن بنمهدى كلهم عن شعية 2

وثنى زهير

ونا عبرد اللهبنمعاذ

واللفظ لهثا ألى نا شعية عنقتادةعن بننسمالك ع نعبادةبن الصامت
ةقاللرسولالتةطلى النهعليه وسلمرؤ باالمؤه.ن جزء منستة وأر بعينجزمن
النبوة وما عبيدالئةن معاذ ثنا أفى ثنا شعيةعن ثتاابلبناتى عن أنسبن

مالك عن النىدلى اللةعليه وس مذثل
لك ومسا عبدين جيد نا عبدالرزاق

أخبرنامعم رعن الزهطرى عن ابن المسيبءن أنىهربرة قالقالرسولاللهصبل الله
عليعوم /انرؤيالوهن حز ء من سّةوأر بعينسزاءو النبوة ييا
اءنالخليل

أخبرناءلى بنمسهر عن الا#ش 6

الامش ء ا

أسمعيل

وتنا ابنعبر تنا 6 2

نأىهريرة قال قارلسولالة ص

النمعليهوس ررقي

المسم براهاأوترى لهوفى حديث ابن مسهرالرؤياالصامة جزء من ستّةوأر بعينسزاً
من اثنيوة و عدا
أنىيقول نا

كىنحى أخبرناعبد اللهنيحى بن أنىكثير قالسمعءت

أبوسامةء نأنىهر برةعن رسولاص

وس
النهعليه

الرجل الصا جزء من ستة وأر بعينجزامن النبوة وعرننا

دن

قالرؤب

مثنى د

عماننعمر ثنا علىيعنىابنالمبارك ح وثنا أجدبنالمنذر ثنا عبد
الصمد نا حوبيعنىابنشدادكلاهها عن حىنن ألىكثير مو_ذاالاسناد

وحثنا محدبنرافع ثنا عبدالرزاق ثنا معمرعن مام بنمنبه ع نأنى
هربرةءن الن صل النهعليهوس_لم عثلحد يثعبد اللهنح ىبن ألىكثيرءن

أبيه
١

:

1
سول اننةصبى اللعهليهوسل يمقولالرؤ نامن الله واحخلمن الشيطان
داً نكرهفهلينقث عن سارهثلاث مرات وليتعوذمن شسرهافاتها
فاذارأىوشي
أنتضرهدفةالان كنت لارىالر و انق لعلىمنفجابهلوالاان سمءت هذا

الحديث فاأباليها و عرئماه قتيبةو>د ب رنعاعلنليث بن سعد ح وثنا مجد
اينمئتى نا عبدالوهابيعنىالثقى ح وثنا أبوكر بنأفىشيبة ثنا عتدالله
ابنمبركلهم عن حى بن سعيد هذا الاسناد وف حديثالثقنى قالأبوسامةفان
ك:تلارى الرؤءاولدس فحىديث اللمث واب عيرقو|لأبىساءةالآىخرالدت
وزاداءن رخ فروايتههذا اد يث وليتحولعن جنبهالذىكان عليه و صدئئ
ب أخيرفعىرو بانلرثعنعبدر بهن
ه بن
والله
أبوالطاهر أخ_برناعيد
سعيد عن أنىساءة بن عبد الرحنجع ن أقلنىادة عن رسولاللةد_لىاللةعليه وس
انهقال الرؤيا!اصالحة من الله والرؤياالسوء نمالشيطان غن رأىر ؤيافكره
منهاشيافلينةثعن يساره وليتعوذ بالئةمن الشيطان لاتضره ولاخير-ها أدا
راؤنبراأحىسنةفلييشرولاخبرالامن حب عنما أبوبكربنخلادالباهلى”
وأجد بن عبد اللهبن > قالا

د بجنعفر

كنا شعيةءن عبدر نه

الرؤ باكرضنى قالفلقيت أباقتادة فقال
ىكن
ران
اقال
لمة
تىسا
سنعد عن أل
اب

وك تكلتارى ار يراضفنى حتىسمعت رسواللله اصلللهعليه وسيقول
الرؤ باالصاخةءن افلالذهارأى  1-5ماحبفلاحد ث بهاالامني>حب وانرأى
ما

ينطان
_لهم
ثذيال
لعو
اوامت
راثا
عرهثل
شيسا
بكردفليتفل عن

وشمرها ولاحدث

مها أحدافائهالن نضره دنا قتببة نسعيد ثنا ليث ح وثنا ا/نرع
|يه وإ انه قالاذا
ةلىعل
له_
أخبرنا الايثعن أافىلز بيرعن جابرءن رسول اللله
رأىأحدةالرؤ بإبحكرهها فليبصقعن سارهثلاثا ولس_تّعءذبالله من الشيطان

ثلاثاوليتحولعن جتبهالذى كانعليه نا ممددبن أوعراللي ثنا
باخلتياق عن #دبن سبر ينعن أىنهر برةعن
عبد الوهاب الثقى عن أهوس
النىصلى الثهعليهوسم قاآذلا اقترب الزمانمكدر و ياالم تكذب وأصد فم
رؤ ي أاصد قف حد ياو ؤ ي الإ جزءمن جس وأر بعين زا من النبوةوالرؤ نا
#لاثة فرؤٌباالصالحة يشرى من اللةورؤ باخحز بنمن الش_يطان ورؤ باتماحدنىنه

المرءنف_هفان رأى |حدهماكرهفليةم فليط-ل ولا>د ث يهاالناس قال وات

((-89سم)  -اى)

كذابلاهاء اح
وفى ا_س-حج
د

اه

3

شه

ألا كلثئ ماخلاالنةإطل » مازادعلىذلك عننا أبوكر بن أقشببة
بكلاهماءن الاعمش
ثنا حفص وأبومعاو ية ح وثنا أبوكر يب ثناأبومعاو ة
ح وثنا أبوسعيدالاشج 'نا وكيع ثنا الاعمش عن أفىصا عن ألىهر برة.
#الجالرسول| نص اك لسر +6-5وف الرج-ل قيحايرهخبرلهمن

ال

مر ١ قالأبوى رالاأنحفصاليق يلر ؛به طرئنا محمد بن مثتنىو_#د

اببشنارقالا ثنا

د بجنعفر ثنا شعبةعن قتادةعن بونس بن جببرعن مد بن

سعد عن سعد ع انلى الصللةعليهوسم قاللانع:لى؛ جوف قي-دح؟ادر به
0

خيرم ن أنعلى شعرانا

دعن
ابن
طنا
اثع
نا لي

كمنوسلىءصعب بن الزبير عن أانىسلعخيددرى قبابلنانن نسبرمع راسوللله
عر جمشدفهال نوات كاك ال

مل تاوس اتاد را

|

خذ واالشيطانأواسكواالك_يطانلانيتلى” جوف رجل قحا خبرلهمن0
ف لمصرع

شعرا  59دئئن زهير بن حرب نا عبدالرحجن بن مهدى ء ”

عطهان بن بر «دة ء نأبيهأن النىد_لى اللهعليهوس_ قال
عنرد شير علقمة:دن مسلد عنس
ابلالل
(كتاب

الرؤريا)

من لعب باأتردشيرف ما"8

بده ىلامخثز درودمه م

يننة
واس<ق بن ادراهيم وابنعلى جمرجيعا ععنياب

سفيانعن الزهرى عن ألى0-1

م روالتاقد

والفظ لاع

تنا

 10باع وى عير و لقتري

قيت أباقتادة فذكت ذلك لهفهالسمءت رسولاللهد_لىاللهعايهوس 
حلتى

يقولالرؤ بان النهواجل من الث_يطانفاذاحلأحدم حامابكرهه فلينفث عن
يسارهثلاثاوليتءوذبالئة من ششرهافانهالن تضمره وحهتسًا اب نأفىعمر:ناسفيان
يىد وتمدبن عمرو]
عبن
سىا
عن تمدبنعبد الرحمن مولى]لطلحةوعبدر بهو ح
ابنعلقمةعن ألىساءة 5نأفىقتادةءنل
دض

ولاح ا

ق
يذكر ظ
صل انعهليوهسلم لوول

أركاالة باأعرى منهاغسير الىلاأزمل وعدن

حرمإة بنيحى أخبرنااون وه ب أخبرقبونس  0وننا أسحدق ناد راهيم وعبد

جنيد قالاأخبرناعمد الرزاق أخسبرنامعم ركلاه ماعن الزهرىعهذ االاسناد
أب

ولس ف حىد يمه أعرىمنهاو زادى <ديث يونس فليبصق علىيساره حينهب

من نومهثلاثمرات عدمًا عبدالله بنمسهةبن قعنب نا سلوانيعنى ابن
يد
بلالعن حسىعبن

قالسمهت أباسامة بن عب الرحون بقوالسمعت أبإقتادة |

/١ا؟
أخبر فخرىمةع ن بأبه عن نافعقالكانابنعمراذا اس:حمراستحمر بألوة
نرمطراة و بكافور إطرحهمعالالوة هقكاذل١ سكتاجنمررسولاللهصلى
التتايةوسدم 20

|د »_:قال
عمروالناةدوابنأى عركلا_#اعن ءنعب

ابنأىعر نا سفيان عن ابراهم بن مسسرةعن

رو والشر

عونا بهقال

ردفت رسولاللةصلى الئةعايهوس نوما فقا لهل معك من شعراأميةب نأنى الصات
 5قلت نعمقالهيهفا نك دنه سافقالهيه مأتسد ينهه سّافقالهيه حتى!

2

بدت وحد ثليه زهبربن سوبو أدبن عبد ةجيعاءن بنعينة ع نازاعم

امبسنمرة عن مرو ابلنثشر يد أويع-قوببنعادم عننالشر بد قالأردفقى
رسول اانهصب اللهعليءوسإ خلفهفذكرعثله و

بحىبن بح أخبرنا

ما
هدى
انمه
لون ب
كالرح
المعتمر بنسلهان ح وثنى “زهير بنحرب ثنا عبد

عن عمداللهبنعمد الرحجن الطائئى عن عرو بانلشر دعن أبيه قالاستنشد نى
اعم
رسول اللهصلىاللةعليهوسلم عثل حدا يرثرايم بن مسرةو:كلك ان كاد

وقح<دبيث!ءنمهدى قالفلقد كاديس ل فى شعره صدئئن أبوجه-فرحجدن

البماح وعلى بن حراالى_عدى جيعاءن ثر بك قالانن خر 0

نك

عن عبد املك بن عمير عن أفى سأمة عنأنىهر برةعنال:نى>-ل اللهعليهوسل

يمري كللبيد جه الأكنتمي :ماخلا اشةباطل

قالأشءه

د صدئئن جدبنحابن ميمون نا

در بدالخن جار

نا أبوسامةعن أنىهر يرةرقاسلوقلالاللهصلى اللهعليه وسلأصدق كلةقاها
شاع ركللس
ةند > آلا
و ص

معاد شاط  #2وكادأميةن1أو الستأنيسم

ء
ربن
بلك
مد ام
انئعدنةعن عب
ابن أنىعمر ثنا سزفيا

نأنى سامة

ابن عبدالرجن عنأنىهر برةانرسولالنهصل ابنةعليهوسم قالأصدق ددت قاله

الشاعر » ألا كلثيئماخلااشةاطل » وكادانأنىااصلتأنيسايو صرئنا
تمدبن مثنى نا جد ن جعفر كنا شعبةعء نعبدالملك بن عبيرعن أنىسامةءن

أنىهربرةء ن النىصلىاللهعليهوسل قالان أصدق دقداتلتّهالشعراء
ورئنا بحى بنبحى أخبرناحى بن زكري
يألاكل و:ماخ_لااللةباطل  +ص
عن اسراثيل عن عدد االكبن عريرءن أفىسامة بن عمدالرحجن قالسمعت آباهررة
> سول

اضصو اتمتلبعوسويشولانأسدى كةقالماشامركة لسبد

د كناب
اللنعر

:

نشذا

09

عودئنا أوكر بنأىشببة وأأوحكر يبقلا ثنا أبومعاوية ح وثنا
أبوسعيدالاشج :نا وعككيلاهما عن الاعمش بهذا الاسنادوق ح_ديتهما

ولايق لالعردب_يدهمولاى وزادفىح_دي ثأفى معاوبةفانمولا كاللهعزوجل

ثنا معمرعن مام بنمنيه قالهذ|

تضرسا #دبن راقع #نا عاملرزاق

ماحدثنا أ بوهر برة عن رسولاللهد_لى النةعليه وس_ل ن أكحارديثمنها وقال
رسولاللهةه_لى اللةعليهوس لم لإيقلأحد هماسقر ابطكعرر بوكضئر بك
ولابقلأ-د رف ولية ل سيدى ومولاى ولايقلأ-دم عوبسلدىي أقمتلىفتاى
فتاقغلاى » صما أبوكر بنأفىشيبة ثنا سفيان؛نعيينة ح وثنا
أوكر مدن العلاء ثنا أبواسامة كلا ماعن هشامعن أبب»عن عائشة
خيثت نفسى ولكن ليقل
قالتقال رسولاللةط_ النهعليه وسلملايقوان أ8حد
نفسى هذا جد

6

بتالى كريب وقالأنوبكرعن الننىهل اللهعليهوسل

.

ويد كركلكن

3

0

ذ جد منأة الوك نت

0

دنا

3
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| بومعاو نهموذ! الاسناد

د

دق

أنوالطاهروحرماة قالا آنا اءنوهب المعرق رسن عن ابن شهاب عنأق
امامة.ن سهل بن حنيفع

ياب استعهال
 :السك وانه

أطيب الطيب
وكراهة رد
ا[عغيحتان

والطيب

<د
وسل قاللايقلأ
هليه
اللهه_لىاللع
سول
انر
نأ بيه

حيات نفسى ولكن لية-ل لفست نفسى عد 0

أوكر بنالىش_يبة

َك

أبواسامة عشنعية انى خليدن جعفرعن ألىنضرةعن ألىسعيد ادر ىعن

االنلنئصهلعليه وس( لقكاانت امسأةمن بن اىمسرقثصييلرة تمشىمع امستي
طويلتين فإكذترجاين من خشب وخاها من ذهب مغلقمطبق م حشسته مسك
وهوأطيبالطيب فراتلبميرنأنين فليعرفوها فقالتبيدهاهكذ اونفض شعبة
عن شعيه عن خليد نجعفر
بده جنا حمروالناقد ثنا بز دانهرو ن

والمسشمر قالاسمعنا أبانضرة حدث عن أنىسع_,د الخدرى ان رسولاللهصل الل

يد
طسة
لط
ابك
عليهوسإ ذ كرا أةمن بناى الل تناعهامسكاوا ل
صما اوبكر بنأفىشببةو زهيربنحربكلاهصاعن المقرى' قالأبو بر نا

أبوعبدالرجن المقرى* عن ستعيدبنأنىأبوب ثنى عبيداللة .نأنىجعفر عن
عبدالرجن الاعرج عنأف هىر يقالقالرسولاللهدلى النةعليهوسل من عرض

لار ذهفانه خفيف الحملطيبالرَ دئئ هرون بن سعيد ]:
عليهر حفان
و أوالطاهريل ان عسى قالأجد ثنا وقالالاخران أخ_برنا |ءنوهب

اخبرف

5

د
8

المغيرة بنعبه الرجن ع نأفالزئاد عزالاء-رج عن أفهر برةان

ور قاللايقوانأحد يامخيبةالدهر فانالله

ول القت

كما جر برعن هشام عن |بنسسير بنعن

وبرنب
حير
ْ هوالدهر د صدتئ زه

ا أنىهربرةء ن النى صل اللهعليهوس_م قاللاف_موا الدهرفاناللههوالدهر
 >» :صئنا ججاج نالشاعر ننا :عبدالرراق

ينر
س اب
عن

ا

بن عنأنىهر برةل

أ_يرنا ممعءهر عن أنوب

إب كراهة

ل انهيوسم لانت

د|
ككمم
وااس

 :دواد رفاناللههوالدهر ولابقوان حد لل5عنبالكرم ف ناالك رمالرجل كرما
ْ  -حدنسأ عمروالناقد وان أنىعم قرالا ثنا سفيانعن الزهرى عنس_عيد
! ع نأىهر برةء نالنى صل العاهوس لمقاللاتقولوا كرملتقت

الموّهدن دن

ب
حيرربن
زه

جرعن هشام عناانس_ير بنء نأى
ثنا ب

هرةعن التبىهلى اللةعليه وسل قاللاتب_ ١ +العنبالكرمفان الكرم الرجل
 1ب
3

الم 0

زهير :نحرب # .نا علىءن حفص

الاعر جعنأفىهر برة ارس واه
 5م فأعاالكر قلت الوم نا
نار ال

ناا

ثنا ورقاءء نأف الزنادعن

اعيرس

اشوا

بن راقع كا عدالرزاق أخيرنا

لليه
عةص
هلل
لولا
لرس
د كن أبوهر برةاعن

ع5نب
وسلم فذ كرأحاديثمنها وقالرسو لاللهد_لى النةعليههوسلايقولألا<د

التكرم انا

الدكرمالرجلالم عرسا عخلشىشبنيرم أ+برناعسى بن يونس

ئةل
اعلقم
وعن
نحوب
عشنعي ة عنسعماك بن

ه
يلله
لى ا
عىد_ل
يهءن الا
عن ب|

وسإقاللاتقولوا الكرم واسكن قولوا الحرلةيءنىالعنب وح_دثنيه زهير بن
حرب ثنا عثمان نعر ثنا شعيةعن سماك قالس_معت علقمةبنوائلءن

حنبلة
للع
اا ا
وولو
 ١أبيهأأنالنيسب التةعليه وس قاللاتقولوا الكرمولكن ق
ا« صدثنا بحى بن أبوب وقتيبة وان حرقالوا نا حتفيل وغؤان عسرءن

| العلاء > نبأيع أننىهر يرة أنرسولالتهمل اللهعليه وس قاللايقولنحأدم
نقلغلاى وجار ينى
عبيسادلفوكنلا نكامالولكلي
 7سد وأم كلع
ن أفىصا
وفتاى وفتانى و عدتئ  .زصبر بنحورب ثنا جر برعن الاحمشع ع

نعأنىهر برةقالقالرسولالله صلى اللةعليهوسل لمابةوان <_د م عبدى

لكلءهبويداسكن ليقلفتاى ولايقولالء_,در فىولكن ليقل--يدى
فاكل

بإب حج اطلاق
لفظة العبد
والامة والمول

والسيد

514
ئ
العبد خب ناوقلنراقم5

وعدن دين راقم وعبد بيج

عبت الرزاق أ برنامعمر قالقالالزهرى و_-دثنى جيد 'نء_.دالرجن عنأى
هربر ةة عن رسولاللهدبىاللعهليهءوسلم يعنى حدديث عشام 'نعروة 0

باب فصلساق”

البهائم الحترمة.
واطعامها

ةرءن
رىه
فع نا اعلبرزاق أخبرنامعمرعنهمام مبننبهعن يأل
دابن
ر
اللنىصلىائنه عليهوسلنح ود ثهم  43ا

قتدمة بنسعيد ع نن مالكبن أ د

ف]م|اقرى” عليهعن سمى مولىأفى:يحكرءعن أنىصا السمان عنأبىهر برةان

عشطكش
لقا
اري
هنط
لليعشى
عارج
دينه
رسولالنهد_بىانلةعايدوس-م قال

فوجد بثرافتزلفبهاف شمربم خر سجفاذا كاب يلهثيأ اكللثرىمن العطش فقال
الرج-ل لقد بلغهذا الكابمن العطش مدلالذىكان بلغمنى فانلزلمثر فلا خفه

ماءثمأمسكه بفيهحتىرق فس ق الركاالللفهشلكهفغفرله قالوايارسولاللهوان
دجا اك نأىشيبة

لنافىه_ذمابهات لاجرافقالق لكر

] أبوغالدالاعر عن هشام عن دعن ألىهر برةعنال وس انط

عسانهمنالعطشسفنزعت
اناصياة بغيارات كابافى بومحار «طيف بب_ثر قدأ دل ل

لهتوقهافغفرطا و صما أن الطاهرأت_برناعب_دالله.ن بوأهخيرق جر ير

هر برة قالقالرسول
ىعن
فر ن
انلأبسوبختياقعن د بأنسي
احبانزم ع

ياطبيف بركيةق كدادقله العطش اذر نهبتمن
اصلل_هلى الهعليه ونس يدها ك
ع(اكلابالفاظ

نه * د صئّ
بغايانى اسراثيل فنزءت موقها فاستةت لهىهفسقتهاياهفغفرأط
نوالطاهرأجد بن عرو بن سرح وحوملةبن>حى قالاخيرناا تنوهب ثنى بوفنس

وقيرهاي
باب النهبىعن
سب الدهر

عن ابنشهابا -برقى أبوساءمةبن عبدالرجن قالقالأبوهر برةسمع ترسول

اللكصبى النعليه وس( يقولةالالنهع زوج ل يسباب نآادملدهر وأناالدهن بيدى
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أخبرنامالك كلهم عن
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الصواف ح وثنا اسدوق بنابراهيم
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' شها تعن -جزةوسالابىعمد اللرهن حمرعن عبد اللهبنعمرأن رسولاللهه_لى
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و عئماه بىحبن بحى فالقرأتءل ىمالك

عن ابنشهابعن عمد اللهن عامس بنر ببعةان جمرخر ج الىالشام فاماجاء سرع

بلغهأن ال بواءقدوقع بالشام فأخ_برهعبد الرجن بعنوف أن رسولاللهص_ل الله
عليهوسلم قااذلاسمءتم بهبارض فلاتقدمواعليها واذاوقع بإرض وأنتمبها فلا
عُرجوافرارامنه فرجع تمر بن الخطاب»ن سرغ وعن:ان شهاب ء نساين [

بابلاعدوى

عمد اللهان عمر اااتصرف ناماس مئ

د يرتث عبدالرجن نعوف
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ولاطيرة ولا

أبوااطاهر رحرماة بنحى واللفظلافىالطاه رقالا أخيرناا بنوهب أخ_برق بونس

هامة ولاصفر

قالاءنث-هاب خدثنى ابوسامة بنع_,دالرجنء نأفى هر يرة-ين قالرسولالله

ولانوءولاغول
ولابوردعكرض
خبى مصح

دلى اللةعليهوب_إ لاعدو ىولادفرولاهامة فتمالاعرافىيارسولاللهفابالالابل

سكونفالرم لكأنها الظباء فيسحىء البعيرالاجرب ففيبدهخالفيجر مها كاها
قالفن أاعلدىاول .وصدئئ تدب نحاتم وحسن الاواتى قالا ''نا يعقوب
وهوانن ادراه-يم بسنعد

كنا ألىءن صا عن ابن شهاب أخبرق أبوسامة ن

عبدال رجن وغيرهأن أباهربرةقالان رسولالنةصلى التقعليهوسل
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ولاطبرةولاصفرولاهامة ؤقالاء راف بارسولاللة مل _-ديث يونس
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عمد اللهن عبد الرجن الدارى أخبرنااأوالمانعن شعيبعن:الزدرى أخرق

سنانبن أنى نان الدؤلىأن أباهربرةة قالقالالبى صلالهعليه وس لاعدوى
فقاأمعرانى فذ كركثلحديث يونس وصا وعن شعرس عن الزهرى قال د ننى

العاف هين بداءنأخت كرأنالى دلىاللةعليه وسلم قاللاعدوى ولاصفر ولا

هامة دص ؤم أبوالطاهروسرءإة بن حىوتقاربافى اللذظاقالاأخ_برناائن وهب
أخيرني دوس عن| بن شهابأن أباسامةبن بعد الرجن.نعوف حد نهأن رسول

لهلدةلعليه و سلقال
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صلى اللعليه وسلم مصم تألوهر برة بعدذلاكء ن قولهلاعدوى وأقامعلىان
لابورد رض على مصح قالفقالالحرث :نأنى ذباب رهدوابنعمانىهريرة ول

كنت أسمعك يأباهر برةتحدنامع ه_ذ|الحديث -ديثا "ترقدسكت عنهكنت
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دواعلي» واذاوقعبارضوأنتممهافلاحرجوافرارام» :قال أمداللهعر ن
قم
الطاب |تصرق وَعزكنا اسعدق بنابراهم و-_#د بن راقع وعد بن جيد

قالابن راقع :نا وقالالاخران أخبرناعبه الرزاق 1خبرناءمعهر مهدأ'لاسناد
نمو<_ديث مالك وزادق حديث

معمر قالوقاللهأيضاارات
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فلا رجوامنها فرارامنه واذا كانبارض فلاند خاوها صكئئ  3دين حاتم
كأخبرناإن بيع أخبرف تمروان ديناران عام بن سعداخديره
 0تحدبنب ر

أن رجلاسل سعد نأنى وقاص عن الطاعون فقال| سامةن ز بدأنااً_برك عنه |

قالرسولاللهه_لى النهعليهوس( هوعذ اب أورسز أرس|دالنةعلى طائفة.ن بى
اسرائبب ل أوناسكاتوااقبلك فاذاسمعتم بدبارض فلائد خاوهاءلم» واخذالدها

عرلجيوكفالمانهافرارا و صما أبوالربسيلعبان 'نداودوقتيبة نس_عيد
قالا نا جاد وهواينز بد حَ وثنا أنوبكر ن اق شدية ما سفيان 'ن
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شدعمية سمءت هشام
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النةصلى اللعليهوسلمبتحوحديثخالد »* صسًا زهير بن حر بواس<ق

ابنابراعيم قالاسحق أخبرنا وقالزهير والافظ لهثنا جر يرعن الامش
عن أفىالضحى.عن مسسروق عن عائشة قتالكان رسو لاللهةد_لى اللةعليهو سااذا
اشتكى منااسان مسحه عينه تقالأذف الباسرب الناس' واشفأ نت الشاى
لاشفاء الاشفاؤك شفاء لايغادرسقمافاساص ض رسولالله ص لى اللهعليهوسل
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ابنأنىعدى كلاعصاعن شعبة ح ونا ألوبكرنأى شيبةو ابو بكربن

خلادقالا ثنا حىوهوالةطان عن سفيان كلهولاءعن الاعمش بانشادج بر
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قال ابيد بالناعصم
رجلى للذدىع_:د رأسىماوجع الرجل قماطلبوب طقبالهمن
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باعائشة والله لكان ماءها نقاعة الحناء و-١كا نكلهارؤسالث_ماطين قالتفقلت
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ع

أناس مالنبهودفةالوا السامعلي كي أباالقاسم قالوعليكم قالتعائشةقلت بل
للسذامام فقال رسو لاللهصلاللهعليهوس بإعائشةلانكوق فاحشة
اا
عولي
الت ماس عت ناقالوا فقيان أولبسفدردد تعليهمالذىقالواقاتوعليكم
ااملشابهسذاناد
رقابهنيم أخبرنانعل 'ن عبيك ثنا ال
صرثناها ابسح
غبرابه قالففطنت مهم عالشةفس”نهمفقالر.سول|نلهد_لى اللهعليههوسلمهياعاشة

انلاب الفحش والتفحثشوزادة لنازللهعزوجل واذاجاؤك حيوك يمام
يك بهاللهإلىخرالاية دكئ هروننن عنم_دالله:وتاج بن الشاعر”قالا 'ثنا
حاج ن#دقلقالابنجر م لبوق أنوااربوالسحمع عار ن تدان
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باب مين حق

على

الملوس على

أفىشدية نا عفان كنا عبد الواحد بن ز باد نا نان ع

الطريق

رد

والاتى علىالقاعد والقليل علىالكثير * حرثنًا 00
03

ل

ان عبد اللهدنأنىطلحةء ن أسءقال قال بوطلحة كناقعودابالافزية تتيحدث 3

اة ا
ؤاءرسول الى اعللليههوسل فقام علي
مئاف
للك لالس الصعدات اجتنبوا
|

حالس الصعدات فقل:ا!نماقعد نالغيرمقاعبادسنانتذا كرو قتاحلدام
ثالافادوا

ةهاقل:ايارسول النهوماحقهاقالغض البصرور
اادلسل
كاموح
لسن
ا م طشنا

سو بددن سعيد نا حفص

بن مسمرةعن ز بددن أسٍعن عطاء بنع يسارعن ألى 3

سءيد الخدرى عن النى صلىاللّةعليهوس_لم قالايا 5لاوس بالطرقاتقالوا
بارسول اللةمالنا.دمن جالسنا نتحدث فههاةالرسولالله صلى اللةعليهوس لم ١

وجلاسالطر حيققهقالوا وماحةهقال غض البصروكف الاذى ||
عمال
ففاذاأنت
طاا

اولرسدسلاموالامى بالمعروفوالنهى عنالمسكر عدائنًا بحى بن بحى ثنا ]
عب
دد ا
العز
ل بز
ميندلى

باب من حدق

المسل للسإرة
السلام

ح واننا تمدبن رافع نا ابنأنىدديك عهنشام

||

نعنىادن سعدلا مصاعن ز يدبنأسإ مهد الاس_ناد  5صن حرملةدن > ىّ

أخبرناارن وهب أخ_برنى بونسعن| بن شها ب عن أدن المس بان أباهربرةقال

قالرسو لاللةص_ يدري

و ال 1

 0ح وثنا عبدبن

جمد ثنا عمبد الرزاقا خيرنامعمرع ,ن الزهرى عن ابن 25نأفهر برة

قالقا رلسولالنهصبى النةعليهوسلخجستحبلامس| علىأخيهرذالسلام ونشميت

العاطس واجابةالدعوةوعيادةالمر وياضتباع النائزقالءبهالرزاق كان معمر

يرس ل
اهذد| يعن الزهرىفأسندهصىةعن ابن المسببعن أىهر يرة عانا
حى بن أدوب وقتيدبة وابن #رقلوا ثنا اسمعيلوهواينجعفر عانلعلاء |
عن أبيه ع نأنىهر برةانرسول اللهصل اللهعايهوسم فالس !للعلاضل 1
ست قيل ماهن يارسول الله قالاذالقيتهفسإعليه واذادعاك فأجبه واذا

بإب البى عن
اشتداء أهل

الْكاب بالسلام
وكيفيردعليهم

استنصحك فانصمله واذاعءطس كمد اللهفثمةه واذاصض فأعد هواذامات

:

فاتبعه»ه حدسنا حى بنحى أخبرناهشيم عن عبد اللهبنأفىبكر فقالسمعت

|

ا

ل

ح وتى اس معيل د سالم نا

انرسولاللهصبب الله |
هظم أخبرناعبيد اللبهن أنىبكر عنجدهاً0
فقواواوعلي؟م حصنا علدَاله
!قالاذاس] علي أهلالكتابعلكوب
7

77
ر
7
ج

77777

ان

نخافا
رآهرسولانلةص_لى اللةعليهو سل قال وأعل اتنتكقارق لطعتتنه عله
و

ال

تارود 01#اسل الاي من ناجل البضرد عدت

حزملةبن حى أخيرناا بن وهب أخبر نىبونسعن ابن هاب ان سهل دنسهد

الساعدى أخبرهان رج-لااطلعء ن يدرف بات رسولاللهد_لى اللهعليهوس_م
لطول عاسبق افك ةوسك مرق «رجلبهرا أسهفة اللهر سول اللهدلىالله

لك
ذبه
يات
عرطع
الو لراعران”ك تنظ

ااعجعلاللهالاذن من أجل البصر

وطائمًا أبو بكر بن أفىشيبة وتمرو الناقدوزهير بحنربوا :نأنىعمرقالوا

ثنا سفيان بنعيينة ح وثنا أبوكاملالخدرى ثنا دعابلواحد
ابنز ياد ثنا معمركلا ماعن الزهرىء وسور

هدس

الىصب ى الله

عليهوسل موده اللتثووس حنسا حى بن حى وأأبوكامل فيل
ّندية بنسعرد واللفظ ليح وأنىكامل قاليحى أخبرناوقالالآخران
ق حدسا
اودن

نا جادينز دعن عممد ابه بن أىبكرعنأنس:يون مالكأنرجلااطلعءن

لهعايهوس-ل فقاء اليه عشقص أومشاقص فكا فىأنظر
رى اصلن
باعضلكن
راسلولالله دا_لللىهعليهوسلم خدَله ليطعنه هرسا زهبر بن حرب نا

ينلعن به ع نأفىهر برةعن النىد_ل اللهعليهوس ل قالمن
أحر س يهرء
اطلعفىبت قوم بغ_براذنهم فقد حل طمأنيفقوٌاعينه 0

ابنأىمر 1

سفيانع نأافلزناد اعلناعرجع نأنىهر برةانرسولالله صل اللهعلي»
اة ففقاًتعينهما كان |
صته
حذف
ْ وس قاللوانر دازام عار-بكغيراذن تق
عليك

م ن جناح  0دنا قتدبة بن سعيد

رك بز ددبن زر يع  2وثنا

أنوبكر بن أفىشيبة ثنا .أس_معيل اللعااة لاز ناعن إوزنن
حنرب
زهبر ب

طون

نا

بإب رناظلفحأة

وق

عن مرو بن سعيدعن أفىزرعة عن

جر بر بنعبدالله فالسالك رسولاللهد_لى اللهعليه وشساضن عا ةرالفمحاة

أنا عب_دالاءلى
فاصى أن أصرف بصرى صومائسًا اسحق اينابراهمخبر
وقالاسحق أخبرنوكيح نا ضفيانكلا ها عن بونس هذا الاسنادمث له

ا

ممى
عكر
لبنم
ابة
دن عق
زوق

'نا و

”نا أبوعادم عنابن جز .ج ح وثتىحمدبن

كنا ابن جر بج أخبرق ز يادانثابتامولى عبد الرجن بن

سمعأباهربر ةيقول قالرسول اننهصبى انه عليهوسليساالراكك
ودآ <-يره انه

(كاب

السلام)
باب الم

راكب على
الماثىوالقليل

عالسىكثير

اذ
حسبيان بنحريث أبوعمار 8

الفذ-لى دن هوسى

ع نأفىبردة عنأ موسىالاشعرى

أخ_برناطا<ة بن بحى

قالساءاً دوموسى الى عمر ١ن الاطان فال

ال

السلامعليكهذاعيداللهبن قدمسفلبمأذنلاققالالام عايهكذا ؛وو
السلامعليم هذ االاشعرى تمانصرف

نهالردوا

ردواعل"

عل

ؤاءفة ال

٠

١ياا١

باااباموسى ماردك حكناق شغ لةالشمعترسول! لقصل اينعهليهوسبم يقول
الاستئدان_-:لاثا فان أذنلك والافارجع قاللتأتينىعلى هذا
وفعات

دامنةه والافعات

فذ هيا تومومدى قالعمرانوحد ددنةتحد ومعد_دالمنير عشيةوان/

حد

دفكهاانجاء بالعشى وجدوه قالياأباموسىماتقول قدوج_دت قال ]
سيرود
نعفىبق 0ب

قالعد ل قالباأباالطفيلمايقولهنذاقالسمءت

رسولا للهةد_لى

ا

اللةعليهوسل يقولذلك )ا بان الطاب فلاتسكوئنعذاباعلى حاب رسولالله
صلى الله عليهوس-لم الستحان الله |اماسمعى افا حنيت ان تلت ركاذ

عبداللهبنعمربنتمدبنأبان' .ننا .على بنهاشم عن طلحة بن ي ىحب|هاذلاسناد
غميرانهفققهالل,اأباالمنذرانتسمعتهذامن رسولاللةد_لى ابنهعليه وسلم
فقالنعفمتلساكن باادن اعلخذطااببإعلى داب رسولالةط_لىالتمعلي.و_ل |

بابكراهةقول

وم بذ كرمن قولع رسبخان اللهومابع_ده

د

ين

د

بن عبد اللهبن عير

المستآذن ناذا

 5عبداللهبن ادر يس عن شعبة عنم#د بن النسكدر عن جار بنعبد الله ٍ

قيلمن هذأ

قالأتنتالننى صب اللهعليه وس( فدعوت فقالالنىص_ل اللهعليهوس لءن
هذاقلتأنا قالنفرج وهو يقولأ نان نا حى بنحى وأبو بكر بن
ألىث_يبة واللفظلانىبكرقالبحى أخبرناوقالأ بو كر ثنا وكيععنشعبةعن
مد نالملكدرء حابر

دق على

ا

0

ا

فقَالم ه _ذافقلت آنا فقال(|* ىك لى اللفعايه وسل أناأنا و جد مأة اسعحدق
ابن ابراهيم كنا

البى بن ميلوأنو عاص العقدى 2

ودنا 2د

بن منى

زكبلمهم عشنعبه
تنى وهب بنجر بر ح وى عبدالرجن بنشمرثنا
بابحر بمالنظر مهذ|الاسناد وفى <-د يم مكأنه وذلك د صرينا حى بنحى و#دبن رخ |
فغىبيستره
أ خبرناالليت والافظ ليبحدى  3ونذا قتدبة بن س_عيد و 5ليشعن ابن |
قالا
شهات ان سهل
صل

بن سعد

|!ساعدى

أخيره انرجلااطلعى جرف بابرسوالابه آل

[اهمعايموس[ ومع رسوكإيتقش فى
ابنةعليهوسز مدرى

حك

بدرأبًن 4.ؤاما
ن

راه
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أذنلك والافارجم قالأنىوماذاك .قالاستأذنتعلى عمر بن امطاب مس
ثلا
فسا
تث م
ل يؤذنى فرجءت جممّتها ليوخملفدتعليه فاخ_يرتهجانئىت
أممن فسامت”:لاثا اننمضرفت قاقد سمعناك ونحن حيئ ذعلنىفشاغولما
كناد سح بوؤد نقكال[ ممسادتت كاسمعتر .سول الئةص_لى التمعليهوس_لٍ
ى اهفذقالأ فىبن
عهدللك
قفاولالةلاوجءن ظهرك و بطنك أولتأتينيمن س
كعت قوائلهلاايقوم معك 1ل دنا ماقم باأيات_عرد دقمدت حتى ادك ع1

فقات قدسمعتر سولاللفصل اللةعلي» وسلمقوله_ذا مثا نصر ن
عاللىحهضمى ثنا .شر يعسنىابن مفضل نا سعيد بنيزدد عن أنىنضرة

عنأأنبىساعءيوداسنىأ

فىبا عبمرفواساتأحذندفةاثلمراس_تأن الثانية

تقال عرثنتان أماستأذن الثالفةفةالعمرثلاث لفيارت فاديعهفرذ فال

انكانهناغئ حفظتهمن رسو[اللهد_لى اللةعليهو سل فهاوالافلاحعلنك

عظةقلاأ بوسعيد فاتانافقال ألمتعاهواانرسولاللةصبالله عليهوسل قال
الاستئذان ثنلاثقالؤء_لوا يضحكونقالفقلتأنا #أخوم الى_إقدافزرع
بهةفلعاقوناه فقالهذ || بوسعيد حرنجًا
تضحكون انطلق فاناشر كك فى هد
عد دن مثنى وادن شارقالا ثنا _#دبن جعفر ثنا شعبةعن ألىمسامةعن

أفىنضرة نعأفىسعيد ح ونا أسمدبنالحسن بن خران شلا اشماءة نا
سُعيةعن ار برى وس_عد بن بز كبلداهما ع نأف نضرة قالاسمءناه حدت
عن ألىسعيدادر ى ععى <

رت لسر بن مفضل عءَنْأفىمسامة و دئئ

مسدبن حاتم ثنا حى بسنعيد القطانءنابنجر بم ثنا عطاءعن عبيد
ابنعمبرأن أباموسى لذن

علىع رثلائافك” نه وجدهمثةولافرجع فقال

جمراتسمعصو تت عبد اننهين قدس اذ نوالهفدعى به قالماجلاك على ماصنهت
قالانا و

قاللتقيد نن علىهسد |بينسة أولافعلن فرج فانطاق الى

حلس من الانصارفةالوالايئ هد لكعلىهنا الاأصغرافقام أبوسعيدفقال
سهلم
اصللة صل اللهعولي
لأ
لجمرخنى علرى"سهذوامن
| ذكناافوقصابه
افسواق
للص
اا
أطاق عقنه

ضما مد بنبشار ثنا أبوعاصم ح وثنا

ث_ اننا النضر يعنىاين شميلقالاجيعا ثنا ابنجر جبم-ذا
رنيبن
ح_ي
حس
ثطاقعنه الصفقبالاسواق حسما
ضدررأ
الا نادنحوهولم افكلرفنىح

251
واللفظ له ثثنا عبدالوارثع نأفىالتياحعن أمنسابن
لك قالكانرسولالنه

صلى الثعاره وسلأأحسن الناسخلقاوكان ىأ يقاللهأ بوعمير قأأاحلسيءقال
فطوافالفحكان اذاجاء رسولاللةصب اللعليه وسل فرآه قالأباعميرمافعل
النغيمقالوكان بلعسبه » #عمسا ممدين عيردالغيرى ثنا أبوءوانةعن

أفعىنمنا عن أنسبنمالكقالقالىرسول التمصلى اللعهلبهسلياببى.وحدنا
أبوكر بأنىشيبة وناأبنى عر واللفظ لعابمنأرنقىالا ثثنا ,يبدزبن هرون |
 2اسمعيل ب نأنىخالدعن يننأفىحازمعن المغيرة.نشعية قالماسأل

رسولاننةصلى انلةعليه وس اً_-دعن الدجالأً كثرماسالته عنهفقال ىأ ىنى

لن يضرك قالقلتانهسم بزعمونانمعهانهارالماءوجبال
نهمب
ءيناصبك
وما
لوننعهلىمن ذلك ماما أب وبكر بنأنى شيبةوابن ميرقالا
اأه
الح#دبزقال هو
كنا 0

 2وتنا سر بن نونس نا م

 2معنا ا

ابراههم أخبرناجر بر  2ولق تمدبن رافع ف أبواسامة كلهم ع٠ناسمعيل

|سنادولس فى
هاذلا

يالباستئذ

_<-درث سدم

أى بنى!لافى  -ديبز لدوح_ده

فولالى سب اننعايدو

00

ب عدت عمرو بن #د بن كيرالناقد "نا

يند
عرب
يبنفة عسنبس
صيد
خلبيز
نة ثنا وال
ينيبن
عيا
سف

قالسمعت

أبلاسعخيددارى يقول تكجدالسابالمدينةىحلس من الانصارفأتانااًبوموسى
فزعاأومذعورا قلناماشانك قالانعمرارس لالى أن آدّيهفاتدتبابه فسامت
ثلاثافم ١ردعلىفرجعث فقهالمامنعك أن تاتنا فقلتانى أتسّكك فسامتعلى
بابك ثلاثافر:ردعلىفرجعت وقدقالرسولالله صب اللهعليهوس لاذااستآذن
أحد كثلاثاةم يؤذنلهفليرجع فقالجمرأةقمعليه لييئةوالاًوجعتك فقالآنى

ا الفومقالفاذهب ظ
رنا
غلتآ
كلاش يعمد !وم قالأ بوسعيدص ق
به عدئنا قتدبةنسعيد وابنأى عرقلا ثنا سفيان عنيز يدبنخط_يىفة
مر 1

دبن أنترف حديث
وزاا
بهذا لاسسناد

ا

دهت ال
ه
فقمتمعف
بوسعيد
قال

عدن أبوالطاهرا <<_يرنى عبد اللهبن وهب بى حمرو بنالحرتث

ربقو لكنا
همعأياسعيدامد
عن كير بن الاشججان بسمر دنْسعد 1-3دثه أنس

فىجاس ع دأى بنكس فى أبوموسى الاشعرى مغضبا<تى وقف فالا اندم 13

اد
أهل
حسم
دعمتك رساوللالللهعصلليءوسم يقولالاستئذان ثلاثفان |
اذن

'

لفق
هليهوس منهافوضعهفى جره
عليهوسللييحذكه فأخذهرسولاللةصلى اللع
صلىالله

“مدعاغرةقالةالتعائشة فكثناساءة نلمسهاقي لأهنانحفدضغها الصمقهافى فيه
ماءوهوابن سبع سنينأوكان ليبايع رسو لاللةدل الله
نج
وصلىعليهوسمادعمد الله

عليهوس_ل وأمسه بذلك الزبر فتسمر سول انلهلىاللهعليه وس( ين رآهمةيلا
اليه مبابعه صشسًا أبوكر يبتمدبنالعلاء ثنا أبواسامة ع نهشامعن بيه
عبن أسماء انهاحجات بعب_داللهبن الزبيرعمكة قالتنفرجت وأنامتم فانيتالمدينة
فنزات بقباءفولدنه بقباءمأندت رسولاللفصل اللهعليه وسم فوذ_عهفى جره
مدعا بغرةفضغهام :نفل ف فيهفسكان ولتئ دخ_-ل جوفهر بق رسو لاللهده_لى
النقعليهوسل محنسكهبالعّرةثمدعالهو برك عليهوكانأ مووللودولدفى الاسلام
سا

أبوبكرإن أىشيبة ا

خالذبن خاد عن على بن مسهر عن هسام بن

عروةعن أبيه ع أسماء بنت فى رانهاهاحرت الورسولاللةد_لى اللةعليه
وس وى على يعمد اللهبن ال مرفذكرحو -دي ثألى اسامة 22

أو كر

الاق شية ثنا عبداللةبن عير ثنا هشام يعنى ابنعروة عن بيه عن

عائشةآ نر سول اللصلىاللعهليه وسكان يوقبالصبيان فير ك عليهم و حشكهم
ا

ألوبكرإنأىش_يبة نذا أبوخالدالاجرءعن هشام ءعن أببهعنعائشة

قات جنا بعد تهبنالبيزر الى|!:ملاعل
ل
هن س
»ا طشن _-#دب
علينا طلءها
فى صرم

وهر حنكهفطلمناكرةفعز

القيمى وأبوبكربن اسحققالا ثنا ابن

 2-0وهو ان مطرف أوغسان

اس أبوحازم  -ن سب#هل 0

معد التق ادر نأ ىأس_يدالير سول اللةص_لى الهعليه وس_( حينولد
فوضعهالنىص_لى اللةعليه وس على'كذهواف

عليهوس-ل ب
ادوس

اصن فلهاالنىد_لى الله

بينبد بهفامسأبوأس_يدبابنهفا .هلم ٠نعلىنفذرسولالله 0
هليه وس
ه لىاللع
يفاس_ فاق رسول انل ص
كاكرو

فقال بن الصى

فالأ بوأسيد قألبناهيارسول الله قالمااسمءقال فلانيارسولالله قاللاولكن
اسمهالة_در

فسماه نومئذال_ذر

عبدالوارث ثنا أنوالتياح

كك

أبوالربع سلوانبن داود العتكى كنا

القن بزمالك ح وثنا شيبانين فروخ |

لشفا
قالانأخنعاسمعد« الئةعزوجل رجل تسمىماك الاملاك زاادائنأفى شيبة

سىفيان مشل شاهان شاه وقال
لعن
ااش
قال
فىرواتهلامالكالااللهعزوجل فال
أحج#دبنحنيل سات

أباعمروعن أخنع فقا

وضع 0

دين راقع 50

عبدالر زاق أخبرنامهمرعن صمام ءنمنيهقاله_ذاماح_د ثناأبوهر برةعن
رسولانتهد_لى

ياب أسصباب

عليهوس_ل فذكر أ حاديث منها وقالرسولانلهص_لى اللةعليه :
الت

وس لأغيظ راجللعللهعزوجل بومالقيامة وأخبثهوأغيظهعليه رجلكان
ياسملىاملمكلاك لامالك الااللة » #عرسا عب_دالاءلى بنجاد ثنا جاد
انس أمة ء نثابتاليغالى ء نأنس /نمالاك قالذهبت بيعم-دالئةن أنىطلحة

ولادنه

الانصار ىال رسول السو انهعتصويم سيره ورشولانتةص ل اننهعله

وجله الىصاح

وسل فىعباء مهنا بعبرالهفقاله_ل مععك »,رفقات نعفناولة--هعرات فألقاهنى

حنسكه وجواز

في+فلا كهن ”مفغرفاالد بىفحه فىفيه فعل الصىيتامظه فقالرسولاللهص_لى

ا

فمسيمه لوم

الندعا هوس( حب الانداالع د

ا

كنا أبو,بدكر إن ألىشيبة

نا بزيدينهرون ثنا انعون عن ابن سير بنع ن نس ننمالاك قالكان

النسمية بعيد إبنلافىطاحةبك تك نر ج أبوطلحة فقبض الصى فلمارجع أبوطاحة قال |

ألله وابراهيم

دسام أسماء

الانبياءعلييم

00

مافءلابنى قالتأمسسايمهواسكن مماكانفقر تال

هالعشاءفتعشى أمأصاب

الهلدلله |
أبوطاحةأتى رسولال

ماح
صى فاس
منها فامافر غ قالت واروا ااص
عليهو  2فأخبرهفةالأعرستم الليلة قالنعاقلاللهمبارك ط-منا فولدتغلاما

فقاللىا بوطل<ةاج له<تى تألى به البى دل اللهعليهوس_لم فانىبهالنى دل الله

عليءوسمو نعثتمعهعرات فاخذه!ا :دلق ابدعليهوس فقالأمعهة قالوا
نعركراتفاخدهااك نبىكل اللهعليهوس( فضغهامخ-ذهامن فيه فعلهافىق

الصبىل”محشنك وسوادك انه عزتنا ت-دبن بشار نا -جادينهس_عدة ثنا

اإنعونعن دعن أنس بهذهالقص ةنحوحدر ثزبد عدئنا أبوبكر بن
ألىشدبة وعبدالله ن برادالاث_عرى وأبوكر سقالوا ثمنا أبواسامة عن بريد

عن فى بردة عن أمفىوسى قالولدلىغلامفاتدت,هالننى صف اللهعليه وسملم
فسماهابراه-م وحنكههرة عدئنا ابلنكموسىأبوصاط نا شعيب |
يعنىابناسعدق أخيرتى هام نعروة ثنى عروةننالز بسروفاطمة بنتااندر]

ابنالز ببرانم-اقالا ترأجستماء بأنتىبكر_إن هاجرت وهىحبلىبعب_د الله

ا
4
٠٠:1

5١
1

سكت بعدعنهافرقل شيأ قبض رسولالنةصلى التفعليهوسم وأرنهعن ذلك نم

أرادعمرأن,نهى عن ذلك مر د  0أجد بن حذءل و زهب رن حوب ود باإسبتحباب
إبنمثنى وعبيداللةءن سعد وحمد بن بشارقالوا ثنا بسحىبعبيندعن عبيدالله تغيير الاسم
أخبرنا نافععن ابن تمران رسولاللهصلى اللنةعليهوسلم غيراسمعاصية وقالأنت

يواد

بن

ري أو بكر بن الىشدمه ف امسن
جملة قال جدمكان عن
و 0
موسى اننا جمادبنسامة عن عبيداللةعن نافع عن اربنانابنة لعمركان اسم برّة الى

الناقدواءنأن ىعر واللفظ لعمرو قالا ثنا سفيانءن -#دبنعبدالرجن موى
| الطاحةعنكر سعن اعبنباس قلاكانتجوير بةاسمهابرة فول رسولالله
تابه عرسم

اسمهاجو

وفى <ديثابنأنىسمر عن
أ

شعمة وتجدبنمثى وتمدن

زنب وجو برية
ونحوهما

بر نه وكان كر 0أنيقالخرج من عخدبرة

.ب قالسمعتانء.س
بشارقالوا كنا

ان أنىمهونة مي أبارافع 0 :

#د بن جعفر

2

وك

نا شعم هه

عن عطاء

نأفهر برة ح ونا عسددالكدن

معاذ ثنا ألى ثنا شعية ع نعطاءبنألى ميمونة ع نأف رافععن أنىهريرة
ْ 0ش

كن اسبيارة فقيليك نفس_هافسماهارسول النّهس_لىالنةعليهوس

ز ينب ولفظ الحديث طؤلاءدون !بنبشاروقال!بنأنى شيبة تنا مدن جعفر

عشعنبة صدكئئ اسدقبن ابراهيم أخبرنا عسىبن بونس ح وتنا |
||أوكريت ثنا أبواسامة قلا ثنا الولدبنكثير أخبرنى دينع رو بن
||أعطاء_<-دثتنىز ينببنت مس 1قالتكان اسمى برة فسمانى رسولاللهد_لى الله
هابرة قسماهاز ينب
ستمحش
عليهوسل ز دن قالت ودخلت عليهز يونبابن
| صرئنا هو الحاف ينا هام بنالقاسم ديا اللنت عن بز يدبنأنىحبدت

مدن عرو بنعطاء قالسميت! بتتى برةفقالت ل ز بتنأبفنىس_امةان
|أعن
ْ راسوللاتنهلعللىيه وس_ل نىهعن هذ الاسموسميتبرةفقالرسول الله
صل النهعليه وسلما أنقسكاللأعل بهل البرمم فقالوام نسميهاقال
2

د

0

م

دل وأبوبكر

باب نخصرم

التمى علك
ظ ع

0

ا

اللسويل اطع

وا

الاملاك وعزك»

الملوك

رف
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|

نابةنغير انهم
بيث
عثليحد
عنر وحبنالقاسم عن تمدبن المدكدرعن جابربم
كبرذولانتعمكعينا صوانما أوككر بنأنى شدبةوعمروالناقد وزهير بن
حرّبوانن يبرقالوا نا سفيان نعيشةء نأبو بعن #د بن سير بن قالسمءت

اللغررةيتولةال ابوالقاب لل التجاري | يسواا
لوعنأل جر رعوارشلسيعت

0

عن أبيهء

سهاكرت

3

د نوا كنتى قال

الور وك

عنحلتل

ا

زلا عو الف

كنل

دا

أنلحراونن فقالوا انكمتقر ؤنياج تهير ونومومى فحلبق يكنا
سمت
قد
وكنبافاماقدممتعلى

ءليهءوس_لم سألتهعن ذلك فقالانهمكانوا
رسولالنهصلى الله

يسمون ا نبياهموالصامينقبلهم * حالما ا
قالأبوبكر كنا

ا

معدور بن ساهان عن الركينءن! بيهعن سمرةوقالحى

أخبرنا

المع مر نسلهان قالسمءت الركين حدث عن أبيهع غن سمرة إنجندب قالعهانا
ول آن نه
لليه
رسوكا ننسو الع

0

بريه
زفيهنا

داحو يسار ونافم
"الم ا ب

قتسة ن سعي دا خيرناجر برء ن الركين بنالربيع ء ناسهدعن سمرةن

اول فل
يسار
اك ر باحاولا
هليه وس ]لانسمغل م
جلك ب قالقالرسول النهصل اللع

ل.ن
لراعن
هصو
لافنا ديلا أجد بنعمدالله ن ونس ثنا زهير ثنا من

عر بيعءن ميلةعن سمرة بن جندب قالقال رسولاننهصل النةعليه
يساف ن
وم أاحلبكلاء االلىلةأر ١بعسمعحان اللهوالجدللهولاالهالاالةوائ أاكر
لاإيضرك بامين بدأتولاتسمينغ_لامك يسارا ولار حاولانيحا ولاف فانك
ا يكونفيقوللااماهنآر بع فلاتز بدن على وصثشنا 3

إبنابراهم أخبر ف

جرير ح وى أميةن سطام نا يزهبنزريع كنا

عنفر
جد ي
رو حوهوابنالقاسم حَ وثنا حمدبنمثبى واءن بشار قالا نذا #

أخبرناشعبة كلهمعن منصو ر بإسنادزهيرفاما<_ديث حور

دوخ فكيماةه

حدرث زهير بقصتهوأما<_ديث شعيةفليس فيهالاذكرتسميةالغلام ولميذ رق
الكازمالآربم صدكنا مد نأجدبن أبىخاف نراوح أخيراانجرع
أخبرق أبوالزيرانهسمع جابربنعبد اللةيقولراداى صلى اللهعل_0
ينهى عنأن نسمى معنو :بيركةو أذ و يسارو بنافمو بنحوذلك مرايته

أله(
دا فقاثالانكنيك بر سولالله-تىنستأمصس هقالفاً نأ فقالل انه ولدلىالللغلام
فسميتّه د ابارسولالتةوان قوىآبوااأن كلوق نهحق تتا ذانلى الصليهعايه

وس( فقالسمواباسمى ولاتكنوا يكنيتى فافمابعئت ق|اسأمقسم سك 2
أ رفاعة

اطيثمالواسطى أخبرنا<الديعنى ااطحانعن ح-صين بهذا الاسناد وميد كر

كنات

اقم يس و عائنا أنوكر بن أفىشسسة كنا وكيععنالامش

ح وثى أبوس_عيد الاشيج  5وكيع ا الاعمش عسنام بنأبى المعدعن
حابر بنعء_دالله لا

كلاسا

وسل ولاتكنوا
دوب]ف ب ا

ىا
ول
رءةا
كروا
بكنبتىفانىناب والقاسم أقسميحم وف

تكتنوا وصثنا أو

مرت كنا أبومعاو يعن الامش وذ |الاسناد وقالفاء-اجعات قاسماقم

ينك عرئنا مجدينمثنى ود بن بشار قالا ثنا يدبن جعفر ثنا شعبة
سمعت قتادةعن سالمءنجابر بنعدد اللهانر حلامن الانصار ولدلهغلام فارادأن
الاو

ات

عله سالفالا حسات الانصار سسمواياسمى

 1تكنوا كنشى د عدنا أنوبكر بنألى شبية وخ#دبن مثنى كلاهما ع ٠ن جود

رنو إنجبلة ثنا _#د يعنى
ممدب
تى ت
إن جعفرعن شعبةعن منصور ح وت
إن جعفر ح وئنا اءنمثنى ثنا ابن أنىغد ىكلا ماعن شعيةعن حصين

نم عن سام
له
كها
أجديعنى ابنجعفر نا شعبة عن سل
وثنى بشسر بخنيخارلندا
ابنأنى المءدعن جابربنعبداللهعن النويقاتعل وم  3وثنا اسحق
إنابراهم النظلى واسحق بمنصورقالاا خبرناالنضر بشنميلاخبرناشعية عن
قتادةومنطصو ر وسلمان وحصين بنعبد الرجن قالواسمعناسالم نأنى الحعدعن
حابر بنعبد اللةعن الننىصل اللهعليهوسل بح وحد يمن ذ كرناحديثهم مَنْ

قبلوف حد يثالذضرءعن شءبة قالو زادفيه <حصين وسامان قالحصين قالرسول

النّهصلىاللعهليه وس_|ن|ابعت قاسم قسمبنكوأقانلسالوقاناقسافمأق.م
6
3

١
«6

,

و
0

0

عر والناقدو#د ين عبد الله ن عبرج.عاعن سفمان قال مر و

ثنا سفيانبنعيبنة ثنا ابلنمسكد رآنهسمعجابر بنعبدالنهيقول وادارجل
مناغلام فسماهالقاسم فق انالانكنيك أبالقاسم ولاننعمك  0النىلىصالله
| عليهوسلفنك رذااتلهفقال أسمابنك عبد الرحن دعن

أمية بنبسطام تنا

اسا
بزبديعنىابنزر بع ح و
لثنى عللىبنكار ثناال اسمع2ي3ليعنىحابفننعليةتكملهمدا|
اي

0

لش
ارا
الكاسسيات

ملنخرق * د دكن زهبر بنحرب ثنا جريرعنسهيل,نالى |
أشعارهن ا
ىر برةقالقال رسو لالنةصبى اللهعليهوسلصنفان من أهل 1
صالحءعن أبيهعن أف ه

العارياتالمائلات
الممنلات

اميلاتمائلاتر ؤسهن كاسنمةالبختالماثئإة لابدخان النة ولايحدن
عار تم

باب النهبىءن

ر حهاوانر حهاليو جدمن مسيرة كذاوكذا » صئمًا ,مديانلعلهبن عبر

التزوير فى

 5وكيع وعبدةعن هشام بنعروةعن أبيهعن عائشةا نامس أةقالتيارسولالله

اللباس وغيره

مقيعطنى فقالرسول اللهصلى اللهعليه وس( المتشبع مالم
جاأعلطا
أقولانز و م

اب
ناط
ذمسي
امعه
كقوم
النارلأرهما

البقر يضر بونمهااائاس ونساءكاس_يات

والش_بع مما يعط كلابس نوبىفزور صدثنا جد بنع_.دالله بنعبر ثنا عيدة نا هشام
 ١نعط

عن فاطمةعءن أسماءجاءت امسأةالىالنىلى اللكعليهوسم فقااتانى ضضيرةفهل
على جناح أن أتشبعمن مالز وئ عماليعطنىفقال رسولاللههلى اللدعليهوسل

إنأبنىة
شرب
المتشبع يمالميءط كلابس ثوبىزور عدمًا أبوبك

هنا أبوأسامة

ملااعن هشام املذا|سناد
ح وثنا اسدق بنابراهم نا أبومعاوبة ك
بوكداب

الاداب*

باب النهىءن
التحكنى بك

القاسم وبيان

ماإست<ب من

الاسعاء

*

دكن

أنوكر يب دين العلاءواءن أىعر قالأبوك ببس انا وقالان

قسال
ألىعمر ثنا .واللفظ لدقالا ثنا ومانيعنيانالفزارىعن جيد عن ن
نادىرج ل رجلابالبقيسع إأبالقاسم فالتفتاليهر سول اننةصلىاللهعليهوسلم
فقالبارسوا لالنهانى أعنك افادعوت فلانافقالرسولاللهء_لى أبلةعليهو سم

تسمواباسمى ولاتكنوا بكننتى عرثئ ابراههم بنز بادوهواللقبسيلان أنا
عباد ءنعباد عن عبد

اللهبن جر وأخشنهعند اللةسمعهممهماسنةآر ح  5بعان

مقالقالرسولالنهه_لى اللهعليهوس_لم اناحت
ومائة>.دثان عن نافععن |بنج ر

أسمات؟ الىالتهعمدالله وعبدالرجن عندسًا عمان نأنى شبية واسح<ق بن

 ١براههم قالعئمان نناا وقالاسحق

انا جزبرءن منصورعن سامبنأنى الللك

عحنابر عبد اطقالوليار:جلطالعلاةفسماءتخ ادعمال لوقوية لد

|

عليهوسلٍفانطلق بابنهحامهإ علىظهرهفأق به النىد_لى الله
باممرسول|للة صلىالله
كسمى
مت
جد افةاللىقوى لاند
لىغلامفسميته
عليهوسم فقاليارسول النهود

ولاتسكتنوا بكنبتى فااأننماقاسم أقسمينكم عمسا هنادين السرى ثنا عبرأ
عن حصين عن سالبن أنىالجءدعن جابر بن عندالله قالولدارج-ل مناغلام فسماه

1:

شا
قالةد خلتعلىامىأاةلعندهفر ركلفاءتالبه قعالتمارة شتا فقاانا

لوكانذلك إنجامعها صائنا بمندمةنىوابن شار قالا ثنا عبدالرجن
وهوابنمهدى ثنا سفيان ح وثنا ممدنرافع ثنا بحى بنآدم 0
بر

مفضل وهواءنمهلهل كلاحماعن منصورق هذا الاسناد ير
مات
ش_ل
امفض
لدوبث
اى ح
غبرانفى -د دثس_غفمان الواشهات والمستوشمات وف

والموشومات و ع ئناه أبوبحكر بنأنىشببة دنس
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الى

5
فهتكهبيده عدثناه حبىبنحىوأو بكر بنأفىشببةوزهير بنحرب جيعا

عن ابنعيبنة ح وثنا اسحقن ابراهيموعبد بنميدقالا أخبرناعبدالرزاق
اس
نشد
لاان
اثهم
أخيرنا معمرعن الزهرى|ماهدلاس نادوفىحد

عذابالميذ كرا

من عوطتسا أبوبكربن أنىشيبةوزهير ىجحريعبا عن|بنعيينة واللفظ
لزهير نا سفيانبنعيينةءن عبد الرج نبنالقامع نأبيهانه سمععائفة
لى رسولالنهص_.لى اللعهليهوس( وقد سترت سهوةلى بقرامفيه
تقولدعخل
تماثلقاماراههة كهوتلون وجهه وقالياعائثةأث_د الناسعذاباعد_دالله بوم

تهعائ>فةطعناه شعلنامنهوسادةأووسادتين
للل
اقا
هينون قخا
الذ
ضة ا
ييام
الق
دن

جددن
رعب
لعن
اية
#د نمثى نا مدان جعفر ثنا شع

بنالقاسم

قال سمءت القاسم نحدث عن عائثةانهكان طانوب فيه تصضاو برمد ودالى

له يهف اليهققال نوبه عنى قالتفأخرته
وهعلي
سهوة فسكان النىعسلال
ؤهلته وسائد و ماه اسحقبن اإراهم وعقبةن محكرم عن_..عيدبن
عأعس  8ونناه اسدق أخ_بر :أبوعام العقدى جمعاعن شعرة مهد االاسناد

صداننا أبوبكر نبأفىشببة نا وكيععن سفيان عن عبد الرجنبنالقاسم
عن بيهعن عائشةقالت د خل

النبىك_لالعللهيهو س علىوقدس_ترت عطاقره

نصاو برفاء<اهفات_-دتم:هوسادتان

و صئنا هرون؛ن معروف ثنا ان

وهب نا عمرو بنالخرث|نتكير ١حدثهانعبد الرجنبالنقاسم حدثه

هوبر
انأيامحدثهعن عائشة زوج الننىد_لىالنهعليه وس إامهنضبتستراتفصيا
فدةتيانلرجل
طالعتةه وسا
فزعقه ق
خل رسو لالله صلى اللهعايهو سل فن
قد

افمىجلس حينئذ .قالكر بيععةطبانء مول بنى زهرة أفهاسمءت أبات_#ديذكران
عانشةقالت_5كان رس.ولانته د_لى ل|لعلي» وسإ يرتفقعليهما قالابن القاسم
لافال لكنى قد سمعتهبر يدالقاسم م
نحمد صنا ىبن بحى قالقرأات

عملاىلك عن نافععن القاسمبن د عن عائشةانهااثترتغرقة فيهتصاوير
فاماراها رسولا للهصلى النهعليهوس /قااملعلبىاب فليدخل فعرفت أوفءرفت
فوجهه الكراهية فقالتيارسولاللهأ توبالىالله والىرسوله فاذاأذنت
فتقالرسولالله صل اللعهليه وس_لم مابالهذهالغرقة قالت اشتر ,تهالك تقعد
عليهاونو.هسادفة ال رسولاله د_بىاللةعليه وسلان اب هذه الصور يعذ بون

ا
فذحن فنىهب لاتقيصاو برثقلت

لعريداللاهخولاق الع اناق اسار ١

قالانه قالالارقا فنوىبتسأمعهقات لاقالبلى قدذ كرذلك صما اسحق

اننا اهم أخ_برناجر برعن سهيل بنأنىصاط عن سعيدبن يسارأنىالحباب
مولى نى النحارءن ز بدين خالدالحهنى عن أنىطاحة الانصارى قالسمغت _شوال

النقصلى النهعليهوسلم يقوللا:دخ-ل الملا-كة بسافيه كا ولاتماثيل قالفأنت
عائشةفقاتانهذ اكبرتاالنذىد_ل الل عهليه وسلمقاللاند خل الملائكةبيتًا
فيدكاب دالايل فهل سمءت رسول اللهد_لى اللهعليهءوس_إ ذ كرذلك فقال تلا
واحكن سا_-د :سكماراأيتدفعل رأبته ترفجىغزاة فأخدت#طافسترته على
يفه
دهه
الييباب فأماةق_دم فرأى ااأغطعرفت الكراهيةفى وج

حتى ا

أوقطعه وقالاناللهل باع ناأن نكسوا اخارةوالطينقالتفةطعنامهوسادتبن
وحشوتهما ليفاة-ل لعب ذلك على صدئئ زهير نحرب

5نا اسمعيل بن

ابراهم عندعاود عن عزرةءن جيد بن عبد الرجن عن سعد ان هلدامعنعائش :ة

قالتكان لناس_ترفيه تثالطائر وكانالداخ_لاذادخ_ل استقيله فقاللىرسول

اللهصلى اللعليهوس حولىه ذافىكالادخات فرأيتهذ كرتالدنياققات
وكانتلناقطيفة كنانقولعامهاحر برفكانلسها حدثنيه دن
هبر
ينى
ف مث
دان
اقال
ززاد
واس_
انأ ىعدىوء_.دالاعلىمذا ال

مثنى ثنا
بدعبد الاعلى

بنشأيبة
فما سولالله اصلثلهعليب»هوسل بقطعه دسا أبوكر ى
قدمرسول
و 0إمسقالا ثنا أبواسامةعن هشام عن أيه عنانث »-قتال

اللفصلى النهعليهوسلم من سفر وسقدتر تعلى بإفىيدرتوكافيها لخيلذواتالاجنحة
فأممى فنزعته وهدئنًا أ و كر بنأفىش يببة ثنا عبدة ح وثناه انو

يدة
ثلسعفى
يادو
داس ن
حاال
نذا وكيعهذ
مندور بن الى صن| جم  0ابراهم بن سعد

وقدم من سفر صودائنًا

عن الزهرىعن القاسم بن_#د

عنعائثة قالتدخ لعلى رسولالنهد_لى اللهعليهوس| وأنامتسترة بقرامفيه
صورةفتاون وجههثم تناول!استرفهتكه مقالان من شه الناسعذ ابابموالقيامة
ايلذثءن_مهون كلاق الله دك

حرمإةبنيحى أخ_برناابن وه خ_برلى ٍ

بونس عن ابن شهاب عن القاممبن _دانعائشة_-دثتهآن رسو لالنهصبى الله ١

لوى
“عليهءوسإ دخلعليهامثل حديث ابراهم ن سعدغيرانهقالثامأه
قارلىام

|

وي.رهي>سسد

51

حزملةبنأ_بحرىناابن وهب أخ_برنى يونس عن ابنشهاب عن اابلنى_باق
انعء_دالنله نعياس قالأخبرتى ممونة أنرسولالله صلى اللعه ليهوس_لم

أصبعويوماو!ججافقالتميمونة بارسولاللهلة_دإستنكرت «يئتكم_:ذاليوم
قالرسولالله صلى

اللهعايه وس

مان جبر يل من دغدقن أنبلقانى اللىلة

لازر الك
ف يلقنأموانئةماأعام قا ق
نه

كار كانحت

نطاط
ف

وس «ومهذلاكء ل ىذلك
اف عليه

لنا وص بهفاحرج م 21ل دمدهماء وضح

فكائة فلمأمسى لقيهجبربلعليهالسلام فقالهقد كنت

وعد تنىأن تلقانى البارحة

قنالكانالحائياالص_غبرو ترك
صت
ق
جن ديا ب
ابقلا كلاب
وس بومتنغس
كلت اطاط

الكيير 0

حى بن عى واانو كر نال شيية

وعمروالتف قد

بنيننة
واسحق بن ابراهيمقاليحبىواسحق أخبرناوقالالآحران ثنا سعفيا
بناس عن أ ىطلدةء نالنبىصلى اللهعلي»ه
عن الزُهرىعن عمد اللهعن عاب
وس

اتدخلالملاسكة بيتافيكلب ولادورة دنئ
قالل

انوالطاهروحرمإة

اإنحى قالاأخبرناا بنوهب تاوق وش  2نان شهاب عن عبيد اللهن

عبداللهنعتبة أنةسمعاعنراس يقولس_معت أياطاحةيقولسمعءترسول

النقد_لى اعللهيه وس ل يقوللاتد خل الملائكةيسشافيهكاب ولاصورة و اماه
اسحق بن ابراههم وعب_دبن جيدقالااخيرناع_.د الرزاق خبرنامعم رعن الزهرى

|الاستادممل حددث يوس ود ةكاالاخناز افلاف_ناد حرم قتدبةن

سعيد ثنا ليشعن بحكبرعن بسر بسعنيد عبنزخبادلد عن أنىطلحة
للةعل هو سل اندقالان رسو لاللهص ب الله عليهوسل
صا حب رسولاللةال ص

اقلالمالنا_:كلاند خل بيتافي > صورة قالسسرتماشتكى ز يدبعد فهذناءفاذا
بعالدىدس_ترفي_+صورة قالفةاتاعبيدالله المولاقر يب ميمونةزوج النى
مأعه
ميتدالسله
صل الله عليه وس |أخلبمرناز بد عن الصور بومالاول:قال عب

أرق ممروبن
حايلناقرالقمفىثوب عدت أبوالطاهر أخبرنااينوهب ب
]| الخرثان كير بن الاشج حدثه أن سير نس_ءيد _-دثهأنز بادنل خحالهدنى
.حدثه ومع سمرعبي_د اللهالمولانىأبااطنايدة_-دثهان رسولاللهد_لى الله

عليه وسإقاالللامتدلخالائكة بيتافي» صورةقال سسرغرض ز بدبنخالدفعدناه

510
كلهم عن اعبينينة حوثنى أبوالطاهروحر.ملبةن نحىقالأاخبرناابن وهب أخبرى |
ونس  8وثنا اسحق بنابراهيم وعه_د بن جد قالاأخبرناءد الرزاق |

بابالنهبى عن
التزعفولارجال

أخيرنا رمعكملهم عن الزهرىبهذا الاسنادثال » .عدثنا بحى نبحى ]
وأبوالر بيعوقنسة ن سعرد قالحىأ خبرنا جادينز بد وقالالاخوان 'شنأ

جادعن عبدالعز بز صبهنيب عن أنس بنمالك انالننىد_لىاللهعليهءوسل

نهى عن التزعفر فالقتنية قجاالديمى للرجال وتنا أنوبكر ناق
شسة وعر والتاقد وزهير بن حربوانن عيروأبوكر يب قالوا نا اسفل
وهوا بن عل منع
باب ى م

لد وان صهس عن الم قالنهى رسولانلهد_لى الله

عليهوس ل أنبتزعفرالحل ع حدما حى بن بحىأخ_برناأوخيمةعن ألى

الشعر ونغيبر الزببرعن جابر قتاى.لأنىقافة أوجاءعامالفتتح أوبوم الفتعمورأسه ولحيته
مثل الْدُعْامالعامة فأمر اوقا داق تاه

قالغ_يرواه_ناشئ

ار

جنابر ن
أبوالطاهر أخيرنا عبد الله.ن و«هبعن ابنجر م ع نأفالزبيرع

متسمكة ورأسهوححيةه كالثغامةبياضًافقال
عبدالله قالأت بأنىقافة بفو

بإب فيخالفة

 :سول ثعبل انعهلهوسم غ_برواه ذا شئواجتنيوا السواد * و عدئما

الهودف الصبغ

حبى بن بحىوأنوبكربن ألىشببة وتمروالناقد وزهير بنحرب والافظ ليحى
أ قالىأخبرنا وقال الآرون ثنا سفيانابن عيينةعنالزهرى عن ألىسب لس

بن لاتدخل 7

الملائكة ينافيه
كلل ولادورة

وهس قالانالهود
وسليان 'نيسارعن أنىهربرة أن الددىكل اللهعلي
والنصارىلايصبغءون ن افلفوهم عمو سويد سعيد ثنا عبدالعز بز
يعنى ان ألىحازم عن بيه ع نأفى سامةبنعبد الر دن عانئشةانها قالتواعد
رلل ننه صل الدعابس  0دلعليهالسلامفساعةيأنيهفيهخااءت تلاك الساعة

ومبأنهوف بددعصاف القاهامن بده وقال باحاف اللهوء_ده ولارسإوتم التفت

فاذاجروكات> تسر يرهفةالباعاةمتىدخ-لل هذ | الكلب ههنافقالت والله
 0بتفاس به فز جغاءجبر بل فة ال رلساوللهد_لى اللهعليهوسلم

واعد تنى لست لكفتأت فقال منعنىالسكلب الذىكان فىيتك نالااند ل
ساف

كار ولاصورة صثنا اسحق بنابراههم الحنظلى أخبرناالخزوى

 5وعيبعنأق حاز بمهذا الاندناد أن

بل زعدريوا ل النهصلىالله

عل_هوس--لأنيانيسه وذ كرا -ديث وإيطوله كتطويبلبن ألىحازم عد

و

ا
عن الاعش عن أقر زين :قالشرج اليناالور نز قضرب بد هعلى جمهته

لحل

6

سيد

اللفعليهوس رمبشولاذا انقطع

رسولاللهص ل

فلاخرى حت يصلحها وحدثنيهعلى بخرنالسعدى
شسع أحدك فلاش ا
نىهر برة
 0كلا نشي ما الاعين عن افرزين وأفصا عأف
عَنَ النىص_لىالنهعليهووسيممهدا المعنى

نا

د

قتدبة بن س_ عرد عَنْ

ن حأدرانرسولالهصي اللهعاي-ه
مالكبن نس فجافرى” عايهء نأف الزبير ع ع

وسإنمى أنيا ل

نىعفل وا ندةوان
 0عت

وأنحتى فىثوسواح_دككشفا عن فرجه ةن
زصار

كا

أو الزدسر ع نجابر ح

وكنا

1

شهلا اصماء

كه

بن توس

باب اشهكال

الصماءرالاحتياء
توبواحد
فى

ا

احيرا الوحي

رسولاللهصن اللهعليه وسل أوسمعترسول الله
قال
ع نأف الزببرعن عابر قال
صل اللهعليهوس_لٍ يقول اذا انقطعشسع حدماوا

فىنعلواح- -دةحتى إصلح شسعه

ولاعش فق خم

7ا

0

ا

د

م مكل قلاكشس

واحد ولااكل
قتسة نا

شملهولا

ليث  8وكا

باب ف 0

الاستلقاء على

ل نهى اا ْاصاءاا

رىه
ظتاق
احدىرجليه عالىاخرى وهو مس
هعل

 0واد وأن برفعل

وطتما اسحق بنابراهيم

وت#د بنحاتم قالاسعحق أخيرنا وقالاءنحام ثنا .ددن بكر

أخبرنا

الظهر ووضح
احدى الرجلان

على الاخرى

رنى أبوالزبيرانهسمعجابربدناعلبنه بثح!دنالنىد_ل الله
خرببج
بأنج
نهل واحدولا>تب فىازارواحد ولاتأ بكشلمالك
عليهوس] قاللامش ف
 :ولاتشهل الصماءولا ضع احدى رليك على الاخرىاذااستاقيت وه

اسع قن مندورآخ-برناروح /نعمادة فى 22

انندزعن انأ نالا حسِن

عن أىال سزرعن جابر 'نعب_داللهان النىصب اللهعليه و سل قاللاستلقين
دك

يضع احدى
نم

رجليهعلى الأخرى د

0

عىن حى قالقرأت

اسء نعبادين كيم عر مه> انهرأى رسول|للةص_لى الله
هبن
عملاىلك عشنا
عليهوس! مستّلقوافى المسجد واضعاا <_دى رجليهعلى الأخرى ا

عحى

اإنيحى وأبو بحكر بن أنىشيبة وان ءيورزهي ربنحرب واسحق بنابراهيم

إت ف الموده
الاستلقاءووضع

احدى

الرجلان

على الاحرى

م

ونس عناسنيان عن! أنس بن مالكان رسولاللصهب العثليهوسللبسخاتم ئ
فص ةفقبينهفيه فصحبشى كانجع لقم -هممايلى كفه د طئن زهر بن

حرب :نى:اسمعيل بن أنىأو يبس #نى س_اماننن بلال عن يونس بن بز ند

عاب فى لس

بن
ةيث
ح حد
لمثل
طسناد
هذا الا

ى
دبن
هجن
م الر
اجام الخنصر  5عد

مدناالليسسرى

يحى * و عدن أو كر نخلادالباهلى

نا جناد قسلة عن ثاتعنلمنلإ كنياج 1

النىد-لى| للهعامهوس --فى هذه وأشارالىالخنص رمن بدهالسسرى  0صدكئئ

باب ف الى

#دتنع_,داننهن عيرواأبوكر,دجسمعاعن

عن الحم ف

انادر يس قالس_معت عادم نكايبعن أف بىردةعن علىقالنهانى يعنى |!نى

الوسطىوات

نامها

ابن ادر يوساللفظ لانىكربرب نا

دذلى اعلللهيه وسإافنأىجهلذ خهاتأمىوالتى تاليلهيد رعاصمفالىأثىنتين

فه
عثيانل
لالد ف
وتهاق عن لس الفسى وغن اولضمنعالئر #قالفام
مهامن مصروالشام فهاشبه كذاوأماالمبائرفشي اكالننتسعااءدلبعولتين
على الرحلكالةطائف الارجوان ا

اإنأبىعر  1سفيان عن عاصمبن

كليبعن ابنلانىمومى قالسمعت عليارض|ىللهعنهقذ كرهذا الحديعن النى
وثنا امبندنىواين شار قالا ثنا #دين جعفر
صلى اللهعليهوسلبندوه ض
نا شعبةعن عاصم نكلي قالس_معت أبابردةقالتمءت علىبنأنىطالب

اليك أونهاق يعنىالننىد_لىاللعهليه وسلم
أخيرنااً

جره ييا حى بن >كى

بوالاحوصء نعادمبنكل سعنعبر د قالقالعلىنهانى رسولالله

صلى اللهعلءدوس أن تتمفى اصسبى هذه وهذه قالفأوماالى الوس_طى
ياب ماحاء فى

الااتعال
لالاسستكار
من النعال

باباذا اتتعل

فليبدأ لين
واذاخلع فلبيداً
والشمال

ينب
شة ب
والتى تلمها » دن س_ام

ثنا الحسن نأعين نا معقل

|

عن أفىالزببرعن جابر قالسمعتالنىصلى اللعليهوس_ل يقولىغزوةغزوناها
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إنجريج و زكريإناسحق قالاأخيرنااًبوالزبيرانهسمع جابر بعنبداللهبقول
أخبرقا أبوجيدالساعدى انهاالذي سل الناعليهونب بقد حابن عثلهقالوم
بذ كرز كرياقولأنى جد

لايل  5يمر

عر نأ شببة وأبوكر يب

بإب جسبواز

شرب اللإن
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يعسنى ابنالفضل الحدانى نذا تمامةيعنىاين حزنالقشيرى قاللقيتعائشة

فسأاتراعن النديذفدعت عائكةحار بحةث_يةفقالتسل هذ دفانهاكانتتفيذ
لرسولالنةص_لى التمعليهوسل فقالتالحيشية ك ننبتذألهفىس_قاءمن الليل
وأوكيهوأعلقهفاذا أصبحشربه»-:ه ودسًا #دبن مىاثلعنزى ثنا عبد
الوها ب الثقىعن بونس عن امسن عن أمهعن عائشة قالتكنا ننم لرسولالله
ىقاء بوكأعلاهولع زلاءننبذهغد وةفيشمر بهعشاء وشيده
صلى اللعهليهوسلف س

زفم
انأ
حىاب
عشاءفيشر بهغدوة طمائنا قتيبة بنسعيد ثعنبادالعز يزيعن
عن أنىحازم عن سهل بنسسعد قالدعابوأس_ .د الساعدى رسولاللهص_لى الله

عليهوس|فىعرسه ف كانت إمىأنهيومئدخادمهم وهى العروس قال سهل بدرون

مسقت رسولاللهه_لى اعللبيه وهل أنتقعت لهتمرات من الليلفىتو رفامااً كل
سقده أنأه وحداننًا قدي بن س_عيد ا

تعقو ب يعنى| بن عمد الرج نععنأنى

حازمقالسمعت سهلايقو لأ ىأنواسداكفى سوا تال اق

0

دعا رسول اللةصل اللهعا.بهوسلممله ولريقل فامااً كل سقمهاباه د دئئن جد
ممى دنا ابنأفىصم أخبرناد يعن أياغسان فى أنوحازم
ابنسدهل ع م
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عن سهل :وهنا المدكرةالق ورين جار ار

عليهو -ل ممن الطعام أمائتهفسةتهتخصهبذلك دن تمدبن سول القبعى
وأبو بكرب ناسح قالأبوبكرأرخبرناوقالا بن سهل نا بن أنىمسبم خبرناتجد
وهواين مطر فآ بوغسان |خبرقى!أبوحازم عن سول :بنس_عدقالذ كرارسولاننه

صلى اللةعامه وس -لامسأة من العرب فأعصسامانت أن رمتل الهاهارسل الها
ققدمدت فنزاتف أجويق ساعد ارجرسولابنةسل المتعليةوس

د
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أمشكسة رأسهافاما ظهارسول اللّهصلى اللعهليهوسلقالت
فدخ_لعلمهافاذااص ة
أعوذباللهمنك قالقدأعذ تك منىفقالواطها تدر بن من.هذ افةالتلافةالواهد!|

رسولاللةد_لى اللهعلوسلم جاءك ليخطيك قالتأنا كنت شق منذلك قال
سهلفأقبلرسولالنهصلى اللهعليهوسلميومد <تى جاس فىسقيفة بنىساعدة

ذم! افلقادسحسةيهم فيهقال
هو وأصحابه لقاملاس_قناله لقالفأخرجهتط

دكح
لهلقذل
اناس
أبوحازم فأخر جل

فشر بنافيه قالثماستوهبه بع_دذلك

عمر بنعبدالعز يزفوهبهله وفروابةا فىبكربناسحق قالاسقةناياسهل
 5حت ددا
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كاقريلفلعه قالنم و صاثنا أبوبكر
فليتبمنهاحرماهلاآفخرةه اللب قه
ابن فىشيبة كنا عبدالله بنمير ح وثنا لين عبر اق

ثنا عيندالله

لابن رانرس كاسم لاله عايدودرقالمن شرب اجرف الدذم

لربشسر بها والأحرة الاان شوت دنا ابن أنىمر ا سام يشان

عن
معنرابن
عفع
نىمعوسقىبةعن نا
عن ابن جر بج ببر ف
ىلخ
وان ا
سلم
التععسل النهعليه وس عثل  -د يث عممد الله
العفرى  5أنى ا

حدما مسد الله بن معاد

شعبهعن يحى بن عبيد ىع زالصراق قالسمعتابن

عباسبقولكان رسول ان صه ل اللعهليهوسليٍثام'-لهأول العال فيشمربهاذا أصيج
بومه ذلك والليلةالنى تجى ءوالغدو'لاماة الاخرى والغدد الىالعدر فان بق شئْ سقاه

الخادم أوأمى به قصب و

دن

شار ثنا #دن جعفر نا شعبةءن

يحىا!لمهراق قالذ كروا نديد عند |ينعياس فقالكان رسولاللهصل اللةعليه

وس_اإ يقنيذلهفى سقاء قالشعيةمن امةاالاثنين فيشمر بهيوامالاثنين والثلاثاءالى
أ بكر بن أفىشيبةوأبو

العصرفان فض لمنهئ سقاهلخادم أوصيه و

كريبواسححق بنابراهيم واللفظلانىبكرو نىكريب قالاس_حق أخيرناوقال
الآخران نا أبومعاوية عانلامش عنأفىعمر عنابن عباس قكالان
ا

ةس التمعليهوتسمينقعلهالز 0

مداءالثالئة بص بهفيس أوعهوراق

د

سدق بن ايراهيم أخيرنا

ردن الاعئن عن > ىأى جرعن ابنععياس قا
له
للكا
لسو
ان ر
عليه وسلم شد لهالز بس فى السقاء قرشم 0

بعد الغدالى

اصللله

الغد و بعد الغدؤاذا كان سنا

الثالفةش بهوسقاهفان فضل شيعاهراق*ه ددني _#دن أفىخلف كنا

زكر بابنء-دى أخبرناعبيد اللةعن ز بدعن بحى أىعرالنخى قالسألقوم
أبن عباسعن بيع اجر وشسرام'والتحارةفهافقالأء_ 761نن قمالوانعقالفانه
لايصاحح بيعها ولاشراؤها ولاالتحارةفيها قفاسلآلوه عنالنيفذ فقالخر ج
رجع وقد:بنثالى نلق
لسار ب ر

رسولابنهة ةا
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ونقبر ودباءفاص بهفأهر قم اع لفقا شع لقي هز بس وماء لم من الليل
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ٍ اماصم

وك ولت المسقبةوه نالغدحتى مس ف رب وسقق
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تنا القاسم
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الذىمشتد و م

يصرمكرا
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وىرج-عأبوموسى فق لايارسولالثهانطم شسراياءن العسل يطبخ حتىاه قد ||
والمزر يصنعمن الشعيرفال رسولالنةد_بى اللعهليهوس إكلباأسكرعن الصلاة ش

فيوحرام و عرسا اسحق بنابراهيم ود بنأسجدبنأنىخافواللفظ لابنأى

خلفقالا ثنا زكريانعدى ثنا عبيدالله وهوانع رو عنز يدبنأى
أنس-ةعن سعيدبنألىبردة  55أبوردةعن ايدقالبسي رسول ات تارا

عليه وس ل وممعاذا االلىعن افلقادعوا الناسو بشمرا ولاثنفر وا يسسراولاتعسرا

قتالبفقاارسو اللله أفتنافى شرابيننكصساتعهمابالمن البتع وهومن العسل
يفيك حتى يشتدواازر وهومن الذردوالش عيرينيد حتىيشدّد قالوكان رسولالله

صالىئةع ليهوس( قدأعطى جوامع الكام واه فقالأمهبى ع نكلمسك رأسكر
عن الط_لاة صعنا قتيبة بن سعرد ثنا عبهالعز يزيعنىالدراوردى عن

انن
شم
يقدم
ججلا
ممارةبنغز بةع نأف الزببرعنجابرانر
ياشبر ونهبأرضهم
اعونفسأل النبىصل اللعهليهوسلمعن شر

المزرفقال

وجيشانمن

من الذرةيقالله

الىصل اللهعليهوس أومسك رهوقال نعقال رسولالنهصلى اللعهليه

ررامانعلىاللعهز وجلعهدالمن يشربالمسك رن سةيهمن طينة
وس كلمسك ح

ثهل
لةأ
ار
اأوعصار
النار
الخمال قالوايارسولالله وماطينةالحمال ةقالعرق أهل
صا أبوالر بي اعلعتسكى وأبوكامل قلا ثنا جادينز بد ثنا أبوب عننافع

خكر وحكلمرسك
ام
عنابنتمرقالقالرسولالنهه_لى الئةعليهوسل كرلس
ايا
فلدن
ت
ومن شربار ف اى

وهو يدمنها يتب يشر بها افلآخرة و حالما

اسدق بن ابراهيم وأبو لكربناسعحق كلا ماعن روح نعيادة ا ان

جربجأخبرى»وسى بنعقبةعن نافععن ان جرمانرسول اللصه ل اللهعل وس
قالكلم

رج روكلمسكرحوام و دشنا صا بنمسمار السلمى نا معن

ثنا عبد المزبن ابلنطاب عنءوءى :نعقبة بهذا الاسنادمله و صائسا
-#د بن مثنىوتمد بن حا قالا نا حى ودوالقطانع :.عبد اللهأخبرناناة

عن اأبنععمارقماهلوالاعن النىصلى اللهعليه وسلمالكل مسكرخر وكل خر
من حرام#حدائنا بحى بنبحى قالفراأتعلى مالك عن نافععن ائنعنران رسولالله
م
آخرة انا عبدالله
ادنلياج
قال
هاارف
شر البراذالم |اصلبلهعليهوسم قالءن شمرب
هش متهاءنءسه

ان مساءة بن قعنب  0مالكعن ناذععن ابنتمرقالمن شرب اجرفىالنديا

/لالاا
كاهاولانشر بوامسكرا و عدشسًا عاج بنالشاعر ثنا ضحاك بن لد عن
مةن مىدعن ابنبر ددة عبن أبيه انرسولالنهصلى الندعليه وسلم
لنةعن
عيا
سف

فالنهيتك اعلنظروف وانااظروف'وظرفا لاحلت_يا ولاإبحرمه وكلمسكر
حرام و حدما أو كر بن أن شببة كنا وحكيع عن معرفبن واصل عن

حار دببثنارعن ابن بر بدةع نبأيه قالقال رسولالتهصلى النهعايهوس لكذت

ستشكررا
ناميتلكاوعشنشر بةافىظ
لروأف
منلا
دم فاثمر بوافى كبلوعواءغايرأ
حدس أوكر نأ شدية وابنأنىعمرو اللفظلاانأنىع.رقالا تنا سفيان

سالمله
عن ساهانالاحولءن جاه دعن فعىياض عن عنبد
رو قالما نمى
خدص
فاولال
رلناس
رسولالنةصلى النةعليه وسل عن االالباذوعفية ق
اسكلا

اطلمحفرىغيراازفت د عنما بحىءنبحى قالقرأت علىمالكعن اشبهناب
لس

بإببيانأنكل

دلاشطل وسطلر

وعد الر عنعن عالتالح ار !5

ودن حرماة بنبحى التحيى
اعلنبتع فقالكل 2باأسكر فهوحرام ع
أخ_يرنااءن وهأ

بر نىبونس عن ابنشهاب عن أفىس_امة بنعمدالر-جن أنه

س.مععائشة تقولسثل رسو لالئة صل النهعليه وس( عن البتعفقالرسولالنه
اصلللةعليهدوس مبكألشسركارفهوحرام حدثشا بححبىىبونس_عيدبن
وكر بنأنىشببةوعر والناقدو زهيربن حربكله-معن ابنعيدنة
منصور وأب ب
اح وثنا حسن اللوانى وعبدبن جيدعن يعقوببنابراهيم نسعد ثنا أنى
عن صا  3وثنا اسدق بنابرأهيم وءعبدبن جرد

قالاأخيرناءبهالرزاق

أسبرنام عم ركلهمعن الزهرىبهذ! الاس_ناد ولدس حفدىديث سفيان وصاطؤسئل
عن البتعوهوق-_-د ثْمعمرو فىحد يث صا انهاسمع تر سو [انلهد_لى الله

عليهوس_لم يقولشكرلابمسكر حرام و دسا قتيبة نس_هيد واسحقين
ش

اإبراهم واللفظ لقتديةقالا نا وكيععن شعبةعن س_عيد بنأفىبردةعن أبيهءن

 30ألىمو.سضّ قالبعثنىالنىصل النهعليءوسلأناومعاذ بن جل الىالون فقات

|أيارسولانتهانشرابإيصنع  1ضسنا يقالهالمزرمن! لشعير وشرابلهيقااللبتع
:

من العسل فققالكل مسكر حرام 2

2

سمعه من سعيد بنألىبردة عن أبيهعن جده أن النىد_لى اللعهليهوسلم لعثه

_#دنن عماد ما سفيان عن

رو

|| ومعاذا افلقىاهعامنلطمابةسراو :سمراوعاماولاتنف راوأراءقال وتطاوعا قالفاما

(سي) تاق )
(-؟9

مسكرجر وان
كلجر حرام
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لي

عذ»النبىد_لى اللهعليه وسل من الاير 3
زاذان قالقاتلابن عمرحدننى عمانهى

وفسسرهلى بلغتنافان ل لغةسو:لىغتنا فققالنهبى رسولالله صلىاننه
ولغتدك

عليهدوسإعن انتم وهى اليرةوعن الدباء وهىالرهعوعنالرةدعو
وعن النة_ير وفى الادلة تفسحح تسحأ وداه رنةرا ا

أنينتيذف الاس_قية

وضثناء مخديمنت واوبار قالااتنا الودارد كلا
فنا
الأس تاذ و

ل ا 00

أبويححكر فق الىشدة نا بزبدن هرو نأخبرناعيل

الجااتىوستامة كالبمعت ست عيد ن المسييبيشوسلمغت لالت نح ل 00

قبيدس
لقدع
عند هذ المذبر وأشارالمنبر رسو اللنّةفى اللعهليوهس قادمو
على رن.ول ]لاض ل امفعل وتم فسألوهعء انلاثسر بةفنهاهمعن الدباءوالنقير

والحنم ذفقاتلهنأباغ_د والمزفت وظئناانه نفسقياهل/أسمعهبومئذمنعء_دالله
ان عبر وقدكانكره وحدننا أج_د بن بونس كن زهر 5

أبوالزبيرحأ

بحى أخيرنا أوخيقة عنأفالزبير عجناردانعرانردول!
حى
وثنا ن

الهس اللهعليموس لنهبى اعلنتقير والمزفت والدباء و د
كنا عندالرزاق أخبرنااين جرم الى وار راس

م
لليه
سللهع
ول ا
ب_معت رلسواله ص

مدبنرافع
 0و

«نمىعن الح ر”والدباء والمزفتقالأبو]

ىعليءو_-لرعن
وهلبىاللهص_! ل ا
سلن
 1بر وس_مع حابر عبمندالله ترقو

لوخارلمز فت واانقيروكانرسولاللهص_لى اللهعليهوس_ 5اذارد شياتتيذلهفيه
 7فىنو رمن خارة كنا

حىن حى نا أبوعواانقعن ألىالزبسرعن 

جابربنعبداللاهن النى_لى النهعليهوس ركانينبذلهىتورمن حجارة و حدسناأً
اابو
بنرعنىأ
أجدينبوس ثنا زهير ثنا أبوالزيير ح وثنا حخىي
خيمةء نأف البزسرعنجابرقالكان ينار سولاننمف اىلنّهعليهوس فسقاء
فاذالجدواسقاء نبذلهفىتورمن حارة فقال بءض القومواًنأسمعلأنى ال نزترمن
|

برام قالمن برام ا إن اوبكر بن أنىشيبة وتد بن مثنىقالانا تحدين
أبوبكرعن ف سنان وقالن مثنىعضنرار نميةعن تارب
فذ_يل قال

ابنبر بدةعنأبيه ح وثنا #دبنع_,داللهبنعير ثنا دين فطيل ثنآ
ضرار بنمسة أبوس_مان عن محارب بندثارعن عمد اللبهن بردةعن أبمهقالقا 5

رسولانلة اصلنلةعليهوس_ل نهية-كوعنالنديذ الافىسقاء فاثير بوافالاسقية
خليا

-

ها

مثنىواب نألى مرعن الثقىعن يحىبنس_عيد  0وثنا عد بنرافع أخبرنا
ابنأنىفديك أخ_برنا ااضحاك يعنىادن عثمان حَ وى هرون الاش خ_يرنا

نوه

أخبر ىأسامة كل ءٍعن نافععن ابنعر عثل<-ديثُ مالك

والا بحىين حى أخبرنا جاد
اومذ كرواف بعضمغاز بهالامالاك وأسامة د
تتلابن
لان
قن ث
لدع
زب
قنا
اد

حمرنهمى رسولاللهد_لى اللةعليهوس_ لمعننسِذ

الجرقال فقالقد زتمواذاك قأناهتبىع»-:رسولاللهه_لى اللهعليهوس رقال
قدزعمواذاك دسا بحىدنأبوب ثنا اعبلنية ثنا سابانالتمى عن
طاوس ققاالرج-ل لابن ع رنأممبىنىاللص_لى اللعهليه وس( عن نابلرجذرقال
نعمقالطاوس الله اولسك وستس دا دئئ تمدبنرافع نا عبدالرزاق
ن
عاو
سبنط
أخبرنااءن جرب أخير فى!

امن رج-لاجاءهفةال
رنع
أبيهعن اب

أنهىاالنلىت_ةلعىليه وس يأننيذفى اي روالدباء قالنم و صن مدن
حام نيا عهز ثنا وهيب نا تم اللهبنطاوس عن بيه عنابن

ران

رسولاللة صب اللهعليهوس لنهى عن ار والدياء اس 2و العافت ا

فيان بنعيدفة عن ابراهيم بن مسمرةانهسمع طاوسايقول كدت جالساعند
ابنعم رفاءهرجل فقالأبى رسولاللهه_لى اللعليهوس_ عن نبيذالخروالدباء

والمزفتقالنم عدائسًا دبنمثنى وباشبانرقالا ثنا ممدبن جعفر ثنا

شعبةعن حارب بندثار قالسمعت ابنتمر يقولنهبى رسولاننهص ل الندعليه
و
ربن
ميد
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|!-كافر وتدع اللدون وعدئنا ابنأنى مر 59

سفيآن عن اسمعيل بنأمر ء عن شعبد المقعرىعن بنيداوندارمل ل كت

نجدة بنعاص ١1 رورى

الىاءنعياس يسألهعن العبد والمرأةحضرانالمغنم هل

يقسم طماوعن تل الولدان دعن اليممتىسقطع عنهاليكم وعن ذوى القرنى

منهمفقاللب ٠را كتن ال-هفاولاأنيقع فى أجوقةما كحك النه! اليه

انك كتدت تسالنىعن المورأاةلعبد حضران المغنمهل .قسم طمائئئع وانهلس
طماثيئ الاأنحنياوكتدت تسأالنىءن قتّل الولدان وأنرسولاللهه_ل اللهعليه
وسلم لميقتلهم وفألناتتقتلهم الاأنتلم منهمماعلصاحب موسى منالغلامالذى
قله وكشت سالى عن اليم متىينقطععن هاعماليتمواءالاإتصاة اسامير ْ
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يونسمبةرشد وكتا لاا عردذوىالقرنىمنهمواناز عمناأتاهم

فأىذلك عايناقومنا و ئناه عبدالرجن برناشليعبدى ثنا سفيان ثنا أ
رح
أسمعيل بنأمية عن سعيد ب عن ألىمسعمد عن رذندبنها
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ابنعباس وساقالح ديث يث_إدقال أبواسحق ثنى عبدالرجنبن بشسر نا
سفيان.م_ذاالحددث بطوله صائمًا اسحق بنابراهيم أخبرناوهب بن بر |
ابنحازم ثنى افىقالسمعت قساحدث عينزبدبنهرمن ح وى حمد
زنم ننى قد
عند عن يزبد|
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احبانتم واللفظ له ثنا مهز ثنا جحرا,ب
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كفأبدهمعنكراً بديكعنهم بط نمكةمن بعدأن أظفر عليوم د حدبا
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أبوبكر إن أنىشيبة
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بز يدبنهروك
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أنسانأم سليامحخذتفىيوم حنينخنجررا فكانمعها 8راهاًبوطاحة فال
رفةالطارسولاللهص_لى
بارسولالنههذ هام سلم معهاخنح

اللهعليهوس_(
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ماهذ

الحنحرقالت اذ تهاندنامنىا <_دمن المشسركان بقرت,بهبطنه عل رسو لالله
ْ صلى النهعليه وس_ل اضحك قالتيارسولاللهاقت ل من بعد نامن الطلقاء اغهزموا

| فباكلرسولاللهصلى اللهعليهوسلم باأمسلم اانننّةق دك وأحسن وحدثذيه
ّْ دين حاتم كنا مهز ثنا جاد بن ساهمة أخ_يرنااس_دق بنعبد اللةبن ألى

طلحةء نأنس الف

ارماعتالحدسلى اللهعليهوس_ مثل حدبث

بغزو بأمسليمونسوة من الانصارمعهاذا
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غزافس_ةين!الماء وبداو بانرج

طرممًا عبدالله.نعب_دالرجن الدارى
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ححفه قالوكان؟ بوطاءدةرجلارامياتهد بدالئزع 0

كناسل

بومء_دقوسين! ا

عر“ومعهاعية من النيلفيقول! تثرهالاى طايحة قالفشرف

| ن ائللهصلى النهعليه وس ينظرااللىقوم فيقولأ ب طولبحةياننى اللبهأنىأنت وأنى

| فىأفوادالقو م ولقدوقع !سيف من بدى أنىطاحة امام تين وامائلاثامن
' النعاس * #عرسا عبد الله نمس_لمةبن قعنب تنا سلمان يعنىابن لال | 1باب النساء
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عفر بن -#دعننأ بيهعن  5بدبن هررض ان _4دة كب

الى[ دن عباس

الغازيات,رضم
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ي وس( يعزوبالنساء
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رنىهلكان رسولاللهه_ل الله
اليهتحدة أمابع_د فاخب
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يلان ومتىنقغى .ثماليتموعن ||قتل صبيان
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وه ل كانيضر ب طن نسهم واهللكاصنب
أاهللخرب
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عمر بنالخطابوهو :علىجللهيأنى الللهولامامدّعةّنابعا ص قالفاماقد مناخيير قال
خرج مالسكهممبىح
حب
طر بسيفهو يقول
قد عامت خيير|نىمىحب عد الا ك5السلاح بطل جرب

اذا الحرور أقباتتلهن »
قالو برزلهعمىعاص

فقال

قدعامت خمبرا نىعاص  5شا كيالسلاح بطل مخامس

قخاتلفلافاضر بين فوقع س_ي.همس حب فىترس حمىعاص وذ هبعاص يس فل له

فرجع سيفهعلى نفس_» فقطع أف>بإهفساكاننتفس_»قال سامةنفرجت فاذانفر
من أصعابالننىص_لى اعلللهيه وس-لمبقولون بطلحملعاصقتل نفس_هقال فأتت

النوصب الثعليهوس[ ونا ببى فتقبارسول ابلله
طع عامس قال رسول |
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قاتناسمن أصهابك قالكذ ب من قال
اللهه_لىالهعلهوس من قالذلك قال

ذبللكلهأ جرهنميسن رمسألنى الىءلى وهوأرمدفقاللأعطين الرابةرجلاحب |
بهأقودهوهورمدحتىأتدت |
اللةُورسولهأو هاحلبلهورسولهقال ندتفعاليا تت
بدرسولاللهد_ل اللهعلي »وس_ل فبسق فىعيني» فبرأوأعطاهالراية وخرج
عقىفحقىسقال
قد عامت خيبرانى ص حب  59شا السلاح إطل ربت

ابذاأالقحربواتتلهب »*
" فقالعلى
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كليث غاتبباكر ابلهمنظرة
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 5أوفهم بالصاعكي
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قالفض رب رأسمي حب وق توم كانالفتس علىبديهقال|براهيم نا دين
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حى ثنا عيدااصمدنع_,دالوارث عن عكرمةن عمار مهذا الحديث بطوله |
و عرئنًا أجدن بواسلفازدى السامى ناالنضر بتنمدعن عكرمةن |
بابف سولالله

عمار مهدا  #صدئئ عمرو نن_«الناقد نا بز بدبنهر ون أخبرناجاد

طواعلى |
ينن رمجلكامةنهأهرسل
نا
االك
تعالىوهوالذى ||ابنسامة عن نباتعن نس بزم

كف أيديهسم |رسولاللةص_إىاللهعليه
عد كالابة

وسلءنجبلالتنعيممتسلحين يبدرونغرةالنىدلى

اللقعليهوس_لم وأكداءه فأخذهرسامافاسةحياهم فأنزلاللهعز وجل

وهوالذى
دف
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ماءفتتوضأت وثسر بت مأتدت رسولالتهاللصةلعليهوس_ل وهوعلىالماء الذى ع
]| حليتهم عنهفاذارسولاللهص_ اللةعليه وسلمقد خذتلك الال وكلشئاستنقدته
]من المشركين وكل رو بردةواذابلال نحرناقة منالاابلذىاستنقذت من

| |القومواذاهو يشوىارسولاللهه_لىاللهعليهوس_إ من كبدهاوسنامها قالقات
ى فانتخبمن القوم مائةرجل فانبع القومفلاسق منهم مخ برالا
نله
ا ال
خسول
 :يأر

|قتلتهقالفضحك رسولاالتلةلصهبعليه وس حتى بندوتاج ذه ذوء النار
لقآالننلميقرون
ا فقالياسامةا تراككنتفاعلا قلتنم والذىأ كرماكف
أ فأىرضغطفان قالخاءرج ل من غطفان فقال حرفطلان ج وزراقاها كشفوا
جادهارأ واغمارافقالوا أنا؟القومنفرجواهار بفيانماأط_بحنا قالرسول الله

]ص النهعليهوسركان

خ_يرفرساننااليومأبوقتادةوخير رجالتناسامة قالثم

||أعطاقر سول االلنةنه
امرس وسهم الراجلفمعهما
امي
لنفسه
لعليه وس سه
لىجيعا ماردفنىرسولاالللهلصعبليه وس وراءهعلى العض_ياءراجعين الى
المدينةقالفيدها نحنن_برقالوكان رجل من الانصارلاسمق شد قال فعل

الك
مقا
السمءت كلامه
رك لأسا االمدينةهل من مسابق قعل هفيدذ
ه
يلله
قلتأمانكرمكر يماولاتهاب سريفا قاللاالاأأن>كون رسول ال
علهص
للا

لنشقئتات
وسلقالقلت بارسولاللهبأنىنت وأى ذرنىفلاسابقالرج
قلقا
الا
اذه اليك وثنيت رج لىفطفرت فه_دوت قالفر بطت عليه سرفأوشرفين
استيق نفسى معد وت ف أثرهفر بطتعليه شسرفاأوشرفين نمانىرفعت حتىأ ذقه
| قفاالصكه بينكّفيه قالقات قدسيةت واللهقالأناأظن قالفسمقتهالىالمدينة
قا فلواملاللةيئنا الاثلاث ليالحتى ترجنا اخليىبرمع رسولالله صب اللةعلي»ه
وسلقالشعل حمىعاصبرتحز بالقوم
ينا » ولاتصندقنا ولاضايًا
تاللةلولاافئة مناادعت
ون عفنضلاك مااستغنينا * فثبت الاق_دامان لاقينا

* وأنزلنسكينةعلينا »

فقالر سول اللهص اللعهلي وهسل من هذا قالأناعامس قالغف رلكر بك قال
وما استغفررسولاللةصهي اللهعليهوسل لانسان >صه الااستشهد قالفنادى

ىارس
فاذارجع ال ف
أرمبهم وأعقر بح.-

أتيتث_حرة فلست ف ص

لهامر

لتح_ل فعا
فعقرتههحتى اذا تضايق الحبل خفادوافى تضايقه عالو

تأردم

باخخارة قالفازات كذلك أتبعهمحتىماخاق اللهمنبعبرممنظهررسو لالله سل
دعر

 000ظهرى وخاؤابسىو ينه ماتبعهمأرميهمحتىألق

| كثر منثلاثين بردةوثلاثين رحاس_تخفونوولارط و
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أنوالتما

نثذية قاذام قد أناهم فلانبن بد رالفزارى +لسواتضحونيمى تغدون

وجاست على رأ سقرن قالالفزارى ماهذا الذىأرى قالوالقينامن هذا البر
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ارابءةقالفصعد الىمنهم أر

١كنوه ن اكلام قالقلت

هل تع رفو قالوالاومننت فلكلا أناس_امة بن الاكوع والذىكم وجء جد

صلى اللعهليه وس.سلاأطادر جلامك الاأدركتهولساري ركلامنكفيدركى
رتس ,رسولانة
اراي
وتى
فق د
.الفرجعوافابر<ت مكا
ال ا أنا أظقن
صلى انلهعانع لسرن
أنوقتّادةالانضارى

در قالفاذا أوطء الاخرمالاسدى على|ثرا

وعلىاأثرهالمق_داد' نالاسودااك :مدىق

الاحرم قالفوالواءدر وات

قَالؤ عذد كن"

حرام _دره ملايقتطعوك 7-0تىبلح قر
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اللقد_لىاللةعليهوسل وأععابه قال؛اسامةان  0من بإللةواليومالآخروتعل
ار<ق فلاحل بدنى و بايلنشهادة قالنذليتهفالتى هووع_ :الر-
لن<ق
انة
وال
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قالفعقر بدعالرجن فرس_هوطعمهع_,د الرجن فة:إه و>ولعلى فرس_ هوك

أبوقةادة فارس رسول اللهصب اللهعليهوس لبعبب الرحجن قطعنه فةتلفوالذ
 0وده جد صلا

قج ليح"تى ها أرىدراف |
عليعوسلتبعهمدوع ر

ن أصكاب ©  3ولاغبارهم شي أحتىبعداواقيل غرون الشمسالىشف 000
ا

ند فس بوامنهوه_معطاش قفاذلظروا الى" أعدووراءهم خليتهمم

عنهيعنى أجليتومعذ_-هفاذاقوامنهقطرة قالو خرجون فدشةدونفىثنية ة ل
فاع-دوفال+ق رجلامنيم فأصكه بسع .فىنغض كتفه قالقلت خذ هاوناارا

إلاكوعواليوعنوم الرضمقاليانتكليه مها كوعهكرة القلت نيوباعودنفس»
'| كوعك كرة قالواردواة رسينعن الثنيةقال ؤنت هلها أسوفهما الود | ا
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1الا نك كالذى قالالاول اللهسمابغنى حبسباهو
واد امهون ر

أحب الىمن نفسى مان اشر كن
وادطلم<نا قال وكنت
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راسالونا الدن
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تديعالطلحةبن عميد اللهسق

فق بعض
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طمعنامهوتركت أ<لىو ماهلاجرا االلىله ورسوله د_لىاللعليه وسم قفاالما
اصطاحنانحن واهل ك1

بعذ_ناسعض] :ددت ثُ_محرةةفكسدت

فاضطحء ت ىأ صلهاقال ف تاتىا 1بعةمن

رسولاللهةد_لى اللعهلي هوس

شوكها

المشركين من أهلمكة فعلوايقعونى

إفأبغضته-م فت<واتالىثحرة اخرى وعلقوا

سلاحهم واضطحعوافبناهم كذ لك اذنادى منادمن أسفل الوادىبالامهاجر ب

قل ابنزقناملفاخترطتسينى م#شددت على أولالتاكربعةوهمر قوات
مللت والذ ىكرموج د لايرقعأحدم.:م
سلاحهم فعلتهضغثا ف بىدى قا
ىسو لاللهملا
را سهالاضر دتالذى فيه عيناهقالم جمت بهمأ سوقهه ال ر
عليهوس

|قالوحاء تمىعاص برجل ٠:نالعيلات يقاللهمكرز وده

الىرسو لالله

 1اللفد_لى أللهعايه وسلم فمالدعوهم يكن طمبدءالفجوروناهفعفاعنهم

رسول

اللةصل اللهعليهوس_لم وأنزلاللهوهوالذى كع أبدبهم عنس وأيديمعنهم
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مندال
ااجلهءي
بيطن مكةمن بأعدظأفنر م عامرمالآنةكلها قال خثرمجنار
غفر رسو لاللهةصلى
فنزلناميزلا يناو بينبنىلخيان جبل وهم المشركون فتاس

اللقعليءوسلم ان رقهذا الحبلالليلةطكلانيهعةلانى دلى النهعليه وس لموأكفانه
قالسامة فرقيتتلك الليلةهى تين أوثلاثا قد من ااديئةفيعث رسولاللهه_لى
لضي

اللمعليهوس مبظهر

اسعايدو

ا نامعه وخرجت

|معه بفرطسل<ة أنديهمع الظهر فأامطا_محنا اذا دعابلرجنالفزارىة_دأغار
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مقتلراعيهقال قلت يار باح
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حغة بن عبيد اللهوخبأررسول اللةصلى اللهعليوس |ان
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المامركين قدأغارواعلىسرحهقال مقتعن أ كةفاستقباتالمديئةفناديت
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قرد وغيرها

سمعءتف-اءة بن الاكوع يقول خرجت

قبل أنبيؤذنبالاوى وكانتلقاح

رسولالنهصل اللهعليه وسلربى بذى قردقالفلقينىغلام لعبدالرجن نعوف
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ماعن عكرمةءن مار ع1

وتنا اسحق بن ابراهيم أخيرناابوعامي العقد ىكل

وثنا عبداللهبن عبد الرحجن الدارى وهذ |حد شه أخيرناابوعلىالحنق عبيدالله |
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كك] بائهوسألنك عن باع |٠
مليط
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٠

حارنة

رز

ترجا

أو بكر إن ألىشيب وحامدبن عمراالب راوى وجد نع

شنا
إاعن المعتمر واللفظ لا
بلى
ية

نننا .معتمر

الاك

عثينا

رم

سلبان التبى عن ايدءن

ظ أن رحلاو لخاد وانعبدالاعلىأن الرجل كاننجعلللسىصل انتهعليه

]وس النخلاتء نأرضهحتى فت<ت عاليدقريظةوالاضيرؤعل
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|اما كان أهإءأعطوه او سمه وكانالنىد_لى التهعليه وسلقد أعطاءام أمن

|| فأتيتالنىدفىاللهعليهوسم فأعطانبون -ؤاءتأم أيمن ملتالثوفبىعنق
وقالت واننةلاتءطيكهن 'وقدأعطانون فقال نىاللهصل النهعايوِوس_إيا أمأيعن
اتركيهولككذاوكداوتغول وكاللاذىلاالهالاهوؤل.قول كذاحى أغطاعا
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أخيرنا ابنوهب أخبر فى بونس عن ابن شهابعن أنسبنمالك قاللماقدم

الممهكاجةرونالمنمدينة قدواوليس بأدهمثئ واكلااننصارأه_لالارض

والعقارفقاس_مه ,الانصارعألىعطاونهم!

نضاف مارأمواهمكل عاء ويكفونهم |

العملوالمؤنة وكانتمأنس بمانلك وهى تدع مسليموكانتأمعبداللهبنأنى
طلحة كخاانلا لناسمه وكانت أعطت مأنس رسولاللهص ب ابنةسل
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أمة بن ز بد
أعن مولانهأسا
لهلعلليه وس أ
عذاقاطا فأعطاهارسول االل
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ابن عبادة أخبرناس فيانالثورى ح وى سامةبنشيب ثنا الحسن بن
وعدثنا أبوبكربن أفىشيبة وعد بنمثتىوابنبشاروالفاظهممتقاربةقال بإبجواز فتال
أوكر ثنا غندرعن شعية وقالالآحوان ثنا ممدين جع_فر ثنا شعية مانلنقعضهد
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المدرىقال:زل هألقر يظةعلى حك سعد ب منعاذ فارسل رسول اللهص_لىالنه
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عليءوسإ الىسعدفاناه على -مارفامادناقر يبامنالمسجدةالرسولالتههلى
اللهعليه وس إللانصارقوموا الىسيدك أو خيرم قثاملانهؤلاء نزلواعلى -كمك عدل أهل
لالف
ابمق
قالتقتلمةاتامم-مه نسىذر ين
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نلى ا_للهىعليهءوسلم قاضيت حم
اللةور #ساقالقضيت بحمالملكومبذكر ان م ور مس قاالقضيت > املك
وصثنا زهير نحرب 5نا عمدالرجن بن مهدى عشنعبةعهذ| الاسنادوقال

حفديىثه فقال رسولاللهه_ل اللقعليهءوسلم لقدحكمت به حك اللهوقالىمسة

لىشعيبلةو
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قر فيابمارجع رسول الله اللهعليه وس من الحندق وضع السلاح فاغتسل
فاناهجبر يل وهو نفضرأسهمن الغبارفالوضءت السلاح واللةماوضعناه

أخرجالبمسم ف اقل رسولاهلهد_لى اللهعليه وس(ففايانشار ال بىنىقريفقظاةتلهم
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 0حكالله عزوجل نما أوكريت ثنا ابنتبرعن هشام أقخبأرنى عن

[أعانشةأنسعداقال وتحجركه لايرء افللاهملاانك ترا ن ليسأححبداألىأن

اك
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فقامرسولاالنلهصنقلعليه وسإ فناداهم فقاليامعشر بهودأساموا تسامواأ
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عقيل فيكرب عنقه وتمكنى من فلاننسببالعمرفاضرعسنقهفان هؤلاءائمةالكفر
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] م|اذاعند ك يافمقامقةالعندى ياد خيران تقملتقل ذآدم وان تن تنعمعل شاك
الور كمال فق خط مهماشت تقسهر سولانتهد_بى اللعهليهوسلم

| أحتىكان بفعقداالغلدماعند ك بإنهامة قالماقات لكانتنعمتنمعلىشًا كروان
صلى اللةعليه وسلم<تىكانمن الغدفقال ماذاعندك بإنمامةفةالعندى ماقات
لكان تنمتنععملى شاكر وان تقتل تقل ذادم وا نكنتتر يدالمالفسل تعط
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على مالك ء نأف الزناد عن الاعرج عنأفهربرةانرسولانلهص إىاللهعليه

وسلم قالابققسم و رثتى دينارامائركت بعد نفقة نساقٌومؤنةعاملفيوصدة ظ
وه

مد نين بن أفىعمرالكى ثنا س_فيان ع نأفىالزنادسهذ |.الاسناد |

نحوه د صئئ ابن أنىخلف ثنا زكريانعدى أخيرنااينالمبارك عن
بونسعن الزهرىعن الاعرج عن أفىهر برةعن إلنىص_لى اللهعليهوسلمقال
يأب حكيفية

فس مةالغدمة

بينالخاض رن

لرانكورنثمااتد_دقة * عرثنا بحىبنبحىوأوكامل فضيلبن حسين 
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ملاعن سليمفاليحبىأخبرناسليم بن أأخضر8نعبيداللهبنعمر ئنا نافع
موعد ادن راورعو مل
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الاي قسمفىالنفلللفرسسهمين

ابنغير كنا أفى 1

مهد أللهمهذا الاسنادمشله ولم|

باللائكه فى

هفذىكارلتقل »> وودشنا هنادين السرى ثنا امنالميا رك عن عكرمة إن
عبان ا نالك الحنق قالسمعت انعبسيقول ثى جمربن الطاب |

غز وة بدر

قاللما كان بومندر ح وثنى عور عرب ولاه ثنا عبمر
نبونس
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الحنق .ثنا عكرمة بنعمار ثنى أبوزميل هوسماكالحنق ثنى عبداللةبن |
عباس قال ثتى عمر نانلطاب قاللاكان:وم ددرنظررسولالله صلىالله |
عليهوس اإاىلمشمركينوهمأل وأكانه ثلمان'ةه ونسعةعشسررجلافاستقبل نىالله

صل اللعهليهوسلالقبلةممدّيدبه فعلبيدف بز بهاللهأنجزلىماوعدتتى اللهمات |

ماوعد تى اللهما نتهلاك هذه الصابة من أهل الاسلام لاتعيدف الارض فازال

مهدف بر بهمادايديهدس_تقيلالقيلة ح
ستقط رداؤهعن متكييهقاناءادو بكر
فأخدرداءه فألقاهءلى منكبيت التزمهمنوراته وقاليانى الكهفاك مناشدتاك |
ر بكفابهسشحزلك ماوع_دك فأنزل التلعالاىذا _تغيئونر بكفاس جاب |]

لكأ فاىملدمعلباانمسنكةمس دفين فأمدهاللهباللائسكة قالأبوزميل ||
د ثنى |بن عياس قال يدهارجلمن الم مينبوميئشذتّد فى أثررجل من المشسركين |
0

بالسوط فوق .وصوتالفارسيقولأة دم حيز ومفنظراك ٠

اشمرك مامه نفرمستاتهيافظراليفهاذاهوقدخطماً نفدوشق
ْ5

وجههكضر بةالسوط]

الانسارى فد ث بذاكرسولالتهد_لى اللعهليهوس إفقالْ

ص_دقت ذلك من مدد السماءالثالكة فةةلواومئذ سيعين وأسرواستعان قال"وأا

زميلقال١ءنعياس فاماأسروا الاسارى قالرسولاننةصلى اننهعليه وس_إلانى

بحت
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ارك ع
إر ارارسو لالد لىاللهعليه وس_لمإصنعه فيه|الاصنعته

| فقالءلى لأنى

ركرموعدك العشيةللبيعةفهاد_لى أبوبكرد_لاةااظهررقءلى

المنبرفتشهد وذ كرشان على وتحلفهعن البيعة وعذرهبالذىاعتذر اليثم استغفر
علىالذى دنع نفاسهعلى
ىكروانهم بحمله
بأنى طالب فعظم -ق أل ب
وتشهد على ن

أنىكركوالناكاراللذى فضإواللهبه ولكنا كنائرى لنافى الاص نصبيا فاستيد علينا
سسر بذلك الم مورن.وقالوا أصصت وكان امس امونالىعلى
ف نف
ااق!
نوجدن
| ن|هف
قر دباحين راجع الامالمعروف حدما ادق بن ارراهيم و-#دبن رافع
وعد بنجد قالابن رافع نا وقالالآخران أخبرناءمد الرزاق أخبرنامعمر
عن الزهرى عن عروةعن عائشة ان فاطمة والعبا سأ تياابايكر لتمسان ميراثهما
من رسولالله صل اللةعليهوسل وهماحيدءد يطليان أرضهمن فدك وسهمهمن

خيبرفقالطماابو بكراتى سمعترسولاللهصو اللهعليهوس_ل وساق الديث |

كل معنىحديث عقيل©نالزهرى غليرناهقالثمقامعلفىعظممن حق فىبكر
وذكرفضيلتهوسابقت» نمممغضىى الىفىبكرفيانعه فأقبلالناس الىعل فققالوا

سقر
نتافك
االسن
نتو
ان

الىعل حىين قاربالامارلمعورف واحربينا

نبوالحس_ن
أبنغير ثنا يعقوببنابراهم 'نا أفى ح و-دثنازهر بحر
اءنعلى! للوانىقالا 'ثنا يعقوب بنابراهيم ا ألىء3

ن اين شهاب

أخبرنىعروةبن الزيرانعائشةز وج النبىص-لىالنعليهوس أخبرته ان فاطمة

بنت رسول اله ص النمعليهوس سآلتأبابكربعدوفاة رسو لالنهةصل اللهعليه |]أ

وسلم أنيقسم طاميرائهامائرك رسول اللهه_لى اللقعليهوس-لم تماأفاءا للهعليه

بعليه وس| قاللانورئما تركناص_دقة
فقالطاابو بكرانرسولاللهالنه
وعاشت بعد رسول اللهط_لى اللةعليه وسلمسَحَةاش هروكانقتاطية كيال تانكر

نصبها م ائرك رسولاللهص_لى اللعهليه وسلمنخيبر وفدك وصدقتهبالمد يفنأةنى
أبو كرعليها ذلك وقاللستا

 6رسولالله صلى اللهعليه وسلم
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نأمىأنأزيغ قأماصدقته بالمدشة

فدفعهاعمر الىعلىوعباس فلي علواءولأىماخي_بروفدك فأمسكهماعر وقال
مماصدّقة رسولاللهد_لى الئةعليهوس كان:امةوفهالتىتعر ودونوائره وأعىهما

لليكوم
الىمن ولىالامى قاالفلهمىاعال ذ

م
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عمسا بيحىب
حنى قالقرأت

7/5
اللى عمرن1 .
أخيرنامعم رعن الزهرىعن مالك بنأوس بن الح_دثان قالأرس

هيلات من قومك بنحوحد يثْمالكغيران فيه |
الحطابفةال انهقد حضرب

م<ر<اوييعغه
ميم
ك

بلقولالنى

فسكانينفقعلىأهإهمنهسنةو ر عاقالمعمر بحس قوتأهإومنه_نةثم بجعل 1

لهاجلعلتةعز وج-لى »* عدئسًا حىىقبانلقرأت م عاللك
مياقم
ما

صلى اللهعليه

نان شهافعن عوندع عاامئشبةاقالت ان آزواج الىصل التةعليه وسل

وسإلا تورث

أ تكرا
أردن أن سعثنعهان ن عفان لى١

مائركا فهو
صدقة

<ين بوفىرسولاالهه0
' فساانهمبرائينمن ال عل

الع

)|

 0را
-لدس قدقالرسول

الى انعليموس لاتور ثماتركنافهوصدةة دئئ عرفم
حين ثنا ايث عن عقيلءان

ما

ٍْ0
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ره

وما مرا

خيسبخر فقال,أوببكران رسولالئههلى اللعهليهوسلمقاللانورثماتركنا ||
ضادقة انماياكل االلعتناشصعليهو سل فهىذا المالواق والئهلا
من سداق سول ااهم ا
صل اللّهعليهوس

أغيرشياً |

.عن حاطا|!نكانتعليهاف عهد رسولالله 0 1

لولأعمانفيها

فأ م
هسل
مل به رسولالتهم_لىاللعهليو
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كر نبدفع الىفاطمةشياً فوجدت فاطمة علىأ
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قالفهر هفلم

دفنهاز وجهاعلى بن ألىطالبليلاوولويدؤذ_نبماىبأاعبكاربهاعلى وكانعلى ||
5

منالناسوجهة خا فاطمةفاماتوشيت اتج رعلى وجوهالناس فلع سمصا 3

ولك ن بيعتلاكالاشهرفأرس لا أنىبكرأنائثناولا نان
ْ ألىبكرومبايعته
أح دكراهية مخضرةر بانلطاب فقالع .رلانىبكرواللةلاند خل عابهموح دك

1

/4
1

1

أوكرفتشهدعلى
فقال!الويكراوماعساهم أن يفعاوافىوالّلاتين قدخلعليهم!

ابن أنىطالبْمقال! تأقدع,رفنابابايكرفض_ياتك وماأعطاك الله ول تنفسعا 0

خ_براساقه اللهاليك و!_كننك استبدد تعلينابالاص وكناتن لرنىاحقالةرابثئا

منرسول النهسفىالنهعليهوس هفلبزل كلمأبابكر-نى فاضتعتماألىبكرفاما
مكام ابوبكر قواللذى نفسى بيدهلقرابة رسولالنهصلى اللهعليهوسلمأاحلى

مقتال سن فراعوال
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ل ينىو سانكلعمن
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مذوهال فال لفبها || .
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بصهتم برضخ نفدهفاقسمه
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يامالانهقددف أهل أبياتمن قومك وق
ألملكير
اقاله
يرفاف
نهم قالقلتلوأمست هذ اغيرى قال<_ذهيامال قال فاءب
اللؤمنينفىعمان وعبدالرجن بنعوف والزبر وسعد فلقجامرنم فأذنطم
فدخ_اوامجاء فقاله للك ف عباس وعلىقالنعمفأذنطمافةالعبا سباأمير

|
|
]|
|

غادر الخائنفقالالقومأجل
ثلكماذاباللا
المؤمنين اقض بنىو بينه_ذا ال

3

]| باأميرالؤمين فاقض ينهم وأرحه .فتقالمالكبنأوس يل الى"أقندهكانوا
|| قدموهملذلك فتالعمرانة_دا أ#بناشلدلهالذىباذنه تقوم السماء والارض
قالوانم
ناصد قة
رك
لانورث مات
أنعامون ان رسو لاننهص ب اللعهليهوس قال
جب
اجحجي
-جور امعوي
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مأقبل على العياس وعلى” فنقكال_أدكبالنهالذى باذنهتقومالسماء والارض
وه |-قاللانو رثماتركناءصدقةقالانم فقال
هلل
لهصيب ا
علل
أتعامان انرسول ا
عمران اللهجل

وع زكان خص رسوله خاصة لممخصص ,هااحد

اغيرهقالما أفاءالله

|| على رسولهمن أاهلرقرى ذللهولارسولماأدرىهل قرا اقلبآبلةاهلتايأملاقال

| فقسم رسول انهه اللعهليهوسلٍبنك أموال:نىالنضير فواللهمااس تأئرعليم
أ أولخاذهادونم -تىتىهذا المالفكان رسولاالللهلصهلعليه وسل يأخذ
االذهنه تقواملسماء
بكب
ةةثم جمعالدق أسوةالمال ثلمقاذلنىث_د
نفق
مسنهن
والار ضأنتعاءو ذلك قالوانتمم شدعياسا وعلياءثل مانك_دبه القوتمعأامان

جلوجتلح

ذلك قالانمؤقااملانوفى

رسولالنهصلى اللهعليه و سل قال نو بكرأ ناوى رسول

طهالب ميرائك من اأبخنر_ كو ,طلبهذ اميراث
اللهه_لى اننهعليهوس لختْئّ
أهمن أبيهافقالأبوبكرقالرسولاننهدلى اللةعليه وس |مانور ثماتركنا
امس ن

ل
االن

ترابع الحق موق
اصاشدقدبا
صدقةفر اأهكاذا ت"ماغادر اخائناوالئة يه ارنله

أبوبكر و آناورسىولالنهص_لى اللعهليه وسلمدووف أفىكرفهراأنىكاذا نما
تى نت وهذا
جهائثم
غادراخائناوالله يل اانصىادق بار رادتابعلادق فوليت
وأنتماجيعوأعسكاوا حد فقلمادفعهاا لينافقات ان شم دفعتهااليمعلى أن

عألينكتاععه_دمالناهفيهاالذى كانيمل رسولالله لىالولهعسليلهم
1

ضىى وبلناكواللهلا أقضى
قاف
للاجمم
فاخنتماها يذلاك قال؟كقذاللكانم قا
موايدمعجاتدخن
بمتاجدحجيرولنريو
د
ل4وكترواحشاعخجم

وىم الساعةفان عبزتماءنها فرداها الى" عرثمًا اسحق
يبتكابعيرذلتكقحت
دنرافع وعبدبنجيدقا البنرافع تنا .وقالالآخران أخبرناعبد الرزاق
أ وت ب
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ا
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بإب التنفيل
وقداءالمسامين

بالاسارى

أقوده عله ر-لهوسلاحه فاستقبلنى رسول اللهصل اللهعليهوس والناس معه
فقالمن قتلالرقجالواابنالا قكاولعلهسلبهأجع » حماسا زهير بنحرب

نا عمر بن نونس ثنا عكرمةءنتمار ثنى اياس/نسامة ثنى ألى قالغزونا

فزارةوعلين اأبوربكسروملراهللههلى اللةعليه وإ علينافاما كان ينناو بين
الماءساعة م نابأ وكرفرعسنا ثمشن الغارةفوردالماء فقتّلمن قتلعليه وسبى

وأنظرالىعدق مر الانالسذقرمارى سفشيت أنيس قوقااللحبل رف ١
فزرميواتجم نآدم ل المتالنطعمعهاا بنةطامن أأحسن العرب فسقتهم
حأتبىا
|تبدتكمهرمفنفلنى أبوبكرابنتهافقدمناالمدينةوما كشفت طانو بإفلقيى
رسولالنهصلى النهعليه وسلافلىسوق فتالياسامةهب لىالمرأة فتقياارسو لاله
واللةلقدا عبتنى وما كشفث طاثو باملقيق رسولاللهد_لى اللةعليهوس_لٍ من

اهىر ل
الغدفى السوق فقالياس_امةه_لى! رأةللهأ بوك فق
بلت
سكول اللهفوالله
ما كشفتطا نوبافيعث بهارسولاللةصلى الثهعليهوس_لم الىأهل مكةففدى مها
ناسامنالمسامي نكانوا أسروامكة » عرسا أجدبن حنبل وتمدرابفنع
قالا ثنا عبدالرزاق أخبرنامعمرعن مام بنمنهقاله_ذ|ماحد ناا وهر برة
ا
عن د رسولاللةصلى اللعهليهوس فذ كر
حاديثمنهاوقالقالرسولاللهصلى

اللقعليه وسلمأعاقر بةأتنتموها كمفبهافسهمك فبهاوياعافر بةعمتاللةورسوله

فجاسنهاالة رارسولهدلى اللهعليهوسلٍ نمهىلم عدئسًا قتيبةنسعيدوجد |
١انعباد وأ ور بنأفىشيبةو اسحق باننراهم واللفظ لابن ألىشيب قال
أسيحق

أخ_برناوقالالآخزون

 55سفيان عن تمرو عن الزهرى عن مالك بن ْ

أوس عن عمرقااللكنانضتيأمرواملابنأىفاءالله على رسولهصلىاللهعليهوسم
ممالمبو جف عليهال لون يل ولاركاب فكانت للنىصل العللهيه وس_لخاصة

_تىإوفى السكراعوالسلاحعدةف سبل الله
عمات
جة و
فسكان نفقعلىأده نفبقةسن
وثنا حى نحى أخبرناسفيان نعيينةعن معمرعن الزهرىااهلذاسناد

و عدثئ عبداللهبنحمدبن أسماءالضبى ثنا جو بريةعن مالك اعلنزهرى
انمالك بنأوس ح_دثه قالأرسلالى”عدر بنناعلطاالبىف|تهلحنين,ارقال
فوجد نهفىبسّهجالساءلى سربرمفضيا الىرمالهم:كثاعلى وسادة م نأدم فقاللى

:

لباجولي

5س اكه
ه 1م 35ما
نظرتالىأنى جهل.زواللفناس فتقألاتريانه_ذاصاحبمالذى:سألانعنه

قالفادراه فض باسهيفيهماحتى قتلاهنمصارف راسلوىلالتهصلى اللةعليهوس
ئهملاتأه فقالهل مسحتاسيفيكما
قدمن
ااك_
اقافل/ت بلكه فقا لكلن و
فأخ_براهف
قالالافنظرىال_يفين فلقكالا -:563إه وقكذبى س  0مرو بناللجبوح
والرجلان معاذ ن مرو :ناجو حومعاذين عفراء د صدكئئن أبوالطاهراأأجد
امبنرو بنن سرح

أخبرناعيد اللهبن وهب أخبرتى معاوبةئن صا عنعبد

الرجنبن جرع ن أبيهعن عوف :نمالك لقتل

لمق جإرردان العدو

فأرادسليه فتعه-الدين الولرد وكانواءباعلمو.فاً فى رسولاللهصل الثهعليهوس-لم
وت
س
لوساكتاد
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عوف /نمالك فاًخبرهفقال لل الدمامئعك أن تعطيهسل»قالاست_كثرته بارسول

النهقالادفعهاليهفرخالد بعوف فر بردائه ثمقاله ل أنجزت لكماذ كرتلك

عن رسول االللهلصهلىعليهو لمفسمعه رسول الله صلى اللهعليهوسلم فاستغضب

فقاللاتعطه ياخالدلاتعطهياالدهلأ ننتماركونل أعىافىانماما ومثلهم كئل
متحقينما فأورار افشرع تق قة د
رجلاستزعى| بلا وعم فرعاها س
صفوهوترتركت كدرهفصفوهلم وكدرهعليهم و صدثئن زهير بحنرب

ثنا

الوليدين مس م تنا صفوان بن مرو عن عبد الرحجن بن جيبر بن نفيرءن“أنه
عن عو ف بنمالك الاش حى قالخرجت معمن خرجمع ز بدبنحاريةفغزوة

مؤتةورافةنىمددى منالعِنوساق الحديث عن الانلبىلصةلعليه وس بنحوه
الالللهلصهلعليه
غيرانهقالفى الحديقثالعوف فقلت :اخالد أماعامت أن رسو

وسم قضىبالسلبللقائل قا بلن ولكن استسكثرته عائنا زهير بنحرب ثنا
عمرينبونسالمنقى ثنا عكرمة بنعمار ثناىباس بسنامة ثنى أنىسامة
نيان تتنحو
.ال كد ةلدات رسولسل تفعرس هوازف

معرسولان صل اىلهعليهوس اذجارءجل علىجل أجرفأناخه ثمانتزعطلقامن
اضعفة ورفة فى الظهر
قموعم رووجعف_لييننظ
لدى
حقبهفقيد به|الجل متقدم ا:تغ
و بعضنامشاةاذخز ج يشتدفأتىجاهة]طلق قيده مأناخهوقعدعليه فآثارهفاشتد
س
ي
ي
ة
و
ا
ج
بن
ت
ديوا
ال
ل
نجي
ل
وا
وفارا

قة ورقاء قالساءة وحرجتأشتدة-كنت عند ورك الناقة
نلعالى
بهاول فاتبعهرج
ذىت يخطامافلأجنلحته
خ حت
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ا

رع بن شوك

الراك

هخرابرلةودزادلدنحهنىعن

نا ألىءصا

ع

ونا

عدن

رمن  :الزنهعرىء نعي داللةعن ألى

|لنىه_لى الثعليه وسلبمثلحديت مالك والشك

ثاةفىأوالرا ابعه #دصئنا حمدبنأنىككرالمقدمى 7-1
لعه
ثقابي
ايلعا
ما ج
حد
فثىه

ب:اتبأخبر اليد

سلمان أبوداود خآ زائْدةعن السدىعن سهد نعبيدتعن أنى
عبدالرجنقال عن النفساء

||خطب علىكرمالنةوجههفقالياأسهاالناس أقمواعلىرقاالخدم ن أحصن منهم
ةصعلليه وس( زنتفآمسنى أن أجادهافاذا
ومنل حدن أفماةلنرسولالالنله
هى <_ديث عهد بنفاس نأفشنياتجالندتها أن أقتلها فذ كرتذلك لرسولالله
]صل اللهعايه وس لفقال سنت و اناه اسحق بنابراهيم أخبرناحىبن
١

آدم ذا أسمرائيلعن السدىيهذ االاسنادوم يف كرءن أحصن منهم ومن بدن

وزادفىالل_دىثاتركهاحتى مائل * صربنا #دبنمثنى وت#دن بشارقالا
إٍ نا _#دنن جعفر ثنا شعبه قالسمعت قتادة >_دتء نآنس نمالكآن

الى [فعليهوسر أ برجل قدشرب الجر فادهحر ندتين نحوآار بءين قال
َ وفعلهأو كرفاما كان ع راستشارا[:اسفقالءب دالرجن أخف اد ودثمانين

]قبادععمر ع
ورثنيه ح ىبن حبيب الجارلى نا خَالد يعنىاءن اهارث انا
:إاشعية كنا قتادةقالسمءتآ أسابةوال فيرسو[انلهص_لى اللةعليهو سل برجل
وذ كرنحوه و طرئنا مدينمثى كنا معاذءن هشام نتى أنىع عن قتادة عن

ْ أنس بنمالك ان نىالنوصف اىلنهعايه وس_م جلدفى الجربر ب ودالنعالمجلد
|أأو بكرار ب_ينفاما كانعرودناالئاسمن الريف
آ جلدا جر فة
انننع
أالع
ربدا
ىلرج
يوع
فلها

والقرىةالماترونى

كأخفالحدود قال-ؤلد مر

انين صئنا _#دنمثنى نا يحبىإن سعيد كنا غعاميد لاما ول

َ عا
ونسًا أببنوبأكنرىشث.يبة ثنا وكبعع ه
نشام عنقنادةع نأ نس ان النى
 1صل اللهعليهوسلم ان

ار الال بداز بعين هذ كحو

حد مهماوميف "عرالرو
طرنا ألوبكرإن فىشيبة وزهير بن
هلقرى و
يا

[أحربوعلى بن حرقلوا ثنا اميل وهواينعليةعن ابنأىعر وبة عنعيد

]]اللّالداناج ح وثنا استحق بنابراهي الحنظلىوالافظل#أخ_برنايحى بجناد

| ثنا عبدالعز بز ابلنحتار ثنا عب_داللة نفيروززمولى!بنعاص الداناج 5

باب <دا جر

ه 6

أبوالزيرانسمعجاب بن عبد التقيةولرجمالنسىلئالتعليهوس رجلامنأسلأ :

ورجلامن البهودوام أنه و صما اسحو بنابراهيم أخبرناروح بنعبادة |
 8بوكس جرو
وراانهعقاسلأة
ذيا الاسناد مله خم
هرب
منح
ثثنا اب
عمدالواحى شنأ سليان الشيبائى قالسألتعبداللهبن أ أوى  3وهنا
ثنا

أوكر بن آنىشببة واللفظله 3ااا

ل

ب

ساًاتع_.دالنه دنأفىأوفى هل رجمرسولانلهصلىالنهعليهوسم انيق

مت
صك
ل

نععدمااأنزلت سورةالنور أمقبلها قاللاأدرى دكن عسى بتجادا
قلت
لمضرى |خسيراالليث عن س_هيد بن ألىسعيد عن دهعنأنىهر برة ابدشمكة
ا
ول سمعت رسولانلفص_لى اللعهليهوس يقولاذازنتآمها أحدم فتبين زناهاأل
ب

فليجلدهاحد ولاتثرب عليانمانزةتفليجاد هاالحد ولابثربعليها اننمزت

الثالئةفتيين زناهافليبعهاولو بل منتعر ظرثا أبوبكر بنألى شيبة
واعدي أ
واس بحق بنابراهم جيعاء عن أن عيدةه  2وثنا عددن جد أخبرن
و
 5رالبرساق أخبرناهشام بن حسا نكل *ماءنغأنو ببنموسى حَ وثننا : 1
بكر بنأنى شيبة دنا أبوسامة وابن كيرءنعبيدالله بن مر ح وى هرون |
انن سعيد الا.يلى #نا انوهب فى أسامة نز بد  6وثنا هناد ن السرى

وأنوكريب واسسحق بنابراعيم عن عب دةبن سلهان ع عن تم بدن اسسحقكل هؤلاء |أ
0

قال|

عن سعيدالمقبرىع نأفىهر  ,رتعن اقوس اممعليمومز الاان 01
ى حد يثهعن سدعيد عن أبيه عن فىهر برةعن الصل اللعليدوس لق جلد
ف

الامةاذازنتثملاثا ل لميبعهافى الرأبعة صئنا عبدالهبنمساةالقمنى ثنا أ

مالك ح ونا حى بن بحىواللفظلهقالقرأت على مالك  2نابنشهاب عن
سثلعن |
عبيد اننةبنعبد اللن أفىهربرةأن رسولالتهصلى اللعهليهوسلم
الامةاذازنت ولنحه_نقالانزنت فاجلدوها مان زةتفاخلدوها َ انزنت]

فاجلد وهات بيعو هاولوبضفير قالابن شهابلاأدر:ىأ بعدالثاكفة أوالرابعة وقال |
الفعنىفر وارتّهقالا بن شهاب والضفيرالخبل عر أولطاهرأخمر:نانناا:
ل عبد انونعتبة
ال ن
وهب ةالسمءتمالكايةول ىْ إن شهابغن عبيد

لط عليدو 00
عن ألىهربر هة و بدي ننالادلج ارسول اتنس ا

الامكرح

|

مبذ كرقولاءن شهاب والضفيرا ليل ود عدا
الناقكد

35
هنافقرؤها -اتذىام ؤاباْةالرجم وضع
امؤصاادمقي
فائتوابإلتوراة انفكن
شْ الفتىالذىيقرايدهعلى  1ب الرجموقرأمابينيدم اهوماوراءها فقاللهء بدالنهبن

فيمن رجهما فلقدرابتّه يقبهامن الخارة هسه

أسمعيل العنىابن عليه 9نَأنوت

6

دصدءى

دي أبوالطاهر

زهير إن حورب

1

أخبرناعيد اللهءنوهب

أخبرق رجالهنأهلالء -لمنمم مالكبن:نس ان نافعا برهم عن ابن عمرن
رسولانلهصل اللهعايهوسل رجم فيالزنايوود دينرجلاوامى أةزنيا فانتالموودالى
رسولانلةص الىاللهعليه وسم مهمأوساقو

|الحدرث

نجوه

ود

ا

أحمدن

مان اابهود جاؤااى
بوئس ثنا زهيز ثنا موسى إنعقب هعننافععن ابنت ر

ةىقد زنياوساق
رسول اننةهلى النةعله وس برجل منهمواص

اد يرثبن وحديث

! عبيدالثةعن نافعود تساكى بن حى وأبو بكربنأف شىيبة كلاماعن اف مىعاوية

أخبرناا بومءاو ية عانلامش عن عابلدنهءن مسعن البراءبن عازب
ى
عقال
لمس
لوودى جما جاوداود عأهسم
الح ل اسندعليدوست ت

فقالّهكن| ١

تحدون_-دالزاىفى كا بكمقالوانمقدعارحلاه ن عاماتهم فقال] نشد ك بإلنهالدى

كند
تاد -د الزافىىك ب>؟قاللاولولاً نت

أ

مهدالا خبرك ند الرجموا-كتهكثر فى ؛ 2إقداف كا[ذا اخ االثير مر كاء

وأاذا أذناااضعي أ قناعليهالحقدلناتعالوافلتجتمع على منيقهه عاللىشر يت
0يج
'العنع012رامش

1

والوضيع شهلا التحهم والجلدما جم الفرقسول اللهضلى الفمعليهوسلم
7

الي اقداوك+من أحياأعس ك.
.ايلنهالكلشيفو

ارول ارو

الرسوللا نز 6الذءن سارعون فىالكفر البقرلان

احا

عد انقو تقول

اث واد افانأمى؟بالتحمم و الحاد نفذودوانأفتا #الرجمفا-ذر وافانزلالله
عر وَعَلَ ومن لحك ماأنزلالننهفأوئكه «الكافر ونومن /كما ال الله

فأولئكه مالظالاونومن لحك ىأ نركاللفأولئك هم ,الفا قونف الدكفاركلها
صرنما ابن غيروأبوس_عيدالاشج قلا ثنا وكيع تنا الاين ميد الابفاه
لك ولام به التتىمق الستعلةوينفروذ
ردن

 ٠روننن ءتدالله

ا

تاج بن جد

ومإسد ين ويه

قانقال' بنجر م أخبرق

8

وافقصلَعيلاْت
ونب
سنااح مكس عله أم
او

صن أبوضان

منقال ثنى أنىعنبحبىبنأفىى
ااب
شعنى
هاذي
خددالمعى نا مع
وناعم
مااللكب
جهيئة
كثير ثنى أبوقلابةانأباالمباب<دنهعن عمران بن ح-صين انامس أةمن
ا ى اللهد_لى اللهعليهوس وى حبلى من الزنافقالت يانىالتعأصيت حدافأقه |
م
علىفدعاني

د وضعت فاثتنى اففمل

فعس م زىاللقصلى للع ليه وس فثك ع اثياسهاماأعسبهاف رت ثمد و
ا
ا

عليهقاَعَاللهع ,رتك_لى غعايهايانىاللهوقدزنت فقاللة_دتابت نو بةلوفسمت بإن |
سمعان م نأعكل لدتةلوستم وهل وج دت نو بهأفض ال مننأ نجادت بنفسها]

تعالى .طورناء أوكر ننأىش.ية ثنا عفان بمنسبم نا أبإنالعطار1
يحىبن أىنكثير بهذاالاسنادمثله ا
وثنا دنر

قثرية نسعيد نا ليث حا

أخبرنا الليث عن ابن شهاب  2نعبيد اللةبنعب_دالةبنعتبة|

ابن مس_عودع نألىهر برةوز دين خالدالمهنى انهماقالاان زرجلامن الاعراايدان ”

ولول

رم َال نارسولاللهاً تشدك اللاهلاقضيتكى بكتاب الله |

ؤقال الخصم الآخروهوافة.منه نمفاقض بيننا يكنا اللهواثذ نلى فقالرسول

النّهلى اللهعليهوسلمول قالانا::ى كانع يفاعلىهذ افزفى بامأىنهوائى أخبرت [
أنعلى!:نىالرجم فاففتةديتمئتفه اث ةشاةوول :.ا تأهل العا فأخبر ونى ام0ا

علىارنىجلدمائةوتغر ب عاموان على|مسأةهذ|الرجم فتالرسولاننهضنىانله
عليهوسم والذى نفسى بيد هلأقضين  5-5كات ابنهالوايدةوالفمردوعلىانك ظ

لم أةه ا
حلدمائة وغ ر يسعاموإغدي انس اىا

00

عامهافاعترفت فأعسمهارسولاللهذ_لى اللهعل ليه وسلم فرجوت رعدشئ

,

الطاهروحرملة قالا؟خبرنااين وهب قالأخر فى:ونس ح وثق جردو اللاقد
ما يعقوب بن ابرأههيمبنس_عد نا ألىءنصاح حَ وثنا عند عن ا

بإب رجم|أيوود
أهل الذمة فى

الزنا

ه
واد
حس_ ن
أخبرناءمد الرزاق عن معم ركاه عنالزهرىيمذا الا

* حدم

الح بن موءهبىأبوصاط ثنا شعي بن اسحق أخيرناءنيدإلله ء ننافعان
عبدانثةن ع رأخبره أن رسولاننهصلى اللهعليهوسلأ فى مودىة عهودبه قد زنيا]1

فانطلق رسولانلةه_لى اللفعليهوس_ل حتى جاءسبود فق المانحدون ف الآوراة على )

هماو إمطاافقبالهين
جلف
وب
من زق قالواه_ودوجوههماوحملهما وونخا
فاسوا

لاع
رسولاللة_لى اللعليه وس أزنيتفةالنم فأمى نهفرجم فسكان الناسفيه
قائل قو لمانو بةأفضل*هن
هتوبه
تحاط
ئدأ
طهليك لق
+قد
فرقتين قائل.قول ل

ت بوةماءزانجهاءلىرسولاللهص اللهعليهوس_ل فوضع يدهفى يده امقاتلانى
باججارةقافللبثوابذلكبومين أوثلاثةمجاءرسول اله فىاللهعلي»وس لوهم
جاوس فسلمفمقجاالساس_تغفروالماعز بن مقالكفقالواغفراللهلماعز بن
مالكقالقال رسو ل!للهلىالنّعهليه وسلملقدنابتوبلدوقسمتبإن أمة لوسعتهم

جكى
رح
اقالو
قالمجاءنهامسٌةمن غامدمن الازد فقالت,ارسولالنةطهرف ف
فاستغفرى اللهوتو فىاله فقالتأراك تردأنترددى كارددت ماع 'ن مالك

سكوماذاك قالتاتهاحبق من الزنا فقال] نت قالتنمفتمالها حتتضىىماى
س قا
لاكسانول
التير
وناسحبوات
0ن

||بفطسنكقفاللهارجل من

الانصارحتىوضءت قالفا النىصب اللعهليهوسل

٠ قولهامالاهو

|أفقالقدوضعتالغامدية فقال!ذالانرجهاوندع ولدهاصغيبرالسلهمن برضعه |]بكسرامطزة
|أفقامرجلمن الانضارفقال الى رضاعهيانىاللهقالفرجها و حمنسًا أبور بن|| اممناوتشديد
دنعمد اللهبن قير وتقار بافىافظ | الممم وبالامالة
ْ فى شيبة ثنا عمدالله بنعير حَ ع ب

|]|الحدث ثنا أنى ثنا بث_ير:نالمهاجر نا عبدالل بنبربدة نعأبيهان |] انظرالتووى

نىهط_بى الل عهليه وس_ل فققاليارسولاللهاتىقد
نأ ت
امى
لنسا
والا
سلك
أماعز برمنا
ر تدطههرقفاما كانمن الغدأتاهفقاليارسول
فأن
||ظامتنفسىوزنيتوانىآر بد

الثهَانىقدزنيت فردهالا نية قأرسل رسولاللهد_لى اعللليه وس_لالىقومه فقال
أتعلمون بعةلهبأسائت_كرو شيا فقالوامانءامهالاوق العقلمن يصناافما
قأرس_ل الهم يضاف ألع:هفاًخير وه! نهلايأس به ولابعةإوفاما
يا1مبعوجدنانيننا نرىفتاه الثالثة

كانالرابعةحفرلهحفرة أعىب فهرجمقالسؤاءتالغامدية فقالتيارسولاللهاى
قدزنت

قطهرقىوا نهرد هافاما كان الغد قالتبارسولالله مر ذنى لعلاك| نردق

كارددتماءزافواللةاتى لبلى قا المالافاذهبى -نىتل ىد فاماولدت  +:بالصبى
فاذهى فأرضعيه حنىتفطميه فامافطمته أنه بالصبى
فى خرقة قالت هذ اقد ولدنه قال

دفده كسرة از فقالتهنايانى التفقدفطمة »-وقداً !كالطعامف فعالصى
لى رجل من المسامين مصشفمرهاطاالىد_درهار ااملناسفرجوها فيقبل
خالد ابلنولءم_د حر فرىرا أسهافتنضحالدم على وخجالد فسيهافسمع ننىاله
صلى اللةعليهو س_لمأسيهاها فقالمهلاياخالدفوالذى نفسى بِ_دهاقدتابت نو به

51١
ع

للد ويلعن لس 555كلام قسالبام

ىنعكغلبامولاقلاق ىنغلب ة ل
شهادات اس م

 0نالفلا

١

00
|

صئئن 3وسدبنمثنى ثنى عبدالاعلى نا داودأ

مه عنأنىسعيد أن رجلاءناسل يقال لهماعز بن مالك 1فرسولات
عن أفىنض ر

صلىعليهوسفقالافىأصبت فاحث.ةفاقعهلفىر الىصلى معلاو ||
11

ارا اقال مسأل قومه فقالوااماتعل ١نهباسالاأنه أصاب ش بيابارى لاانهرج-همذه
انتهعليهوس لفأمىنأأن ثرح َ!
قالفرجعال رىسولالئه_لى

الاأنيقامفيهالحد

قافا نطلقنابه الىبعيعالغرقد قالفاأوثقناهولاحفر الهقالة زميناء لظموالمسد٠

والحخزف ا

ا نور

 7عرض

اخرةفانتصب لنافرميناه

علد دار يعنا خاره حى سكت قالثمقا رمسولالنهصلى اللعهليهوسلخطيبا

املنعثى فقال أوككا!نطلقناغزاة فسبه_لالله تخافرج-ل فعيالنا لدننيب|
كنبيبالتدسعلى لأاأنوتى برج_ل فعل ذلك الانكاتبهقالفااس_تغفرله |
لاسن وعد تمدينحاتم ثنا مهيز ثنا بز بدبن زرييع ثنا داود عذا]
اه
عدنمثل
مسنا
الا

وقال ىالحد.ث فقام الى صلالنقاليةدس »لمن العشى فمدالت ظ

اعد فهابالاقوام اذاغزونايتخلف دهمعنلنهي بكنيب ||
وافقعليه لمقالم ب

التيس وليقلفعيالنا عومتسا سرع بننونس ثنا بحىين زيكاربنأنى |
زادة ح وثنا أبوكر بنأىشيبة ثنا معاوبة /نهشام ثنا سفيان |
د ثْسفيان ١
حفى
ا الحديث فيران
ذهض
هناد ب
كلا هماءن داودمدا الاس
فاعترفبلزنائلاثمىات وحشما مد بالنعلاءاطمدانى ثنا بحى دعل
علقمة نجرف
وهؤاءنالحرثالحارنىءنغي لان وهوابن جامع امار ىنءن
عسنلمان بن بر بدةعن! أببهقالجاءماعز سدو

تسر

هي

1
1

ر

فقاليارسولالنهطهرنى فقالو حك ارجع فاستغفرااللهوتتاليهقالفرجعغ ير

بعد جثامءفقاليارسولالنه طهرفققال!! :ى كلى العلليه وس وحكار جع |
فاستغفرالله ونب الي »قال رجعغبر ببدم جاءفقاليارسول نطو فقالا| 1

اعيو

صلى الئهعليه وسلٍمل ذلكحتىاذا كانتالراباعةقال ل رسولالص لعل وسل ||

ل
0
|

 0ممأطهرك فقاله ن الزنافسآل رسول التةصبىاللهعليهوسلأبهجنون فاخبرانهليس |||
|نون
ققا ش
رر
ةب

را فقام رج ل فاستدكهه فل<2:سرع

جزةلي

رسول

|
|

هه
.شهاداتدعاهرسولاننةصلى اللهعليهوسلم فتمالا دك جذون قاللاقال فهل 1د
نعمفقالرسولاللةصلى
قال:

لسعم

_فأخيرق
اللةعايه وس اذه وابهفارجوه قالابن شها_

ار إنعب -داللهيقولؤ-كنت

 :الخارةهرر

فيمن زج

هفر.جنا لمق

فأدركناةبالحرةفرجناهور وادالايث أيضاء عمد

فامااذلفده

الرجن بن خالد

أان سافرع ن ناشهابم_ذاالاستادمثله وحدثليه عي_دالله بنعبدالرجن
الذارى نا أبوالعان .احبر ناشت عانلزهرىم ذا[ الاستتناذا يا وف
نفى
ب_بر
احجدييشوءماقال!ن شهاب .أخ
داب
عمبنس_معج
ارلله كاذكرعقيل
 :صئئن أبوااطاغروحرم|ةنيحتىقالاأخبرنااءن وهب أخبر فى يونس ح وى
اسحق بن ادرراهم أأخيرناءمدالرزاق أخبر نامعمر وانجز_ جكاهمعن الزهرى

عن ف سلتةعناير بن عانعن يحل ان عهليه وس خور ريط عقيل دن

الزهعرىوء عن سسعنيف وألىسب أمهاء نأىهر رة د صدئئ أبوكاملةذ_يل ن

ب/,هاخ

تدرف

ا

ينا أبوعوانة عن سماك بنحزب عن حابر دن سهرة قالرات

ماعز بن محايلكنجىءبه الىالىصلىالتفعليه وسلم رجلةصيراءضل لس

عا »ء

وس قاعلك
رداء فشهد على نفس هار :بع مراتانزهفى فق الرسول النةصلىاللعهليه

قاللاوالله انقدزف الأخرقالفرجه م طنمفقالآلا كلانهزرناغاز بن فى سهمل الله
أح_دهمله

0 1

كاسما

حدهى|اسكثية

أماواائةان عكنى انه

من أحده ,لأبكانه عه و عرسا خم-دثبننى وابنبشاروالافظ لمابثننى
قالا خا
ولا
د
يحبحفمب
وم
بت»جمفجبجو
جبايبجسجرسحو
,عجمامسمهلجديو4
اب
رججتموسعبهحورجتجسب

 - #ن جعفر
ى.ل

دما عه عن سماك إن حربت قالسمع تجادر نسمرة
 4برج لقصراشء تذىعذلإتعليهازار
ادععاءةوم

وقد زلىة,رد هعس 7نَ  2أعس نهفر ب م فقالرسولاللةصلى النهعليهوبل كلنائفرا

غازين فى سبيلال تللفأ حد م يانبن
لبتيبيس عانحسداهن السكثية انالله
لسصا0ب»لييضوميصضبسية

لاعمكنى ما أحدمنم ,الاجغلته1:

أردمأربع مات د

-:كاتهقال-قد2:هب_عيد بن جببرف الانه

أبونكر :بن أفىشيبة تنا شمابة ح وى اسحدق بن

دراهيم أخبرناأبوعام العقدى كلاهماعن شعبةعن سمالةعن جابر بن سهرة

حال سد لسعاي ويم نحوحدا ث ابن جعفر وراءعقهث_مابةعلى قولهفرده
 72وف حديثآفى عاص فرده ص تين أوثلاثا وحدثنا قَنَديةبنسعيد وأو

كامن الجدرى واللفظا لقتسةقالا ثنا أبوعوانةعن سهاك عن س_ع
جيدبب
ينر

1:

:

جيم
1
ابه0

.
2

لد جد ةا
أ

0 0

و

5

و
 8نيا ى ا

راض سرامت عات 9
امس امدعليه],خل
لوالسول

شلا التكر الك رجادماثةونىس_-نه

جلدمائة والرجم

والشببالثيب

|

و

|
عمدو الثاقد

كنا هدم

أخيرهنصور

دكا الاسنادمثله

دانم

0

ىأ

واننبشارجمعاعن عابلداعلى قالابنمثنى نا عاملداعلى ثنا سعيدعن قتادة |

عانمسن ععنب -دطاالننبةنالرقائىءن مدان اسل
عهاأو حىكرب لذلك ونر بدلهوجههقال فأنزلغايهذاتا
و_-إاذ”1بول عله
اللهعأ 4.٠

بوم فلق كذلكفاماسرىعذه قالخذ واعنى فق جعل اللهطن سيرلا السلائبأ
وا2

بالمكرالْمدب جلدماثةمرجم باخارةوالتك جاد مائةم نى سذة

دين مثنى وابن بشار قالا نا

حمدبن حعفر 1

وا |

شءية . 2ونا حمدين بشار
0

ثنا معاذين هشام تنى أى كلاهماءنقعتّادة مهنا الاشناد غيرانفى يتما
والشبم كابو برجم لانذ كرانس_نةولاماثة
اليكو جحلدو ذى

قالزنا

الكافرو

عات حى قالاتنا ان وهب

د دكن أو

أخبر فى بونس عن ابن شهاب

'1

سمععداللة بنعياس قو لقالعمر إن
 0فىعبيد اللهبنعبد اللةبنعتيةانه
ن وهو جالس على مدير رسولاللهص_لى اللهعليهوس  3ان التهقد بعث _#دا
الطا ب

ءهالكاتة كان مماتل عليهآية الرجم9را نادا
لى اللهعايه وس_إ باق وأانزلعل

ص

ناهوءقلداها فرجم رسو اللهصل اللهعليهوسل ورحج": .ابعدهفخ ثبىان طال
ووعم

ا
با|

لما

 0فيضاواءترك ور ضة

اذاقامتالسنة؛ أمكانلحيلأوالاعترااف شنا بوكر بن أف شببةزهي

يأبعمتنرف

نعفلسهىبلزنا

أ عنيانعن الزهرئ بها الاسناد نه دصئئ |
ان حب وابنأى عمرقالوا انن
0
لك بن شعدت بن [أت بن سبعد ى -أنىعن جدى قال اش عقيلعن ]|
عمد ام

ان شهابٍع نأفىساءةبن عبدالرجن بن عوف وسعيد بن المسدب عن أىهر برة
انهقالا فىرجلتن المس مينيحول
رض
فاليا رسو لابنهانى زنيت فآءع.

تسل فطلت

ل وهوف امتح فناداه ا

عن ه وشنحى تلقاءوجهه 0

ىفب أريع
الىزندت فأعرضعنه عقتو ذلعكارربع اتفه انودع

دهادات 1

5

ىت
ااننرسر2ق حأبخليرانوااانلسلريقثبعينضةابن »شهاعبئًعان عقرتوبةبةعبننسععيادلسةثناان لقينثإشواثنأاهممهمد بار

امية ال سرقت فةالوام نيفكباهمارسولاللهه_لى اللهعليه وسلم الشر فوغيره
شأنامرلأخزةو

والنبى عن
الت شامةفى

فقالواومن حترى ا عللايهأساءة سر سول الله دل اعللهيه ولسم تكهاسامة

مىن حد ودالله ثمقامفاختتطب
دفعف
ودورمدسوسفوقال رسولاللهه_لى اللفعليه وس أتش
فقالأيهاالناس اما أ«لكالذينقبل انهمكانوا اذاسرق فيم_مالشسر يفتركوه

الخدود

©ت
ق
ربنت
ساطمة
 1اذاسرق فيوهم الضعي ف قامو اعليهاد واعالنهلوآن ف

أقطعت بدهاوفى حديثابن رع انماهلك الذبنمن قبل>م وعدت أبوالطاهر
جبدسيبدسمجترهونحرءلة بن حبىواللفظذرهلة قالأاخبرنااين وهب قالأخيرق واس بن بز بد
1مريودعن
5ك

اجات

قأاخل_بر فىعروةبن البيزر عن عائشة زاولجنىصإاللهعليه
سرقت فىعهد رس ولاللهصلىاللعهليهوس

وس-ل انة ا
ففغزوةالفتحفةالوامن كال

عليهالاًسامة نز فح
لكر

لداعل

سرفقالواوه.نحترى”

سول كس والتمعليه وعجرفألى موارسولاللههلى
]ناسل اي عهليهوير

لهسكلمه فمها سام نز بد لون

فقال:شفع فى دمن حب دودالله فقاللهأسامةاستغة رلويا رسولانلهقاما كان

العثى قامرسو لالنةط_ى اللهعليه وس( فاختطب فاًنىعلى ال
ملاههو هله ثمقال
أمابءد فأاهقلكالذن .نقبكم انهمكانوا اخادرقة فوم الششر .فتحكوه
ظ أقامواعليه| ل دوانى و الذىنقسى دبلدوا ن فاطمة بنت
واذاسرق فههم الض_عيف

9يبب
ي
ت
ح
81
ت1
01
00

أاء -دسرقت لقطعت يدها مأأاملصبملركأةاابى سرقت فقطهت يدها قالبونس

| قشاهلااببنقالعروة قاللتعائك-ة فسنت تو بتهابعدوتزوجت وكانت تأتينى

بعدذاك فأرفعحاجتهااليرشولالنةصي اللعليهوس_ل و عدائنا عبد جبيند

أخترناءالبردزاق أخبرنامعمر عن الزهرى عن عروةعنعانث-ة قتالكانت
اعمسأةخذزو,ميةت #عير المتاعوتجمحد دقاص النىصلىاللهعليهوس مأن تقطعيدها
 1فأقأهلها أسامة قز سول
حو حديثالايث و نونس

دص

اسيل اسعايهوس 7ب0

سافه بن شُسيت

كنا الحسن بن أعين ا

أأمءقلعن فأىالز ببر عن جابران امس من بنىمخزوم سرقت فى مهاالنىصلىالله|
م سامةزوج ال0
||عليموسفعاذت بأ

فال الننىصل اللهعليه وس

1

55
بدالسار قالافر 0

اسعحق بنابراهيم وتحدبنمثنى ||

ون

واسعدق بن مندورجيعا عن ألىعاص ال_قدى 0

0

نان

ولدالمسور نخرمةءن بز بدينعم داننةين اطاد هذا الاس_نادمثله دصثنا]

”

جدن الرؤاسى ء ن هسام بعروعد
لنرعن
ايدب
د بن عمد اللهبن عبر ثنا ج

ىيدرسول سحل استعليموسع 31٠ |
انددعن عائشةقالت لتقطع بدسارقف ع

رس
ونتتف
أنام
مةننم
عدة

ودثسا عهاننأ شدية سيا
وكلاهماذوكن ع

نسامان وجءدبن ع_.دالرجن ح ونا ليك إن ألىشيبة 3

أعبدالرحم نسلهان

ح

65

وثنا اووس

أبوأسامة كلهم0

بهذاالاى_ناد نحوح_د يث ابن ميرعن جيدبنعبدالرحمن الرؤاسى وحفديث |
#قوله من فى
.

عبد

0

الرحيموألىأسامةوهو بومئدذذوكن

تحىن حى قال3راغلا

بالاكعن لهم عنإن #رانوسول اللعسسن الماع

سارقافىحن
فطم
تيز

.هك

اسضةعنه |ه
قَمتهثلانةدراهم

ا

قتدة نس -عيد وان رح عن اللي ب ٠ن سول

2

زهير 'نحرب وابنمتثنى قالا نا بحى وهوالةطان حَ وثنا  .ابن عبر نا أنى

بح وائنا أو بكربنأفىشدبة ثنا علىن مسه ركهم نععبيد اللهح وثى ||

وواألرببويكعامل قلا نناأ]
زهير ثنا اسمعيل يعنىابنعلية ح وثنا أن
جاد حَ وثنى-#دبن رافع “نا عبدالرزاق اخبسيرناس فيان عن أبوب

السختيافى وأبوببنموسى واسمعيل بنأمية ح وثنى عبداللهبن عبدالرجن
الدارى أخيرنا ونيم ثنا ستقيان عن أ ون واسمعيل نأمة وعد_.دائلة

وءوسى بنعقبة ح وثنا -#دبنرافع ثنا عبسدالرزاق أخبرناابنجرمج
أخبرفمىاعسيل بنأمية ح وثى أبوالطاهر أخيرنااين وهب عن حنظلة
ان أنىت_قيان البح وعمه_د انهبنع رمومالاك بنآنس وأسامةبن ز اللي

كلهمعننافع عن اب عنمرعن النىهلى النهعليهوس شل حصي سن |3
ننةدراهم
بضثهملقاالمُ
غيرانبعضهم قالقمتهو بع
3

م

4

ديسا أنوبكر إنأى 1
|.

7

»6

شديبة وأنوكر يب قالا نيا أبومعاو ةع ن الاش عن أ سا]عنام ر ١ه

و يسرق المبلفتقطع بده عرائسًا عمروالناقدواب_حق بنابراهيم 0
جشرمكاهم عن عسى بن «وسن عن

هذا الاس_نادهثمإدغيرانه يقول |

أن

10

١
في

وس
وتولالنصلى التتعلي

.4
ىقاهابله
علعا
فقضى

قالحتين بغرة فقالرءض عصيتها أندى منلاطعمدع

0حاملافةهى

يق فاستهل

ومثلذلك بطلقافلقال سج عكسجع الاعراب د عدت دن عام وجدن
شارقالا ثنا عيدالرجن نمهدى عن سفيان عن مندور هذا الاس_:ادمثل
برومفذكل و ضر

م

أو 0بن الىشببةود بنمثتىوابن

بشارقالوا نا محدبن جعفرعن شعبةعن منصور باستادهمالحديث بقصتهغير
نىبىلى اللهعليه وسلفقضى فيه بغرةوجعلهعلى
انفيهفأسةظت فرفعذالكلال
أولباء المرآة ولمرش كرفىالح_ديرث ديةالمرأة و صما ألوبكربنألىشيبة

وأنوكر وباسدق بنابراهموالافظ لانىبكر قالاس>ق أ+برناوقالالآخران
ثنا وكبععن دشام :نعروةء نأي »عن امور بن خرمة قالاستشار مر بن
الخطانالناسقى فلا ص المرأةفقالامغيرة نش عية شهنت النىاصلللىهعليه
وس | قغى فيه بغزةعبد أوأمةقالفةالع .رانتنى:عو شود هك قالفشهند لههد
ان مس_امة

ا

بحى بن حى وأس -حقبنابراهيم وابن أىحموراللفظ باأىل<سدرقة

أيحى قالابن ىعر نا وقالالآخزان أخيرناس/نفعياينينةعن الززحعرى

كان رسول الله صل اعللليهوسل يقطع السارق فر بع
عن عمرة عن عائشة قتال
دنارفصاعدا وصثا .اسحق بنابراهمبنوجعييددقالا أخبرناءبدالرزاق
الختيرنا تمن ح ونا أو بكربنأىش يبة تنا نز يدبن هرون أخعرنا

له عن الزهرى عثلهفىهذاالاسناد .و دئ
سَلمان ن كثر وابراههم بدنكسع
أنوالطاه روحرءلةبنيحى وثنات الوليد بن شحاع واللفظ للواعدوحرمإةقالوا نا
ان وهب

تارق

ومن عن ابن شهابعءن عروةومرة

انقظم|بدااسارقالاقر
ل
عليموشلقال
 :النقصل الل

| والظاغ وترون0

سدلمان

نسار

م 0

عن عانثعن

بعد تارفصاعد

يه

وا

ا د عدثن

005

قال

00

اللعليه وس يقوللاتقطع اليدالافىر بعدينارفافوقه عدئئ عر 9 11
البدى ,كنا عبد الءز بذ بحنمد عن بز بدن عم_داينه بناطادعننأفبكر

 ١
ىو

باإلحخدكوتدادب

لم َر
ة عنعانشةانهاس معت النىصل ال ع
لليهوسبإيقوللاتقطع

اضيا

4

«

:

اولصف

0

 7ا

ت 3ح
ى 7
عنه السدري ملت 0
التعايدو تل

باب دايجةنين
ووجوب الدية
فى قتل اططا

فطرحت جنيو افقضى في ا
كل
هلنبىل

و لبر

هنابء ناب المسيتع نأ فى هر برةانه قال|
قددية ل س #عرد نا ليث عن شاب

علىعاقاةالاق

قغى رسولاللهه_لى العاوسيل فى جنان اح أة من بنى يان سقط ميتابغرة|

أتيعفوءنهفأى

ري

بحىنك

عَنْأفىس_امة  2نأىهر رواناعي 1دن

ا خوك
من هال يلرمت

للع ليب»وبل بغر6

] 00

ى
رى
ن
احدداهما الاح
عرداوامة

رسولاسّ
عمد واومان رأةالتى قغى عليهابالغرةو,بوقءدت فقغى

وسيل بأنمترامهالبنمها وزوحها أالب لل

0

0 2

ل

اسَعل|

ا

||

سأ
1111

ا

ع

اام ل  9ة قالاقننا.

]

اعمسأنانمنهديل 5رمت احد اهماالاخرى حيحرفقةلتهاومانى برطنها  05وا

الى رسو لانن صتلى اللهعلوس فقغون سولان سل اشعبيدوسة ان |

دجينيةنهاغرةعبد أووليدة وقذى بدنة ارةعلىعاقلتهاوورشهاولدهاو0
انطق ||
فاقاللنجالببنغةاطذ يارسولالنة أكيغفرم من لايرب ولاولكل
ولااستهل 5د ل ذلك نطل فال رسولات سق انهدود اماع و
الكهانم

ب

و

|د

عرد بن جيك ألعبرناعنه لوا |

أخبرنامعمرعن الزهرىعن فىسامةءنفهر برةقالاو أتاعا تان وساق.

الحداث بقصدءول بدكر وورثهاولدهاومن معهم وقالفقالقائ كيف نعقل

ومسم جلابن مالك و حدما اسدقبنابراهم الحنظلى أخبرناجو بر عن
منصورعن ابراهيم عنعنب.ذ_د_إبةنالزاعى عن المغيرة بنش عيةقالضمرات

أادعضمرتها نعمود فسطاط وهى حبلى فاته قالواح_داهمالحيانية قنافلعل
ههو بإ ديةالمقتولةعلىالقاعتصيلةوغرةلماف بطنهافقال]|
يالل
ل تق
عةضص
رشولانل

رجحل من عصسية القاتلةأنغرم دية ه لناأ وكللاشر وبلااستهل 00

3

فالرسول| سيق اعت مسجم لمق ادا قالوجعل علوم الدبة ||
ذ عدن حمهبن رافع كنا بحى بن آدم نا رسي

00

ٍعْن عتييدبن نذتلوعن المغشيرة بن شمبة |نامي أدةقل تَضمرتها نعمود فس طم|
الى

15
_نهدةع نان
ماسد ب
من الغ فقسمهابدئنا ودين مد نمثى .ثنا -ج

عون قالقال مد قالع_,ه الرجن أبننىككرةعن أبيءقاللما كانذلك اليوم

جلس النىص_لى اعلللهي واسلى بعيرقال ورج]خف بزمامه أوقالمخطامه

نززر يع و دنئ غ_دبنحام نممون ثنا حى
بب
دوحد
برنح
فذ ك
ان س_هيد ثنا قرةءن خالد نا #دبن سير بنع ن عبد الرجن بنأفىبكرة

وعن رجل اخزرهوف نفسى :ذل من عبدالرجن بنألفىبكرة ح وصنما|]
#عدرنو اجنراةوأ_د بن خراشقالا ثنا أنوعامعبداللكبن عرو ثنا
ةقبراسناد >بى بسنعيد وسمى الرجل جيد بنعبدالر-ون عن أفىبكرة قال خطبنا

رسولاللههلى اللةعل_»وس_ل يومالنحر فقالأى نومهذاوساقوا اديت

عثل -دراثعون غيرانهلابذ كر وأعراضككمو لايذ ثم انكفاا ىكبشين
| ومابءدهوقالفى الح ديث كرمة بوم هذافى شه ركه ناف بلدهذا الىيوم
اند باب ةالاقرار
علله
#لقونر أبلماهل باغت قالوانمالقلاهلسم ايد  2عرما عن
ميدا
العنبرى ثنا أنى نا أبوبونسعنمماك حبرنبانعلقمةبنوائلح_دنه بالقتل ومكين
 0-5نهقالفى لقاء_دمعالنىد_لى اللةعليهوس-لم اذجاءرج ليقوداخر
فقال رسو لاللهصل اللةعليهوس-لم أقتلته
بن#عةفة اليارسو لالله
جت
لهذ اق

ولىالقتي لمن

القصا ص

ةهقال نعقتملتهقال قكيتفلته قال كنت أناوهو واس تحباب
نلي
فقال انهلومياعتلرفأ
بقيت ع

ترط هن شحرة فسنى فأغضنى بف:ض-رهبالفأس علىقرنهفقدّلتهفقاللهالنى عاللىعفو
دسل اللةعليب»هو-ل هل لكمني نئؤدَبهعننفك قالمالىمال الكاسافى
وفأسى قالفترىقومك بشتر ونكأنقااألهون علىقو من ذلك فراىليه بنسعته
وقال دونصكاحبك ف ناطلق بهالرجل فاماولى قالرسولاللهد_لى اللةعليهوس_لم
انقتإوفهو مثلهفرجع فقالبارسوا لاننهانه بلغنى| نك قلتان قله

فهومئله وأخذته

| امرك فقالرسولالتهه_لى النعليهوس لأمائر بدأ نيبوء بإنمك وانمصاحبك

| قاليانىالنهلء_له قالبلىقالفانذاك حكناك قابلنفرسىعتهوخ_بى سبيله
وعد د بنحام ثنا س_عيف نسلمان ثنا هدم أخ_يرنا أسمعيل

ابنسالعنعلقعة بنوئراعنأ ب »-قالأتى رسو لادنهص_لىاللهءايهوسلبرجل
قتل رجلا أقادواللمقتوله» فانظلق بهوفىعنقه نى_عةجرها ؤاماأد برقال

رسولاللَةصَلى اللةعليهوسلم الاقاقتلتوالف النار قالفآقى رلجالرجل فقالله

1

"1

الدماء صوائًا عبيداللهبنمعاذ ثنا أتى ح وثبتنىيححيبيب انناخالد ||
ا

يعنىاءنالحرث ح وثتى بشر بنخالد ثنا #دبنجعفر ح وثنا ابن|||

مثنى وابن شار قالا

ابنأنعد ىكلهع-معن شعرةعن الامش ع نأف وائل ٠ 7

عن عبد اننعهن الى صل اللهعايه وس_ل عثلهغيران بعضهم قالعن شعيةيقفى || .

باب تغلي_ظ

وبعضهم قال>>بينالناس عاسا.أوبكربن أنىث_يبةو حى بنحبيب 4
4

الخارتىوتقار افىاللفظ قالا نا عبد الوهاب الث ىعن وبع ن ابن سبر بن

والاء_راض

عل بكرتعن الننىصل النعايه وسلمأنهقالان الزمان 1
عن ابن أىبحكرة نأ

والاموال

ق-داستداركهيئته بومخاق الثةال_مواوتالارض السنةاثناعشرشهرا |.].
منهاأر ةحرم ثلاثةمدوالياتذوالة_عدةوذوا لح:وماهرم ورجشهرمشر || '

الذىبينجادىوث_عمانث قالأىث_هرهذاقانااللهةور وهام قالفسكت 3

حتى ظننا أنهسسميه بغبراس_مه قالألس ذا الخ_ةقلنابلى قالفآئ بلدهذا |].
لليس
قلناائئةورسوا لدأعم قالفه حكت حتى ظنذ أنهسس ممه بغيراس_مه قا

٠
:

البلدة قلثاببى قالفأى بومه_ذا قاناالئةورسولهأعلم قالفسكت حى ظنناأنه |].
سسميه بغ_براس_مه قالألس بواملنحر قلنابلىيارسولالله قالفاندماء -8]1
دك و
وأم و اولأكحقاسل_#بدهقالواء راض سواءماي كرمة نومبكهاذاف
هذا شهركهذا وس_تلقونر بكفيسالم عن أ مالك فلاترجعن بعدى |
كفاراأوض_لالارضرب بعضككرقاب بءض]لاليبلغالششاهد الغائبفلعلبعض ||
من يبلغهيكونأوعىله من عض من سمعه قال ألاهل بلغت قالابن حبنتف ||
رواءة-هورجبمهر وف روابةأنىبكرفلاترجعوابعدى نا نصر بعنلى

ن
عير
نن س
ب-#دب
المهضمى نا بز يدبنزريع'ثناعبداللبنعون عن

ي5خم

|

عمد الرجن بفنىأكرةعن أقياهللما كانذلك اليوم قعدعلىبعبرهواًخذا نسان||

يناسأنمهي سوى
سىظن
خطامه قتا ل أندرأوىن”بوم هذا قالوا اللةورسولهأعل حت

|"

أسمهفقال لس بوم الاحرقانابلى رسيولااللهقالفأى شه ر هد اقلناالت ورسوله | "
أعم قالليسبذى اج قلنابلىيارسواللله قالفى بالقدهلذنا النهورسولهأعلم 1
قالّحتى ظنداأسنيهسممهسوى اسمه قاللبسبا_لدةقلنابلىياسرولالله قالفان || '

كاوءم وال واعراض>
دم

عل حرام كرمةومكم هذاىشهركهذاف بلد؟ || .

هذافابل اغلشاهدالغائب قالثم|نسكفأالىكبشين أملحين فذحهما وال جزيعة ||
1

أذ
ا

يقتص»ن فلانةوالثةلاية:صمنهافقالرسولاللهد_لى
ربيع بإرسولاننا
1م أل د
وتران

لضان
ببع
ضامالر

0

لوأقسم علىادللةأبره  5ا
معاو يداع عن المس +ع

3

الا)

للدماعة

جد سنا ان عير ا

ونا اح

ع

إن ألىشيبة 5
تعن سر

ل
الزاقوالئة
ك
د ى ثلاث الب

أنى 2

د

اراح وعل

وثنا

الله
5

بإب مساح به

69

وقععازلرتال

00

لدثهالمفارق

ا

6

إنألى عر

س_ فيان

2

6لا-برناعدسى بن ونس كاه-مء ىق

الحعتر عدا الاسيا د إنصرئنا أجدن حنبل و -2دبن منى وللافظا لاجد
قالا :نا عبد الرجن بنمهد ىعن سفيانعن الامش عن عمد اللهن صر ةعن,
 0وق عن عمد اللهقالقامفنارسولاللةسلى اللهعليه وسلمفقال والذى لاالهغيره

لساهادلهأانلاالله واتىرسولاللهالاثلابة نفر التارك
م
سرج_لى
هلدم
لا
الاسلام المفارلقلجماعة أوالجباعة شك فيهاجد واالثليزساتى والنفس فى
قالالاعمش فد يت ده بزأهيمشد

عن الاسودعن عه عدله و دئئْ

كتاج بن الشاعروالقاءم بنزكر ناقالا .ثنا عبيداننهبن موسى عشنيانعن

الامش بالاسناد جبينعائكو<د يسثقيان ولوف كرافىاديث قولهوالذىلااله

بأفىشيبة ود بنعبداللهبنميرواللفظ لابن أنى
غيره > .اننا أنوبكر ن
0

|

لك مس عن عب0
وسار .

دنه
َ

بإب بيان الم
ا

القتل

اشنننة
ي.1حا,1ن١:ر'١مثلإ
لزيردقب“ااده0نرو»نليخن0هكذافرنتسينء

5

اه

سن

القة-لى

وعثناء

ش_ببة
عمانين أى

 :كنا0
واثنا ادق بنابراههم أخبرناجر تر وءيس ىبن اوس
ا و ان أىعر  95سفيان كاهم
لسرن

2
0

امحازاة

 :وتو بنبوشولانتن القنسلولد كوأول > عثنا عمانبنأفى شببة

بالدماءف الأخرة

ين جومم 2 2
سم
ا أو كربناىشيبة 1 .عبدةن سامانو وكيععونالاعءشس عنأىوا لعن

إداتها أزل

ا

2

دين

حا ال
مل
تحسو
للا
دست
ووسوأول ينهالنا
اسوبر
قةالق
ىف
شيامة
|القليناماةس بم
ا

51
أحدهماصاحمهفاثتز ع بدههن فيه فنزع ثذيته وقال١ان مدنى ثنيتيه احتض الل
الى ص_لىاللهعليه وسمم فقَال؟يعص!أحدكم يعض

الةح_ل لاديةله

هناأ
و جرث

مد نمثنى وناشنارقالا 'نا _#دنن جعفر ثنا شعبةعن قتادةع دعناءاأ

م عله صدتئ .أنوضان|]

عن ابنعلى عنيقل عن ا

اللتوى عنا معاذاعى بن هسام شى إلىعنقتادة مززدادةنادف س

مزان ن<ه
سايكا

قعص

راغرج لخدبه فقت ثنيتهقرفعالىالنى |
وص

اكه  01513د

أبوفان المسمى|

ثنا معاذين هشام هى ألىعنقّادة عن شيل عن عطاء نأى رباح”عن |
صفواننن يعلى اناجيراالتُعلى:نمنيةءض رح-ل ذراعه ود بافتقطلج تنيته | 1
اكاللىيالل علرةو قاطلهاوقال!أردت أن تقشمواكايقضم الفحل |
9فرق

صثنا أجدنزعمان التوفلى ثنا قر نش نأ سْعنابنعون عندس
سير بنعن هران بن حص ونأن ر جلاعض ,درجل فاتنز عبدهفب_قطت ثنيته

أ
أوثناباهفاسةءادى رسو لانلهد_لىاللهعليه و ل فال رسولانلةهلى النةعليّه وسل
مانام ى ناح  11مدان ندع دددق فيك تقخ مها كإيقضم الفحل اددع |

بدك دتىيعضهام انتزعها عدننا شان بن قرو ثنا همام ينا عطاءء 93
صذوان بن على ؛ن منية عن«أنيهقالا فى الذىعدلى الدلعيه سنجل وقدعضن
بدرجلقا نتزع ندوفس_قطت

| 1

تنيتاه ب» :الأذخةعصدقال #اطلهاليك ا

وس وقالأردت :أن تقضمهكا بقضمالفبحل ع2

أنوبكر بن ألىشيبة *١

أبواسامةاأخبرناابنجر رج أخبر فى عطاء أخبر فى صغوان بن علىان أميةعن أبيه |
ىقولتاكالفزوة
قالغزوت مع ا ىلنىصلىاللهعايه وس غزوةتبوك قالوكانيع ب

نلى أ جيرفقائلنسا|نا فعض
اعلندعىطاء قالص_فوان ىقكالايع
أوثقف عقلى

أحد هماد الخآرقالاة -أخبرىصفوا نأ ماءض الآخرفناتزع المعضوض يده |
0

8

7

ا

:
من فىالعاض قانتز عاحدىثنيتيهفاتياالنى صلى اللهعليهوس_م فاه_درنشه 1

م سن

باب اثبات

2

الاسناد>حوه

نز رارة
ىبنجر بم بهذا
أخيرنااسمعي ل نابراهيم قالأخبر ف ا

صثنا أنو بكر إن ألىشيبة نا عفان تاتهب.م نا مهاد |

القصاص فى

أخنبرنائارت

الاسنان ومافى

سو فقالرسولالتس لالتعا وس الايناباس وا«
نال أل عليوخ

 5أنس أن أختالر بيع
مارنة جرحتا
ا ح

7--؟7+71717بببو99فه )98اا

معذأها

1

1

1

سانا فاخةتدموا

الىالنع1

1 11111 25212 122222 1

.آم

ا
نا مالاك بناس_معيل كنا زهبر كنا سماك ن
صدشا هرون:
نعبدالله

حرب عن معاوبةب قنرةء نأنس بنمالك قالأفىرسو النةصلى اللعهليهوسلنفر
و زا

دوعنده

شمابهن

ال

انصارقر

عشر إنفارس_ لهمالهمولعت معه-م

من

قاثةايقت صأثرهم و حدائنا هداببن خالد ثنا همام ثنا قتادةءنأنس ح
وثنا القمثى ثنا عبدالاعلى ثنا س_عرد عنقتادةعن أ نس وى حديث
ةليهوس_لٍ رهط من عر بنةوف حدبث
همامقدم علىالنبىصلىاللع

سعيد من عكل

صم 1الب.ف:نضلسه 5لالا١عرج 0ثنا ىيبحنغ62يلان
وبعنرحش0وةحديثه0م و
نا بز يدبن زر رسع عن سلوان التيمىنعأ نس قال! سمل النىذل اللةعليه
د بنمشنىوحجمدبنبشار

وسبإ أعينأولئكلانهمسماوااعون الرعاء 1

باب ثبووت

القخاص فى
ابن مالكانبهودياة_:ل جار بةعلى أوضاح طا فقتاها حجرال فى ءبهاااللىنى
القتل بار
تيسن

واللفظ لان مثنى قالا 1

_#دبن جعفر

كنا شع دعن هشيام نر دعنا نس

صلى التةعايهوس-لم و بهارمق فقالطا أقتّلاكفلان فاشارت براسهاأنلامقالطها

لشااسرفتاير أسهاأن لال سمأطاالثالفةفقالت نعمواشارت رأسهافةةله

اف

ب

0

خالديعنىاءنالحرث

١

:

1

8

لان لهو ]زان خرن وض عل كى نحبيت اطار فى كنا
2

وثنا

أنووت

6

انادرسكلذهما

عن شعيه

مهدا الاس_نادحوه وى حديث أبنادر بس فرضخ رأس-ه بينجر بن 0

وات

والمثقلات

واقلةرلجسل
بالمراة

نا عبدالر زاق أخبرنامءمرءن أدوبعن ألقلابة عن نض أن

جد ب
عي
يند

رجلامن| امهودقةت لحار به من الن
اصارعلى حلىطهالمألقاهافى القليب ورصح

رأسهاباخارةفانفاق نهرسول اللةص_بى اللعهليهوسلقاص به ان يرجم <تىيموت
:

جر

2

زب 8

ع

ع

أخبرقى معمرعن أيوب هذا الاسخادمناة

0

هدا ب بن خالد :نا

أسهاق د رض بينجر بن على نفس
رار
وبجنما_لكدأنج
يعنةنس
[أهمام ثنا قتبادة

فسالوهامن صنعه_ذابك فلانفلانحتىذ كر واوديافأومأتبرس_هافاً د

البهودىفاقر اميبهرسولالله صل اللعليهوس_لم أن.رض رأس»ه باخارة
اد

نا

مدن مثنى واءن بشارقالا نا دن

جدعفر 5

شعبة عن قمّادة

عزنرارة عن تمران بن حص_ين قالقاتل علىبن منية أواءنأمية رجلا فعض
:

انان أو

 :عصوه اذادؤعه
اللمصول علسته

ل

تفسايه

لاصيا عله

1

3

1

]0

1
انوستل وسإفبت قر
ذودرسوولاس ميدس فلؤذاك

فأ .هقمةهتع دهم وأزجلهم وسم ل أعينهموتركهم فى اهرة حومانوا .وت أ
أبوجعةرتحدين الصماحواأو بكربن أنىشيبة واللفظلانىبكرقال .كنا ابنعلية

عن تاج بن أنىعان ” 2أبورجاءهولىأفى قلابة عننأىف قلابة  0أنس
قد واعلى رسولاللهد_ل اللهعلِ_سوسم ايعو
أن نفراءنعكل تمانية

الاسلام سوج الارضي و سقمت أجسامهم فكشواذلك الىرسوالاله )
صل اللهعليه وس فقال!ألاتخرجونمعراعينافى ابلوفتصيبونمن أبواطا وألبائهاا

فقالوابلى نفرجوا فثر نوامن أ واطاوأليائمها حفوصافةةاوا الراعى وطردواأ
الابلفبلغذلكرسول التههلى اللعهليهوس فبعثفا ثارهم فأدركواشىءم
ىانوا
فأص مهمفقطعت اديهم و رأجاهم وسم ل أعينهمم نبذوافى ال مس حت م

وقالا ابلنصباح و فاىيرتهوا أطردوا النعموقالوسمر ت أعينهم وحدسا هرون
بددنءزع نأبوبعن ىرجا
انعد اللهقال  5سامان بن حورب قال كنا جا

موأ نىة3لابة قالقالأنوقلابة نا أنسبنمالاث قالةدم علىرسول النخص3 #
اللفعلية وسلٍقوم *موعكلأوعر إبنةفاجتووا لمبنتقابل رسلا

0

علةوسم بلقا رايعمأنيشسر نواءن أنواطاوالبائهاءعنى  -ديت جاجن
أنىعهان قالوس_مرتأعينهم والقواىاط+رةسشسقونفلاس_قون

ل

|

يدبن مثنى قال ثنا معاذينمعاذ ح وانا أجد بن عمان النوفلى تنا أزهرأ
السمانقالا ثنا انعون ثنا أبورجاءموى فىقلابةعنأفىقلابةقال كنت
خجالساخافعر

بن عبدالعز زفقالللناسماتقولون ف القسامةفقالعنسةقد ٠ا

1
1

كنا أنسبن مالككذاوكذافقلتاياى--د ثأنس قدم علىالنىصل اللهعليه

وس قوم وساقالحدرث بدو ح<_ديث|ا أبوب وحاج قالبوقلابةفامافرغت قال ا
عنسةس_ب<ان اللقال 1بوقلابة فقات؟ تتهمن باعنسه -ةقاللا هكنذا حدناا نس

امبانلك ان تتزالوا يبأرأه_ل الشاممادامفيكهنا أومثل هذا وصناا
الحسن بن ألىث_عيب اراالى 'نا مسكين وهوابن,كيرا ماق أخبرناالاوزاى |
ع وثنا جذامن عب رجو الدارى أخيرناححد بن يوتسف عن الاوزاعى |
عن بحىبن أىنك شيرع عن ألىقلابةعن أنس بنمالك قالقدمعلى رسولاللهه 1

اللفعليه وسلم نمانيةنفرهنغكل بنحوحديثهم وزادفالح_ديث ول'
وي

1
نبدالرحنبنسهل عن
سمعت مالكبأنسيقول نى أبوليلىبنءبدانه ب ع

سهل بنألىحشمة انه أخيرهءن رجالم نكبراءقوههأنغ.د اللبنسهل ومحاصة

خر 0-00.من أجهصداءمم فأنىحيصةفاخيرأانعبداللهبن سهلقدقتل وطرخ

فىعان أوفقيرةأف بى ودفقال!نتومادنهقتلتموهقالواواللةماقة انام أقبلجتىقدم
رجن
لعم
رمنه ا و

ومه فل كرط .ذلك مأقبلهو وأخوهحويصةوهواً
عقلى

أبن هل قذهب محيصة يتكلم وهوالذىكان يبرفةال رسولاللهه_لى النهعليه

وس خيصة كبركبر بر بدالسن فشكام حو  00خيصة فقال رسولاللهد_لى
لله
لص
اللعهليه وسلاماأنبدو ا واماأن يونذوارب فكس رسول االله
عليهوس| اليهمفىذلك فكتبوا اناواشكماقتا:ا فال رسول النهص_لى النهعليهوسلم
حو بص_ةوي يده وعد_دالرجنا أتحلفونو_:حقوندم صاحبم قالوالاقال

]| فتحلف !هود ةلوالواعسامين فود ادرسولاللةصبىاللعليهوسل من عنده
ْ ١ فبعث اليمرسول اللصل اللعهليهول مائزهاقةحتىأد ات عليم_مالدار فقال

سهل فلقدركذتنىمنهاناقةجراء ضمت أبوالطاهروسرءلةين يحى قالأبو
الطاهرثنا وقالحرماةأخبرناابن ووهب قال!أخبرى ونس عن ان شها بب قال خبرى
2 0

3

هس
عهلير
الل
صلى

رأ أ رالقساءةعلىماكاتغاي_وفىالجاهية و عدئسا جبمندرافع
نا َعم د-دالرزاق

أخبرن بن جر يعم سى

اوشهائهنا

الاستناد ماه وراد

وقضى :مارسولاننهد_لى اللهعايه وس_ل بينناسمنالانصار فى قتيل ادعوه دلى
المهود و فحنا

حسن بن على الاوانى

ا

عقو ب وهوابنابراهيم بن سعد

م الرحمنوسلمان بن يسار أخبراه
اانا أىعن صا عن ابنشهاب ان أبإساهةبنع :

نصارعن الىدل اللتعليدوسرعحثدليث ابن جراعم »و صما || باب
عن :اسلمان
ٍ كىن كن امي وا00
 1أخيرناهشيمء نك

أأء

د الور ب العو

لسواع و زيول نسب

ل

إنأنى شيبة كاز هزراء ن هشيم واللفظ لد ىقال

0

وود

نأنس

بن مالك ان امل

اسشعليوسل للددينةفاجيتوروها فال طم رسول
رجو ا  0302بوامن ألبانيا

(؟م-م)
(5

 -الى )

الحار بين
وا ارتدبن

1

٠

رةه

ا

9

ا قالوايارسولالتاقوع كقار قالفوذا'

قأتاحلافقتير:
رسولانئةصلى اللهعليهوس من قبله

د ركضتى ناقة:

م ل

منتلاكالاتل زكضة برجلها قالجاده_ذا أونحوه وديا

أنا يحىبن س-عيد عن بث_يربن

ظ ير

القوار رى تنا |

يسارعن سهل بن ألىخم ةعن1

ان ضلىاللهعليهوس[ نحوه تاق حد تمقعقإورب لال صل اشع ايعولمن

' عنده وم:بقلفى ح
ديشهفركضتى ناقة رما عروالناقد :نا سفيانن عيينة

|
6

 .وثنا' تمد بن مثنى نا عبد الوهاب يعنى الثقنىمها عن كىنس_عيد عن

وة .حديئهم  حدثنا عبد ابلةبنمس_امةبن |
<لىح
ننأ
دمّ
بلب
بشير يبسنار عن سه
إن د ننساران عمدالله ن 0

وعنبت كنا سامان بن :لالعن ”عن لصح

وحدصة :ن مسعود بن ز بدالانصار يبن "مم ن بنى حازرية خرجاالىخيبر ]|

ز نن
سهل
د

2هما
١ا.ةمل4.دعنل.

فىزمانرسول |لنهصبىاللهعليهوسلوهى وهل صلوو أاهلهاءوود فتفرقالاجتهما

فاقتللعلبهدءن سهل فودجفى شر بةمةتولافدفنه
صاحيه مأقبلالىادينة فشى ||
أخوالمقتولع يد الرجن بسنهل وخيصة وحويصة فذ كروا لرسولانثةع_لى الله |
عليهوس أن عداللةو حيتفتل فزعم شير وهو >دثعلمن أدرك من داب !

سين عيناوتسةحقو نقانلكم
رسولانتةصل النةعليءوسل أندقالط ,حلةون

أوصاج ح
كبم فقالوايارسولاللةماث_هد ناولا حضرناهزعماندقالفتب رتم مود |
بلاوقو

خسي فت اريرس ات

صلى|لنةعليه وس لعةلههنعه

ار فزعم معان ردوللنه 1

حى نحى ام

كنا

دلعدو<--ديت]

حى فاتن
فر 4,م

«ضول اقدص
ةقود
قول
ليت الى
ار

شار '

2

عن >كى
!

سعودين زيدوساق الحدرت
حيصةبن م

أخبرىسهل
قال

ن تلك الفرائض باهر بد 9

ا.اد
0

ببىحارئة بقاللهع_.دالنهن

ارمن
صامن
نجل
ان ر
لارا
ان سهيدعن نث_ير بانيس
دنطلق هووابنعم يقال
سهلبن ز ي إ

مهبج:اوحط
:لقىهاامار1بكلزاالر

ددعل وص

0

|

ب نألى خامة قال[هد ركضتىق

يد بنع بدالله بن كاير كنا

أنى
فان7مول2از

نا

بت_عرالك بن عمسادك

أ
دكا لسار بن سارالا نمصارى عن سهل إن

ستف
و1
*م7اق1د5كسا
ة
و
'سم:لا
حامة 1

رهدان نفرامئهمنط|لقوا الىخم _برفتفرقواف ا فوجدوا أحدهم
خرىيأن
أنصا
الا
دسولانسل
وملا وساق1لط دثت والافي كر ر

دودادماثة منانلالصد_دقة

دك

-

ه
لقتعليوس

ان مغصور

"
ددط
ف

ليبارد

أأخيرناشس ا

0

|

١

١

5١
ةولد بالرراجنلصمانرغلاماله يكن
يعم
رلسامع
بقا
ابنة
جعي
ونبن
ريا
ثنا سف
لهمالغيرهفباعهرسوا لادنهصبى اللهعليهوسم قالحابرفاشتر اداين التحامعيدا

فالزير عدا قتبةوابنرععنالايثبنس_عد
ةماأوبلن
مامااترعا
اطي
قب

عن أفى الزبيرعن جابرعن الننىصلى اللهعليهدوس_ل فالمد برحوحديث جادءن
عرويندينار عرئسًا قتديةبنسعيد ثنا المغيرةيعنىالحزاى عنعمدالجيد
ابنسهيلعن عطاءبن أفىر باحعن حار بن عمد انه حَ وى عمد اللةبنهاشم

ثنا حى إهنى |إنسعيد عن الحسين ند كوانامعل 'ى عطاءعن حابر وثق

أبوغسانالمسمى ثنا :معان تنى أفىعن مطرعن عطاء بن أنىر باحرأفىالزير

وعمرو بنديثاران جابر بنعبد الله حدثهمف بيع المددركلهؤلاءقالءن النى

صعللىاليلههوسل عنىحديث جاد وابتعيينةعن مرو عجانبر * عدئنا
سيد

كنا .ليشعن حى وهوابن سعيدعن بث_بر بن يسارعسنهل دن

فىحهمة قالحى و<سبت قالوعن رافعبن <  -ديع انهماقالاخر جعبدالله بن
نر

طوخيسةق معو دنر دق اذا كاناضييرئةرقاق بعض ماهنالك ثم

ان حم.صة عد عبد الله ن سهل قتراا قدفنه مأقبل الىرسولاننه صل اللهعليهوسم
«هووحو يصةبن مسعود وعبدالرجن /نسهل وكانأد +رالقومفذهب عبد الرجن

ليتكامقبل صاحبيه فقاللهرسولانئة صل النةعليهوسم كبرالكير فىالسن
ننس
ياف
اينا
م
اعج
االو

72

مصاحيا هوتكلم معهمافذ كروا لرسولاننه صلىاللهعليهوسل مقتّل

عبدالله بنسهل فال طم تحلفوخنجسين عمنافتسة حقونصاحبكأر قاتلكم
| قالواوكيف حاف ولنشهدقالفتبرتم مهود >مساإن عينا قالواوكيف نقءالاثان

قومكفارفامارىذلاكر سول اللهصل اللعهليهوسلمأعطىءة-له و صئ

عربيادالللهبقنومار يرى ثنا جادبنز يد ثنا يحسبىعبيند عبشنير بن
يسارعن سهلبن ألىحمّةورافعإنخدعج ا مط ريشهود وميد اللهءن

سنهطلل|قاقبل خيبر فتفرقافى|

ومنا
رتتو
ع
ا
شن
ن
ا
ماا١ع
ب

انل فقتلء د الله ن سهل فاموموا البودخاء

أخومعبدالجن وابناجمحويصة ومحيصة الىالنبىصل اللهعليهوسإ فتكام

امدواسموعبد الرحمن فى أعس أخيه وهوأ صغرمنهم فقالرسولالنةصلى اللةعليءوسل كر
التكبراًوقاللبدا أالاكبرفة_كامانى أمىصاحمهما فقالرسو لاللهد_لى أبنهعليه

مد ه كيف
| وس يقسم تسونم > علىرجلمنهم فيدفع برمتهقالوا أنمسه

أن الننىصلىالنةعليهوسملقالمن أعتىشسركالهف عبد عتق ماي مقالهاذا كان| .
لدماليبلغكن العيد وعد سا  2نت

و_#دنن رشارواللفظ .لاإنمتتىقل1ا

كنا مدن جعفر ثنا شهية عن فتّادةعنالنضر بن أنسعن بشير بن نهيك |

ا

عن أنىهربرةء ن النىصل اللهعليهوسل قااللم
فملوك بين الرجلين فبعتق
اهنا قال يضمن وصثنا عبيدالنهن معاذ ثنا 30كنا ش_عنةمع_-ك

الاسنادقالمن أعتق شقصامن مماوك فحهو
زمن ماله د عدئئ عمروالتاقدا

اندةعن النذضر ناسنءعن بترا
كنا اسمعيل 'ن| ,راهمعن أبنىعررقو د
تةع
ان نويكء نأفهر برةعن البىصلى الندعليه وس قالم نأعتقق شُقمصالهق عيد

تقلاصه فمالهان كانلدمال فانليكنلدمالاستسى |١عد غ_-يرمشةوق عليه

وحدننأه أنبحكر بنألى شببة ثنا على بن مسهر و-#د بن بشر ح
اسدق بن|[:راهيموعلى إن خسرم الا +خبرناعسى بن ونس

وتنا 1

جيعاعن ابن ألى|1

عرو :ةمم-ذاالاسنادوى_-ديث عسى نميستسىى فىتصوب الذى لبعت ق غبر 1 1

مشقوق عليه 0

على ن  -رالعدى وأب بكر بنألى شيبةوزهير عن

عنقألفابةءنع ألىالمهابعنران |
قالوا ثننا اسمعيلوهوابنعليةعن أبوب ى
ان خصين انرجلااعةتو

ا كان

مويه دكنهمال يرهمفدعانهم|

رسولاننةصل الثهعليهوس_ل خزأهم أثلاثاماقرعدنهمفأعدّق انينوأر قأر بعة

وقاللهقولاشديدا عرسا قتيبةنسعيد ثنا جاد ح وثنا اسحق بن |

ابراهم وابيأمنىرعن الثققكلاهماعن أوبم_ذا الاسنادأماجاد فدث |
كروابةائن علية وأماالثةئى فى_-د يهان رجلامن الانصار أوصىع_:د موته
فأعدّق ستةملوكين و جد ننا _#دينمنهال الهس بر وأد_د نعيدة قالا ننا|]

جوازيم
المدير

بزنندزر بع ثنا .كسام بنحسانعن مدبنسي رن عن مزان بنحدسين ||

عنلىصيلاهلدثوسم بمثلحديثابنعلية وجاد » لاثما أبوار يع ||
عن ال
دوبنار عن جابر بن 0
سلمان 'نداودالعتكى ثنا ماد يعنى ابنزبد ع/ننعر

درك نلهمالغيرهفبلغ ذلك||
عبد النهان رجلامن الانصارأعتقغلامالهعنب
ن فاشترادنم
الننىصلىاللهعليه وسلمققالم نيشت يم ى

داس

ا

0

|| 00

يطيا ماتعام 2
القعب
قدفعهااله قال يمرو سمع تجابر نع_.دالله يدقو

00
5

ك7 2

و حداناه أبوبكربانأبفىرشنابةهوايء_مدقعنبانبنعييندة قالأبوبكر
بسب

2

ا
.

0

|

5

72

353
نا جر برءن الاعمشبهذا الاسناد و حدما تمدينرافع نا

رنب
حي ر
زه
عمدالرزاق

1

|

بو«هربرةعنرسوا لالله
ن شام نميه قالهذ اماحدثنا أ
معدر ع ع

عليهوسيلفذ كرأحادانثمنها لكلو

قد

ل متايهوس

١

تعمالاءماوك أن توف حسى عمادةاللّه وككابة سمده تعماله +ع -حرتنا ىبن

يأب كن اعدق

لسولاللصلىاللهعليهوس ل
قار
عى ققالاتلمالك حدانك افععن بن عمرقال

عهدفىد
كال

من أعتق شركالهق عمد فكان لهمال باغكن العرد ذومعمايهقمةال_دل فاءطى

شركاءه حص صهم وعتّقغليهالعبد والافقدعةق منهدماعتق صاتنا .اان ير نا
أنى ثنا ع..داللدء ن نافععن ابن م رقالةالرسولاننهد_لى اللهعليه وس ل من

أعتقشركلهم عنملوك فعا هعتّة_مكلها نن كانلهماليراغ4:هفان ليمكن لهال
عتق منهماعةق

ودين

شدبان

بن “روخ

8

جر بر بنحازم عن نافع مولى

هليهوس_ل من أعدق :
رسولالنةصلى اللع
قال
عرد اللةبنعمرعن عمد اللهن مر قال

تصيماله ىع ب ف-كانلهمن الال قد رمايباغقهته قومعلي»3مةعدل والافقد
دبعنيد و-#دبنرج عن الليبن س_عد
سبة
قاععتتق  و طريا قت
هن
ع
حَ وثنا #ددينمثى نا عمدالوهاب قالسمع تك>ى بنس_عرد حَ وثىق
أبوالربع وأبوكامل قلاثنا جاد وهواينز بد حَ ونق زهبر نحرب

ور
صبن
ت<ق
اسمعيل يعنىاءنعلية كلاهما عن بوب وثتىماس

ثنا

ا+برئاعيد

الرزاقعن ابنجر.مج أخبرق اسمعيل نأهرة وثذا سد بنرافع كنا إن أنى

فديك عن ابنأىذئب ح وثنا هرون نسعيدالايلى أخبرنااين وهب قال
ىساءة يعنىابن ز بدكلهولاءعن نافععن ابنعمرعن النىصل اللهعليه
أخبرن أ

وسلم مذ |احديث وليسفىحد يهم وان لسكن لهمالفةدعدق منهماعةق الانى
حدر ثأبوب و حى نسءيد فانهماذ كراهعذااطرفقالحديرثوةالالاندرى
عن قله وادس فىروابة] حدمنهم سمعت رسولالله
أهوثي فى الحديرثأوقالهناف م

يهه وسا<لادفيىثالايث بن سعد و واسًا عمروالناقدوابن
للئ
صعلىا

أف عىمر

كلاهماعن ابنعيينة قالاءنأنى عر كك سفيان عن مرو عن سال انعمد ألله
صباللهعليه وس قالمن أعتقعمدابينهو بيناتخرقوم عليه
عن أبيهأن رسول اله

فومالهة.مةء_دل لاوكسوالاشطط معد قعايهفى مالهانكانموسرا و صأائمًا
عدد بن جد

كنا عمد الرزاق

اخبرنامعمرعن

الزهرىعن

سام عن ابن مر

0010

.

0

6

5

.

ع

فسألتهعن ذلك قا فلذ كرانهساب رجلاءلى عهد النىسل النهعليهوس

ل قمعيره
02
. 4

1مه قالفى الرجل النىصل النهعليهوسم وذل كرذلكله فقالالن بىك-لى اللهعليه 1
لزانت ]سسوا

اميه اخوا0 :

م ف ن كان||
»ك د
-ك جعلهمالننحتاب

أخوه >ت بدبهفليطه مدعايوالكيللس_هم ايلبس ولانكافوهم مايغليهمفان |].
كافهوه ,فأعينوهم عليه و عدن أبوالطاه رأجدبن مروبنسرح أخبرنا||
ان وهب

أخيرناعمرو ن ار ثان كيرين الاشج دعن

فاط_-مةعن أقهر برة عن

هلي_»وس_(
رسول! للهد_لى اللع

1

5
|2

الجلات 0

لاماوك طعامه
انه قال
ع

وكسونه ولادكاف من الء-هلالامايطيق

القعنى 6

م

ست

||

داود نفس

لس ول اللهه_لىالث عليه وس اذاصنع
عَنْ ٠ودى, نإشارء نأفىهريرة قالقا ر

لاد

هدخانهفليقعددمع_هفلياً كلفانكان
ءه وقد وىحر و
ثمجاهب
خاد مه طعامه

|

|

ا
اح

اميد
وآجره اذا نصح

سوان
لسحيده
عمادةالله

كاتين قالداوديعنى لفمةأولقمتين

الطعام مشفو هاقايلافليضع فىددمنهاً 0

0

1 7

يم

|

قالهرأت عل بالكمن نافع عن ان جر دس

» صدئنا ا

١١

جلاندعاعرسم قالان!| لعدداذا نصح سيد هوأ حسرن عمادة اللهفإهأسره ص"ل

 3عدن زهير بن حرس و خج_دن مثى قالا معنا حى وهوالةطان

ابنعبر ا

1

 2وكنا

عنير وأبواسامة كلهم 2
نأف شدية نا اء
 2ونا أومكر ن

عنع ..الله ح وثنا ههرعون.دناسلايلى ثنا اونهب قال ثنى أسامة
0

000

قال

الوسلاتمارويدة 0000
ان

0

ا

صنئن

لوسرل اسل اعد

لاللعبمدماوك المصي جاران واسلذأىنففىهر برة بيده لولاالمهاد ف سبيلالله||
والحج و برأى لأحبدتن

أموتوأناء_اوك قالو بلغناان أباعريرةلمكن ع

أ بوالطاهرف
ا
حتى مانت هه لصعديتها قل

و<ل

ثليه زه دغر بن جرب

55

ديشه لاد المصلوم بذ كرالمملوك ِ

أبوصفوان الأموى

اجون بونسعن ابن.

شهاب بم_ذ|الاس_نادولميك كرياغناولامامدة وصتنا أبوبكر نأف شببة

وأنوكر قيالبا .ثنا ..أبومعاويعن الاعبئن عن أنىساعن أىهربرة قالقال|]
رسول انه ص بىاللعهليهوإ ااذا
لأدعَىبد-ق اللهوموقاليء كانله أجران 1
تالمشندتي اك ماككساسك جاب ولعال ون برخ وحند ننه 1
ممما

1

:

7

70-0

 #0ب

ص

ا 711 00

ا
وتمدين بشار واللفظ لابنءثنىقالا ثنا ابنأنىع_دىعن شعبةعن سلبانعن
ابراههمالتهى عن أبب»عن أنىمسءود أنهكانيضربغلامه شع ليقولأ عوذ

بإلنهقال شعل يضر بهفقالأعوذبرسولالنهفتركه فال رسو لاللهةه_لى اللهعليه
ابلند
خير
وسل ومالنةلنهأقدرعليك منك عليه قال فأعتقه وحدثنيه بش

أخيرنا

رنعن شعرة اهلذااسنادوم بذ كرقولهأعوذبالئهأعوذ برسولالنه
فاب
ععنى
جي
د

اصلللهعلي»وسل * عورثنا أبوبكر بنأىشيبة ثنا انير ح
أوثَا -#دبنعبداللهين فير ثنا أبى ثنا فضيل بنغزوانقالس معت

دعابلرجن بنأنىنعمثنى أبوهر برة ققالاأبلوالقاسمصلىالنهعليهوسل
من ذف مملكوهبالزنايقام علي»ه_ديوم القيامةالااأنكون كاقال و صائناه

بإب التغليظ
على من قفذدف

يماكوهبالزنا

أبووب ثنا وكيع ح وى زهسير بنحرب ثنا اسحق بن بوسف
قآاسم
امعلت
ااس
بهم
الازر ىكلاهماعنفضيل بن ذزوان مهذ| الاسنادوفى حديث
صلىاللعهليهوس تىالتو بة ا

أو بكرب نأف شيبة ا

وكيع 6-5

الامش عنالمعرور بن سو بدقالمس رنابف ذىر بالربذةوعليه برد وءلىءغ-لامه

بردمث-له فقلدايا أباذر لوجعت يدنْماكانت-لة فقالانه كانين وى بريجن-ل

متنمياة فعيزنة بأمهفعاقاليالتىمل الله |
كضكان
اسواق علامو

عليهوسل فلقيتالنىد_ل اللهعليهوسلم فقال,اأباذرانك اصرؤ فجيكاهاية
قبلأترسولاللة م ناسلرجال سسموا أباه وأمه قالباأياذر انكامنؤ فيك

جاهليةهماخوانت؟ جعلههاللهأتحبتديكم فأضعموهممماناً كاون وألبسوهم
كم ن ولا تكلفو هم مايغليه-م فان كافدموهم ف عينوه-م و جد ناه

أجد بنبونس كنا زهير ح وثنا أبوكريب ثنا أبومعاوية ح-وثنا
اسدقبن ابراهم أخبرناعسى بن بوسنكلهمعن الاعمش مم_ذاالاسناد وزاد
حفدىيث

ايكية ققاالتعلى حال
هؤفي
اامس
جنك
زهسيرو ا مفعىاو بةبعدقولها

تنك من الكبر وى
ساعتى من السكبر قالنعموف روأانبةىمعاو بةنعمعسلاىحعال
عتسى فانكاقهمايغليهفلييعهوفى <_درث
حد ي
اد
مدعتا
عن

زهيرفليعنهءلي» ولس ى

بةفليعه ولافليعنها ته ىعد_دقوالمدوكلااقهمابءل-ه

حرم

| محدبنمتتىواينشار واللفظ لائمتى قلاثنا مدن جعفر .ثنا .نعشبدمعن
رعنور بنسو بد قتاألبرااذيروعليه<إةوعلىغلامهمثلها
عب
م_د
للا<
اصل ا
َ وا

باب اطعسام
الملمسلوك ما
دأكل والناسه
ها بلفن :وله
كلفهمابغليه

>33
نصإن عن هلال بن يساف قال حل *شيخفاط خمادمالهفقال/هسوبدي نمقرن|
ح

7

ل وجههالقد رأسيتاىبع سبعة من مقرنمالناخادملاواحدة

لطمهاأصغرنافأمرنارسول الندص ل اللعليوس لأن نعتقها صثنا دين
من سح

:مثنى وابن دشار قالا نا آدالعا

0

صو

_مان بن مقرن نذرج.ت جار يه
عأ
نرن
لمق
ابن
قاأركناننيع البزفقدارسو يد
0

ار

ققالتر حلمنا كلةفاطمها فد سو

بس وحديى

0

عمد الوارث بن عد الصمد قال ثنى أنى :نا شعرةقالقاللى
مااسمك قاتشعبية ففال 2د حدتى! رشي

000
5-7
ي
© له

لعزااقعن سو دين مقرنآن

حارابةلهلطمهاانسان فقاللهسو بأدماعام تأن لظ رة#رمة قدمتراع|
وافماشاع اخوعلغ رصوك لاشحل العاتموسعومالاجادم عروا حلت |

ض
ل'ن0ه
1يناك
معح

اسو اللهصل اللعهليهوس_إ أن نعتقه و عدنساه اسحق
أحدنافاطمهفص نر
ادنابراه م و جد بنمدنىعن وهب بن جزبر اخرناث زعية قالقاللى
عمد ال_هد

التكدرماامقك فذ كر عثل ددنت

بابر ا

0

دين
7

ننا عبدالواحديدنى ابن زياد ثنا الامشعن ابراهمالتمى 7-0-0
للم

أدم العو
ر ه

ال

عليهوس| فاذاهو

فقالاعلراًبامس_عودان

مماوكابعده ابدا و
ابن حرب

1

قالفاماد

ا

اللهأاقدرعليك:.

ه 3اسحق

دين جبو عو

0

بامسعودقالقاً لقي تالسوط

من بدى

على هذا الغلام قالفقا تلاصرًيكا

بن ابراهم أخبرناجر  7قال وق زهير
مر

ع ن سمفيان

ع

وى

مدبنرافع

2
0

غنا عبدالززاق آخيرنا سقيان ونا ابر كر ,بن ألىشيبة :نا عفان نا
٠.

أوعوانة كاامعن الاعمش باس ناد عد الواح د

ل

>وح_ديثه غيراوعدا

ا

انلدىسوط مهينبته عورئنا أور بس مد بنالعلاء ثنا

أبومعاوبة نا الامش عن!ا براهم التمى عن بيه عنى سعودالات

|

م
1
2
1

رعاك |
كنتأضربغلامالى فسمعت من خافىصوتنااعأمبامسهودلله أقد
قال

منكعا-.هفالتفءت .فاذاهورسو[اللهد_لى اللةعل.ه_وس

لفقاتيارسووداشعوأ

ياارانفكا

دووحلنا ادش | :

ايعان عا تر

ه"
لليه وس
مرسولالنهه_لى ال ع
قاللماقفل الننىصبىاللهعليه وسل*ن حدإن سأل ع ر
عن نذركانتذرءفى الجاهلية اعتكافبوم

فحنا

ع

أجدين عب_دةالضى شا جادن زد

خضت

حر بر

حازم

1

نا أبوب عن نافع قال

ذ كرعند اننعرعمرةرسولالتهه_لى الثةعليهو_( من المءرانة فقال /يعهر
منها قرالو:كاذنرعامعةكاف ليإةفىالماهلية مذ كرنحو--د يش جربربحنازم
ومعمر عن أبوب د صن ع_داللهنع_د الرجن الدارى ع

المهال ثنا ماد عنأبوب ح وثنا

حاجن

ىن خلف ثنا عبدالاعلى عن

د بناسعحدق كلاهماعن نافععنابن عمر عهذا الح-ديث فالنذروفق حدشهما

ت
رسيو
هيرين
ال ض
اتناك « دقن الا
مرقالانيتابن

أنوعوانة عن فراسعن ذ كوا نأف صا عن زاذانأنىع

فا

عروقد

أعتق تماوكا قالفأخذمن الارض عودا أوشياًفقالمافيهمن الاجرماسوىهذا

الاانىسمعت رسولاننةبى انهعليه وسلٍيقولمن اطمماكوةأوضير نهفكفارته
أنيعتقه صوثمًا #دبنمثنى وابن بشاروالافظ لابنمثنى قالا *نا حمدبن
قااسلسمعتذ كوانكدت عن راذانانابن عبر
جعفر ثنا شعبةعن فر
م

0

ثرافق اللهأوجعتك قاللاقالفاً:نتعتيق قالمأاك

شيأمن الارض فقالمالىفيهمن الاجرمايزن هذا الىسمعت رلساوللهد_لى الله

علي هوسل«قول من ضرب غلاماله<د الميأتهأواطمه فان كفارتهأن يعتقه

وطئناه أبوكر بنأىشيدة ندا وكيع ح وثى م-دبنمثتى ثنا
عمد الرج نكلاهماعن فيان ءن فراسبإس_ناد شعي وأعنوىانة أماد يث
ابن مهدىفد كرفسه حد الميأتهوق _<-ديث وكبع من لطمعدده وميد كرالحد
صدنسأ أبو كردبنألىث حيه كا عمد اللهن كبر خ وثنا أدن عيروالافظ له

نا أنى نا سفيان عنسلمة بن كهيل عن معاو بهبن سو بقادلاطمتمولى
لنافهر بتثمجرت قبل الظهرفصاليت ا أفىف_دعاهودعاق ثمقالامتثلمنسه
رعل ع لياراك
قال خا مق ن

ا اه عليهرتل ليسنماالاخادم

واحددةفلطمهاأد نافبلغذذلك النبىص_لى اللهعليهو سم فقَالأعتَقوهاةالوال.س

لاذياضاواسبيلها
فاف
ولافءلنسهخداموه
ذقا
غها
تير
سغ_
ادم
طخا

صما أبو

بكر بنأنىشيبةود بنعمد النةرن غي وراللفظالانىكرقالا ينا ان ادر سن

ال

2

الما شيائة

وكفارةمن لطم
عيده

ْ

1

1
7ت
ه

0

عتلسى_عين اهسأة كلها:أتىبفارس املوسبيلالفهعال 4حبقلاتخاطا|||
قبل ان شاءعالله فطاف عليون ججيعا فلتمل منون الااصسأةواح دةة خاءت ||

فو جل واء الب :صن سد بيدملوقاالن شاء اللاهه دوا سبيل لتتفرسان 1
أجعون وحد ثليه .سو يدبن سعرد نذا حفص إن ممسسرة عن «وسى نعتبة |أ

عن أنىالزنادسم_ ذا |“١س_نادمثإه غبرانه قا لكلها حمل غلاما اه فى سبيلالله |
ا عجدارزاق نا معمرء ن مصام مبننبه قال |

در

يأب الى عن

ا

الادمراار على

رحاديثمنها
واها ,رربرةعن رسولاللةصل اللعهليموسإ فد ك أ
ه_ذإماحد ب ن

اليعيتنفأيذاى

وقالرسولاننهصبىاللهعليهوس_م وانله لأنبهأحدك عينهف هله لدع نداننه

يداهل الحالف

من أن يعطىكفارته الىذرض الله  #صدثنا تدب نأنىبكرامقدى وحمدبن 

را من وزهير بن حب واللفظلهيزر قلوا ثنا حىوهوابن.عيدالقطانعن |]
نانك

تل 4
ع
اقه

اذا أسلم

9
7

عبد

اععها

١الله

أنأعتكف
2

ا

يرلى أوفعع عن|ابن هر ١ان عمرقاليارسو 5لاللهان0ى 0نذرفتى!

لقف ادك

أبواساهة

8

وتنا

رام قالؤاوف دندذرك

-دين

ممق

6

عبد

0

لجاهلية

1

أبوسعبدالاظر'

الوهاب العى الثقئى  30وننا 1

أبوبكر بن أفىشدبة ودين العلاءواسسدق بن ابراهم جيعا عن حفص ينغياث |
2

ونذا #دبن مرو ان جملة.ن أنىرواد نا #دن

جع-فر

نا

ةكيرأ

رذا الجديف”
عن عبيسدالله
نن م روقالحفص من ينهسم نءع عه
نافع إ
عن
أماأبوأساءةوالثقى ففى< دك شهمااعةكاف أملةوااماق

عليه نومايعتكفه ولس فى ح_ديث حفص

د

دشعه

ذ كر بوم ولاليلة

فقلجمل |

وعدن

وأ

الطاهر أخبرناءب_د اللهبن وهب نا ج ب
رر بنحازم انأبوب حدنهاننافعا |

<_دنهان عبداللهبنعرحدنهانعمر بانلخطاب سالبرسولاس
وسل وهو بالمعرانة بعد أن رجع من٠الطائف فتقاليارسولاللهانى :درت

1

ْ 000

وا عيفر

سا نا م

امب لعا

|
ف الاهلية |

 0قال
|

َ|
 0لو أنعتقنا

رسولالنهط_ل اللةعليهوس_م فقالماهذ افقالواأعتق رسولالله عل اللهعليه |ا

وسل سيينااسن فقا لعمرباعيدالثهاذهبالى تلك الجار بةنفلسبياها و حدما
عردين جد أخابرن
لاعربزداق خبايين ليه عنابن م

آل 000

7
س_عيد عن قتادة كلهمعن الحسن عن عبد الرجن نسمرة عن الى صب

الله

عليدوس ل بهذا الحديثولس فىحددث المةعرعاعنيده > لطر ني حت ل اباب3:
عبداتن فصا
قالبحيىأخ_برناهشيم نبشجرعن
 1حبى بن بحبوعمروالناقد

والبرواثنا عدم ودر أن 0
مرو ١إصدقك به صاحيك وعدننا ل

نأبيهعن  2برة

إن أفىشيبة ثنا ,ز بدن هرون

عن هش معن عبادبن أنىصا لاعن أبومعن أ هر تقال قال رول

سس

لان

عليهوس-لم العين عالىلنسيتحاف » صدعئ أنوالر بيع العدكى وأبوكامل
ادر ىدمل .ن حسان واتلفظ لانىالربيعقالا دنا جا وهوان ربد ا

أبوبغن #دعن أفىهر برة قالكان! نيان عليه افلاةوالساوء ب ون اجراء
فقاللاطو ون علمون الاملة دحم لكل وا_-دةَمنْهنّ فتادكلوا_-د ةمَنونّ غلاما
|[إفارساشقاتلق سديل التهفل حملم :نالّاواحدةفولدت نصفانسان فقالرسول

حثن
نلْهنّ غلامافارسا يقال
ةاد
ااست
 3ا التهص_لى اللةعليه وسلم لو
دى لو
مت ك
وكان
فقس_همل الله وجدا أ - 2دبنعبادوان أىع رو اللفظلابنأنىعمرفالا ثنا

سفيان عن «شام بن #برعن طاوس عنفهر برةء نالنى صل انتةعليهوسل
قساللقماالن'نداود :اللعسل اشتعليهوسم لأطوفنَاللولةعلى سءين ام أة

كين تأقىبغ_لاميقاتفلى سبيل اللفهقَاللهصاحمه واالك قل أن شاءايله فيل

1

ْ وى فلتأتواحدةمن نساء الاواحدةجاءت بشق غلاموقالرسولاللهد_لى

اللفعليه وس( ولوقالان شاءاللةم حنث وكاندركالهفى حاجت+ه صما ١نأى
لةلعليه
جمر اننا سفيانع نأافلزبادءن الاعر جعن أفىهر يرةعن االنلىد
ول مأثولنوحوه و صدائسًا عبدين جيد أخبرناءب_«الرزاقبنهمام أخبرنا

معمرعن ابنطاوس عن أبيهعن أن هىر برة ققااللساهانبن داودعليهالسلام
لأطيفن |لايلةءلى سبعين امسأةتلدكل اع أةمنْونغَ-لامايشاتل فىسبي لالفلقهيل
سان
ّ لدقلانشاءاللةفليقل فأطاف بون فلتلد هنونالااسأ دوا خ-فدةانص
1

لي

ال)حالف -علىنيه

سيم

قال

كحنثوكان دركالاخ -ذه

 1دصت زهير نحرب ثنا شيابة ثنى ورقاءء نأفى!زناد عن الاعرج

ْ .عنأفىهر يرةعنالنىه-لىالنَعليهءوس_( قالقاسللوانبنداود لأطوفنٌاللملة

١

:

نه

خادمفقالليسعندى ماأعطيك الادرعىوعفرىف كت الىأهلىأن يعطوكها

 3لا برض فغضفاه -دى فقال|ماوالنهلا أ عطيك شيا مان الرجلرضى فقال ||
خأوَالئةاولا الى ممعت ز سرولاللهه_لى اللفعليه وسلميقولمن <اف على عينم ||
راى!أق لل مهنهافليأت التقوى ماحئثت عين .ى ينا

عبد انلةن معاذ .قال
3

عا

 56ألى ثناشعبةعن عبد العز بز نررفيع عن 0

قالقالرسولالنههلى التهعليهوس لمن حاف على ءان ذراأىغيرهاخيرا اا
فلياتالذى هوخير وليتركعينه صدنئ د ن علداللهبن عبر و#د نطر م 1

ا
ل يف
قن طر
اليحلى واللفظ لاء

الامش عنعب العزيز |
_مل عن
فدضين
تنا #

ابنرفيععن تيمالطانفىعن عدى ققاالرسوكاللهص_لى اللهعليهوس اذاحلف |

أ<د؟علىالعين فرأى خيرامتهافليكفرها ولأتالذىهوخير و سانا عمد|
انطريف ثنا مندفضيل عن الشيبانىءن عبد العز بز بنرفيع عنم 1

الطاق عن ع_دى بنحات انهسمع الننىد_لىالعللهيه وس يقنولذلك مالا |
دن مثنىوابن

بشارقالا ثثنذا _#دين جع فر ثنا شعية عن ساك بنحرب ||

لمائةدرهم فقال تسالى |
عن تيم 'نطرفة قالسمعت عدى بنحاتموأيتساهأرلجه
لصلله
الله
مائةدرهم وأنااحبانتم و الئهل ًاعطيك ثمقاللولاق سمعترسول ا

||

عليه وسميقولهن <اف علىإعين تمرأى خيرامنما فليأتالذىهوخير دكن
دين حاتم عن مر ثنا شعية دنا لالد بن حرب قالسمعت عيمنطر ف

قالسمعت عدى ننحاتمأن رجلاسآلهفذ كرءث_إهو زادولكآر ؛تعماثةقى عطالى  1

سد شيبان بنفروخ ثنا جريربنحازم ثنا الحسبن ا عبدالرجن | ْ
انسمرة لقال ار سوك نع
الامارةفانك ان أعطمتهاء رم

املك وس يات رار بنسمرةلاتسال

كةو تالسهاواناعطيتهاعَن 2رم

كلقا عنس )

زعا مهاوا ذا حاغت على -6ين ورأبتغيرعاخيرامنهافكفرءنعينك وانت الدى ]

هوخير قال بوأج_د الحاودى ثنا أوالعدسالماسرجدى

نا شببانين |

فروخ هذا ا_ديث وصدئئن على بن> رالب_هدى ثنا هشيمعن بوس|

ومندوروجيد ح وثنا أبوكاءلالجدرى ثنا جادبن نيد عنسماك بن |

|

عطيةو بونسبن عديد وهشام بن حسان فى آخرو

يا

المعهرع نابدساة.كج

1

ج

ونناه

وتنا ع ب #كان مكرمالعمى كنا

عبيداللبه
ن معاذ |

|[
سعيد بزعا عن ||1

5
ونى اوبكر بناسءوق

ثنا عفان بن مسمم  5وهيب و أبوب عن

قفلىابة والقاسمعن زهدم المرى قال كناءند أمفىوبى واءتصواجيعاالديث
عونى د_د يرث جاد نز .د وحدتنا شبيان نر  6ثنا الصعق يعنىا بن

ىتمعولسى وهوياً كل
نخا
ألد
حزن نا مطرالوراق نا زهدمالخرى قا
حم دجاج وساق الحديث بشحوحد يهم وزادؤمءهقالاق والنهمانسلها
اسدق بن ابراهم اخبرناجر برعن ساجان التي ىعن
عن زهدمعن

أ بنارسول
أفىموسى الاشعرى قال

كد بن

باضر أب بنزة_يرالقسى

هليه وس أسةعدم[ه
صلىان ع
الله

فقالماءندى ما أجلم وائةماأجا؟م انلبميعنثارسولاللةصلى النعليهءوس_ل
ثلالةذود بقعالذرى فقلنااءأت:لرسولاللة صل اللهعليه وسلممحم

قات

لأانحمانافا تناه فأ خبرناه فقالانىلا اف على ءينأرغىيرهاخيرامنماالا أت
الذىهوخير عرسا _#دبنعلددالاعلىااتيمى ثنا المعهر عن أبيه ,نا أبو
ئاى اللهص_لى اللةعليه
اف
نشاة
تنام
السليل عن زهدم حد نهعن أنىمومى قال كن
.

١

وسمم أسدّعدمإه بشدو<_ديت

معاونةالفزارق
للن

سم

1

حر بر

10

.

زهير بن حرب

2

دم

صوان

بن

ىازم عن أفىهر برة قالأعتم
أخبرنا  :بدين كنسان ع نأف ح

وسإفذ كرذلكه فقالرسولاللهط_لى اللهعليهءوس_ل من حاف علىعن فرأى

غيرهات_يرامئهافلياًتها وليكفرعن ؟منه و دئئن أنوااطا ض

0

عد انله

ابن وهب أخببرفى مالك عن سه لبن الىصا عن يعن اى هر نرها نرسول

النلهص_لى اللعهليه وسل قالمن <اف عل عبنؤرأى خيرا منهافليكفرءن عينه
رنب
حر ب
ولبفعل د عدت زه

'ذا ابنأنىأو يس قال ننى عد العز بز

ابنالمطابعن سهيلن أنىصا عن أبيهع ن فىهر برةقالقالرسولاللهء_لى

لى إنفرأى غيرهيارا منهافليأت الذى هوخيروليمكفر
اللهعليهوسل من علف

عنعينه وعدثئ القاسمبن زكر يا ثنا <الدين خاد ثنى سلهانيعنىابن
ى
ليفع
بلالقال *نى سهمل فىهذا الاسئادءهنى حديث مالك فايكفر عين
ذل
اه ول
هشودير
و

بضاد مكة_مة

مصكغرا وققار
بهم الححون

وقتسح القاف
آتخردراء ه_د|ا

اهلومك--هور
المعروف عَنْ

رجلالعنندنى صلى الثةعليه سإ ثمرجعاألهإىهفوجد الصبيةقدناموافأتا أهله أ كثرالرواة فى
بطعامه لفلاياًكلمنأجل صبيته َ بدالدفاًكل فاًتىرسولاللهد_لى اللةعليه

3

 7قولهغر وب

ين قدنية نس عرد

:نا

 9عن عبدا لعز يبزيعنى| بن رفيع عن

كيمبن طرفةقالجاءسائل الىيع دى بنءامفسأله نفقةفىكنخادم وق بعض كن

6-5

الاسماء

ضهم
ولروعأه
بالفاء وقبمسلن

تفيل الفناء

و خرهلام

توق

أه

"2
صلىأنلةعليهوسل بدعوك ؤاما"رسو

ل

ا

0

 0قال خذهذ بن

القرشين وهذ نن القرونين وهذ بن القرينين اسب:ةآ ؛لعرةابماعيةن”ّ حيِفمُد من سعد

قانطلق هن الى أكدابك فقلىاناللهأوقالان رسو|لاحل للك رس حمل
عهلؤىلاءفاركيوهن قال بوموسى ف ناطلقت الىأصحانى مون فتقاانرسولالله
صلى النهعليه وسل ما >-علىهؤلاءوا-كن واللاأدعسمحتىينطاقمى بعضكم

الىمن سمعمقالةرسولاللّههلى الهعليءوس حين سالنهكام ومنعهفى أولمية

ماعطاءهاياى بعد ذلكلات”ظنواالى حد :دتك شيامءةإوفقالوا لىوانتهانكع_:د نا
امدق وانفعا ن ماأحيدت فانطاقأبومومى بشفرمنهم حتى أنواالذين سمعواقول
ردول مط

ل سوسم

بلاق ادم لعلد

وه ار

أومومىسواءً دئئن أبوالربيعالعتكى فنا جاد يعني انز بداءنأنوب

ألىولابة وء ن القاسم نعاضم عن زهدء الجرى قالدوب وأنالحديث القاسم
عن
 1نىاد ب ثأنى قلابةقالكناء_:د أنىموسى فدعاءاندنهوعاءها 1مدجاج.
للهمن فى تم الهاجرشبيهالوالىفقال هه فتلكا”فقالهإ فالىقدخس
ردج
و

رأمترسول العف التةعليهوس ,أكلمنهفقال ادر قر كلك
عمه
طتآن
ألف
اه ك
لذرت
فق

فقال هلأحك ك عن ذلك اى نيت رسولانتةصل الل

له وسل فر هط من0
ي

ر يان نس ةعحمله فقالوانهلا! جا -وماعة دى) ظ

م جلك عليه فبتاماشاءالفافى رسول اللهصل اللعهليهوس بنهبايل قدعابنا |
قآص (ناحمس ذودغر"الذرى قالذاماانطلةناقال عضما لبعض أغفلنارسولالن |

د_لى اللةعليه وسل :عينهلا مارك لنافرجعنااليه فقانايارسولاللهانااً تناك |
دما

 9انلكحلفت أنلاكملنا مجلتنااًفنسدت,بارسولالله قالانىوالتهان أ

شاءاننةلااً<اهعلىعين فأرىغ_يرهاخ _يرامنهاالاأتيتالذىهوخير و>لتها |

وما ابنأىعمر ثنا عبدالوهابالثقى |
فانطلقوا فاتماجلك الت#تعالى ص
يكنانه_نذ !الى||
ممىعن زهدم المرى قبال
يقاس
عةوال
للاب
افىق
عن أبوبعن أ
نموسى الاشعرىفقزن
من جرم و بين الاشعر بإن وذ واخاء 9فكاعند أى

قمهطكمدجاج وذ كرنحوه

اليهطعاء |

ِ
ٍ ا
د دكئ على دن عخرالس_عدى واسندق بن ابراه

3
عن زهدم الجر:
وابن كسيرعنع أسمعيل بن علية عنأنونء نالقاسم القيمى

ع
ح وتنا اءنأقعر نا سفيانء نأبوبءن ألىقلابةعنزهدماجرى ح
وى

70

1

بوس ح وى حومإةنحى أخبرناابنوهب أخ_برقبونس عنابن

باب من حلب

لرسلوه صلى
اال
للق
أشهاب أخبرقى جيد بن غد الرجن 'نعوفان أباهربرة قا

باللاتوالعزى

كوه من حلفمف قلق ساف ارت5ل لالقالا#دو ٠ينقال

فليقل لالهالا

أصاحبةتعال قاص ك فليتصدق ددكئ سويد نس_هيد كنا الوليد بن
ملم عن٠الاوزاعى حَ وثنا اسدق بن ابراهيم وعيد بن جي_د قالا نا عدد

الرزاق  أخبرنامعم ركلاهماءن الزهرىهذا الاسناد و<ديث معمرمث ل
زاعىمن حلفباللات
لدا؛وث
بونسغيرانفهلقايلتصدق بشئ وفىا ح

حدرث
والعزى

قعالأبوا الحسين مس يدهذا الحرفيعنىقولهتعالأقامصك فليتصدقلابرو به
 1أحدغيرالزهرى قالوللزهرى نحوم ١ن سيعتال <د شابرو ندعالت صل اللهعليه

وس للايشاركه فيه ا ح_دبإساني جدياد صدنا نوكر بن أنشيبة

25

لرجن بن سمرة قالقالرسو لاللهصلى الله
يلحس
دناعن
|| الاءلىعن عشام ع
عنا

|أعليدوس_ل لاتحلفوابلطوائىولابا باك  >:عداسًا ل
هفشبانم وقتدبةبن باب دب من
س_عيد و حبىبن حبس الحارق واللفظ لخامفقالوا نا 0

«غيلان حاف عمنافراأى

||اجبرنيرعن أ بردة عنفىموسى الاشعرى قال تيت الننىص_لىاللعهليهوسلم
سكعل

أن بات الذى

مأ ابل فأمسلنابئلاث ذودخ رالذرى فناطملاقاناقاناأوقال

هوخير يوكفر

لههفقلالاا أجل كوويي
اسةل<مإ
قرهط مانلاشعر با
ونن

|| قالفلبةناماشاءا له

غيرهاخيرامنها

!| بعض_ناليعض لاسارك اللهلنانينا رسو لانئةص_لى اللةعليهو 5.نس ةعدمله كلف

|| أنلاحمانائم جلنافنوأهخفبروه فتقالم نجالتكم ولسكن اللجهلك وانىوالله
للئه
حشاءا
غلاعانى عن ثمأرى
| ان

خبرامنهاالكفررتعن عينى وأاتدلتذى هو

 1خير ورضمًا عدداننةن برادالاشعرى و_#ادنلنءلاءاطمدانى وتقار بافلىافظ

|١الا ثنا أوأسام عن بر بد ع نأف بردةءنن فىموسى قالأرسلنى أصمان الى
أق

1و سوسم

أسألهطمالجلان اذهم معهفى جيش العسسرةوهى

آر وفاليك اتتحملوفمقالوالنهلااً جا 9
ىانأ
نله
انى ا
صتبا
 ١أغزوتبوك فقل
]على ئ ووافقته وهوغضبان ولااشء رفرجءت حزينامن منع رسولالله اص_للنىه
ىفسهعلى"
اوسا ومنخخافةانيكونرسوكانةضلىابقعليموس |قدوجدف ن
ىأخدبرنهمالذىقارلسولالنةصلى انتهعليب»وسل فمالث
فف
دفرج تالى أكانى
الاسوزعةاذسمعتبلالابتادئ أىعبدالله بنقس فأجبته فقا لأجبرسولالله

عن عصنه

لفارة اند
لهمل ليهو سرقا ك
ةبنعامنعن رسو ن
رعنعقب
عن أىلظب

عتاب
ك
الاإمان

ابلانبهسى عن

و
ربن
كفارةالعين  5و صن أنوااظاهرعجد

|

إنسرح ثنا اوبنهب

عوننس ح وثنى  1ن حى أخبرناابنوهب أخبرقىبونس عنابن
سمعت
عن أبيه قال
شُهانتء ى سالمءن عبد الله

عمربن الطاب .قولقالرسول

الحلف بغبرالله اللقصلى انلّعةليه وسلماناللهعزوج ينها كأنحلفوابا "باتك قالمرفوالن |
ماحلفت ههام_:ذسمعت رسولاللةص حلىفعارةدل نمىعنهاذا كراولا ثرا
تعالى
6

عبدالملك نشعيب بنالايث ثتى .أىعن جدى ثتى عقيلين

با قوله ذا كرا

2ه
و

آى قائلاطامن

خالد  3وثناراسحقبن ابراه وءب_دبن جيدقالا كنا عابلدرزاق أخبرنا

قبل نفمى ولا

معمر كلاساعن الزهرىم_ذا! الاسناد مئاهغيران فىحديث عقيل ماحلفتهها

أثراالد أى

منسمءترسوأ| لاللهصلى اللهعايهو لمالى عنهاولا:كامت مهاوميقلباذا كرا

 :حالفاعن غيرى

له نووى

ولااثرا لكوي أبوبكربنأفى شيبةو

والناقدوزه_بر بن حررقلوا نا

سفيان نن عييئثة عن الزهرىعن سام عن!أبيهسمع النىد_لى اللهعليهوسل مر
ودو حاف بأبيهعثلر وإبة ونس ومعمر و خا

قتددة نس عند منا لنت

ح وشا مدبنرح واللفظ له أخبرنالليثعن نافععن عيب ائلةعن رسولالله

دياههم
اأب
دل اللعليهوسلم أنهكأدرك عمربالنخطابفى ركب وعمرتفحانفب
رسولانلةصل النهعليهوسلم آلااناللهعزوجلنها كأ نتحلفوابا :بام ذن كان

صلمت
يبال
للف
وليح
أفاف
حال

وما محدبنعبدالله بنكمير ثنا أنى ح

هلال ثنا عمدالوارث ثنا أبوب وكنا 2-2

تنا أبوأسامةعن الوليد

ينة
مل ب
أعي
ابنكشر  55 3ابن أنىعر نا سفيان عن آاسم
نذئب 0
ابنرافع أا ابنأنىفيك أخبرناالضحاك وابن اى

ح وثنا

وثنا اسعدق

بن ابراغيم وابن رافععن عب دالرزاق عن ابن جر بج اعرف عدالكر 0
هؤلاءعن نافععنان خمككل جحقةالقسةعرالوصو الم

ار وج

ى بن كى و عبىبنأبوب وقتيب-ةوان جر قاليحى إن نحى أخ_يرنا وقال
بح
'سمعيل وهوابن جه_فرعنء بد اللهبندنارأنهسمع ابن عمر
الآخرون ثنا أ

هفوكانت قريش
لالحا
بلفاافل
احا
انلكان
قالقالرسولاللهضلى اللقعليهوسلم م

او 1ل40وولكهادا3ع

حلفا باعها فقاللاتحلفوابا .بام  0دئئ ابوالطاهر أن |نوهسعن | .
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خوغوقس_دات

فض

حي
امن 8

دالت

جاو فال كانت العضاءءلرج-ل من ننى عقيل وكانتمن

ل>رسة وفى_-د يثالثةفى وهى
ولى
ات ع
ذاًة
ةضاف
ا
قه ي
ايث
سنوايقالخاج و فنىد
ناقةمدربة  4حدثنأ حى نحى العبعى اخدورا يزيد زر :بع عن جيد
عنثات عن نس اح واثنا ا نبأفىعمر واللفظلهثنا مروان بمنعاوبة
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أخبرنااان وهس أخبرق بونس ح ونا اسحق بنابراهيم وعبد بن جيدقالا
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ذأودالحفرىتمربنسسعدعن سفيازعن ابنعونء ننافع عنعلى
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أبوكب نا" بإرنكلهم ععشنام عر وة ع أنبيمعن نع|باس قاللوال |
ا
الناسغضوامنالثاثالىالربع أن رسولنا ل القعءوسل قالالثا
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نفقةتنج مهاوجه اللهالاجرتمهاحتى اللقمة >ملهانىفىاعمسأتكقالقات
اللهأخلف بعد أصانى قالا نك انتفخلتفّمل عملاتبتنىبهوجهاللاهلاازتددبه
(أدرجةو رفعءة واءلاك تاف حتىشفعأبقكوامو يخس بكآخرون اللهما مض
لاكدانى هجر تم ولاتردهم علىأعقا هم لكو البائئسس عدن خولة قإلرثىله

ل

الشمعليةوب يهن أن توق عكة صينا قتدبة بن سعرد وأبو بكر

| ابنألىشيبة قالاكنا س_فيان نعيطئة وثنى أوالطاهر وحورمإة قالا؟خيرنااءن.
ج ونا اسحق بن ابراهيم وعبد بن جد قالاأخبرنا

ةل اهفوشن
عبد ارزاق أخبرنامعمركلهم عن الزهرىبهذالاسنادحوه و ضدنئ اسحدق

انم:صور .نى أبوداودالمفرىءن س فيانعن٠س_عدبن ابراهيم عن عاص بن
سعد ع رعسعد قالد لاله ى صلىاللعهليهوسلٍعلىاردق لدم عم حسادث

الزهرى و/ل

سو حاير رجاسع رب

حيرجبرني
يكرهأن »,و تبالارض البئىهاحرمنها دكن زه

انعللبوكان
نا الحسن بن

عندعن أده قال
_ب
سعب
مودئى نا زهير ثنا سماك بنحرب قال ثنى مص

اتنا

بى صلى اللهعليهوسلمؤقاتدع:فىأقسم مالىحيث شت

'فأنىقاتتقفالتصاف فأنىقلتفالثاث قالفسكت نه -دالثاث قال فكان عدالثات
ايزا دكئئ -#دبنمثنى وابنبشار قالا ثنا تجمدعبن
فر

سماك هذا الاسنادنحوه ولميذ كرفكجانا بئعدا
رلًتا

ثنا شعيهعن

و صدنئ القاسم بن

كرنا كنا حسان بن علىعن زا ةعن عبد الك بن مبرعن مصعب نسعد عن

أبيةةالعادق الوار

وار

قاللا فقاتآبالثاث ققالنعموالثاث كشر ري

لوجع ال قلتفالتصاب
غ-دينأنى ع رالي ما

الثقنىعن أو السختياقءن  3بن سد عن جيد بن عد الرجن ميري

ٍاهن ثلانةمن ولدس-عد كاهم >حدثه عن| أبءان الت سلاسعليهوسا دحل كلق

لارض الى |
امعد يعوددعكة فف.قكالماسكيك فقالقد خشيت أتنأإمو
سسهمي .
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0

ش
يكن ثنا خالديءنىانالحرث ثنا

 0عنعطاء

عن حابر عن النبىدل اللهعليهوس مقال العمرى ميراث لاهلها ا

مدن

مثنىوابن بشارقالا ثنا حمدين جعفر نا شعيةعن قتّادةعن النضر بنأ1 :

عن بشير نببنيكء أنبىهر برةعن النبىاللهّلهعليه وس( اقلاعلمرى جائزة
و ورثئبه بح ىن حبدب ثنا خالديعنى ابن الرث ع

سعدعن

'

ا
(ك
لاوبصية )||بم_ذا الاس_نادغيرانهقالميراث لاهلها أوقالجائزة » دكن أبوخيمة زهير
ابن حرب و_#دبن مثنى الع بزى واللفظ لاءن مثنى قالا ثنا بحى وهوابن سعيد

القطانعن عبيداللهقلاأ خيرفى نافععن ابن ع ران رسولاللةد_ل التدعايه وسلم

قالماحق امسرىم”سإ هئ بر

0

غردة ورين أبو كر بنأفىشيبة ثنا عسيلدمةنانوع_,داللةن فير .ح
ف
رام
وحدثناابن عير قالحدثنىأنىكلاهماعن عبيدالنّهذا لاسنادض
ولدثئ بوصى فيه وبقولا.ر دان نوصي فنه وصئنًا أوكامل١ 4درى
و

ثنا جاديعنىاءنز بد 0

زع

رد

ثنا اس _معيل يعق ابن

علية كلاهماء نأبوب ح وحدتى أبوالطاهر  5ابنوه بأخبرق بونس

و<دثنى هرون بنس_عمد الايلى ا اإنوهب

أخ_برىأسامة نزز دالليق
|
1

وحد ناد بن رافع  5ابن أنىفديك أخبرناهشام يعنى ابن سع كلهمعن |

ناف عن ابن جمرءنالنى صل اللةعليهوس_ل عثل حدس عبد اللهوقلواجيعاله
نرم

هبقالير ندأن بودى فمبه كروابةيحى عن |
فبهالاق - -قدفيثاننو

عبيدانلة ىثنا «هروننن معروف 'ننا عمد الله ن وهب أخب رى عردرهوأأ

أهانهسمعر سولالئةسل التعليءوس |
ابلحنرثعن شاهبناب عن سامعن بي
قالماحقاصى”" مسإ لهشئ بوصى فيبيت ثلاثليالالاووصيته عند ممكتوبة|
هل اللهعليهوسم |
قالعمداللهبن مرمامت على" يلةمنذسمعترسول الل ص

داك الارعتدع رصق
شرق تواسل 2

ودس

وحد ثليه أبوالطاهروحر.مإة قالا” أخيرنا ابن وهب
عر

تان

عدن

ادف

 0نىأنىعن جدى |

قالحدثنىعقيل ح وحداناا نأوع,روعبدينجيد قلا نا عمبدالرزاق

باب الوصية
بإلثاث لانجاوز

أخبر نامعمركلهم عنالزهرى بهذا الإ
بحىبن حى التميعى

عر

2

نالخرث * صننا]0

أخبرناابراهيم بن س_عدعن أبن  2هابعنعاس نس

|
4-

0
3
0

اإ
|راء شقرطة :طامنا عربدا الللقهروهار رق ها لدي لحرن فنا
هشام عن كى بنأنىك.ثيرقالحدثنى أبوسامة بنء_:دالرجن قالسدمع تجار
ان عبداللهبقول قالرسول النهصبى اللهعليهوس! العمرى من وهبت له وحد تناه

يمندمئنى أنا معاذبنهشاءقالحدث ىألىعن حبى نأ فىكثير ثثنا أبوسامة
ابنعيد الرجن عن حابر إنعبد النهان نى النهد_لى الهعليهوسلمقالعله

رين

|أجدبن بونس ثنا زهير انا أبوالز ببرعنحابر برفءهالىالنىد_لىاللفعليه

وسل و عرسا حىبن بوحالىلفظ لهأخبرنابوخيقةء نأافلز بيرعن جابر

قالقالرسو لاللهص_لى اعللثيهوس_ل امسكوا عايكأموا  -ولاتقك ذوعا
فانهمن أعرعمرى فهىلألعذمىرها-ياوميتاولعقبه صما أبوكر بناف
شبيه كنا د ببنشر ثنا اج بنأنى عمان  23وحد نأو  0نألى

شيبةواسحق إانبراهم عن وكيععن سفيان ح وح_دثناع_دالوارثبن

عابلدصمد قال<_دثنى فى عن ج_دىعن أدوبكل

هؤلاءءن أفىالزبعرعن جابر

رتضعىااللىهعنهعن النىه_لىاللهلءيه وسمعنى حدر ثألىخيشة وفى-ديث
| أبوبهن الزيا
ادةلقال
اجءنص
لار يعمروناللمهاجر فبقنالرسولالنهص_لى الله
عليهوس لامسكواعاي؟ أموالم و صدئئن د بنرافع
موا
نسحق
صب
ونر

واللفظ لابنراقفاعلا ثنا عبهالرزاق أخبرنا ابن جرعقأاخلبر ىأبوالز بير
عن جابرقال
تم
ارم ةأبالمد.نسحا ثطاطاابناطا ثتومف وتوفيت بعده وترك
ولداولهاخو #بنونللمعمرة فقالولدالمعمرةرجع الخائط الينا وقالبنوالمعمر بل

كانلابسناحياته وموته فاختصموا طا
ارىقمولىعهانف_دعاجابرافك هدعلى أ
رسولاللهد_لى اللةعلب4و.لم بالعمرى لصاحيهافةذخى بذلكطار قثمكبا
عء_دالللك وا خيره د لك والس
ره بشهادة حابرفةال عمد الملاك صد قجارفامغى ذلك

طا
ارقق
لفان
خذ
الك
ئط ابنىالم_مرتىاليوم صئنا أبو ب
ىكر
شن
يأل
ية
أ واسحق بن| براهيموالافظ لانىبكرقالاسدق أخبرناوقالبوبكر ثما سفيان

||انعيشةعن مرو عن ساهان بن اران طارقاقذىبالعمرى للوارث بةولجار
ا انعيدالله عن رسولاللهه_لى اللةعليدوس_| ' عدائنا تمدن المثنى وت#دبن

[أشارقلا ثنا

دين جعفر ثنا شعبةقالس معت قتادةعدث عن عطاء

||عن جابر بنعبد اللةعن النبىصل اللةعليه ول قااللعمرى جائزة صرالنا
207

رلدك  2 21؟ ذال ||
النةه_لى النةعليءوس لليكناه قال ك

اللدرسول

لاقال لس تر إبدمتم_ ,البرمثل ماتر«ددمى ذاقال بلىقالفاتى لاأشهد قالانعون]|
خدنت به _دافقالا ماع ا
ع_ذامةن

ونس

7

زدير ا

بوابينأولاد م 0

برقال قالتاعسأة
أبوااز ببرعنجا

أجدنا

شبراضل

أبنىغلامك وأ شهد لى رسو لاللةد_لى اللةعليه وسل ا سولالنهصلى اللهعليه

وس فة ال أن بنةفلان سألتنى أننهأاحغلالاىوقااتاشهد ىر سول اللصهلى
أللةعليه وس دل فق ال الهاخوقال نعقالفكلهمأعطرت ث_لما أعطيته قاللاقال

بابالعمرى

فلس

ع ا

على

0 3

عئ ان

قالةرأت]

علىمالك عنن ابن ث#هاب عن أفىسامةبن عب« الرةن عن جابر دعبسداسان |
ولاه

در قالعار جلاع رعرىله ولعقبه انها للذىأعطيها|

لاترجع الىالذىأع طاهالانهأعماىعطاء وقءت قي هالموار يرث عد نا كىن |

عحىودين رعقالا أت_برناالليثوحدثناقتيبة ثنا ليشعن انث هابعن |
وقول
فىسامةء ن جار بن عمد اللهانه السمعترسولااتةه-لى لتتعابء

من أعمرر جلاعم رىلهواعةبه ف 00

م0
وهىأن.أع

غبران بحىقلق رك ا دجذاعار لا مرجريئ .فهىلهواعق_ه طه
عبان بن بشمرالعيدى أخيرنا عد الرزاق لجان

اسن

أ سفمةبن عبد الرحنانجابربنعبدالله|
شهاب عن العمرى وستتهاء نحديث ى

ى علب وس قال ار جل رد |0000
الاتضارى أخيرءاترسوك قاسإلال

اكئأهادلمن أعطيهاو نها|
لدولء_قبه فقسالق_د أعطيةكهاوعةب كماف :
طهى عطاء وقعت فيهالمواريدث طرئما اسحق |
عان
أجل
م العيمار أ
رزر
ازاك

ردن

دام لعردقالا أخبرناء .د الرزاق أخبرنامعمر عر

الزهرىع نأفىسامةء نحجابر قالااالعمرى|اجٍاحازرسولانةلىاشعليه||
وس أنيةولهى لات ولء-قمك فأمااذاقالهالك ماعشتفانهاترجعالصاح

قالمعم روكذ لككان الزهرى يفتى نه اننا #دبن رافع كنا ابن أنىفديكعن:

انأف ذتسعنشابهناب عن سأاءة.نعبدالرجن جعانل[ عبندالنهان
رسول النةسلىالتتعليهوسل قغى فيمن أع ريع رىلهولعقيهف» ىه تلالاعوزا

طعاءو فقيعهتالموار ؛شفقطعت |ا
للمءطلاسر ذولاثنما قالأبوساهةلانه أءطى

المواريرث

١

1

١/
أءطيتهذاقاللاقالفرده صينا ألوبكر بنأنى شببة كنا عبادن
العوامء ن حك_ين

عن الشعى قالسمعت |انعمان بن بشير 2

وحد تناح ىن

حى واللفظ له اأخترنااولاس وهر عءن حصإن عنن الشعبىعن النء مان بن بشير

شهد
ةنلاأردئ حةتى
حةب
ابر
وع
تالرتآج
قالنص_دق علىأنىببعض مالهفق
اطاق أفىالىال ىد لى اللهعليهوس ليشهدهعلى
رسول انهصل اللهعليه وسإ ف ن
ْ صدقنى فقال ل رهسول ننهصل النهعليهوس أقعلت هذا بولدك كله قاللاقال

اتقوا اللهواء_داواىأولاد.فرج أبىفر:دلكااصدقة عرلمًا أبو كر بن
ألشيبة ثنا على بمنسهرعن أحنىيانعن الثعبى عن النعمانبن بشير ح
وحدثنا#دن عبدالهن تيرواللفظ له ثنا دين شر  5أوحيانالتمى

عن الشعىقالحدثنى النعمان بنبشيرانمه بنت رواح_ةساًلتأباهبعض الموهية
من ماللابنهفاالتوى مهاسنة اثلمبهدفقال تلا أرضىحتتشهىدرسولابلهه_لى الله
عليهدوس_إ علىماوهيت لابنىفأخذ أنىبيدىوأنادومئذغلام فأ رسولاتةصق

نهاتنر هوذااحةأعمها أنشهدك على الذى
بلن
| ا|للعليموس ل فمقاليارسو لا
نهلا فقال رسولاله ص_لى النعليهوسلم بابشيرالك ولدسوىهذاقالنم
ببت
وه
قال كاهموههرمتثئلهذ! قاللاقالفلانث_هد قىاذافاق لاش هدعلى جور
نا

ابن عميرحدنى أ نا اس_معيل عن الشعىعن النعمان.ن سيران

رسو لاللهه_لىاللةعليهر إ قلالك نون سوادقالنمقكاللهم أعطيت مثل
هذا قاللاقالفلاا شهدعلى جور صما ادق بابنراهيم أخبرناجر برعن

٠

عاص الاحولعن الشععىعن النعمانبن بشيرأنرسولاللهه_لى اللعهليه وسلم
| قاللأسهلاتهد ىعن جور ضكنا :تجدينمئى  ثنا عندالوهاب وعبدالاعلى

ِ اح وحددثنا اسدق بنابراه يم و يعقوب الدورجقيعاعن|بنعلية والافظ

ل|يعقوبةال ثنا اس_معيلبنابراهم دعانودبنأبىه_:دعنالشعى عن

| التعماننن شير قالانطاىفىألىحما :اك

اسه لالدعلهوس  -فقال

ند
[أيارسولالله اش
عكا
اهد
لاىق
متان كذاوكذامنمالىي فقالأبكنليك
رك ان
سال
 ٠أقمداحناتحملشتلالنءهان قاللا قالفأث_ودعلى هذاغ_يرىيمق
اىذا صما أج_دبنعتمانالتوفلى ثنا
اليل
ل قا
فواء
لبرس
افال
يكونوا اقلك
 ٠ازهر ثنا ا,بنعونءعن اأشعىعءن التعمان:ن سير قالحانى أنىنحلامأىى

1

0

كثير قالحدننى عبد الرجن بعمنرو أدنين فاطمة بنترسولالله صل |

4

بقى عرو ودواءنالخرتءن كيرانه
يهر
خنو
وأجدبنعسى قلا ثنا اب
سسنمععيد بن ا مسيب ويلقسمعت|/نعباس بقولسمعت رسولاللهه_لى الله
عليهءوسل بقول | امثل الذى,تصدقبصد قةثميعودفىصدقته كثل الكابيقء
مياكلقيأه وحدثناه #دبنمثنى و#د بن شار قالا ثنا #دبن جع_فر نا
شعية قالسمعت قتادة كد

عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عنالننىدل الله١

عليهوسلم انهقالالعائدفىهيته كالعائدفىقيئه وحدثناه محدينمتتى ثنا ابن||]”
ألىغدى عن سعد

عن قتادةعهذا الاستادمناد

وحدتنا اسدق بن ابراهيم 1

قالأخبرناا مخزوى دنا وهيب اذا عبدالله.بنطاوس عن ببدعن | نعياس

كلرباهة

ه كالكات بق ءثميعودفىقيثه
بائدتفى
هاللع
عن رسولاللهص_لى اعللهيهوس_لم قا

طائنا بحى نح ى قالقرأتعلى مالكعنابنشهاب عن جيدبنعبدالرجن
بنر
_ب
ثمان
بلتع
وعن د بنا

الأولاد فىاطية

ينرا أنهقالانأناهأتى
دب
شان
بتعم
ك_دثانه عن ال

بدرسول! للهد_لى اللهعاي» وس_إ فقال اننىحات ابنىهذ اغلاماكانلى فقال

للا فقالرسولالله ||
قلاهذ
رسولاللهد_بى اللّهعليه وسلمأوكالدك نحالتفهمث
د_لى التفعليه وس_! فأرجعه و ري

كحىن حكى أخيرنا اراهم بنسعدعن

ان شهاب عن جيد بنعبد الرجن و_#د بن النعمان عن النعمان بنبث_ير قال |

اهفذقال
منى
اتا
لحا
غنىن
االا
أتىنىأفى الرسولالئةط_لى اللهعلي»وس_إ فق

الراقادلده :وجدسا انويكز نالى شد رايم ”
 1كلتبك حلت ففقال
انابراههم وابن أنىمرعن ابنعيينة حَ وحدثناقةديهوابن رح عن الليثبن

2

سعد ح وحدتى حرملةبنيحى أخيرنا ابن وهب الخبرق وس اح
وحد ثنااسدق بن ابراههم وعد بن جيد قالاأخبرناء«_.الرزاق أخبرنامعمر

ساناد أمابوونسمعمرففى حد يمهما أبكنليكوق
ازهلرىاهذ
كلهم عن ال
حديثالايث واءنعيينةا وكلدك وروابةالليث عن ال
دنبن
عمان وجيد

ابنعبد الرجن شايرناجاء بالنعمان مسا قتببة.نسعي ثنا جريرعن
هشام ؛نعروةعن أبيه قال نا النعمانبن بشيرقالوقدأعطاها بومغلامافقال

تم
ينه
عكلطاخو
ألق
لهالنىد_لىاللعليهوسإ ماهذا الغلامقال|عطانيه أي قا
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أن ضع كرحائط-ه اننخكالناتهركيلا وا ن كانكرماانيديع ء بز ييبكيلا
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بأن يشترى الرجلمر
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 0مندواصاد يا هد صييا حىببنن حت قالأخبرناسفيان عن الزهر:
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عن حكم بن حزامعناذى
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كانرسولالئهد_لى النهعليهوس_ل يقولاذاابتعتطعامافلاتبء» حتىتستوفيه

[]و صدتئن أبوالطاه رأجد بنمرو بنسر حأخبرنالينوهب حدقتالىابن ||بحارباج بيع
 0 1قالانأبالزبرتيره قالسمعت جابر بنعب_داللةبقولنهى رسولالنه | صنيرة العملر ١
مى من التمر]| الجهولةالقدر
سل
ملكي
لابا
ااته
]اسلدنمعليهوسل عن بيع الصبرة م نالتمرلاتعلممكي
فوالز ير |]خر
||صثنًا اس<ق بنابراهمقال ثنا روحقال ثنا انحر قال أخيرأب
5انءسمع جابر بن عيبقدالوللهنهى رسولالنةصلى الثةعليهوسل عثلوغيرانهلذ كر
||منالمرف؟خراحديث دص نماحى بنبحى قالقرأت علىمالكعن نافع عن ابن ||بابثيوتخيار
3

:

ا

الجاسللتبابعين

7

ٍ 3

لذ اماحدثناأبوهر يرة عن رسول_
منبهقا ه
رعن همامبن
م عم

عل وسل|
اللّه

وذ كراحاديثمنهاوقالر سول النهد_لى اللهعليهوس اذام أحدكاشعثرى لقحة ]|
مصراةاًوشاةمصراةفهو

دم

للبيع قبل
القض

خيرالنظر بن بعادان لبهااماهىوالافليردهاوصاعا|

منثمر .نعمما بحىبن بحبى 'ثنا جادينزيد ح وثنا .أبوالربايلعتكى |
وقمّسهقالا

جادعن مرو بر:ديشارءنطاوسعن

55

'0

ادن

صلى!للهعليه وسلمقالم٠ .احا مامتا ع تسوكال بويعلا

لم سر و

0

ابن أنىع روأجد بنعيدة قالاثنا سفيان ح ونا

أبوبكر بن أنىشيبة وأبوك_يبقالا ثنا وكيع ع نسفيان وهوالثورىكلاهما ||

هيم وتمدبن رافع||
ان
بقرب
ار مهذا الاسنادنحوه صدانيا ااسد
يرونبن
عن دعم

وعبد بن جيد قا بلنرافم ننا .وقالالتوان /خبرناعبدالخزبارقنأامعمرعر)
|نطاوس عنوريه  8ابن عنياس العا ر و
سل فس ل الاي و0
اماع طعاما فلإببعنهحت يقيضه قالابنعياس واس ىكلم »ازا زلةالطعام ||

يبة وأنوكريب واسحق بن إراسيم قلناسحق|
شنأ
صندا أبو بكرب
أخبرنا وقالالآخران نا وكيععن سفيان عنابن طاوسعءنا سه عنابن|

عا قالقالر سولانلق صلاللعهليهوس_ل م ن ابتاعطعانا فلاتع ةس كل ”

ات لابن عماسم فقال ألا:تراهم يشسبايءون بالذهبوالطعام مسجا وم بعل ||
ينا

0

عبدالتةن مسامةالقعنى نا كالاعه  2ع

حى أ

إنحى قال رأتعلى مالكعن نافععن ابن جمرآنرسولالظتسب النغةليةوم |ا

عه حفىمي

م

|ْ

و تناب ى ,نيحيقالقرأًمع

0
د

تفمعبه

ا

ا

٠المكان الذىا عن

لين

أ

ا قاراءا

أوكر إن ألىشدبة تنا عل نمساون عو عسبحداينه 2

ونا تمدن عبد النةءنمير واللفظلهقال  5أفىقال نا عمبداللةء ننافع ||
عور
عن ابن راانال ىص_لى اللهعا,

َالمن اشترئطنا افلا سعه حتى ستوفيه ||

اشترَىالطعاممنلكان عرافافنهاردول لفسا اللا  1انه
وكن
قال

||ا

حتى قله منمكانه د عدت حرمإةدن بحىأخبرناعبد اللهن وهب<_دتى |

مربن دعن نافععنعبداللبهن عمران رسولاللهص ل النهعليهءوسم قالءن |
اشترى

:

3.
يب عأنلى
مدسبن
زدهير بنحربقلوا ثنا ب_فيانعن الزهرى عانسل_عي

هر ةبيرباغ بهالنبىصلى اللهعليهوسلقاللاببعحاضيلبادوزقاهليرعن النى صلى
نبى ان يديعحاضيرلباد صدنثا اسدق بن ابراهيم وعبد بن جيد
اللهعليهوس[انه

قالا نا .عب«الرزاق قالأخبرنامعمرعن اطبناوس عن أبيهعناعنياس قال
نهنى ر سول اللةصل التمعليهوس انتتلقالكبان وان :ديعحاضرليادقالفقات

لان عباس ماقولهحاضرلبقاادللإيكن لمهسسارا عدائمًا حبىبن باحلىتيمى
قالأخبرنا ًبوخيخمةعن أنالزبيرعنحار 2

وأنا

أجدن

وس

أشيرنا

'زهير قال هنا أبوالزببرءحابر قالقالرسول اللهد_لى اللهعليهوس |لاجبع
حاضرلياددعوا

الناش بر زقاللهبعضهم من بءضغ_-بران فر وابةبحىبرزف

ئننة ء نأف الزير
صانًا  0بن فىشدبة وعم والناقدقالا ثنا سعقيياند ب
عن حاررعن النى سل اللهعليه وس

أخبرناهشيمع 3

إعله صدسأ 3

واس عن ابن سير بن قالنهيناان سعحاضراياد ان كاو اه ك
 2سد بن مثتى قال 5

معاذقال

انعونعن

6

#دعناً نس

2

0
وتنا

ان

مث#نى قال ثنا معاذقال ثنا ١بنعونءن >-دقال نس أنمالكنهينايأسنيع
ءنى
سع
»
وق
مدين
عبد اللهإنمسامة بنقعنب ثنا داو

|[ أحاضرلماد ا

ماشترى شاة
ابنسيارءن ألىهر برة قالقالرسولالنهد_ل النهعليهوسلم ن
مصراةفلمئقكت

نا

مها

للدي

دمي

ل

6

عن دم4ع نأىهر اع

ومعهاصاع

لي

تعقو ب يعنى| دنعم_دالرجن٠القارى عن

امس

من غر

سهميل

اللسغايةو كز لكين جاع عاتمصراء

| فهوفاا يارثلامأةياامنشاء أمسكهاوان شاء ردها ومعهاصاعامنءر حدثناه
تد بنعمر دن جماةبن أنىرواد

كم

أبوعاص يعنى العقدى

ا

فرعن

#دعن

سه_ل قالمناشترى شاةمصراةفهو بالخيار
ولل
هلا
يىص
للن
أنىهر برةععنا
|انةأيام فانردهارد معهاصاعامن طعام لاسمراء ضانسًا ابنأنىعمر ثنا سف ن
ثل
 :عن أنوبءن جدء ن أنىهر برةقالقالرسولاننةضلى اللهعليهوس من اشترى
 1شلةمصراةفهو حبرالنظار يبنأن شاءاًمسكهاوان شاء ردهاوصاعامن عرلاسمراء

و< -دئناه! بن أفىعمر قال,أخبرناءبد الوهاب عن أيوببهذا الاس_نادغير اهقال
رقنا
خريزا
فع ثنا عبأدال
| امشنترىءن الغتمفهوبالخيار صاسا مردابن

تابتع نأحفىازم عنأنىهر برة أن رسولالنةد_لى اللةعليهوسلم موعن |0

يسام الرجلعلىسومأخيهوفر وابةالدورقعلىسميةأخيه عدثنا بىحبن
عنلأزفنادعن الاعر نجأعنىهر برة انرسولالله
معابى
بحى قالقرأ
لك ا
صلى|لنَعليهوس قاللا يتلق الرلكباينعولايبع بعضك على:بيعبعضولاتناجشوا |
ولابع حاذخلاد وا

 001فا

0

فهو كخرالض | |

طسهكهااروادنهاوصاعامن تمر عائنا عبدات |
بكعلدايهنافان رضسيمخاأم
ماعناذالعنيرى ثنا أنى نا شعبة عن عدى وهوابنثابت عن أنىحازمعن |

فىنشربرةأ رنسولالئههلى التهعليهوسل ىعن التل وقان نيع حاضريلباد|
|
وان :سأ لالمرآاة طلاق أختها وعن التتحش والتصر به دانيستامالرجلعلى سوم

اأخة وحد ثذيه أبوبكربن نافع نا غندر ح وثناه _#د'نمثى

'تنا

وهببنجربر ح واننا

_ 1دالد_مدقال ثنا أنىقالؤاجيعا ا

غى:در
ثنادق
يلاس
دذا ا
<بة ه
نا شع

ووهب نبى وق بدك ورد الملمطال ”

 5سول اللسهل اىلنةعليهوسلنبى عثل حديث معاذعنشعبة #عرئنا حى بن
_يا

حى قالةرأتعلى مالكء ن نافععن ابن عمزأن رسو لاللهصلى/المعليمويت |
نهبجى ع ن النتحش

صدسا أبو بكربن أىشيبة

عنيد
_ىا
 ١نمثنى ثنا حنىسيعن

كنا إنأفى زاهدة 6

وثننناا

وثنا .ابن عبر كنا أكلهم عن عيبيدالله |

ولق
سب
ع ن نافععنابنس رمعن رسول الهس النعليهوسل مانتو سام

ماعلا وات
الأسواقد--ذالفظ ابن عير وقالالآخران ان ال:
هندىعن مالك عن |
التلقى عدت مد بن حا واسدق بمننصور جيعاعن ماب
6
نافععن

ا

رعن التىصيل امسليعودر عل ليك ا مدع عد

|

أبو بكر بنأفىشيبة ثنا عيدالله ميارك ء نالتيمى عنأفعمان|

عن عبد اللهعن النىصل لمعيهوبلابوعبى منتلقالببوع صدننا ىن |
الل
عأف هر برة قالنمىرسول
وى قالخبرناهشيم عنهشامعن ابنسير بنن

صل النهعليهوسالن يتلق الجلبصثنا انأ ىعر ثنا هشام؛نسليانعن ||
ابنجر يقال أخبرنىهث_-ي القردوسى عن انس_-بر بن فالسيدعتأباهربرأ .

يقولان رسو لانلّهصلى اللةعليهو .سل قاللانلقوا الجابفن تلقاه فاشترىمنه] |

باب تحرم بيع| ف|اذاأتىسيدهالسوقفهوباخيارعد»ائنا أبوبكر وبنشأيبة وعمروالناقد|
الخاض رلليادى
١

:
اميت

3

1:١
| منهمناثو باهارلىول بنظزواحدمتهماالى ثوصباحبه و كدت أبوالطاهر
بار فىيونس عن اشبهناب
خبق
| وحزملةبن نحى واللفظ قحالرامأ|حبةرناابن لأوه
قالأت_برى عاص بنسعد بنأنى وقاض انأباسعرد قالها نارسول اللهد_لى الله

[إعليهرسبلوءن بيعتين ولس_دين نبسىعن الملامسة رامنا بذةفى البيعوالملامسةاس

الرجل نوابلاخر بيدهباللبلأوباأنهار ولاءة.إوالاذلك والمناذةان شد الرل

هلمكاعن غبرنفارولا تراض
يععونذ
| الىرجل بثو بهو ايلذآبخراليهثو ببهو,
ْ  ١وحدث

احمرو الثاقد

5

لء-هوب

بنابراههم بن ش_عد

كما

أوصا

عن ابن

شهاب مهذا الاستاد عدو كرما أوكر بونشأدية :نا :عبيداللهئنادريس
أبوأسامة عن عند اللهو-د تبىزهنر بن حزن والافظ
وحي نس عيدو

يأب بطلان بيع

1

الخصاة واالبيع

يحنىبنس_عود عن عبرد الله قال_-دثنى أوبالزنادعن الاعرجع ن أفىهر برةقال

]| خمى رسولاللةصب اللةعليهوس_إعن بايلعحصاة وبعينعالغرر #عدثمًا بحى
ش ابن حتىوتدبن رع قالاخ_برناانايث  2ونا قتسة نسعيد تنا ليشعن
افععن

ْ صن

بسد

عن

رسولالنهصفى نعلي وس

بابشرع 1 "2

ابخليلة

مه
ل انهونهىعن  2حمل[ للل

زهير بن حون و#د نمثنى والافظ لزهير قالا نا بحى وهو لقطان

عن عمد اللهةقال اخ_ير 0:نافععن اعنر قالكان أهلاللاهلية شايءون

م

نجافة متحملالى تحت فنهاهم
| الجزورالى ل<حبباةوحب لارلة اانتلتت

إاد ول امد انعهليمرسلعن ذلك حمسا ححى بنحى قالق أت علىمالك رم بع
 6ن نافععن بن عمأن رسول اللهم_لى اللعهليهوسلم قاللاببعبعضك على مم
ع1

بعص

صئنا

زهير إن حرب و#دبنمثنى واللفظ لزهبرقالا ا

ىعن عدمك

قلات وناقمغنبن مرعنالنبيه_لىالنهعليهوس قاللاببعالرخلعلى
ْ بيعأخه» ولاخطب علىخطبته اد ان ,أذنله 0
س_عمدواين

,قالوا نذا
 22ر

| هر برةانرسولالنهص_لى
ْ

يحبىبن أبوب وقتيبةبن

أس_معيل وهواين جعفذرء نالعلاءعن

أبيهعن ألى

ابنهعليهوسر قاللايسم امل علىسومالمسلم

 1أنجدبنابراهيم الدورق ها

حل" نفيه

عبد |اصمد بن شعمة عن العلاعواسمعي ل عنينا

صل اللةعليه وسلم واحدينا حمدئ مق
عن أفىهر برةعن النبى

كنا عل

 :الصمد ثنا شعيةعن الامش عن أي صالؤءن الىهريرة عن النىصل الله

الرجل علىبع
اخيه وسومه

ع[) سوميه
وحر مالجش

ور املتصر نه

5
ود
ةليه
ةبن النع
ابنص جانةء نأفهر بزة من رسولكالنض

قالننأعتزة

مؤمنةا أعدّق اللهكل عضومنهاءضوامن أعضاته من انار حتىفر جه بفر.
0

رن

تيز ين شعال

 0عن ناطاد ل

بن علىبن حسينعر

سعد بن ص حاأذنةء نأىهر برةلقا
السم
لءت
لر
هسو
ص_لى اللهعليهة وس-ليقول
من اعت زفي هومن ةاعدو اللهكل عدوومنهعضؤام نالثار حتى اعدق ؤرجد-

بفرجه د عدنئ  05بمنسعدة

ثنا بشىبناللفضلن  0عادم وهوارن |

_#دالعمرى .ثنا واقديعنى أحاه قال<_دثنى س_همد نن م جازة صا<ب على بن
سين قاسلمعت أباهر برةبقولةالرسول الهس اللمعليةتوسل أإساامرى ِ

أعتق امسأمب لمااستنقذ الله ككلعضومنه عضواء:همن٠الغار قالفانطلقت حير(
سمعت| لل-ديثءن أفىهر برة قف اكرنهاعلىبن الساين فاع قعس

باب فضل عق

الوالد

بان جعفرعشيرة |"لاف أوالفدينان دنا

الهقدأعطاء

كن بنألى شيبة وزهير' 5

جربقالا نا جر برعن سهيلعن أبيهعن أنىهربر ةة قالةالرسولالتهت ل

اللهعليهءوسا لاجزى ولدوالدالاأ نجسدم ا كواف شدار بهادمتقة وف روايةانأى
شنية ولدوالده وحدثناة أنوكريب ثنا وكيع ح وإنناه ان يرناأنىح
من سفيانعنسهيلبهذاالاسن1ا
وحدتتوع رو الناقد :نا أنوأاحبدالزبيرى كله ع

 ١كتاتب

البيوع ب

مدلهوقالواولدوالده #حثنا ىبن كحى العيمى قالةرأتعلى مالكعن #د بن

ىيبحن جبان عن الاعرج عن أفهىر يرةأن رسولالتةالنصةلعليهو_ل نو

ىاعب.ر قلا ثنا وكيع عن
بو
أرن
نوك
ياب ابطال بيع عن الملامسة والذابذة وعمسا أب
ييه
والمنادة

سفيانع نأف الزنادعنالاعرج عن أنلىهربرة عن النعصل اللةعليهوس ل مت
اويا أبوبكربنأف شببة نا ابن غيروأبوأسامة جح ونا تم بدن عبد ا
ثنى نا عبد الوهاب كلهممن عبيدا سن
ابنغير دنا ألى حَ وثنا امبن

ْ|

عن خبس بن عبد الرجنع ن حفص نينعاصمعن فىهدربرقع ن النىدلى الله ي
وسلعثله

نا قتددة بن سعد ثنا يعقوبيعنى إعبدارجن عن سود لي

فصا عن أنيهءن أنىهربرةعن الننىصل النهعليهوسلمعله د عدكئ :
ع أخبفرتمروبندنارعنعطاء
درزاق نان جويقل
ابن رافع تنا عبال
مينا إنهسمءه >_دثء نأنىهر برة انقهالنهى عنبيءتينالملامسة والمنابذةأم

احد
ول
اللامسة فانيكمكل واحندمنهما توبث ضاعي تايل و املاط انلك ك

0
5201111

4
نا
_ىيفدبيكرأ
ثنا عبدالوهاب ثنا عبيداللة ج وثنا ابنرافع ثنا اءخنأن
الضحاك يعنىابنعانكلهؤلاءءن عمد اللهءند يناعن ابنع رعن النىصل الله

اللبموسلعثلهغ_يران الثقىلحبسدفيىثهء نعبيدالةالاالبيعوإبذكراطية
مين

ّ

يي

4

00
م
امن قء ل ذلك

ان

اوبرج

اق

يم

قتدبة بن س_عيد

ا

مولى
بابتحرع ن

0

0

لط
لع:بىاءن عمد

إعقوب

الرجن بن

١

القارىعن سهيلع نأ بيع أنىهر برة أن رسولاللهه_لى اللعهليهوس قال

امن تولقىومابغيراذن مواليه فعليهلعننةاللهوالملائكة لابقبلمنهصرف ولاعدل
امسا ألوبكربن ألىشيبة ؟نا حسينبن علىالمعى عن زائدة عن سلمان
عن أنىصا عن أفىهر بر عن النىصل اعللهيهوس_إ قا ملن تولىقومابغيراذن
ئكةوالناس أجغين لابه
 :اليهقعليه لعنةاللهوا ملا

:هوم

القيامةء_دلولا

صرف وحدثليه ابراهيم بندشار ثنا عبيداله نمودى :نا شيبانعن
امس هذ |الاسئاد غبرانهقالومن والىغيره واليهبغيراذنهم د 0

أو

كريب اك أبومعاوبة كنا الاحمين عن ابراهم التيمبىعن أب_هقال خطبنا

الا كتّاباللهوه_ذهالصحيفة
هيا
ؤاش
لىب فقالمن زعمناقنعرندن
انأن
طىب
عل
قال0

ادسيفه فقد 0

ا ار حاتت

 0الى حبين ل
ورع عد افده لعنة اسواللا

والقيام ظة

أصرفاولاعد لاودمةالمسامين واحدةسعى بهادناعم ومن ادعىالىغيراً ديه أواعلى

االيغيرمواليسه فعليه لعنةاللهوالملا؛ كةوالناس
١

نىزى
عثن
ل م
ابن
فاولاءدلا * صثنا #د

أجعينلايقيل اللةمنهبوم القيامة
”نا حى بن سلعرد عن عب الله

عن سعيد بن صى حانة
ىمعيل ب نأفىحكيم
ىناد<  0ناس
فه
ان أ
أإنسعيد وهو ب
عن ألىهربرةع نالاوى صل

الثار
ابكلاربمنهاار بامنهم«ن

اللهعليه ول

و ين

قالمن أعتق رقبةمومنة أعتق الله

داود بن رشيد

فعا

الوليد 0

عن تمدبن مطرفأفىغسانالمدقى عن ز يد بن ألم عن على بن -دسدايق عن سعاك

باالبفعصلتتق

ذه

ا

زسولاللةد_لى العللهيهو لووكان زوجهاء ,دا وأتهادعائثةلجافقالرسول
الندصلى النهعليهوسل لوصنعتم لنامنهف الاحمقالتعالنثشه تصد ق به غلىبر برةؤقال
ا

ن #
ه عدم

> نمثنى ينا
هوطاص_دقة ولثاهدنة ا
لسع
بن القاسم قال
س
م
ء
ت
ا
ل
ق
ا
س
م
:
ع
ح
د
ن
ء
ن
ع
ا
نشسةانهارادث
خجد بن جعؤفر 7

تأشنترى بر برةلاعّقفاترطواولاءها ذذ كرذتلك لرسول اللهد_اللىله
وش فقمالاشتر مهاواعدقةمهافانالولاءان أعتق وأهدى لرسولاللهد_لى الله ب
بريرة فقالهوطا كه ل ق
على
هليهوسل هذاتصدق به
 1سل 1مفقالواللنىصبى اللع

حنوا قالشعبةثم سألتهعن زوج
اوكا
هجن
جالر
وبد
زالء
ولناهدبة وخيرت فق
فقاللاأدرى وحدثناءاج_دزعهانالنوفلى ثنا أبوداود ثنا شعية ذا
الاسئاد حو

عدنا دن مثنى واءنبشارجيعاعن ألىهشام قالابنمتن

 3مغبرةبنسامة اخزوى أبوهام نا وهيت ينا غببدالله عن 1ل ”
رومان عن عروةعن عائشة قالت كان زوج بر برةعيدا د صن

أبوالطاهر

ننا اإبنوهب أخبر فىمالكبنأنس عن ر بأيلعةىبعنب«الرجنعن القاسم
ةصعلليءوسل اتجاقالك كان رركا
لللنى
اجا
انبعنمادئعشةز و
لى رسولاللهص_لى ا لهعا
خيرتعلى زوجها-ين عتقت وأهدى طا م فعدل
وسلم والبرمةءلى النارقدعايطعا .فاتىخبزوأدممنأدمالبت ا

رمة

النارفمهاط +م فقالوابل يىارسول اللهذلك 1متصدق بهعلى ر رةفكر هناأن ذه

ا

”

ُ

ودولنامنهاهدية وقالالنى سل الوب

خيلند عن سلهان 'ن
ملد
الولاء! ناعتق صدنما أبوبكر نأفىشيبة نا خا

بلال قالحدتنبى سهيل بن أنىصا عنأبيهءنأفهريرة قال أرادتعانشةار
نث_ترى حار بهتعمقها ا

فذ كرتذلكلرسولالل

بإبالنهى عن  .دل اىلتعليهوس فقاللاعنع.ك ذلكفانم االولاء انأعتق » عهنا بحىبن
بيسع الولاء

وظبنه

حى الغيعى أخبرناسلمان بن بلالعنب

0

رأنرسو

النهد_لىاللهعليهوس نمنىعن بيع الولاءوهبته و خدننا أنو بار نأفى شيم
وزه_بربن حوب قالا ثنا ابنعيننة  2وثنا بحبىبنأبوب وقتببةوابن ج

قالوا .ثنا اسمعيل بجنعفن ح وتنا انعيرثنا"أى سنفايان إن سا
000

1

00

/اة6

د

ابنالز يبرع ن عائشة زاوجلاللنهىصع«ليهوسم اتهاقالتجاءتبر يرةالىفقاات
يأعائشسة اتىكاندت أهلىعلىتس_ع أواق فىكلعام أوقيةعنى د ياثلليث وزاد
فقاللاعنعك ذلك منهاابتاعى وأعتق وقالفى ١+ ار سولاللهد_لى اننه |
ل

لمابعد وا نا نوكر ين محمدبنالء لاع
)لاس كمد اتامقا أ

1

مداق كنا انواسامة ثنا هشام نعروة أخيرىأنى عنّعاك-ة قالت
خلتعق ريرةة فقالتانأه  كانبوق علىتع أواق ف تسعسنين كلسا9نة
أوقية فأعينيى فقاتطا ا نشاء اهلك أن أعد هاطمعندووا عدةو اغلك

١

الاء
تلةى_ذ كرتل ذالهكاهافاً نواايكون ارك فانتى
فكون
عالو
:م
فذ كرتذلك قاتفائتهرتها فقا!لاه

اكاك فسسم رسول لس لال

علي وس لقسبانىفأخيرته فقالاشتر مهاواعتةيهاواشترط ى طيالولاءافالولاءلن

كشية أمداللهوال
أعتقدماتقالتم خطبرسو لانلهةطد_لى اللةعليهوملع ع

على ماهو أهلهم قالأمابعدفابالأ قواميشترطون شروطالستق كتان الله
بواطل
ْكان من شرط ليس فى كاب الله عزوج-ل فه

وان كازمائة شرط

قتا كانطهادى وشبرطالنهاويق مانال رجالمنتم بقول ح دهم أعدق فلانا
واولاء
لن
ىاولا لاعن وكدئنا أبويك .ز إن أىشيبة وأ كريب قالا |)
ب
حبرربن
 3امبينر ح وثنا أبوكريب ثنا وكيع ح وثنا زه
نار اهمجيعا عن حر بركاهمعءعن هشام بنعروة هذا الاسناد

يث جر بر قالوكانزوجهاءبدانفيرها
مىة غس-يرا
تحوحأديسثاأن
ندفىسن
رسولالنةصلى النةعليهوس فاختارتنفسهاولوكان حرا

ف د ينهم

أمابعد عثنا زهير بن حوب ودالعألناءواللفظ لزهقيارلا ثنا أبومعاوية

هشامبنعروة ععنبد الرحجن انلنقاسم عن عائش#ةقالتكانفى بربرةثلاث
اقضيات راأدهلهان ريعوها و يشترطواولاءها فذكرتل ذالنكنى صل اعللهيه

| سل فقالاشترمهاوأءتقسها افلاولاء منأعنق وعدت تفيرهارسول اللهضلى
 3يوسم فاختارتنفس-ها قالتوكان الناس,تتصدقون علها تدكا

ف كرتذلكللنبصى لىالتفعليهوس فقالهوعليهاددقة ول>كهدية فكاوه
و انا اوبكر إلألى شيبة اننا حسين بن علىعن زاب ةعنمماكع_د

الرجن بن القاسم عا تدع عائعنة انهااشتر تبر يرة من|أناس مر الانصار
2
|3

3

16
عاالوهاب قالسمعت بح ى بن سعيد ح ونى امعد ق مي
ع #4الرزاقعن ابن جر .ج السو ]سبي

نان

حَ ون هرون ن

أخبرقاسامة ع وثنا محجدينرارافع نا انز

ونهب
ب_عبد الايلى .ثنا اب

أنىفديك عن ابن أنىذئب كلهؤلاءعن ناف عن ان عر مسى حدي ن

ا

_#دبنمثنى وانن بشار واللفظ لابن مثنى قالا ثنا 1

عن نافع ال

جنعفر نذا شعبةء نقتادةعن النضير نن أنس عنمدير ببنيك عنأ
ا

ا

قتالسم فا 8

قااللمفملوك .بايلنرجلين فيعتق د

روالناقد هنا اسمعيل بابنراهيم عن ابن أنىعرو ب

ا

بن نهيكع ن أنىهر برةعنالننىدل الل

1

عليهوسل قالمن أعةى شقصالهفى عمد نفلا»-فىمالهان كانلهمالفانل كنل
بالاقوس الم ار متخو  1ساد

على انخشرم أخبرتاع
00

سب-عيدب نأفىعرو نهمهك| الام-نادوزادان /كان
وننس عن
إعنىناب

عليه اعيدقمةعدل ميس تسو فى نصبب الذى ليعقق غبرمثقوق عليه عرب
هرون 'ن عب دالله

تر

نا

كنا

قالسمعت قنّادة >_دث3 .
أفى

الاب_نادععنى عبد كان الفعروبهوذ002

3ومعليهقمةء_دل

وما بحىبنعحى قالقرأتعلىمالكعن نافععنامبرنعن عائ:
ص

باب امنا الولاء
انها أرادتان تشترى جار ئةتعتقها فأقاهللها نبيعكهاءلى أن ولاءهانئافذ
نااعتق
ذلك ارسولاللهء_لى اللهعلي
0

دنا

قمددة بنس_ عرد 5

أبن 1+رعبائ

عاق

ساف

فة ماللا عنء_ك ذلك فاعا الولاء
لمن اع1م
مخ
اخ

 2نابنشهابعنعروةانعاك_ةأ +بسر
تكبا

سكن

قضت

هناه

وال

طاعائث_ةارجى إلىأهلاك فاناحيوا أنأقغىعنك كابتك و كونولاؤاك

فعلت فن كرتذلك بر برّلاهلهافاً بواوقالوا انشاءتان تحتدب عليفكاتفءا
كدرت سول امول اعرسم فقاللهمارسولا'5
وكون ناولاؤك ف
مل نعليوني( ابشاعىفأعت فقافاالولاءلن أعتق نمقامرسولانتهه_لى ال
ناس يث_ترطون شسروطا ات فيك اذ وا ٍ
فال مابال
9
مرطا ليشفىوكتناب الله فلدس لهوان شعرط ماثة م ة شرط اللهأاحق واد"

هبن
عدم أبوالطاهر أخبرنا انوهب خير فيبونثسع-نا
اب عن عر١
إن 7

ه66

وباكرلىشيبة ننا حسين,نعى عن زائدة عن
وماه أببن
الحنة ش

عبدالللك ن عيرسالهذا]سنادمة ل وقالغيرمصفسووبقلع »_:و صاثنا
قتَدبَةبنسعيد وأأو بكر ن ألىشيبة وعمروالناقدوزهير بنحرب واللفظ لقتدية
ةعن الزهرىء ن سيد بن المسيبعن أنىهربرقال
قالوا.ثنا سع_فيياينن'ن

لقاعجل من فنزىارةالىالنى الصللةعليهوس_م فقالان١ ص _أتى ولدتغلاما
نبلقالنم قالفاالوائهاقالجر
ص لى التقعيهوس..ل هل لكم |
أسودفقالالنى

كو رنعه
قاذاك قالع
تلافه
أقا
الهلفيهامن 0ققالان فمهالورقا
لأرققالوهذاعسىأنيكونتزعهعرق نا اسح قبن ابراهيموماد

ابنرافعوعبد بن جيد قالابنرافع *نا وقالالآخران أخبرناعبدالرزاق
أخبرنامعمر ح ونا ابنرافع ثنا ابنأنىفديك أخبرناابنأنىذئب جيعا
عانلزهرى مهذا ال ادكو سني
رلا ولدتاعس
لدت

إن عيتفرران فى دن مر فال

نشفيهوزاد ىآخر
لاما دود وخوجيةة ل بدرص با إ

قالوم برخص لهف الاتتفاءمنه دصدئن أبوالطاهروحزم|ةبن نحى

والافظ خرماة الاأخبرنا ابنوهب أخبرتى بونسء ن ابنشهابعن أنىسامةبن
عبد الرةنعن أنىهر برةأنأء راباأ رسولاللهص ب اللهعليهوس |فقال
يأرسولانئة انامس أقى ولتدغلاما أسود واقأ نكر ندفةاللهالىد_لى اللهعليه

وسلرهللكمنابل قالنم قالماألوانهاقال جر قالفهل فيهانءأورققالنم
الرسول اللهص_لى اللهعليه وسل دأنى «وقاللع يارسولاللهكونتزهععرق
الله التيئستلاشعايةوسا وهدال لهأان كون نزعهعرق له دصدكئ دن
رافم نا حين تنا اللبثعن عقي لع عن ابن شهاب انهقال بلغناان باهر برة

صليهوس! بن<وحديثهم » عدثسًا بحىبن
كياحندث عن ر ساوللالللةفع
1تامدك

رقال قالرسولاننهةه_لى اللهعليه
نام عن عامبن

يم» قةاملعيل
عبدلقو
وس من أعدق شسركلهفى عبدفكان هماليبلغتمن الع
مدءت
هافق
فأعطىش:ركاءه حصصهم وعّق عليهالعبد وال
اقعمن
تق و عوائماه
ةن س_عيد وت#دبن رح جيعا عن الليثبن سعد ح وثنا شببان؛نفروخ
نا جز بر إن حازم  3وثنا أبوالربيعوأبوكامل قالا :فنا جاد ثنا أبون
 41وتنا ان مير ا

أنى نا

عتندانلله 2

وتنا عدن

ممبى

دا

لإكتان

عتم

56
الاسلام السسوء و<د ثفيه أجد بن وسف الازدى نا اسمعيلبنفىأو ب

 0سامان يعنىابنبلالعن >حى  2عبد الرجن بنالقاسم عن القاسم بر

دعن ابنعباسانهقالذ "كرااتلاعنان عند رسولاللهءلى اللمعليهوسإ عثل
حادليرلثيث و زادقيه بعد قوالهكش ريالاعد,قالجعد اقطط| واحدثنا عر والناة

وا نأف

عمرواللفظ لعمروقالا ثنا سفيان بنعبينة اعنلأزفناد عن القامسي

د قالقالعيدالله.ن شداد وذ كرالمتلاغتانعنداقعياس ذقالاءن شدادا

أعمااللذان قال النى ص لمعل وسرلوكنت زاج أخدابغيبرينةلر جتهافقا(

قال

بن عباسلاتلك امسأ أعلنت قا البن أنىع رمف ر وايتهعن القاسمبن - +د
سمء تابن عباس دنا قتدبة نس_-عيد ثنا عبدالعز بز بء نى الدراو رد 1ك

_عد بنعباد ةالانصارى قاليارسول !ن
سىهر
نأف
اهن
ّأبي
ةعن
ريل
ب سه
عن
أرآت الاجلجديع!مسأنهرجلا قلهقالرسوالاللهصلى انلهعليهوسر لاقال
س_عد بلىوالذى!اي فقالرسولاللهه_لى النهعليهوسلماسمءوا ال
مايقول سيدم و جر" وخر إن حرت ثنا اسح نعسى نا مالك
عن--هيلعنأبيهءنا نرةانس_عدءنعمادة قاليارسولالنّمانوجد

رحلا أمهله -ديا فارع شونا لياصدثنا أبوبئربنأنى
اقمأ
شسية نا خالد ن خلد عن سامانبن بلال 'ننى سسهيل عن أبيهدءنأفىهريرا

| قةالسعدبنعباد ةيارسولاللهلووجد تمعأهلىرجلالأمس حتى]بار بعا
شهداء قالرسولالنهط_لى اللهعليهوسم نعقمالكلاوالذى بعك باحق انكن

اا

سيقي

س اليه سواسو الىمايقول
لوول نم ل

سيد انهلغيور وأنا أغير منه واللهأغير مق دئئن عبه_داللهبن عمر

القوار برى وأ وكاءلى فضيل ننحس_-ين ]جد رى واللفظ لانىكال قالا عن

أنوعوانة عن عبدالملك ب_نيرعن و رادكا:بالمغيرة اعلنمغيرة بن ث-
قبالنقعالبسادعةدلوراًبتر.

جلامعامسأتىلضر بت+بالسيفغيرمصفح

عن

لعلده لأناأغير
وغيارةس
فبلغذلك رسولالنةصلى النهعليه وسم فالأ نتبونفمن
منه والثةأغيرمنى ومن أجل غير النسةومالفوابحش ماظورمنهاقؤمابطن:ولاشخص
أغبرمن اللهولاشخص حت اليهالء-ذرمن اللهمن أجل ذلك بعث الل|ه1رساين
ا3
مذ مر بن ومندر بن ولاشخص حب اليهالمدحة منامن أجل ذلك وعد .

المنة 3

ذه
| رجلافة كام جاد ةوه أوقتلقتا هوذوان سكتسكتعلى غيظ والله لاسألنعنه
ىلنعليءوسل قاما كانمن اعد ورعول اهكلقلمعل ون
 |0رسولالتهصل ا

لوءاو
ْ|فس ألهفقاللوان رجلاوج_دمع امسأنجهسرلافةكام جلد وهقأوتقلدم
دلظ
و عدت غ غ

فقال الله افتحوجل يدعو فنزاتةاالنلعان والذن

أٍيْرمونز واجهم وليكن طمشهداءالاأنفسهم هن دالآيات فاءلىبه ذلات الرجل من

 1بين الناس خاءوهورامس|نهالىرسو النّهمّ_لى النةعليه سل فتلعاناقشهد الرجل

[أر ب شهادا تبالئةانهلمانلصادقين ماعن الخامسةان لعنةالنةعل_» انكان من
الكاذيين فذهبت لتلعفنقالطاالننى كل النهعليهوسل مدفابتفلعنتفلهما
أديرا قالالعلهاانجناء بأسود جع القاءتن هأسود عدا مناه :اسحق
ابنابراهيم أخبرناعي ىبنوس

ح ونا أنوبكر بنأنىديبة .نذا عبيدة

ا انس_-لهان جيعاعن الاحمش مهدا الاء_:اد كوه و حرننا _#دن مثبى 5

ندأةمته
عب الاعلى ثنا .هشام عنةمادلسألت أنسبنمالك وأنناعأرى
|| عامافقالانهلال:ن أميةقذ فاص أنهشير يك بخنماء وكان خأاالبراء ن

نقاهلافقال رسولالنّهسلى الله
مالكلامهوكان أولرج ل لاعنففاىللاالعام
أعليهوس

أبصروهافاننجاءت بهابض سيطافك ىءالعينين فهوطلال:نأميدة

أوانجاءت بها ل

ا
دا جش الساقاين قهواث مر نك تن عدم ءقالفا ن

|جاءتءها أ عل سعد |لجس |١ساقان وحدتنا #دبن رم نالمهاجر وعسى ن
||[جادالمصر نان والافظ لانرح قالا يبرن اللدث عه حبى بن سد عرد 0

االرججن ابلنقاسم عانلقاسم بن د عانبنعباس ابهقالذ كر التلاعن
سس

ىلك قولال
|رسوكاننةصلى عليهوس فقالعادمب نعدى ف ذ

ده

|من قومهيشسكوال ه
| هبه ارول

أنةوج_دمعا ألورجلافةالعاهم مابتليتبم_ذا الاوى
تل

انعا

رهبالذى وحد عل
ة
رسرب

ها ساندوكان

رمص_فرا قليلاللحم سيط البفعن وكانالذى اذى عليهانهوجدء_:د
|ذلك الجل

[اأهإوخدلا آدمكثير الاعحمفال رسولاللهد_لى اللهعايه وسم الأهمبين فوضعت
ديها بالراجلذىذ كر زوجهاانهوجدهعّدهافلاءن رسوا لاننهصنى النهعايه وسلم

| بنهما فةالالرجللابنعباس فىالجلس أهى التى الرسولالثةضنى النهعايهوسلم
| لورجح_تدأابغبر ببنةرهجذتهدفقال!بنعياس لاتلاك اس أة كانت تظهرق

الل

سر

اول

00

645

3

البعدى كنا عدى بن توس “نا عمد الماك بن آفىسامان قالسمعت سعيد نّ

لئاتتلعانعئين زمن مصعس يانلز بيرف أدررماقولفاتنتعبدالله
الس
جبير قا
انع رفقلت أرأيت المتلاعنينأ.فرق ينهمامذ كرعحثلديث ابن غير وك نا
بحى بنحى وأبو بكرأبن أبىشدية وزهير بن حرب واللفظ ليحى قالعا ”
وقالالآخران كنا سذيان نعينةعن عروءن
ا  0ان قرقالقال
رسولانتةصلى الهعليهوس| للمتلاعنين حسابكمعلىانهاحدم كاذ لاسدي للعك

عامهاقال:يارسولالنهمالى

قاللامال اك ا ن كنت صدقت علهافهو -ااستحلاتمن

فرجهاوا نكن تكذ بتعليهافذ اك أبعد لك منهاقال زهير فىروايته نا سضالا

عن رموسمعسعيدبن جبير ,نقولسمعت|بن تمر بققاوللرسولالنهد_فى الله
عليهوسل و صدئئ أبوالر بيعالزهراى ثنا جاد عن أبوبعن سعيدين
عدي عن أن  +رفيسرل السو
قللشعبلان ايده كاذبقيع

2

عير

يروي اجاد

مجان و جدنسأه  0أفىمر

عن أدوب سمع سهيدبن جبيرقالساًات اءن ع رعن اللعانفذ 00

الذى صلى اللهعليهوس_م عَمُله اا

أوغسان المسدى و- 2دبنمننىوان أأ

نثاروالاف للمسمعىى واءن مدنى قالوا #نا معاذوهوانن هشام تنى ألىعن قتادة |
عن عزرةعن س-عيد بنجبير قالمشر ق المصعب بينال :لاعنين قالس_عيد قن أ ظ

لذعلبكدالله بنعمر قالفرق نىالله اصل_لثىهعليه وس( بين و ىن الحجلان |
و 0سعيد ن مذصوز وقتسمة نسعيدقاا ثنا مالك حَ وثنا كىن |
ى واللفظ لدقالقات الك أحدثنك نافععن | بن مراأن ر حلالاء نام أنهعلى |

روسل

شار

ار لوسرل ولد

 "0وأحق |

نكأرفى شيبة 'ننا أبوأسامة ح وثنا بن
ونا أبنوب
الولديامه قالنم د
عر كنا أفىقالا .نا حي

عنا

ر قاللاعن رسولالتةصفىالنه |

عليهوس يئزج لم ٠ن الانضار وامس أنهوفرق بدنهما لد نساك تمد نمثى]أ

هبوذ| الاس_.ناد مانا
يوادلةاطالنلعن
عكبىوه
وعبيداللةبن سعيدقالاثنا >
إازهع-ير بن حرف وعهان بن أفىشيبة واس_حق بنابراهيم واللفظ لزهبر قالاسحق ]|
مشعن ابراههم عن علقيةعن عبد | 11
حلا
أخ_برناوقالالآخوران نا جبررعن ا

قااناللا لةالجعة فىالمسحد اذحاء,رجل*ن٠ الانصارؤةال!لوانر جلاوجد معام أنه|
]|ُ
2

رجلا

63١
أخبربااءن وعبى أخبرتى بونس عن اءنشهاب أخ_ير تىسهل بنسعد الانصارى

انعو عراانلضاارىمن بنى ع-لانأ توعاصم 'نع_دى وساقالحديث عل

اثعادنالا وادزجف الحديث قولهوكان فراقهاياهاب_دسنةف المتلاعنيندزاد

فيهقالسهل ف كانحتاملا فكان ابنهابدعىالىأمه ثجمرتالس_نةانهبرثهاوترث

منهمافرض الما حوصنا مد بنرافم نا عبدالرزاق أخبرنااينجر يج
الخيرقشاهبن
ات_ عن الثلاعنان وعن الب:-ةفيوماءئن حديث

سهل بنسعد أجى

ببىساعد ة أن رجلامن الانصارجاءالى النىك_لى اللةعليهوس_ل فقال«ارسولالله

أرتر جلاوج_ دمع اص ابه رحلا ود «ادت يقصجة ورزادفيةفتلاغناق
نلماسحد
رمسو لاللهد_لى الله
اأهد وقالفىال_دبث فطلقهائلاثاق ل أن با
|
شو
ا
عصللىيه وس 00
هبى
لن اد
ذا3
للن
عليهوسلففارقهاا ع
|التفر يقبن كلهتلاعنين صما _#د:نعبدالله نكر 'نا أن ح ونا
ا اوزكر تنأى شية واللفظ له نا عد اللهبن عير كنا عد د الملكبنأنىسلمان

أعن 0

قالسئلتءئن المتلاعنين فاىصيةمصع بأ

بفرق 3قالفا

نعمر ككةفلللته_لاماس_تأذنلى قالاندقائل
مما
زول
بلى
أدريت
نأق
لفض!يتا
فسمعصوق قالابنجبيرقات نعقا ألدخلفو االلهدما حاءبك ه_ذه| اساعةالاحاجة
|

ديات فاذاهومفترش برذعةمةتوس_دوسادة<5وهاليف قلت أباء_د الرجن

ا|لتلاعنان |يفرقبنهما قالسببحان اللهنمان أولمن سأل عن ذلك فلانبن
إفلان قاليارسولالنه أرايت انلووجداح دنااص أنهعلى فاحشة كيف يصنع ان

|تسكلم تكلمبأحسعظيم وانسكت سكتعلىمثل ذلك قااللفسنكبتىد_لى الله
ْ الددوش فل.كمه اماكان بء_ذدلك أتاه فاقا
للذان
ىساً انكعنهقدا يتليت به
/قزل اللةعز وجل هذ هالآبات ففسورةالتور والذبن برمون! أزواجو-مةفتلاهن

ع

لظ للارادى

نبيا
ب|عثكالما يكتذعليها دثعماهافوعظهاوذ كرهاواً_برهاان ال عدذا
|أهونم عذاب الآحرة قالتلاوالذى بعشك باحق انها-كاذب أفبدالرجلفشهد
وشتهاداتبالتةاندلن:الصادقين والخامسة أنلء:_:اللهعلء -هان كانمن

الكاذيين *ماننطولبرااةمتهدت]ر :بدعع شهادا تباللةانهانالكاذدين والخامس_ة
أنغضباللهعليهاا نكانمنالصادقين مفرق بدنهما وحدثذيه

على.ن در

ةن

عثل حدينهم عودثنا ىببحن حى وأوكشكيربنةأوعمرو الناقدوزه,
اوبناحرلبلفظ ليحىقالبحى أخبرناوقالالآخرون ثنا سفيان نعيبنةعر

'

| الزعرىعءن عروة عن٠عائثةءع ن النبىصل اللفعليه وسلم قاللاحل لاسأ ةبق

ودائما سن ل
بللهواليوم الاخرن > -د علىمدت فوقلات الاعلى زوجها ع
.
الرديع ما إن ادر يس عن هشام عن حفصة عن معطية أنرسولات ملل ”

عليهوسل قاللانك_د امس ةعلىميتفوق ثلاثالاعلى زوج أربعةأشه روعشرا
 0نإمصموغاالا بوبعصب ولا-:كتحل ولامس طيباالااذاطهرتنبذة
 2نط أواظفار وه نأ أوكزينأ شب

وثنا عروالتاقد ثنا

:

كنا عد -دالله بن مير

 0ن هشاممذ االاسنادوقالاعند |

أدقىطهرها:بن ةمن قسوطاظفار د عدن أنوالربيع الزهراى ثنا -جادأ
ما أبوبءر

 00أمعطيةقالتكناتهى أن نه دعل مىيت فوق ثلاثظ

نك حل ولانتطيب ولانلدس بلاومصبوغا وقد أ

الاعلى زوج بأدرةأشهروءشراولا

ه فاىا ذاغتسات|_-دانامن >يضهافى نبنةمن قسط وأظفار
ررأة
طصهللم
رخ
د

ا حئن بحىةقالقرات علىبألل عن ابن شهات ان سهل نس

ىضارى ذال ا
اعلادا
الساعدى خ_برهانعو عرا.التعلاق جاءالىعاصم ن

فعل فس(
ييف
أرأيتياعاصم لوأن رجلاوجدمع اص أنهرجلاأيقتِوفتقتلونهأم ك
عكاصم رسول|للهه_لى اللعهليهوسم فلسعآادم رسول الله مب اللاه
اذل
ليعن
عليهوسل فكرهرسولاللةص_لى اللةعليهوس -ل المساأءل وعامهاحتى كبرعلى عام ْ
مأسمع من رسولاللهصبىاللهعليهوسلمفامارجععاصم الأىهلوجاءهعو كر فقا ا
لمانا قلات روا

ل ا

 0لعوعر لاتق برقن

كرد رسول اللهصل اللهعليه وس ل املمسئلة سااللىتهعنها قالعو عروانثلااً تنهمى

عليه و ل وسط الناس |)
ألهعنها فأقبلعورعحتى رأستولىاللهاللدل
حتى سأ
فقالدارسو لالله آرأدترجلاوجد معامسانهر يقتلهفدَقاونه اكاف
ل

0

ولمفرن

تك قدى 1

قالظ|

سهل قتلاعنا لاقعالدانىعدر حول دشل اشر -لقاماةرغاقالعو ع أ

أيأمىهرسولاللهم
ديعلا نارسولاللهانٌ 1مسكتم افطلقهاثلاثا قبل ن
ة

|

قالابن شهاب كانت سنة الملاءنين و صدنئ رملةبنعى |

اخبرنا

3

2

008

/4ة
|لى عينهافانوااالنىد_لى اللعهليهوسل لخاد روف التكيكن ال رسولاله
ع
الئةعليهوس_إ قد كانتاحد| كن نكون فشر ها

ْ صلى

رةه يرط

ببعرة تحن[

حل سهافى بدتها <ولا ؤاذام كاب رمت

حلاسها 1

ويه
0عدا

ا نا شعية عن جد بننافعبالحدبثين

وصئنا عمد اللهبن معاذ
اا

الود

ةف

دثأمسامة وأ خرىمن

عليهوسل غيرانه تسمهاز ينب >و<دبث

© دن

از واج النىصلى ألله

ار

جعقر م

وه

ألىشيبة وعمرو الناقدقالا كنا بيزدينهرون أعايي بن س_عردعن سورد
اتنافع أمءسمعزينب بذتألى سام -4دتعنآ ع -لمدواأمحبيبةنذ كرانأن

وسكلم وذ كرت هانابئةطانوق عنهازوحها
اعمسأةأنترسولاللهصل التهعايه:

8لك

عد ناير ذان_:كحلها الروك

مواق

ا

0

|كانتاحدا كنترىبالبعرةعد_درأس المول واتماهىأر بع أشهروقشر
!8

الثاقد واءن فىعمر واللفظ لعمدرو 6

1

س_فيان

نعي-

عن

بن موسى عن يد نبانفع عن ز يذب بنتألى سامةقالتلمااً تحىأمميبة نى
عالت نص لتجي هد مانا رضمها التكنت

ل
ظ عن هذاغنية سمءت ||

ن بإللهواليوم
اهوم ع
ع لاعس
زيول لا ل

ةس
عل و
حل انه

ومن ثلاثالاعلىزوج فانها #دعليهار بءةاش
ى نبحبى وقتدبةوابن رخ لا

رسي دخان

يس مين ناقعارس لعي

ةو 2نعائشةأوعءن وها نارهولاف
حدئتهعن حفص أ

أل د

لقعا وسيم قال

عللهورسوله أن نح د على ميتفوق
الأتخزلام تنومن باللهواليوم الأو أوتؤمنبا
ثلايةارنامالاعلى زوجها
سام 1

ساد شيبان بنفروخ انبا عبد العز بزبيع ان

عمد اللهينديذار عن نافعبأسناد حد يرثاللمث مث ل رواشه

وعسانالمسمى

ودين

تقول سمعت نافعاحد

مثنى قالا ف

سمعت
عبد الوهاب قال

ديناروزاذفاهاتحخدعلهار بء سيروت
عنأبوب

5

حبىبنس_عيد

عن صفية بن تألىعبيد انهاسمعت <فصة دنت عر ع

لبيصل اللمعليهوس الححوالتى سا

وننا

حدم

ابنعبر ا

ألى 55

م

كثل حد سالايثوان

ا و ا
ل

أبوالربيع ذا

جاد

ئ صقية

ىلنةعليهوسل عن الى صلىالنهعليهوسلم
لاود ن بعض زواجالنىصل ا

١

ملا
3

60/1
ان

9

شيب رو اناف ا

فى ع

|
0
دين هرون كلا ساعن جحبين سس

بباوجوب

د

الاشم ناد

ابن نافععن ز ١شن بنت|فى سامةانمهااًبريه هذ الاحادنثالثلانة قالقالتز ٠دم قّ

عندة الوفاة
ونحر عه فىغير

ع

ْ

00
نحى قالةالاك عبداهنأ بكر

للم حيفيه زوجالنىه_لى الةعليموسل حين توق 1بوهااً0

ٍ

ْ

ا

فدعت أمحمدية بطيب فيه صفر داوق أوغبرهفد هنت منهجار نهنممسست بعارط

ذلك الاثلانة

أيام

بقولعلى المنبرلاحل لام ةتؤم ن اللهواليومالاخر>_دعلى ميت فوقثلاث الا
على زجوأر بعةأث_هروعثمرا قالتز ينب ثمد خلت علىز ينببنتيتش حا
نوقخوأهافدعت بطيب وست بهم قالتواللةمالى بالطب منحاجة غ_يراق
سمت رسولالنهصلى الثةعليه وسلمنتقولعل المنبرلا ل لاهسأ ةدو من باللهوال
ما قالتز ند سمع»

الآحر>د علىميت فوق”لا ث الاعلى زوج أربعة ار

انابتى نوقعهازوجهاوقداشةسكت عينها ا نك حلها فقالرسولاللهد_لى الا

عليهوس لامنينأوثلاثاكلذلك بقوللامقالاماهى أر تعةاث_هروعة |

وق دكانت! دا كن افلجاهلية ترىباليءرةعلى رسأالمول قالجي_دفقاتٌ
نتالمرأة اذابوق ع -

لز دنب ومائرىبالبعرة على رأس الول فقالتز ب

ذابة جار وشاءا وطا رتفتضيهفغاماتفتض 8,و الاماترخس
فتريىبها تراجع بعدماشاءت منطوتسأ وغيره
ان جعفر 2

ي بن نافع قالسمعت
شعبه عن -ج د

جيملام حمديةقدعت

ورا

رثن

اصبر

رار

سيت

شرا

دين مثى

6

'
ج
1

هشب بيذتتأمساءة قالتتوق
زاد

اروك

ا

دم 1ت

حلامسأةتؤمنبالئهواليومالآحرآن”
لا ل
يفول

,اذع00
فوق ثلاثالاعلى ز وجأ ر

وعدا

وحخل ننه

د
زيفب عن يا 9

س أوعن امأ من بعضأزواج الن_.لىا غل
ول
زينب زوج النبوصلىالنهعليه

عليهوس لي و صدلنا خم#دبنممنى امنا د

معن نا اشعيةعن يا

نافعقالسمعتز ينب بنت أمسامةتخد ن عن أمهاانامسأهنو زوجها

|

افوا

2
3
0

كك
|[ سنءث فالا نسمىالىقولفاطمةؤتَالتأاماانه لاخيرطا فىذكرذلل

 5و
عد #دببننمحا
يمون ثنا يحى ن_-هيد عنابنجرج ح

أوثنا -2دبنرافع ل 2د الزراق أ برناابن جر عم ح وثتى هرونبن

ل جواز
حر 2المعددة

لا  2أبرقىأنوالز ببرانه البان والمتوق
عمدالله والافظ له نا خاجن +
اع جابر:نعء_د اللهيقو|لطا تخالتى فآرادتآ ن- 2دكُلهافزجرهارجلأن عنها زوجها ىق
رع أنت النىصلىاللعهليهوس ل فقال يك كدى عاك فانك عسى 1ن :دق الهارلحاجتها
لاله

و نل أنوا1

00

أقهات 'تق عبيد اللهينعبد اللهوو عدرتة تنمسد

ودار بافى الافظ قال

هود

الهن

باإنقضّاء عدة

الوق عنهنا

زوجها وغبرها

عابلدلهبن الاراقلمزهرى ,أمسأن ند خل علىسبيعة بنتالمرث الاسامية فيسأطا وضع الجل
عن حديئها وعماقال طارسو لاله صلىاللهعايه وس( حايسنتفتتهف#حتب عبر
ابنع_,دانثهالىع_.داننه ن عديه كيرهان سميعة أخيرنه انها كانت تمت سعد
هد
ا+ولةوهوق تت عاص بن وى وكانيمن
حامل فل:نشب

ان وضعت

جلهانء_د

'ن

الوداع وههى

ندرا فتوق عنهافى <

وفقاءه فامادعات من نفاسها مات

لاخطاب

عل ب
قعدلخملهااً بواس
ب_ناب
كنك رج_ل من بنىعمد الدار فقالطامالىأراك
متحماةلءلكترجين

وائلةمااأنت بنا كمحتى ء
التكاحانك و
عِرعليكآر بعاي

وعشسرقالتس_بيعة فا اقالى ذلك جهت علىثيالى ين 1مسدت قاانسار سو لاله
اصلى اللهعايه وسلمفسألتهءن ذلك قافتاق باققد حلات ان وضعت

3ق

جق وا

بالتزوج ان بدالى قا البن شهاب فلاأرى بأساأنتنزوج حينوضعت وان كانت
فى دمهاخ_يرابهلايقر مهازوحها حتى تطهر 1
عبد الوهاب قالسمع ت>حى يللنسب عاك

َي

 2-0نمثنىالء_خزى

حبر ىسليان ن نار! ان أباسامة بن

عبدالرجن وابن عباس اجتمعاعند فىهر  5ة وماد كران رأةتنفس بعدوفاة

زوجهابليالفالابنعياسء دبا خرالاجلين
يتنازعانذلك قالفقال! 0

وقال؟يوسم ةقد حات

هلا
إسامولى

برههاأنامعابن 1جيعى أبإسامة قبع 0

ابنعراس الى؟مسامةيسآطاءن ذلاك فاءه مقأ_يره .انأ مسامةقا!تأن

الاسامية
5

9

 0ت بء_دوقاة زوحها دأيال واعهاذ رت
10

0

ذلكزسولات سي
3

.

سميعه

اسعلة
.

5

00

203

نشأفبىر ببيعطةلاق
تقولأرسل الىز وج أبوعمرو بان-لفمصغيبرنةعيا
مسة اصعكروجسةمع شي فرقا تأمالىنفقة الاهذا ول أاعتد ف
| وأرس_لهخمع
منزلكك قاللاقالت فشددت علىثيانىوأتنبترسولاللهص_لىاللهعليه وسلمفقال
كفقة عتدى ف بيت بن حمك|إنأ مكتو
5طلقكفقلتثلاناقالصدق ليسل ن
فاته ذير براليكيرهوتويك

ت
س|
ده هذا

دتالكذ؟ ذننى قالتتقطسنى
عن ف

'خطابمنه-م معاو نهوالواجهء فعال التوص فىهه غاتموس انمعاو يقتربا

خفيف امال وأبوالجهممنه شد ةعلىالنساءأو يضر النساءاً ووه ذاوكن
عليك بإساء_ة بن ز بد د عدن اسحو ن صو وا ناابوعاضم ” :

سفيانالثورى ثنى لود بنأن امهم قالدخات أناواًبوسامةبن عبدالرجن

يرة
على فاطمة بنتقيس فاسًاناهافقاتكنتع:د أفىعرو بانحلفمصغنن
ع فغزوة كران وساق الحديث مخو يديك انميدي زوادقااتفنزوجت

ااذللاهبلنعن_برى
فشسفنينينر ند وم واللهابنز :ده و جدينأ عمييع_د
 5ألى نا شعرة 5 0::

قال3جلي ناوابوا

0

زمن انالز يبر ثكتدناانزو حهاطلقهاطلاقانائنا نيحوحديثسفمان و حر
حىاوانى ثنا حى بن دم كا سس بنصالم ء نالب_دى
حسن /انلعل

فناطمة بنت قيس قاللتطا رع قار 0
اعلنمهبى” ع
اصلللهعليهوس  !-سكنى ولانف #نا اكات ننا أبوأسامه عر
هشام ننى أفىقالزوج > ى بنسعيد بنالعادى بنتءبد الرجن بن:1+1

مك_معروة فقالوا ازفاطمة قد حرجت
فطلةهافا خرجهاءن ع_:ده فععالبمذل

قالعروة فأتدتعائشة فأخبرتها ذلك فقالت مالفاطمة بنتقنس خ_ير ق
أنبد واعننا ادي

و0

_#د بن مثنى نا جفص 'نغماتث *

هشام عن أبيه عن فاطمة بنتقيسقالت قلت يارسولاللهزوج طلقنىثلاثا وأا ف

أن,قتحمعلى قالفأم هافتحوات وصاسًا دين مثنى نا مد بن جعف
ننا شعبةعن عبد الرحجن بالنقاسمعن أبيهعن عائشة أسهاقالت مالقاطمة ير
ور
ندبن
هق
أنند كره ذا قال:هنىقوطالاسكنى ولانةف_قة و دكن ا

أخبرناعبدالرجن عن سفيانعنعء_ الر-جن بنالقاسم عن قأابلقالءروةن

| الزببرلعائك_ةأمتر ى الفىلالةبنتال طلقهازوجياالةطرحت قفالا ”

000
0

همه

اسع تع نالشعيئ اندقالد ات علىقاطمةبنت قيس ؟:ىدث زهيرعهنشيم
دنا

حبى بن حبيب 68

خالدبن المر ثاطحمى

كنا 5رة دنا سمال |لوا

ا الهم ثنا الشعى قخاللدناعلى فاطمة بنتقيس فأحفتناءر طن ائ
طناب
إأوس مادو

روسل

فسالتياع عق المطلقةثلاثابن الع لطا

و"لاثافاذن

أىالنى دب اللهعليه وس[ أنأءةد فىأهلى ينا حمدبن مثنى واءن بشارقالا
ل

أثنا غبدالرجن بنمهدى ,نا سفيانعن سامةبنكهر لعن الشعبىعن فاطممة
| نت قيس الى

او

راقال لس طاشكة0
ااث
لوال ثل

لور

أد صئئن أسدق بن ابراهيم  1نظلىأخبرباكى بن دم

0
ْ

لخن

أممارنرزيقء نأى اق
ٌالاعظم ومع االشعبى
أعليهو

ا
رر
از
ناق

ا  0بللا 0

1نأفا 72-ا ى
5

00

_ "0070000

ا

نا

ا

اتسموعدبنن يز بدجالسافى المدد
قااللكن
فاطمه بيذت قبس انزسولاللهء_لى الله

ع بىحدرث

رمخت ط اسك ولتق أمأخن

الاسود كفامن حصى قصيهبهفقال

أو.لك تحدث عثل هذ !قالع رلانترك كا ن :ا.للهوسئة تدمناصلى النهعليه وس لقول

]اصةلاأندرى حفظت أونسىت طاالسكبى والنفقة قالاللهءزوج للا رجودنّ
3ن هومن

+ن
ولاكرج

الاأنبأنان بقاحث ةممنة

انذ
عب
ممان
أأضبى نا انوداود 5نا سا
 :حدي ثأنى أجدعن
وكيع ا

و خدها أجد نع_,دة

عنأ فىاس_عحق مهذا الاسناد حو
ا

ار بنرز اق بقصةه

أنوككر بنأفى شيبة ا

شيانء نأفبكربن أفىامهمبن يخيرالعدوى قالسمعت قاطمه

 ١ينثتقيس :ول انز وجهاطاقهاثلاثا
لك
سكنى ولانفقةقالت
الفعايهامعاويةوأوجو

رس

كان

رار
ل

اك

علهو 1أذ سات
ابه

واسامةنز لاز

:
'
رجسلى ترب لامالله 0

الصا

وا

لان

م

فل ذندى 2 5

ساية
رلا مإمعادنة

رحجد-لى ذمراب لأفساء وا-كن أسامة نز بد

الت بدهاعكن! أسامةأسامة فقالطارسولاللهةصلىار
وطاعة,
رسوله خ_يبرلك قالت فيز وج-:هفاغةرطات

طاعة الله

د صدئئ اسعدق لل منصور

يا عمد الرجن عن سفيانء نأىبر بن1فى الهم قالسمءت فاطمة بنت قاس
-1

لك
واقتصوا حد|يث

عنىحديث حى بأبنىكثيرعن أس_ناىمةخيران <دفرىث

دن جر ولاتفوتناتتفسك عرثنا حسن بزنعلى الحاواي وعب_دبن جيد |
جيعاعن يعقوببنار اهمبسنعد

كنا أنفعنصا عن ابنشهاب ان أبإاسامة.

نه انها كانتتحتألى |
رقيس
ببنت
خمة
١انع_.دال رجن 'نعوف أخبرهانأ فاط

عوات رب 000
كرو ويعضننالقرةفظلقها ايلات تظليهات قرر
ذ_لى اتلهعليه و سلستفشيهفى خروجهامن بنها وحص هاان شتقل الى!بنأممكدوم

2-5-2

الى فانىمسوان انيك_دقهفى خروج المطلقةمن بدتها وقالعروةانعااشة

ثنا حِين 'ثنا الليث

ادفع
رج
نيه
بدثن
انكر تذلك عفلاىطمة بنتقيس وح

عنعةي عن ان تهاب بهذاالاسنادمةله مع قولعروة انعائشةانسكرت ذلك |

لا
لم6سب:تا"هن2لات
1

على فاطمة

0

اس_عدق بن ابراه وعد_د بن جمد والافظ لعرد |

نتنة انأبا مرو|
بنعبد اللهب ع
عبد الزراق أخبرنامعمرعن الزهرى عن عبيدالله

مأنةه .٠
طمس
احبنفص :نالمغبرةخر ج مع على"بنأنطياابالىالعونفارسلؤ ااإىا

ّ

بقنتيس بتطايقة كانت بقيت من طلاقها وأعسطاالحرثبن هشام وعيا شبن ||
أنىرببيعنةفقة فقالاطهاوالنهمالاك نفقةالاأن:كوقحاملا فاتتالنىد-لى الله |

علي وهس إ فذ كرتلهقوط_ما فقاللا تفقة اكفتاأسذ تته افلاىتتقال فاذنها |
فقالت أبن يإرسولالله فقالالىابنأم مكتوم وكانأعمى تضعنيا مهاعنده ولابراهاً
فامامضت عدتها |_:كحهاالننىد_لى اللهعلي > وسلماسامة بن زند فارسلامها
8

ص

3

0

40

1

7

وان قبيد_ 5ىن ذو بس يسا طاعن الحد يث د

7

د

0

.٠ 1

نتهبه فققالمسوان ل ف
م معهذا /

الناسعليها فقالتفاطمة<ين 
الحديث الامن اعمسأةس_ما خذبالعصمة التىوج_ددن ا

وهن من بيونون
جلا
ننىو بانلكقرآن قالاللهعز ورجل
بيوا
بلغهاقفولم
الآبةقاات هذ المر كانت لهم اجعة فاى مر حدث بهد الثلاثفكيفتقولورد
لاد لعن 00

ا ص

زهر بنحورت  نا 8

أخير ناسيار وحص_ان ومغيرةوا شعث و#الدواسمعيلبن! فىخالدوداود كاهمعن

الشعى قالد خا على فاطمة بنت قيس فسأ لتهاعن قضاء رس

كانس

ىا

فقالت طلقهاز وجهااليتة فقالتنخاصمتهالىرسوا لاللهه_لى اللهعليه|
وسلمعلبها
فىاناغتد ف يدتابنأم
وساف السكنىوالنففةقالت فلمجع لىسكنىولنافقةوأمس

مكتوم و طدئنا  0إنيحبى| خبرناه .م عن حصين وداود والمغيرة واس_معءل
واشءعث

1 /

[

آذه
ان وأباجهدم
يس
فأنى
اىقحاللتفالتذ كرت هن معاوبةب ن
|| فاذاحلاتفا ذنن
ْ خطباتى فال رسولالنةص_لى الل عهليه وس |أمااًبوجهم فل,اضععصادعن عاتقه
د

وأمامعاو بدفد_عاوك لاماللها بكس أبامة نر 'بدك رهد 4

 :ا

ففكيته شل اللهمه خبراواغةءطت به د

َ عبد

العز يز يعنى ابن أنى
حازموقالقتسةأيضًا

:

القارىكلاهماء وأ

ا

أمقالا نكحى

قتسة نس_عيد

ثنا

إعةوب بعىا ءنعيدالرحجدن

من فى سام ةن٠فاطمة نت قدس انه طلقهاز وجها
حازع

نمارأت ذلاك قالت
ا فىعه-د الننىصب اللهعليهوسم دوكانأ نف علمهانفقةدو فا
ول
ليه
عه
واةلاعلمن رسولالئهه_لى الل

وانم:تسكن لىنفقةم

ل
كان
فلن

انا قلت 0ن

نندا عدت

الذى ساد

كرت ذلك ارسولاننهصلى

اللهعليه

افقةات ولاسكنى صدثما فده ؤسعيد ثنا ليشعن عرا اننأف
و سلفقال ل ن

وشيجرتى
ىأعوا ساءة انههالسالتةا طمةنن تقس فا
ازكروق
هاان
ْ طلقهافأنىان فق ع1يهاخاءءتالى رلساوللهد_لى اللهعليهوس( فاخ_برنه فقال
1

رسولاننهه0

الىاس 1و مكتوم فكوق

تمد بن,رافع 0

عند هفانهدر جل أعمىتدعين ثيا بك عنده

ا

اعند نا شبان عن م

حس_اال

لعةان فاطعة يبت

از وىطلقهاثلاثا
لماك تكنين أخيرية اناباشقطى اماد ل
ست
قاد ا
مانطلقااللىعن فقالطاأه_إوليس لك علينا نفةةفا نطلق خالد ابلنوا_.د فىنفر أ

بليهوس| فىبمدمتمونة فقالوا أابنإحفص طاق اأمنسه
فأنوارسولاالللةلهع
لهو 0
هىعا
ل_ل
لهد
ثلاثافهل طامن نفقةالفرقسولالل
ْ

العدة وشل

سف

لاس
انبا رن

نفقة وعامها

م”تسر دبك >2
لك وأعس هاان تتم لان .

ىنأم كتومالاعمى
أرسل المهاانمشر بك با:يهاالمهاجر ون الاواون نطق ال ب
ْ فانك اذاود معت

جارك

تالمهقامامضتء ددعها! تكدهارسو| ل
ررك فانطاة 2

اللهه_لى اللة لعيهو سل أساءة بن ز بد بن حارئة دن
| مدواين  2رقالوا 73
ْ  ١عن فاطمة بذتث قهس

'

0

6

لل
وََ“ناه

و

ا

ى نأنوب وفتسة ن
ل

را

أو بكر ان اللتلنية

0

0
لممه

3

تا

أمة
زر عن ألىسم
خ_دبن

شمر 5

شئ التةبقة
اهاها ت ى

/

0

كمه

وكامغشرقر ١بش قومانغابالنساءفاماقد منا امد ينةوجهناقوماتغلبهم َسَاوْهم
فطفق نساؤنا عدن

فانكر تن

فتغضدتهلى امأ تىبوما فاذاهىتراجعنى

ا

تراجعنى فقالتما تنركأنأراجعكفواللهانأز واج النبىد_لىالنه |

عليهوسل لبراجعنه وتهسدره|داه ن اليومالىالايل فتهلتقدخاب من فعل ذلك |
منون وس رآفتَأمن احداه ن أن يغضب اللهعلهالفضبرسولهس ل اللةعليهوم
0

فاذاهى فبهلكث
د ذل تعلى حفدصة فقا تلايغرنك

د

م

فقلتيارسولاللةقد ]

اتويت  1حب| لى|
نكانتجارنكحىأ

ا خرى فقا تاستانس بارسولاللهالم

عقنت 5.رقءعت؛ اسن ف البدت فواشمارا .دت فم 10ادافين الاأهيا'لانة |١

فةلتادع اللهيا,رضول انان نوستعلىمتك وسد وسععلىفارسوالروموم |
لايعيدون اللهفاس_ وى حاسامقال فشكا نت نااين اللخطاب أولتكقوم علت |

طمطيباتمسي فى اياة ال نديافةات اس_تَغفرىيارسولالله وكانأقسمانلايدخل |
هةم
عواجد
عامون شهرامننشد
مون ح<تىعات_.هالله قالالزهرى فاخبر ىغروة |
ىسع وعشر ونليلة د<خلعلى ر.سولانتةص
عنعائثفةقالتلمامكخىا

اننةعايه

وس-لم يدأبى فقلتيارسولاللهانك أقسمت أنلداخلعايناشت هر اوانك دخات
من لس سع وعشر بن أعده ن فقالان الشهرتسعوعشرون عقالبيعاتةاى |||

| ذا كرلك أاغفىلاعليك أنلانتكلى فيه <:فٍىتستأصى فيه أبو «ك ثمةرأعلىلاه |
ا أحراعظها فقالتعائشة قدع( واللهاناأوى| /
ا هاا ىقل لازواجك حت بم
اا

كوالات

اراق

اسه

وفىهذ سمس

أنوى فاق أربداللهو رسوله |ا|

أخفتىرنك
والدارالآخرة قالمع_مرذاخبر ,بوب انعائشةقالت لاتخبرنساءك ا
فقالطا! :صل اللفعليه وسلمأن اللهارسانىمباغاولم برسانى معنا الا ا

ياب المطلقفة
ثنلانفالقاة ط.ا

صغت قاو كامالتقلو # 93

ار

ىالكعن
ل إن دى قالذراب علم

عد اللهينبز ددمولى الاسود.ن سفيانء نأف سامةبن عبد الرحنعن فاطمة ا

بقنتدس أأنباعمرو طبلنقحهفاصاليتةوهوغات فارسل |مهاوكيله بشعير
الللهلصةلعلهوسلم
فس_خطته فقال واللةمالك عليناءن مع خاءت رسول ا
عللليسيه نهفقاةفاانصتعة_ دف بيت آمشمربيكمقال|
فنذ كرتلذللكلكهفقا
تلاكاه أة يغشاها كدانىاعتدئى عندا|بمنكأتوم فانه رج ل أعمىتضعين ثيابك |
فاذا

١ه
عل بد نهقتو 5-5 700,الموّمنين من١1 رأتانمن  3واجالنىصل

ام
|تعليه وس اللتدان قالاللهعز وجلطماان تو بالى|بنهفقد صغت قاوبكم قعالر
أ وامخبالك .أ
ن عباس قالالزهرىكرهواللةماسألهع:هولمركةمهقالهى -فد-ة

ّْوعائشة أمأخد سوق ا ديث قال كنامعشرةر يش قوما تغلب النساءقاماقد منا

| المدرينةوج-د ناقوماتغليوسم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قالوكان
زالعوالى فتغضيت نوماءلى اس أنىفاذاهى تراجءنى
منزلى اميه بهنب

جأءءك فوالنهنأزاواجالنىصب الله
رنساك ر
أمات
نالت
فأنكرت أن تراجعنى فق
ٍ ١عليتهوسإ ليراجع_:هوتهسجرها<_د

اهن اليوم الىالل_ل فانطلةت فد خات على| 

حفصة فقلتأت راجعين رسول اللهصل اللهعليهوسل فقالتنم فتقأاتجحره
أاحداكنايوم الىالايل قالتنعمفقا تقفدحات من فعدل ذلك منكنٌ
اسن[
وحسمرا أفتأمن

|| فاذاهى مك

نأن خضت اللهعايهالغض ب رسولهد_لى
60

اللهعليه وخل

ول /قدس ل اليه رسام ولاسالبه شا وس

| 'مادالك ولابغر نكأ نكانت جارتك هىاوسم واأ حب الى رسولاننه صلى اللهعليه

وسل منك بر بدعائشة قالوكان ىجار من الانصار فكنا:ةناوب!انزول الى
حبرالوج وغيره وانيه
يومافاتبنى
رسولاللةد_إينالئة عليه وسل فينزل بوماوانزل

| فضرببإنى مناد انى نفرجتالي»فق ال حد

ث أمسعظيمفلتعاذ ا عاءتغيان

ألل
||قا
عاب
ت
خءهفق
ظلم من ذلك وأطوالطاق ااننى ل اللعهليه وسلنسا
ااتبقد

|| حفص وخسرت.قد كنت أظنهذا كائناحتى اذاصايتالصبح شددت علىثيانى
اْظل
 1مزلت فد خاتعلى حفصه وهى تك فقَات

ور موكانحل

| ا فقالتلاأدرى هاهوذامءتزل فى هذ والمتسر بهأن

' لعمرفد خل

لك فقا قله

كاتكلهفسيت

انهاه وس

1
غلامالهاسودفقات

فاتانقت ىا تهيث

دن

ىمبر
الا

لاست قاذاء_:دور هط حاوس سكي بعضهم كات قليلا مغلبنى ماأجدد منت

هكفصمت فوليت |
لرت
|| افلغقلاامتاس:أذن لعمر فدخل مخ فجاقلىال قد ذ ك
||مدبرافاذا الغلامدءونى فق الاد خل فد أذن لك فد خات فسامتدلى رسو اللله

صل النةعليه وس فاذاهومة<كى”
_لى
هع
يره
رلقد أثرفى»جفنقبات أطلقت |
|ب|ارسولالله نساءك فرفعرأسهالى وقاللافقلتاللهأ كبر لوريتنا بارسولالنه |

١ه
يسيرالينافقد املا“تصدورنامنه فأتىصاحي الانصارى؛بدقالاب  000ق
فقاتَحاءالغساتى

 ٠باقولهب8لةوقع

خ
ب
ا
ا
ش
ب
ب
ف
بكجلهاوف بعضها
انها وتى
بعضها بكه_إة

فقال ا شينولك ادل سوك العللات

دحقصه0
قل
لفقت رغم ف

د

ا

1

 00 0ا

أزواجه

ار

قالع رفقمصت عل رسول ان

تسم رسولاللهصك الله
سامة
هايه وس_إ هذا الحدرث فامابلغءت حديث أم
صلىاللع

حصيرما بدنه و بدنهثئ ونحختر أسهوسادةمن
عايهوس_ /وابهلعلى
3
00
و
والعندريعيركافصبورا

3

6

أدم حشوهاليف
١

7
ع
8
00000
1

وكاسه صفيح
والاخيرةا جود
قنتبة
قال ا

خى
در--<-ةمن

النخل كقال

الرفوايةالسابقة

إن عرق

ات هوا ال

 0 1مان و0

ن.
مة
ااد
كناستج

ولناالآخرة

ا
انا ع2دن

مثنى

مصبو رأوفعف

الاسول

بالضّاد المكومة

وق بعض-ها
بالمهملة وكلا مما

يج أى جموعا
اه نوورى

نا

شير فى يحىبن سعيد عن عَبيدبن سننعنأن عبانقل

أقبلتمع عمر-حتىاذاكناءرالظهران وساق1ط_ديث بطولكهنخوحديث
م
سلمهان بن بلال عبراأنهقالقات

دن قالحففة وأمسامةوزاادقمهوا:ددث
١

الخرفاذافى كل بدت بكاءوزادأيضًا وكان]”  2منمن شهراقاما ا

حدع وقوله

عفان

|

00

 1ا

'وعشر إن

ألوكر بن أفىشيب وزهير بن حرب والافظ لانىبكرقالا]

نا سفيان 'نعمدنه عن نحى

للم

عمد بن ذال وهومو .لىالعباس

أألع رعن ا رأتين اللتينتظاهر”ا||
سأن
أر بد
قالسمءت!ءنعياس يقول تكن
ه
عه
هليهوس فليئت سنةماأجدلهموضعا<تى ر
صبىاللع
علىعهدرسولالله

ؤاماكان >رأاظع,ران ذهب يقغى حاجةه فقالادركنى باداوةمنا
قضى حاجته ورجع ذهبت

فاقضدت كلا

أصب عليه

ىكة|
الم

افد

ار للفبأميرالمؤمنين من المراتًان |

حتى قالعااث_ةوحقصة

و هد ن ىعر وتقار بإفىلفظ الحدرث

ايا

سدق

بن ابراهيم|

1

قالاناىفعر نا دقالاسق

أخبرناء.دالرزاق أخبرنامعمر عن الزهعرى عن عبد الله نعيد النةينألىنور

معهبالاداوةفتبر زثمأتانى |
الطريق عد لع روعد لت
و<-22ت معهفاما كنا ببعض

فيسهة اب

/4أة
ااا

|

اسه

سس

ا

ا

دالثىهعلية ونم ونزاتفنزاتأنشيثبالجذع وزكر سول الله صل اعللليه وسلم
اعد عل الارضن نانمس بيده كلك با سرول النةلفنا قكانلتغره#تسنهة

وعذر ان قالان الشدهر يكون ستعاوء شيربنفقمت علىناب ا مسحد فناديت

لطلق رسولاللهد_لى اللةعليهوس_إ نساءه وتراتهذهالآبة واذا
الأعندو فى ي
جاءهمأعسمن الاءن أوالموفأذاءوابه ولوردوهالىالرسول والى أول اىلاحمسمنهم
ستتدبطت ذلكالام وأنزلالع زوجلابة
افساكن
إعامه الذرن يستفبطونه أننهم
|التخير حك

لابانل
بنى
يع

ب
هن
والله
هرون /نسعيد الابلى ثنا عبد

أخ_برق سلهان

أخبرفى حى أخبرف عىبيد بن<نينأنهسمععبداللهبنعباس

ياع أن
طبةف
عنآ
سابت
ألط
كدت قالمكي سستةواناار نكمااسشاألعن ب ان
|أسآلههيبةلهقالحتى خرج حاجانفرجتمع_ +فامارجع فكا ببءض الطر يعقدل
|ىااللاراك لحاجةله فوقفتلهحتى فرغ نسمرتمعهفقا تيأ ميرالمومنين من اللتان
عللهيه وسلممن أزواجه فقال:لك حفصة وعائثةقال
ْتظاهرتاعلى رسو لالله دلىال
فقاتلدوالتهان كنتلاريدأنأسالك عن هذ امنذس_ئة فاأستطيع هيبةلكقال

أفلاتفءل ماظذنت أنع_:دى من علفسلنىعنهفانكنت أعضها خيرنك قالوقال

|مر واالللهاجنكااهلية مانعدللنساءأمس! حتىأنزاللهفيون ملنأزولقسم
ع
|طن ماقسكمقالفمبنهاأنانىأ أمره اذقالتلى ام أتى لوصنءت .5ذاوكذا فقات
|طاومالك] نتولماههناوما:كافك فىأص أربده فقالتلى عميالك يااين اللخطاب

ظ مائرن,تدراأجع

نت وابننا|تنك لتراجع رسولاللهه_ل اللهعلية وس1حيتظىل

مخرج مكانىحتىأد خل علىحفصة فقاتطا
|«ومهغضمان قالع رفا +ذردانى ن أ

إبابنية| نك لتراجعين رسول اللهد_لى اللهعليهو سل حتى يظلبومهغضبان فقالت

حقصة واالنلةالئرااجعه فتقلعتهين اتىأحذ رك عقو بةاللهوغض رسولهيابنية
الايغرنكهاهلذتى قعدبأهاحس_نهاو حب رسولاللهص_بى اللةعليهوس_إ اياهاكم
خرجتحتى أدخل علىأم سامةلقراتى منهاف_كلمتهافقااتلى أمسامة كخبالك
وللبايندنه صل الله
نىى أرننسدخ
تحت
نمي
تكل
ااانالخطا نقدد خلتفى
عليهءوس-إ و بينأزواج»ه الفا د تى اد[ كسرئئ عن بعضما كدت أجد
درجت من عند هاوكان لىصاحب منالانصاراذاغي تأ تانىباخبرواذاغاب كنت
أنا1ه باخمسيرونحن حينئذ تنخوف ملكامن ماوكغسانذ كرلناانهير يدأن

000

03

ملاء

اللهصلىالعللهيه وسلة 0أاشلدسكاءفقات طاأن رسوا انسل عليس
قالتهو فى زا تتهفى المثمر بهقد خات فاذا أنابرباحغلامرسولاللهه_لى اللهعلي

وسل قاعداعلى|أسسكفة المثمر نةمدل رجليهعلى نقيرمن خشت وهوجذعبرق عليه
رسولاللهه_لى النهعليهوس لمو,نحدرقناديتيار بااحستأذنلىعف دك على ]
رسو اخ ع

اع

8
فنظرر احالىالء رقةم نظ ركفل لا مقات

بارباحاسناذن ل مداك على رسولالله صن انعدلديم فنظرر إحالىالغرفة ْ|
ظالفا بقل شيامرفءت صوق فقلتبارباحاسدأذن ىعف دك عل رسو
نمن ر

امل اه ام فا ىأظ ننأر سول اللهصل اللهعليه وسلظنجاِلىدّت
مو حل حقص_ةلانن ا رت سوا ص

م ا

حرسم"

لاذر بن عنقهاورفءت دوق فاوماالىأنارقه قد خلتعلىرسول لصب الل
عا وهومضطجع على<صب رفاست فأدتى عليهازارهوليس عليهغيره واذا
للنةصلاىلتهعايءوس فاذ
ىزانرةسو ا
الحصير قدا*رقى نيه فنظارتبيصرىف ن
أنابقبيتةمن ث_عبرنحوا لصاع ومثلهاقرظافىناحيةالغرفة واذا أفيقمعلققا

فاتدرتعمناى قالماسكيك ابن الخطاب قلتبيانى اللهؤمالىلاأ بكى وهنا

انأدرى الفايمهاأرى وَذاكفيصر وكسرى |
كهل ا
الحصيرةدأثر جفنيك وهذ
تهنزا
ك
قالثاروالإنيان رأنت رسول اللهضلىاللهعليه وسلوصفوةه وهذ

فقا

ابن الخيطاألا نرخى أن سكون! االاخرةوطم الدنياقات بلىالود خا تعليه
حان دخات واأناأرى فى وجههالغضب فقا ت:ارسو لالله مادشق عليءك منعشات

اع؛ك_كته وجير ,الوسسكائيلوأثاجر كا
لهم
ملل
ونا
النساءفان كنت طلقتون فا
والمؤمنون معك وقاما:كامتوا أج_دالله بكلام الارجو تأن كو الهةامن ْ
قولفالذىأقول ونزاته-ذهالآية آبْةالتخيبر عسىر بهانطلةسكن أن يبدله.

أزواجاخ_برام :كن وان تظاهر اعلبه فنااللهعومولاهوجر بروصاط المؤمنين

يلكر
هعدذ
ظةب
والملا سك

وكانتعائثة بذتإنىبكر و<فصة:ظاهرانءلى سارنساءا

االلنىلصةلعليه وس_ل تف,قاارسول الله أطلقتون قاللاقلتيارسولانةاقي
دخات|السعددواا سامون شكتون بالحكدى يقولون طاقرسولاننهص الله 1
وسلنساءهأفأنزلفآخبرهمأاك 0تطلفين قانلرانشلب ف أرزلا جع ب

|

الغضسعن وجه-ه وحنى ركفشضء<ك وكانمنأحسن الناسثغر  0لنىات|
7

دلى

0
اا

4
1

/ااه
ظعبنالامش عن مس لعن مسرو قعن عائث_ة قالتخيرنارسو لالنهد_لى النهعليه
(

١

9

1

ْوسم فاخترناهفميعد دهاعلمناشيا
أ

7

١

0

يبك

3

0

انوالر بع الزدراف

.

شا

اسمغيل

شن عن ابراهيم عن الاسودعن عائش-ة وعن الامش عن
|ابنز كرا كنا ال
ب
حرربن
1سلمعن مسرو ق عنعاش ة عذله والنا زهي
م

'نا روح بنعمادة

نا زكزنااناسعدق ثنا أنوالزببرعن بحانبعربدالله قالدخ_لأنو بكر
س فو جد الئاس جلوسابرابه ليمؤذن لاحد
ىسولالة صل اللعهايةوم
سناأذن عل ر

|منهمقا فلاذنلالى بكرفدخل ع ول رفاستاأذنةأذن هفوج ذالى حل الله

أعاعياةوس ل 11اسلو سساؤه جوبااسا كنا قفاالل لاقوأنسينا أنيححكك النى
مت النها
ملعم
أصلى انعايهوس فاعالانندشوالورا موت عار سا لو ا
أ
ترسوك

ذ
ل
أ

انسل ابدعليهوس وقالهنحول كاترى الى

|لنفقةفقامبأو ككرالىعائشة حاعنقها وقامعمرالىحفصة حاعنقها كلامايقول
ا
|نساًلنرسولالنةصلىالنةعليهوس ماليسعنده قَانَوالنهلا نسألرسولاللةصلق

د

اويا ابدالس تدهم اعنزطن شهر | أوتسعاوءشيربن ثمنزاتعليه

 8 0ن أجراعظما قالفيداً
| هندالابةياأسباالنىقللازواجك
|عائشة فقالياعائتة ىأر بدأنأ عرض عليك اما اح ثأنلا:تتكلى فيهحتى

اتستث_برئ |بورك قالت وماهو يفارتسلولاعاانيههاالآبة قالتأفيك بازسولانله
 0لك أنلاتحخ_برا ص أةمن

أسث_بر أبوىد,لأخّاراللةورسولهوالدارالآخرة
تساك بالذىقات قاللاسا !:فىعر سور الاك ريا ان انهل بعثنى معنتاولا

متعنتا ولحكن بعثنىمعاماميسرا * دئ زهير نحرب :نا عر ن

بابفاىلالاء

ايونس الى ثنا عكرمةنعمارء نسماك أنىزميل ثثى عبدالله بنعياس

واعتزال النساء

 5عمر ين الطاب قال لااءتزل :نبىاللهص_لى اللهعا_.هووس

أساءهقال دخات

ا خدافاذاالناس نكتونبالحصى و يقولونطاق رسولاللةد_لى اللعهليوهس
1اءه وذلك قبن بو مسن باخاب فقالع.رفقات لأعامنذلك اليوم قالفدخات
ن

عل
1ىعاكة و تياب ت فىبكرأقد بلغمن
ان

در سول اللهد_لىالله

علي وس فقالتمالىومالايثابن الطاب عليك بعيبتتكقالؤ -خات على حفص-ة
ْ0 7

8

فقاتطاناحفصةأقد

باغ
م
نشا نك أن تؤذى رسو لالت ضبى اللةعليه

واللةهلقدعام
تت أن رسولالنلهدل

<0

و

اللهعليهوس لايك ولولااًتااظلةقك

( -09سم) -اول)

كاه
-

الحسن ببنشير بانلقاسم نا اناما دواع سولجليه عو 5

باب .بان أن
ير له

نا عملسىهبرنعن هشام بنعروةهذاالاسناد وه » و صثئ أبوااطاث
تنا ابنوهفتى 008

اينو
الى والية +أخناعبد

ليكون .طلاقا

لاإنية

انعائثة ا  42لول ادل

ذا

ير
لاسر ل

كرك أمس| فلاعليك أنلان لىحتى 0

ا
ل
هدأ فقا 5
أواجب

:وى”
يك قالتقدعل انأ ن

لم يكوناليا مسافبىغقرا
اقلهقاالتنثم
اللةعز قواجنلياأساالنىقللاز واجكان

كنتن تردن|اطَيَاة ادنياوز سهافتعالين أسعكن وا مر حكن رامجلا '0

سعنداتم:سكن أجراءظيا
حهأ
للل
رسوله والدارالاحرة فلانا
لنل تهرودن
كانت
|2
:

شلويلتر
قالتفق!كت فىأى”ه عدا اس ياس أدرى :فالىق1ر باه ورو
مث مافعات  0مرح 5
أمفعلأزوا ج النىصلى اللهعليهوسل

عباد بنعبادعن عادمعن معاذةالعدو يةعن عائث_ةقا! ت كان رسو لاننهصلى الله

عليءوس-إ يتاذ ننااذاكانفى بومالمرأةمناب_دماأنزات :رمجن تشاء نون
وتؤوى اليك منتشاء فقا تطامعاذة فا كنت تقولينارسولالت صلاللهعاي»
وسلاذااستأذنك قالت كنت أقولان كان ذاك  3أو رأ_-داعلى نف 6

وطئناه الحسن بنعسى أخبرنااينالممارك اخرناعاسم مهنا الاسناد >
5
صئنا ىبن حى العمى اخبرناعيثرعرءناسمعيل بن أفىخالدعن الشعبىعر
مستمروؤق قالةالتعائشة قدخبرنارسولالنةصلى النةعليهوس_ل فاخترنارسولاناَه
عاد اسورد

س
مىبن
نات و جدناد أنوبكر بن أفىشنبة كنا عل

عناسمعيلبنأنى خالدءنالنشعبى عن مسمروق قالماأإلىخبرتاصرأ ىواحدة
ئشة
اقد
عىول
تر ت
لتا
اأن
سنعد
أومائةا ولا

فقالتقد خيرنارسولالنهه_لى ال هل

جدب
عنفر
عليهوس| ١أهفكانطلاقا حدما تمدن بشار نا حم

نا شعبة عن

عاصمعن الشغى عن ميسرويةنعائثة أن رسولاللهصل اللهعليه وس خيراس] :

قليك ٠نطلاقا د صن اسع<ق بن مندور أخيرناع_,دالرخن عن فيان
عن عاصما لاحولواسمعيل ب نآنى خالدءن الشعبىع عن مسرو قاعَنْعائة قالت

خبرناارسولانس لى اللعهليوهسل فختارنافءلريعدمطلاق صرئنا ع ىبن >

وأنشويبكبرةبنوأفأىبوكر يب قالب>بى أخبرناوقالالآخران ا 8
يب ايه

ولاه

هما
إن حكيمعنسعيدبن جبيرعانانبنع
كسان يقولافرام بين كفرها باب وجوب
وقالاءن عراس اد كان ل فىرسولاللهاسوة جسن

0

عى نكر

ار يرى ثنا معاويبةيعنابسنلامعن ىب نأى كنرا
ينيد ى بن -كيمأخ_بره

نس_عيد جبمنير أأخيره|ذه سمعابن عباسقالاذا حم الرل دام أنه فهى
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ا9د ثالقوله.لشر بتعسلا صريما| أوكر ب #ذين العلاءوهر ون بن عءدالله

دو_لى الله
هرس
نان
لك
الت
لقا
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عي العا وأىبكرواحدةفقالقدكان ذلك فلهاكانىءعهدعر تتا
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توصو عن ذلكفاس»انراج عهاسىطلقهاطاه رامنغيرجاع وقال يطلقها

ق قبل عدتها د عدن يعقوت بن | .راعع الأ رقطن امعليتعن ونس
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حتىتحيض حيضأةخر :ىن عمهلهاحتىتطهرم يطلقهاقبل أن يسهاوأماأنتمفنه
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ذلك عمرللنىصلى اللعهليهوس_ل فتغرظ رسولالتهس-لى النهعليهوس[ن ق
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وعد

على بن 93-

اعدئ  +اسمعيلبنابراهم عن أبوبعن ان سيربن قالمك ش تعش بز

مسنةيحدثنىم لناامومأن ابن مرطاقامسأن'هلاثاحواىئض فأمس أن يراج
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ابيصلى اللهعليهوس قالم كان يو من لهواليومالآخر فاذاث_هداص افليتكام
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دوعدقل بزلواقفاحت أسق رجد افدفع قبلأن:طلعالشمس واردف 11د|

انعياس وكان رجلا سن الشء رأسيضوسما فامادقعرمولاةمل اشعلدا
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الىاللئ<رؤ:ء<ر*لاثاوستان بدده أمأعطى عليافنحرماغير وأشركاق هديع
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ل سطعاعرد ااوممنا كاهامه رتحرافاتة |
تد

عمو

>2ن

:
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ٍ وات العمردف لسع صىتين ل بال لابداوبقددم على من العون بب ند الدب صلىالله
مسيتعاوا كتحلت فاتكرذلكعلها]
ااأعليهوسلةفوجد فاطمةيمن حالاول
فقالتان أفىأعىفىبم_ذا قالفكانءلملىبقولبالعرااق فذهىتالىرسولالله

الر سولاللهفهاذ كرت
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ح ناز
 5قالقات!لله -مافىأهل ما هل بهرس ولك قالفانمع اطد
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ظ وكان جاعةاطدى الذى قدم بهعلى م ن العنوالذىأ نهاان:بىصلى اللعهليه وسلم
لقالسكلالناسكلهموقصسرواالاالنبىصل اللعليهوسل وم كان معههدى

لصهلعليه
كان بومالترو بة توجهوا الىمنافاهلوا بالج و ركب رسولااللله
سر فص_لى ماهالظهر والعصر والمغرب والعساءواالفحرخمكث قلي لاحتى طلءت
االشمس وأعر بقبةهن شع رتضربله بذمرةفضر دفتسار رسو لالله صلى اللهعليه
وسل ولانشك قر يش الاأنهواقفع_:دالمشعراام رامم كانتقر يش تصنع فى
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ارسولانةماتعليموسم ٍ تاق رفةفوجدا لقية قدضر بْله

رةفنزلمهاحتى اذازراع تالسمش أعريالقصؤاء فر حلتلهفانىبطن الوادى

طب الناس وقالان دماء ووأموالك حرامعايم ---مكهذافىشهرك هذا
فبىلدكه_ذا ألاكلمئ من أع الذاهلية حت قد مىموضوع ودماء الجاهلية

حنر مثسكاتنرضعاف بى
موضوءة وا نأولدم أضعء 0ندمائنادم بر عاهل ب
أنهمعد فتلت هذ بل ور باالجاهلية موضو ع وأولر بأأضعر بنار باعماس بن عمد
لحلابفانهوضو عكلهفاتقو| الله النساءفادمأخذموهن٠يامانة اللهواستجلاتم ْ
ةللوهلكمءلون أنلانوطكن فرث-؟أحدا -:كرهونه فانفعلن
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ظ لك اضردوهن

ضري باغ-يرمبرح وطنعايكار زفهن وكوتهن بالمعروف وق 2
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اناعم نهكتاب اللهواً:نتتمسألونعءنى فاأتم
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طهر أقام فهلىالعصر ولندل ينه اشياً ن
ررمسكوبلالل د-لى اللهعليهوس_لم
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شرار

0 :

#تاريوء

01
[
١
/5
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دهاى»
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الا نرسولاللهد_لى اللهعليهو سم مكث تسعستينم
ناللهه_لى اللهعليه وسلحاج  0إطةنش ركثيركلهميله
العام مررةس1أول
أنيائمبرسولاللهو يهل ملع إونفرجنامعه حتى ناذا اليه -تفوانتأا

دشت عمدس د ب نألى بكرقةارساتالى رصول اللدصل اللفعليءوسلم كيفآد:
قال|خ-.:لى واستثفرى شوبوا 1حرىفد_لى رسولاللهد_لى اللهعايهو 0

المسسحد مركب القصواء حتى اذا استوتّبهناقتمعل البيداء نظرتالىمد به |
بنيدنبه من رأ 05عن عينهمثل ذلك وعن تسارهمة-ل ذلك ومن خافه |

 0بين أظهرناوعاي_ه نازللقران وهدر

مث#ل ذلك ورسو

يعر ا ويله وماع-بلهمنث ع عمانابهفأهلبالتوحيد لبيك اللهم لمك له

يك ان اله والتعمةلك والملكلاثر بك لك وأهدل ||1 0
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لكل
لاذري
الذى مهاون نهفبرد رسوالنهه-لىال عليوهس لعابهمشيأمنهولزمرسولال ْ
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ا قالجابراس:ا ننوىالاالمج 5
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اذاناا

الندتمءهاسل الركنذرهل:ثلائاومثى|:ر بعاتمنهذالىمقام إراهيم فق رأواحةذا

نمقا6-

- 0لىلأعل المقام ينهو بين الميت و-كان فىيةول لاا |

 01الاعن النبىص_لى اللةعليهوس -ل كانيةرأف الركءةان قل هواننهأ د :وق
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نمرج الاىلركن

جَمناليابا اللصى_فا فاماديامن١

الف_فافراًانالصفاواهروةءن شعاتراائة!ا,بداعمابدا ليد .دأ ؛اصفافرق عاء8
حتى زاىالب تفاس تقل القبلةفو<داللهو ره وقاللاالهالاانله وب هلاششر,كلم
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اوله
لهالملاك

وهوعلىكل تع قد يرلاالهالااللهدو_دأنحز وعده ونصرعب

وهزم الاحزا ب وحده مدعابين ذلك قال ىهن اثلاث مات زلا ار
حتىانصدت قمداهفى بطانلوادى <تىاذاص_عد نامشبى -ت<ى أت المروةفف_عل ع

المروكةافه_ل على الفصاحتى اذا 01

اأروة قالالوافىاس_تقبات

من أمرىمااس تدر تلأسق اطدى وجعانهاع*رة 5كانمتك لس سه 8

فأمب_-لىواءدهلها#رة 2
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صم ف
يقال
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ا[أفدخت علىعطء بنأفىرباحفاستفتيته فقالعطاء ثتى جاعببربدنالل
| ا|لانضارى ان حهج م رسعولا لةد_لى

ل7ببسسسصسصمر

اللةعليهوس عامساقاطدى معهوقدأ هلوا

]| بالج مفردافقالرسوا ل اللصهب انعهليهوس احلوامناحوا امكفط فووابالبيت
ظ اوبينالصفاوالمروةوقصر وا وأقموا-لالاحتى اذا كانيوم الترويةفأهاوابالج
ا|واجع_اواالتىةقدمتم هامت -هةقالو| كيف >ماهاءدعة وقد سميناا لج قالافعلوا

أ
ماآمسكبه فائلىولاانىسقت اطدىلفعلت مثل الذى أعىتكبهولكعنلاحل منى
أحرامحتى ١با
غ اطدىمحلهففعاوا و صرنما #دبنمعمر نر باىلقسى ثنا
|أبوهشامالم
خيربةن سامةامخزوى  5نأفعوانةء نأف بشرعنعطءبن أىر باح

ْ من جابربنعبدالله قالقدمنا مع ستولاللوضفى اللعهليوهس-لمهلين با
ف
أ  3اف سن تامسرحأعنلهاععرةونتحل الركان».ادعقم
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ة » عدنسا -#دين متنى وابن بشار قالابن مثنى ثنا
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حسمهت
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|على دىدار الحديث تمتعنام ر
عسول اننةصلىاننهعليهوسلفٍلماقامم ق
رال ان انه
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بالحج والعمرة

أكان حارسوله ماشاءة_اشاءوان القرات قد نزلمنازلهف؟ >وا المج والعمرةلله
|كم كالنهوأبة انكاحه ذهالنساء فلأنوقبرجل :نس-كس امسأة الىأجل
|الارجتهباحارة
و_-دثنيه زهير بنحوب ثنا عفان ثنا همام قاد

مداالاسناد وقالفى| حديث فافصلواجك من عرمفتاكلهأتم لل-ك وأتم
إلىعم رتم عن

خلف بن «شاموأبوالرإ؛يع وقتدبة جيعاعن جاد 0

أأنناجاد نز بدء ن
أبوت قالسمءت جاهد انحدث عن جار انعء_دالله قال
|[|أقدمنا معرسو ا
دنصهسلىالنةعليهوس-لمويكن تقوللبيكامسجفامىنارسولالله

امل اتعليءوسلأننجعلهامرة »* صما أبىوبكشر ب
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لرك جيعاءنحات

مقال1وير نا حالم:ناس معيلالمدفعن جعذر بنمد
أعنأب هقالد خلناعل جابر
بنءمدالله فسآلء نالقوم حتىاتمىالىفتات أنا
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ولنسناالثياب ومس سناالظيت فا اكان بومالترو بةأهلانابا لج كغها 5
االالولص بفيانوااروة امنارسلا حو سوم أن نشترك ف الابل
ن
والمقركل سيعةمنافى بدنة و عدم تمدبن حام ثنا حىبن سعيد القطان عن
ابنجر عم أخبرقأبوالز برععنجابر بن عمد الله قالمس ناالد,صلىالنةعليهوس

لا أاذحلالنتاوأجنحهرنماالىمنى قفأاهللانامن الابطح و صدئئن ع-دبن |
ببنىسعيد عنابن جر يم ح وثنا عبدبن جيد أخبرنائد,
حالم ننا ح
در

 5ر أخبرناابن جر م أسبرناوازورنمع عار وعد
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الننىصلى اللهعليهوسلم ولاعان باين لصفا ره الاطوافاواحدازادفى ح دي
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بن كرطوافة الاول عاتن ده نحا م ا عحىساف

أخبرنا إن جرج أخير فىعطاء سمنعت جابر بءنمداللة فى ناس م قال]

أهللناأ#ابالنةعدلصيلهوس_إبالحج خالصاوحده .قالعطاء قالجابرفقدم
ال ىكل المعلدر م مايا بعة مضت من ذى اغ-ةقأعس ناأن نحلقالعه
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واو صييوا الساءقالعطاءو ي
قلال
س أمسناأن نفكى
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سنا وبين عرفة ا
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الى قاليقول جابر بيده ركاأىلأىنظقوله بيد هبحرركها قااللفقناىمد_لى ال
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-175دوامكت حواما قالواه_دى لهعبى ه ديا فقالسراقة بن مالك بن عن

0

ملابدقال بللا يد ضَتنًا ان مر ناأنىثعنبادالللك
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ايثلبقنستعد
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برانه قالأقماانامهلين .ع رسولاللهد_لى اللهعليهوسل بحيج مغرد وأقبات
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 1هسك فقالماخأنك وال ساق
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وقد حل الناس وماأحللوم

ء  8بالبيت والناس يف ه.ونالىا لجالان فقالان هذا أعسَ كش ةالشةعل نات

 1تنبل مأهلىبالحج ذفعات ووقةت المواقف حتىاذاطه رت طافت بالسكعبة
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بءتابعهاعليه فأرساهامع عبد الرحجنبن أنىبكر
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1أت بعمرةمن التنعيم قالمط,رقالبوالز ببرة
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نجابر خ وثنا >
زجع ن

والافظله أخيرنااً وخيمةعن ألى ْ
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ارس
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ر وان كانت
يلى
لا ا
للهغليهوسلمدقول سمرعوابالجنازة فان كانت صالحةقر!وه
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القبور يقول حين تدوؤامقاعة همم نّالنار و حرساة أبوبكر بنأفى شيبةأ

ناوكيععن هسامبنعتروة وذاالاس_نادعمنى حدرثألى أسامة وحديثأى]
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خراريةفتالادعدل الرجعتضَهليت فقلتارتحل فاق يامو سينقلا
 3لصي ع 1و

امهيا 3
شولوا افو حصاء تقال عن
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اللمإةقالةاتقا :نت أعاباد يث فق ال من ني قلنناء نالاضارةالدثة تمأع
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صل الع
يسنم > كان صنع ك ب

'نهصىاللةعليهوس ونراكمعه قالؤعل بعضنامومسالى بعضما كدفارة
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| ارلباكعلى فلماانصرف قالأ.كقراً أوأب القارىئة قالر جل أنافقالةد ظننت

[إانعضكالمنيها عمئنا أبوكر بنأىشيبة 'ثنا اسمعيل بنعلية ح

ريي
وسررو

وح
دثنادبنمثنى قال نا ابنأنىعدىكلامصاعن سعيدبن أىعرو بةعن
| قتتادةسوذ|الاسناد أن رسولا
الللهلصهبعايهو سل صلى الظهروقالة
تد عا
نم
| نعضكخالجنيها 0

#دبنمثنى وانن

بشاركلاهماءنغْ_:در قالاءن

| مثنى نا _دبن جعفرقال ثنا شعبة قالسمعت قتادة>_د نع نأنس قال
| صليت معرسول اللهصب اللعهليه وس ل وأنىكر وجمروءةان رضىاللهعنم فل
 1أسمعأحد امنهميقراًسم اللهالرجن الرحيم عدائسًا مدثبننى قال اننا أبو
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ْ جدتىعمدى واذاقالالرجن الرحم قال اللهعزوجل1ثعنىلى عبدى واذاقالمالك

قىالاناك ذعى_دوا اباك أ
اىذعابد
نوم الدبن قالحدنىء_.,دى وقالمرةفوض فال
_تعين قالهدا شو بانعمدى ولعبدى ماسال فاذاقال«١دناالصراط المستقيم ا

ي_ذدى
عاله
للينق
االضا
صرزاط الذينأنعمت عليومغيرالمغضوبعليبم ولا

ولعبدى |

ماسآلقالس_فيان حد:نى بهالعلاء بنعبد الرحجمن بنيعقوب دخات علي» وه

يسد عن مانلكنبس عن |
عة ن
ميضبتهففىسألتهأناعف»ه دسا قتس
ةقولسميت
العسلاءبن عب الرجن انهسمع أباالسائبمولىهشام بن زهرةر ي
هٍِربرةبقولةالنريت لاشد وك الوسر حَ ودثنى ت#دبن رافع ناا

نثلأ

عمدالرزاق 1خبرنامعمراارومز ع خرن العادرنعبد لوعن بد

الساتهولى بقعم-د اللهبن هشام بن زه رة أخيرءانهسمع باهربرةيقولقال |

مقرآنعثل <_د .١
ر سول النهصل النعليهوسلم من صلى صلاة فلبقرفأيهاناًال
فىين قن فها |
صدد
ننع
سشفهمماانقوافلىاحلدلهتعالىقسمت|أصلاةيننىو بي

دوه-فهااعبدى عرق أجد بنجعفرالمقرى ثنا النضر مبحنمد ثناأ
لاالأجءيرققالسمعت منأ فىومن أنى السائب وكاناجليسى الى|
اوألويعسنق
أن
د سامن مو صلاةلم|
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هر برةقالاقال أبوهربر اسوك عسل
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عمروالناقد وزه
ويرب
انلحر
ابفظ لعمروقالا ثثنا اس_معيلبنابراهيم قالحب]ر

ابنجيرجعن غطاء قالقال بوهر برةفكل!اصلاةيق غرهأاأس_معنارسولالنة

 0أسمعنا كموماأخق مناخ فيناهمتم فقاللهرجلان لزدعلى

ْ أمالقراق فقالانزدتعلبها فبوخير واناتيب تالياأجزاتء :نك كنا
بحى ن > ى أخبرنايز بد بن زر يع عن حمييب المع لمععنعطاءقالقالأبوهر برةة |١

كلصلاةة راءةفاأً-معناالنى صلاللعهليوهسلِأسمعنا ك و
ممأأخنى مناأخفيناء

كوه ن0قرأبام الكاب أجزأتعنه ومنزادفهو أ فضل صدئنا عدبنالنتى |
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فاذاقضاهاو .سلأقملعلى أاهللمسجد وقالوالذى نفسى بيده افىلاشبي؟ صلاة
برسولاللهه_لى اللقعليءوس ل عرسا د بنمهرانالرازى نا الوايدبن
|

كنا الاوزاى عن حى:بن أىكثير عنأنى_-امةأن /باهربرة كان كبر

2

فالفدلة ة كلارفعووضع فقانايإأباهر برةانلاتهسذكابيرفقالانهالم_لاةرسول
النهد_لىاللهعليهوسل راتسا قتديةبنسعيد نا يعقوبيعنىابنعبد الرجن
تقه عن أنىهر برة انهكانيكبركل اخفض و رفعوتحدثئان
فسلذنهال رع

رسولاللةه_ىاللهعليه وسإ كانيفعلذلك عرسا حبىبنبحى وخلفبن
هشام جيعاعن جاد قالح هى_أبرنا حا بن ز بدعنغي لان عن مطرف قال
كات اناوع

ين 1خلتعدلى :بن أنىطالب رَكى الهعنه فكاناذا

سعدد كبرواذارفعراأسهكبر وَاذائوض مونالركعنين كبرقاماانصرفنامن الد_لاة

| أخذدعران بدى مقا قدصي بناهذاصلاة #دد_ل النهعليه وسل أوقالقد
ْ ذ كرنىهذ اصلاة#دص_لى النهعليهوس_لم

د

كن

أو بكر

ن أن شية

وعمروالناقدواسحق بنابراهمجيعاءعن سفيانقالأبو كر :نا س_فيانين
عمشةعن الزهرىعن

باب وجدوب

قراءةالفاةى

#ودبنالر بيععن عبادةبن الصامت يبلغنهالننىد_لى الله ل ركة واه

|[أعليهوس_إ لاصلاة ان /يرقأبفاتحةاكاب صدئ أنوالظاهر “نا اننوهف
]أعن ونس ح وح_دثتىحرماة خبنرحنىااين وهب قأاخل_برنى ونس عن القفاخه ولا
أمكنهتعامها
للقااللله
ستوقا
رصام
ابنشهاب قأاخل_برفى تمود بنالربيع عن عبادة بن ال
]دل اللهعليه وس لاصلاةان ميقترئبأمالقرآن عمانسا الحسن على الوتى فراماتسسز 4ه
اذا لبمحسن

 3ثنا يعقوبيعنى ابنابراهم بنسعد ثنا أنىعن صا عن ابنشها بان #ود بن
َّ الربيعالذىمجرسول النهد_لى اللهعليهوسلفىوجهه من يرهم أخبرهانعبادة بن

|| الصامتآخيرهانرسولالنهص_لى اللهعليهو لم قاللاصلاةان يقراأبأمالقآرن
جويراه اسحق ناراف م الحنظلى وعد بن -جردقالاا مزناعمد الرزاق أخيرنا
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|| معمرعن الزهرى بهذاالاسنادمثلهوزادفصاعداص ساسح ق نابر اهيمالحنظلى
ََ أخبرناب_فيان نعبينة ع٠نالعلاء,نع_دالرجدن عناسه عن أنىهر برةعن

١

صف سلاةلرقرافهايأءالقران فهبى خداج ثلاثا
لان عليعويساقلسن
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 1غيرتمام فقيل لالىهر برةانانكونورا #الامام فقالاقرأءها فنىف_ك فانى
 1سمغ
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يلت

ب

اللهعلمووس  2يقولقالاننهعزو -حل قسمث ١لدصممالراهه ىو بان
الننىص_لى

منغيرها
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أنا عبدالله أنا بونسكلاهما عنالزهرىبهذا الاسنادكاقالابنجر مج
كانرسوالنغصبى التهعليهوس اذاقاملاصلاةرفععمس

يسوي

|

دن عبداللهعن خالد عنألىقلابةانهرأًى ١
مكبر حدما بحى بن بحىأخبرناخال ب
نههواذارقع 3
رفعبد بهواذ أرادأنيركم رفعإلى رك
مالك نامو برتتك أذاص -ى كبرحم

ه دث ان رسولانةمل
عديوخ
عرفي
سو نالركو

هكذا را

أوكامل الخدرى ا

يفع
ان عليموس كان

أبوعوانة عن قتادة عن ندر بان عاصم

عن مالك ناخو يرث ان رسولانتةصبى النةعليهوس كاناذا كبررفعيديه ”|

عحاذى سما أذ نيهواذاركم رفعيديه حتىتحاذى بمما أذ نيهواذارفعراًدمن
الركوع فالس

انه ان ده قعل مثل ذلك عناء

ممدينالمثنى اا

أنأفىعدىعن سعيدءن قاد ةسهذا الاسنادانهرأى نى النهط_ل اللهعليه وس

لل يات
التسكبيرفىكل

0

دنا

ى :بن>-ى قالة.رأتعلى مالك

يكاصنلى طم في-
بنشهانء نأفىسامةبن عبد الرأجنباانهر برة

خفض ورقع  10رفعفاماانرف قالوالثهانىلأشبهم صلاةبرسول اللهةد_لى الله
فى الصلاة الا

عليدر ا صما د بن رافع  05بدالرزاق قالأخ_برنااين جرب قا

وله ميخ

«لرجن انهسمعأباهبررة يقولكا ]ن|
أخسبرفىا بن شهابعنألىبكر بنعب ا

عيقول
الركوف

رسول تسد لسعم ودر اذاقا مالىاله_لا ةكبرحين قوم مكبرحبنبرة |

فيهسمع الثقان
عجداه

عيقول سبع تمانحت-ددحين رفع صلبهمانلركوع نبول وهوقامربنا
اج بد اكرسين هوي سامدا كبرحين رفع رأس »-م,كبرحين .جد مبك
حيندخ راشية تمبفعلمدل ذلك فىالص_لاة كلهاحتى يقذ-يها مكس دفو

0
الى هد الخلا مرقول| بوعربر ةة افىلاث_بمك صلاةبرسولالنه صلى الله
د

وصدئئ ٍ__-د بن راقع تنا عدين ثنا اللمث عن عقيل عنابر

هاب قال خيرقىأ بو بكر بن عب الرحمن:بنالحرثانهءسمء أباهربرة يقول|

ركساونلانتهص_لى النعهليهوس( اذاقام الى السلا ةيكبرحينيقومعدثيلت |
0

ابنجر خم إن كرقولأفىهر برةانىلأث_م>؟ صلا برسولاللهه_لى الله ِ

]|
]|
]|

وسم دصدئئن حزءلةبنبحى أخبرناابن وهبقالأخبرق يونس عنابنشهاب]|

قبالأ
وخسبر-نى
هأمةبن عابلدرحدن اأنباهر برةة كانحينيس_تخافء مسوان
مياه او

 "0دلاةا لمكتو به كبرفذ كرحو حديثاءنجر عفحدة|.

فاذا!
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 :صاءن

أنىهر بره 1لا

]اليه ور قالان الشيطان اذاسمع النداء

بالصلاةا حالولهضراط

0وسوس قاذاس مع

ا

الاقامة ذهب  -تىلانسمع صونه ؤاذاسكت رجعفوسوس صئئن عند الج_د
عن أنه ع نألىهر برة
يلهلعن
هدال
سانع_
ابلاواسطى ثنا +الديعنى
انبن
قالقالرسولاللهص_لى اللهعايهوس_لاذا أذنالؤذن؟ ديرالشيطان وله <صاص
صدكئن آمية بن بسطام كنا بزبديعنى أبن زر يع نا روحعن

هيل قال

اصداحابءمناد من حائط بإسمه |
انى آفىالىبنىحارقناةلوميىلنغلاامفلنناأو

أرس
قغالرف الذى مع علىالخائط فلرا قدا ىتكدلاق كال اومرهاتأ نك

تلقه ذالآر سلك ولعكى اذاسمعت صوتنا فنادياد_لاة فسماعتأآباهر برة
 :لك

سو اننا الزتعليموس[ اندقال 1نالترطان اذانودئ بلصلاءوك

أأوه<-صماص صرنسا قتيبةنسعيد ثنا المغ_بريعنىالحزا ىعن أفىالرعن
ش الاعرج ع نأنىهر برةأنال وضعل اذعليه سم قالاذانودىلادط_لاة 6

ْ | الكذف_مطان اا حتىلايس_مع التأذينفاذاقضى التأذينبل حتى اذانوب

[أنال_لاة أديرحتىاذاقذى التثويبقل حتى خطر بيرالمرء ونفس» يقولله

]أذ كركذاواذ كركذالمالريكن بذكرمن قبلحاتلنىيرظجلمابدر ىكصلى
ا صئنا تمد بن رافع كناء هعابلزرزاق :كنا معهمرغً ن مام نمنءه عنعلى

و هر ررةعن النىصل اللهعليهوسلمعه غير نهقال +تىيظل الرجل ان ددرىكيف
ا صلى

* #صثنا كىن حى التمهدى وسعيدبن منصور وأو بكر بن أنىشيبة

حنورب واي
! أوتمروالتاقدو زه_ير ب

عفان و عيسةواللقضا ليعحبى

باب اسشحباب
رفعاليدين

|قلأخبرناس فيانبنعيينة عن الزهرىعن ساعن أبيه قالرأيترسولالله حذوالكبين
صب انعليمو لاذا افتشحالصلاةرفع بديه-ةٍعادر لوقيل اورم مع تركابلياحرام

ل فسناركو وعلابرفعع_مابينالس_.حدتين صدكئئ _#دن رافع ثنا واارحكوع
أع ,ءد الرزاق أخبرنااان جر.قال ثنا انشهابفعء نسالم بنعبدالله ان ابن

وف الرفعم من

أ رةالكاترسولائةهمف التتعلويس ماذاةم لأصلاةرفعيدنه <تى  1وناحذو

الركو ع وأنه

ك
مئل
ل
ذعل
||متكبيهمكترفاذاأر اضرع ينار اذارفع منالركو عف

لابفعله اذارقم

اا ولافءل حين برفع رأس»-من السحود دئئ -2د بن رافع نا عيبن ثنا

من السحود

|البشعنمقي اح وحدثمٍ1

ات

ا -مة بن س_لمان
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عبادالنهواًرجوآانأ كونأناهو

دنىمن
بلاتذي
عى 1ة
لزلةف
اا من
لةفانه
اوسما
لىال

فن سلأولالسلةيلىةا<لتعليه الث_فاعة عرشو إسحو بمننصور أخيرنا
أبوجعف ر_دبن جهغم الثقى نا اسمعيل بنجع فر ن
ععمارةبنغز بة |
عن خبب بنءمدالرجن بناساف عخنفص

بنعاصم بنعمر بن الخطاب

عن أبيهعن جد دعر بن الخطاب ققالال رسولالنهص_لى اللهعليهءوس مذااقال

المؤذْن للها كبرالتها كبر فقالأ_د 5انهاكبرادنةا كبر ثمقالأث_هد أنلاله|
الاالئهقالأث_هدان ل ا
الهالاادس مقال أشهدان > دا رسولاتقل تيدانعد

رسولالله املقصاللاجةعقالللا<ولولاقوةالابالنه قالخ علىالقلايجقال
لاحو لولاقوة الابالله أمق النلها كير النه]كبر قالاننها كيرالله[ كبر قال |

م خ:ل_>
لاالهالاالله قاللاالهالااللةمناقاليهد
رسٌى
قنقر
له ب
االل
الحكم بن عبد

صرئما دبن رح أخبرناالايت عن
ود ناقتيبةبن سعيد حدثناليثعن|

الحكم وعد التعنعام دو ىعاد نأف وقاص عن رسولالله صلىاللهعليه

 0أنهدقالهنقالحين يسمعالوذ نأث_هدأ ن لاالهالاادتموده لامرلكل
وأن  2داعم -دهء

رسوله رضدت,باللهر بأوعحمدرسولا 0

غفرله

ذنبهقالاءنرحفىروايتهم نقالحين يس معالمؤذن وأناأثهدوم يذ كرقتيبة|

باب فضسل

قولهوآنا عد صعنا

 0جنان عا سين درا

عمدوء نطاحةبن بحىعن |

الاذان وهرب

ع

الشيطان عند

معاوية سعمت رسولاللهصل اللهعليه وسلمول المؤذْنون أطولاانا سأعناقابوم

سياعه

القيامةوحدثنيه|اسحق بن منصو رأخبرنااًبوعاص ثنا س_فيان عطنلحهةبن

قال

يت ع

ان بةبن ألىسفيان خاءااؤذن بدعوهالى|اصلاة فقال

1

نحىعن عدسى بن طلحة قالسمءت معاو بةيقول قالرسولالنهصبى النهعليهوسل'

عث عثلةلة عدنسا قتدبة بن سعيد وعمان بن أفىشببةواسدق بنابراهيم قالاسحق.
خمبرناوقال الآخو ان تنا جر يرعن الاحمشء نأف سفيانعن جابرقالسمعت |
النىصلىاللعهليهوسليقول ان الشيطان اذاسمع النداءبالصلاةذهب حتىيكون

|

 1وحاءقالسلمان فسألتمعنالروحاءفقالهئ من المد.نهسةة وثلانونمم
وصتناه أو يحكر بن فىشيبة وأبوكر يبقلا “ 55ومعاوالعن الاش |
مهدا الات

]|

يا

فمدبه بن سعيد و زهبر بن حرب واسح<ق

بن ابراه | |0

دالافظ لقتيبةقالاسحق أخبرنا.وقالالآخران ثنا جر برعنالاعمش نعألى
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وعء_دالوهاب نعم ايد قالا ثنا أبوبع فى قلابةعنأنس قالمسبلال

أنيشفع ال
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1نغسان ال_مى مالك بن بصإفبةالأذان

ا حم

عبد الواحدواسح قبن ابراهيمقالأبوغسان نا معاذوقالاسدق أنا معان

لاوما سياد سوا سداق عن عاص إلا<دولءن مكحو لعن عندالله بن

نىالتكصلى اللعهليهوس عامه هذا الاذانالهأكبر الله

حير بزعن أحنذىورةأن
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أشهدأنغدار .سول النه دين حاجلعلصىلاة مسنينحاىلعفلىلااح مستينزاد
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باالبدليل على
أن نومالجالس

نأنس قالاقمت الصلاةورسولاللهصلى
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تنا شُعدهء ن عمد العز
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منظلى أنا اعلبودهابالثقق ثنا|]
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الامش عن شقيق قالقال نومومىى عابلدلهوساق ال_1درث بقصتهنحوحديث
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الاق حنت لأ_-دماء فق
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ذزقال فى طح
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الك قالسمعت ذراعن اعببندالرجن بن أبزى قالقال ال وقد سمعت|
من ابن عبدالرجن ن أبزى عنسنا وود اناق ع رفةالا كاحت فرأجدما

وزادفيهقالعمار باأمرالمؤهنين ان شد تلماجعل اللهعلى من
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ا| والناس ولسواءلى ماءولدس معه-م ماءقالتفعاتنى

واه

افاي
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أو ,بحكروقالماشاءالله

|أن.قول وجعل يطعن بدهفى خاصرق فلاءنعنى من التحرك الامكانرسولالنه
ْدلىاللهعليهو سل على نأذى ؤنام رسو لاللهد_لى اللهعليه وتمحتى لمعل
لنلع زوجل] بةَالتيمم فتيمموافقال سيد بن ااضيروهواً حد النقماء
أغيرماءفانز ا

أماهىباوبركتك! لأ ىككر فقالتعائشةفبعئنا البعيرالذى كنت عليه
أذ جد ناالعةدتحته 2

أو بكر إنأفى شيبة 1

أبواسامة حَ وحدثنا

بوكب نا أتواسامة وابن بشرعن هشامعنأبيهعن:غات دانها استعارت

'مر:أسماءقلادةفهاتكتت فأرسلوسول التهصل التمعليعوس ل نماسامن أصحابهى

 1بهافأدركتهم الصلاةفصاوبغيورضووءقاماأ :تواالى اصللنةعليءوس_إ شكوا
|ذلك اليه1

نةاليم م فقالأس_يد بن المضي زاك النهخ_برافواللة مانزلبك

|أأصرقط الاجع_ل اللهإ مكنهتخرجاوجعل لأسامين فيهبركة عدائنا بحى بنبحى
رن أفىشببةوابنأيرجيعاعنألىمعاوبة قالأنو بكر نا أبومعاو بة
أوأببك ب
اتاانه ع -ردالله وأنىموسى فقالأبوموسى
أ الاممشعن شغيققالكن

عبد ا جلنرأرأيت وأن رجلنابفر حجدالماءشهرا كيفيصنع بالصلاة
|أفقالعبدالنه لايت.مموان يج دالماءشهرافقالأبوموسى فكرفمهنوالابةى
الائرةفزتجدواماءفتممواصعيد اطيبافق اعد اللهاوزخص طم هده
ا

|الآبةلأوث_ك اذابردعليب ,الماءأن.تمموابااد_عيد فقال! نوهوسى عبن الله |
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التسمع قولجمار بعثنى رسولانن صلىاللهعلءهوس لف حاجة فأجنبت فلأجد
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|اءفتمرغتف الصعيدك مرغ الدابة |أنيت النصصاا
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طاءعن ابنعباس أرسنولالله
لإنأنى مر قالاحد:ناسفيانعن مرو عن

صلىالعللهيه وس_لممس" بشاةمطروحة أعطيتهامولاةلميمونة منالصدةة فقالالنى
صل اللةعليهوس_إ ألأاخذوا اهامهافد بغودفانتفعوابه صثسًا أج_د نعنان |
ىموربندينار قأاخليرقعطاء |
النوفل أو عدم  1اإنجرجر ف ت

ماوننة أخبرتةآ دناجتة كانت لبعض نساء
منذحين قالأخير ىأ نمعبيا س
متت

انوبكربنألى شدبة عا عدبد اأرحيم بن ساهان
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ْ
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ضقرشعر رأسىأافالًنجقذن_ا»لبغةس_فلتاللاانما كفيك أن 2ب على رأسك
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ٍ بحىالاءرج صدرما ستيان نو روخ وأ كاملاجخدرىجيعاعن أىعوانة
لك
اسفهبن
مبو
دكم لح دنا بوعوانةء ن أنىبششرءن

عدناعلمله
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لد -ةالعسانية بد خل من أمهاشاء عد وحدانناها أبو بكربنأفىشيبة نا زبدن ||
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الثقعليهوس| انرهأىأر بعةأتهار رج من أصلهانوران ظاهران ونهران بإطنان
فقلتبيا<_بر م.اله_ذهالائهار فأماالالنهرانالماطنان فنهرانفىالل-:ة وآما
الظاهران فالنيلوالفراتت رفعلىالبيتالم_مور فقلت؛اجبربلماهذاقالهذا
البيتالمعموريد:إهكل بومسبءون ألفملك اذا خرجوامتفله لخردرافيا

ماعليهمقالتم أتيتباناءين د سماحخروالأخزلين فعرضاعلى فاخترت اللإن فقيل
ااا ةمفرضت على ك يلوم خسون صلاتم)
خاصت أطاب انهلقي
ذ كرقدتما الى خوالحديث صئئن مدن مثنى نا معاذينهشامحدثتىأ عن

قتادةقال ناا :نس 'منالاكء ن مالكبن صعسءة أن رسو لاللهصلى اللعهليهوس قال

فذكرنحودوزادفيه فآتنت بطس تمن ذهى ما ء ارام
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| جسبربلورسولاللهه_لى اللةعليهوس بادربس قالمس حبابالنىلضام والاخ
الصالقال مىفقات من هذا قالهذ! ادر يس قالثممىرت عومفىقالعس حبا
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الصا قاتمن هذاقالهذ اعسى بعنمسم

ْقال مسرت,بابراهيم فال مصحبابالنى الصا طوالابن الصا قالقاتمن هذا قال
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يقولان الوك

وأخبرنى ابن حزم!أءننعباس وأباحبةالانصارىكانا

تمل القماية خمنمع رجف -تى ظهرت >ستوى أسمع فيه

صر يف الاقلام قالاءن حزم وأنس نمالك الارسولله 
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اقداس حيبت من رف قالثم |نطلقفىجبرالجى اهدر التي ع لالوانلا
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سينمالاىء السادسةوأتيتعلىموسى فسامت عليه
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أنس بنمالك قالقارلسولاللهه_لى التفعليهوس أنيتفانطلقوانى الىزمرم |
قالفشمرح عن صددرى تمغسل عماءزص مثمائزات صرئما شببانبن ذروخ نا
جاد زسامة ثنا ثابتالبناقء نأ نس بن مالكرضى انئةعنهأن رسولاللّهصلى
اللعهليسهوس | أناهجبر نل وهو بلعبمعالغامان فأخذهفصرعهذشق عن قلبه ||

ْ فإسشخر ج القللفاستخر جمنهعلقة فقالهذ احظ الشيطان مت كم غسإوق أ
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 1ظئر فهقالواانححدالىاللعهليهوس قدقتل قاس_تةباوه وهومنتقع اللونقال نس

ا

وقد كنت أرى أثرذلك المرط

لى
بيد
انسع
لن
اون
هر

ثنا 6
1

 :وه

أخ_برنى سلهان وهواين بلال_-دثنىمر بك 'ن عبد الله إنأففر قال]
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نظرقبل عينه ضححدك واذا نظ

ىٍ
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 7اللسىماءالثانية فاستفةح جير.فدقليل منأنت قالجبر,هلقيلل ومن معلكقالخمد
قل وقد بعث اليه قالقد بعث اليهقالفم لنافاذاأنابابنى اخالةعيسى بن م.مو حى

|أابءن زكر يافرحباودعو جيالرىمعر جف الىالسماء الثالثةفاستفتس جبرفيقليل
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من نت قالجير بل قل ومن معك قال #دقيل وقد بعث اليه قالقد بعث اليهففةح

لننافااذب!يأوسْف واذاهوقد أعطىشطرا سن قالفر<بفى ودعاليريم عر ج
قل ومن معبك قالتمد
بناالىالسماءالرابعة فاستفتم جسبريل قيل هن هذ اقالجبريبل

قدبعث اليهفت لنافاذاأنابادر يسفرح
قيل وقد بعث اليهقال
اللهعز وجل

ف ودعالى برقال

ورفعناهمكاناعاما معرج بناالىالسماءا لخامسةفاس_ تفش

من هذ |قالجبريل قيل ومن

جي ريل قيل

معك قال مدقمل وقد بعث المهقالقد بعث اليهففتح لا

فاذا أناموروانعللىيه_لامفر بف ودعالىحيرمعرج بناالىالسماء السادسة
فاستف تسجحبر دل قيل من ه#ف |قالجبر .دلقيل ومن معلك قالتمدقيل وقد باعلثيه
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قالقدبعث اليهففتم لنافاذأنابابراهيم »سند اظهرهالىالبيتالمعمورواذاهو بد له 1
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دراةلىالمنتهى واذاورقها
كلو م سبعوانالفملك لايعودوناليه ناملذهس-ف
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المدثرقمنذفرأور بك فكبروفنطيهابركوالرجزفاهحروهى الاوئنانقالثمتتابع
الولى و صدكئ عابلداك بنشعيب بن الحلديثثنى أنىعن جدى -دثنى عقيل
ابنخالدعن! بن شهاب قالسمع ت|باسامة :ن عبد الرجن يقولا خيرق حادن دن ِْ
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نم

اىعلى ماء |
وروق
مؤدث
_ فى
طثرو
فاتد
فأخذتى رجفةشد بددةفأتتخ_دعة فق
5ائزلانلع زوجلياأيهاالمدثرقم فأنذر ور بك كبر وثيابك فطهر ود بنذأ د
ف

ان مثنى حد ثناءمان ن عر نا على بنالمارك عن ىبن أىكثي رهنالاسناد |[:
ياب الاسراء

اء
مين
سب
ارش
اىع
وقالفاذاهوجالس عل
6

والارض 00

ثا تالمنابلىء ولس

|
شيبان بن ذروخ ذا ش

بنمالكرذىاللهعفه

أنرسولالله|]

برسولكٍ

الله

جاد نس اه

هيو

الله

نأ
د_لى اللهعليهوس_لم قالنندتبالبراق وهودانه أبيض طويل فو قالجار ودون

#حةوسيم

البغلاع حافر«»عندمنممرى طرفه قالفركبتهحتى أبتدتتّالمقدس قالفر بطته

الىمو 2

بالحلقةالتى ير بط ابلانهبياء

 0مدير نخمرجت]

الصاوات

ال
مطحي اخترت الغا

ال ء متت
عن ج بعالك

|فقيلمنآنت قالجبردلقمل ومن معك

عليه الام

1 00

ٌابْلعيثهقال قدباعلثيه ففةلنافاذا آنا دم فرحب فىودءالى حير ثعرمجبنا

الاي

رجف بوادره<تى د خ-ل على خد>> فال زماونى زم لونى فزم لوهحتىذهب عنه ْ
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||الروع قال دحةأى خدحةمالى وخابرها هبرقخا لشقد
]لخهدحجة كلا يشير فوانئةلالزيبلدكانالوهااللهانك لاصل الرحم وتصدق الحدرث
وتحمل الكل وتسكس ث المه_د وم وتقرى الضيف وتعينعلىنوائ اق فانطلقت
بهخدحةتى تت بهورقةن نوفل بن أسدبنعبد العزى وهوابنعم خدج ةأحى
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 :بالعر بي ماشاءاللأهن,كتبوكانشيا كبيراقدعتى فق
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معمر قالقالالزهرى واخيرفىعروةعن
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عردالرزاق

عائشةرضى اللهعنها انهاقاات
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.قالقو اللهلا زنكالنه؟بداوقالقاات خدحة أى ابنعم اسمع من ابن أ يسك
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ٍ و صدئ عب دا لك بنشعيب بنالايثحدثنى أنىعن جد ى حد ثنىعقي بن
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فىشدبة ذا أبوأسام ةكلاهماعن الاعش ع نأنىصا عن ألىسعود قالقال

! سول النةصلى اللهعليهوسللمانبغض الانصار رجلومن بإللهوالء0

يثنا

الومكر إنألى شيبة ب وكيعوأبومعاو بةعن الاجمش ح و<دبنانحى بن

اىبنت
نعد
بحى واللفظلهقال انا الؤمعاءيقعنالاحمئن ععن

عن زر قالقال

علىوالذىفاق الحبةو برا النسمةانهلعهدالنى الانىد_لى اللعهليهوس_لالى ان
بإببيان نقصان ||لاحبنىالامؤمن ولاببغضنىالامنافق >« حدتما يدبن رع بنالمهاجز المرى

عن رسول الله
ربن
ملله
ع_دا
الاإمان بتقص ||أنا الليثعنابطناادعن عبداللةبن دينارعن عب
نعساء تصدقن وأ اكثلرانستغفار فانىرابسكن
لام
اال
الطاعاتو بيان ||اصللنىهعليهوسلم أرنهق

اطلاقلفظالكفر |||أاكلثنرأاهرفلقالت١مسأةمنهنَ جزلةومالنايارسولاللهأ كثرأه_رالنار قال ||
لغيكرفر || ت|كثرن اللعن وتسكفرن العث_ير مارأبتمنناقصاتعة_ل ودين أغااذىلب ||
عالى

الله ككفر |||متكن قالتبارسولالله ونائقصان العقل والدينقالأماتقصان العقل فشهادة ||

قل وفسكثالليالىماتصلى وتفطرف || 7
عصان
لذاتق
ق ||امسأشنهيتناعددةلرجل افه
قعمةووا
الن
رمضان فهذانقصان الدبن وحدثنى أبوااطاه راخيرناان وهبعن لكر بنمندور
ىخلوانىوأبو بكربن
ء نابناطاد ميد |الاسناد مث ٠له وعدت الحسنبنعل ا

اسحق قالا ثنا ابنأى سيم نا تم بدن جعفر قالأخبر فىزبدبن معن
سوسم ح
عياض بن عم_د اللهعن أبىسعيداالحدرى عن النىد_لى اللهعلي
وحدثنا
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 ٠اأعنجر يرانهسمعه يقولأيماعبد بق مموناليهفقدكقرحتىيرجع اليم فقال
مندورقدواللةروىء الت سل القاعليهوس ولك  1كرعانبروق عنىهه :ا
بالمصرة و

أو كر بن أىشيبة نا حفص بن غياث عن

داودعن

الشعبىعنجربرقالقا رلسولاننةصبى اللهعليهوسلأبماعيدابىفقد يرثت مله

الذمة عرئسًا حى.نيحى أنا بجرعن المه_برةعن الشعبىقلاكان جبر
عد تعن ان صل التمعليهوسلقااللاذعابأدبم:قبلله صلاة * حمئنا
حى نيح قالقراتعبى مالكعنصاط:بنتكسانء نعبيد اللهين عب دالله بن

رلصسلىول االللهصعلىليوس_إ صلاةالصبح
ا قا
نهنى
بدالج
عتبة عن يزدبن خال

باببيانكفرمن
قالمطرنابالتوء

باد بديةفى أثرسماءكانت مانلليل فاماانصرف قبل على اناس ف اله_ل
يدرونماذاقالر بمقالوا للةورسولةأعل قالقال صمح من عبادىمؤمن فى
وكافرفامامن قالمطرنابفض لاللهورجت-هفذ لكمؤهن ى كافربإلكوكب وما

قهانلمطرنابنوء كذاوكذا فذلككافر بىمؤمنبالكوكب حربمًا حرم_إة

اانحى وعمرو سبونادالعاصى وحسجادمبةانلمرادىقالالمرادى ثنا عبداللة
أاانخوبهقرالق بونس عناشبنهاب
نوه عن ونس وقالالآخران أنا
حدثتىعميد الله.بنعبداللهءنعتبةان باهر برة قالقالرسو لالنةص_لى التدعليه
وساأمترواالىماقالر بمقالملاًلحا

نعمةإلاصب فر

باكهافر بن يقولو نالكوا كي وبالكواك ب وعدت تسمسدامةالمرادى ثنا
عمد اللهبن و« ب عن مرو بنالحرثح وحدثنى مرو بنسوادأناعيداللبهن وهب

|أأنا عمرو بنامرثأنأبإبونسءولىأفىهر يرةحدنهع نأبىهر برةعن رسول

| ا|لنههلىابنمعليه وس[قالماأ نزلالتهمن السماعمن بركةالاأصبيحفريق من الناس بها
كافربن يغز اللنهالغيثفيقولونالكوكبكذ اوكذاوفىحقابث المربادكىواكك
أ كداوكداو صكئ عباس بنعبد العظيمالعنبرى ثانلانضر بن #د ثنا عكرمة

بإب الدليلعلى

[أوهواءنتم ار ثنا أوزميل <د”:نىأءنعباس قال مطرالناس على عهد النى صلى

 :اللعهليهوسافقالال ب صلى |للةعليهوس 1أصبح منالناسشاكروهنممكافرقالو |
اده رحجةاللهوقاليعديم لقدصدق نوءكذ اوكذاقال فنزاتهندالايبهة فلاأقسم
 |1مواقعالنجوم حتى0

مثنى كنا ع8

-اونرز فكأ نكتكذبون د 00
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ن مهدق عن شعيةعن عبد ألئهبن عمد أللهبنج -بر قال

وعلى رضى الله

اندغيرا بي ف
هالحنةعليهحرامفقال!دوبكرو اًناسمعتهمن رسولاللةصلى اللهعليه

بأىشيبة ثنا بحى بن زكريانبأنى زائدة وأبو
وسلم عدئنا أبوكر ن
0 9كلاهمايقوا ل اس ممه كقاةا
معاو يشعن عأصمعن أنىعمانعن سعد وأألى

ووعاهقلبى #دادلى الثعهليه وسليقولمن ااذلىخي رأبيهوهو يعلأنه غير أبيسه

باب بيان قول

نما#د بنطلحة
ئلا
انس
قنواعولن ب
اد بنبكار 'نالر با
س#ص
فعالجنيةه حرام

النى اصللله

حَ و<د تنا #د بنمثنى حدثناعيد ارلجن بن مهدى نا سفيان ح وحد ثنادين

عليهوسل سباب

ثلعن عبداللهبنمسعود
معئى ذا #د بن جعذر تناشعية كهمعنز بيدعن ألىوا

املسم فسوق

قالرسولاللةصلى النهعليهوسلمسبابالمسمفسوقوقتاله كفرقالز بيد فقات

وقتالهكفر

فى وائلأنت سمعته م

|

نعم
عليهوس-لم قال
عبداللهبروندعن رسولانلةصلى! لله

وأدس فىحديث شعبةقولز ببدلانىوائل عمانسا أبو بكربنألى شيبة ود
ابن مدنى عن تمدبن جعفرعن شعبةعن منصور ح وحدثنااين فير 'ثنا عفان

|"

ثنا شعبةعن الاعمشكلاهما عن ألى وائلعنعابلدلهعن النىصل اللهعليه
يأب بيان معنى

وسل عدله»*ضئنا أبوبكر ب نأفىشيبةوتمدبنمثتىوابنبسارجيعاعن عدن

قول النى -لى

جعفرعن شعبة ح و ثنا عبيدالل بهن معاذوالافظ له :نا ألىتناشعبةعن علىبن
مدرك سمع أبارعزةثعد
عن جدهجربرقالا ق
لانلبى ص_لى النهعليه وسل فى 0
ل اللنااستثرمجعوا بىعكدفارا يضرب بعضكرقبابعض ||"
اصت
قتن
احلةوداع اس

اللدعايه علهمر

لاترجعوابعدى
كفارا يضرب
بعضك رقاببعض

صرساعبيد اللهبنمعاذ 2

|

تناشعيةعءن واقد بن دعن أبيهعن ابن مرعن 1

أيب وأبوكر بن خلاد | '”
االلنبنىحةلعىليموسل عثله حدئسا أبوكر بن ش
الباهلىقالا ثنا تمدبن جعفر ثنا شعبةعن واقدين دين ز بدانهسمع أنه | ”
داع و حك|| ١
لوتج
كد ث عن عبداللهبنعم رعنالانلنىلههلعىليه وس انةدقاالفى
أوقالو باسكلاتجرعوابعدىكفار |يضرب بعضك رقاببعض دعائن
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ابنحى ثنا عبداللهين قوهابلحدتنى مس بن تمدانابا حدنه عن ابنعرر أ .
باباطلاق اسم
االرعنى

الطعنفىالنب

باب تسمية العيد

اقلكأبافرا

عن الننىصلىاللعهليهوسل عثلحدديث شعبةعن واقد#صنسا بو بك إر نأل شيبه

.

ثنا أبومعاوية ح وحدثنااين ميرواللفظ لدقال ثنا أبلىنوعدميد كلهم || .
عن الامشع ن فىصا عن ألىهرير ةقالقالرسولالنةصل اللهعليه وسراثنتان || .

فناسهمابه مكفرالطعنف النسبوالتياحة عاللىت » عدت على بن ||
ال
لورربنع
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خرخالسعدى ثنا اسمعيليعنى |بنعلية عن
جبدن
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عفر قالأخ_برق أبوسهيل
وقندية إنسعيد واللفظليحى قالا ننا اسمعيل بجن

نافعب منالكبنأنعىامع نأبيهععنأنىهربرة أنرسولاللهه_لى اللعهليهوس
شعخدلف واذااعنخان حمينا
قال ا ةالمنافق ثلاث اذاحند ثكذت واأذاو
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مد
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الرجن ن:عةوبهولى ا أرقةءنأبيهع نأىهر بر ةة قالقالرسو لاننهصب الله

عليه وسلهم علامةالمنافق ملآثاذاءدث كدب وا وعد أخلفواذا من خان
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اد ا
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ل

حى بن دعن العلاءوذ كرفيهوان صام وصلى وزء أنه مسلم

د جدنما أو بكربن أفىشيبة كنا مد بر ١هبشمروعمد اللهبن برقالا نا عبد اللهبن
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فاليحىبن عي نايل بن جعفرءن عبد ألله

أبندينارانهسمعابن عمريةولقالرسولاللهد_لى اللهعليهءوسلم أععااصىئةقال

بأ" بيان حال
نامانمنْ قال

ةلل

كياافر

اكاقالوالارجعتعليهي#وص تيز<يد ب .ن
لاخنهيا كأة رفقدياءبها حد فا نك ن

باب بيان حال

حرب ثنا عبدااصمدبنعبدالوارث ثنا أنى ثنا حسين الملععن ابن بر بدة

اأعانمنرغب

عن > ىبن لعمرأنَأاالاسود خدنهء نأف ذرانهسمعرسولالنةصل اللّةغليه

وهو بع
ع نأ بيه

وس قولليسءهن رجل اذلّغعىيرا بيه يوعهارمهالا كفرومنادَعى ماليس له

فامسهناو

يدنالنارومن دعارجلابال-كفرأوقال ع_دوَاننَه ولس
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ييد
لنناسع
اون
كذلك الاجارعليه صدئئ هر
عروء ن جعفر بنر بيعةعن عرزاك ؛عا

ونهب قال خبرى
ثنا اب

ررةبقولانرسول
بحا يض ب

التقصلىانهعليهوسلقاللاثروان كان رغبعنأبهفهوكفر صدئئ
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بألى وقاص يقولس مع أذى
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«ن رسول الله دلىالعللهيه وسلموهو يقولمن اذاّعلىأاباسفىلام غيريبيلهم
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أفىبكرهذ|الاالهبة دصعئن - 7دينمهران الرازى أخنيرقعسى بن بونس

ثنا الاوزاىعن الزهرىء

وافىبكر ن
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عبدالرجن بن الخرث بن هشام عن أنىهر برةعن | ى ملي اللفعليهوس كال
؟ان ًب

حا انث عقيل عن الزهرىع ن أفىبكر0

ولإبقلذاتشرف و عمثن حسن بنعلىالهلواتى نا يعقوببنابراهيم 'ثنا
ادامر نالور صم  ---عن عطاء بن يسارمولىمهوبة وجييد

ابنعبد الرجن عن أنىهر برةعن النىصل اللةعليهوسم حدرسا قنش سكيلا
010170000
نى هربرة 1
كنا عاملدعر ز بز يعنىالدراوردى عن العلاء بنعبدالرجنعن أبيه عف
د بن رافع 5

عن النىصل اللهعليهوس  3حَ نا

عمد الرزاق]خبرنا

نىصل اننةعليءوس_ل كلهؤلاءمثل َ ١
 :عن ضام 'ان مندهء نأفهربرة عن ال
معمر

حديث الزهرى غبرأن العلاءوصفوان بن سلملدس ى حديثهما برفعالنذاس اليهؤيها شْ1
أبصارهم وفى حدرث

هلمؤمنون أعينهم فبهاوهوداين ينوس اهومن
همامبرفع اليا

وزادولايغلا <د م <إنيغلوهومومنفايا

ابا 5صدثنا #دنمثنى انا |

ابن أنىعدىعن شعبةعن سلهان عن ذ كوانعنأنىهر يرةانالنى د_لى الله

عليهوس لمقاللابزالزاىحي بنزفى وهومؤمن ولايسرقحينيسسرقوهومؤمن |ْ|
بةمعروضةنء_د وص

ولايشرب اذ ر-؛ن يشر مهاوهومؤٌمن والتو

جمد ن
س

راقع نذا عبد الرزاق [تاسْضانء ن الاعمشعن ذ كوانع عن أفىهر بر برفعه|
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عن الامشبهذاالاسناد قاللرسول االلتهصهلعىليهوسل والذىنفسىبيده
دعياد
يألىمعاوبةووكيع دشنا :ن
لادخاونالحنة حتىتومنوام لث حد ث

الكى حدثناسفيان قالقلت اسهيلان مراح_دثناعن القعةاعع نأبيك قال
ورجوت!ن سقط عنى رجلا قالفقالسمعتهه ن الى سمعهمنهأنى كن عد عا
لهبالشامم حدثنا س_فيانعن سهيل عن عطاء ن بز بدعنتيمالدارىان النى

وس

قااللانلصديينحةقانالمن قاللنهولكابه وارسولهولائٌةالمسامين

سهيل ن
ياان عن
سدف ن
وعامتهم وعدت د بنحا _-دد ثناابن مهدى ح
أفىصاط عن عطاء نبز «دالليئ عنميمالدارىوعنا بى صلىاللهعليهوس_لم عدله

وصدتن أءيةبن بسطامالعسى قال حدثنا ,.ز يدبنزر يع قالحدثناروح وهوابن
القاسم قالح<_دثناس_هميل عن عطاء بن بز بدسمعه وهو > -دثأباصا عن كيم

لدئنا
الدارىعنرسو لالت صلىالع ليهوسلعلهوص نأبو بكربنأنى شيبةقا ح

عبد اللهبن كيروأبوأسامةعن اسمعيل بن أنىخالدعَن قبس عن جر بر قالبايعت

رسولاللهد_لى اللةع! هو سم علىاقامالصلاةوايتاءالزكاة و النصح لكل مسلم
نا

أنوبكر بنأنىشيبةوزهير بن حربوابن غبرقالواحد::اسفيانعن زياد

ابنعلاقةسمع جر ر بنعبد الله يقولبايعتالنى صلىاللةعليهوس_إ علىالتصيح

لكل م! عدا سر بجبونيبعوقنوسبالدورققالا ثنا هشيمعنسيار
الى
ِ ن الشعى عن جر برقالبايعت اله

تشع والطاعه ا

فا استطعت والنصيح سكلملم قاليعقو سف رواءتهقال<د تناسيار صدئئ
فرا
ج
لدم

 :حرمإة بنحى بن عبد اللهبنع را نالتحيى قال خبرنا!بن وهب خبرنى ونس عن
ان شهاب قالسمعت ياس لمة نعم-دالرجن وسعيد بن المسب يق لانقال 0

هر برةان ر سول|نلهصلى اللنهعايه وسم قاللابن الزاتى <ين يزنى وهومؤهن

 1 ١إسمرق السار ق حان إسمرق وهومؤٌمن

ولا

ولا شرب الجر حين يشر عهاوهوموٌمن قال

|| شاهناب وأخبرتىعبدالملكبنأنىبكر بنعبدالرجن انأبانك ركان دهم
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بتجود لك

- 2د أخيرناابن أنىممأ خيرناعم-دالعز برْ بن م

ا دنى

ناسدق'ن

رثن

الفضيل

الخطمى عن جعفر بنعبداله بن - 11ك عمن عبدالرجنين المسورن>#رمةعن
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.كر ون _ 2دنن العلاء نا أبومعاوية نا الامش عن اسمعيلبنرجاءع,
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وحدحلاوة
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لأأواانلمبرء لاحمهالاهئةوانكره أن يعودف الدكفر بءدأنأتقذه الله منهكم
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ودواانهدعاعليهفي لاك وودُوا انهأ
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اله

منى الساعة قالماالمسؤلعنها

باعلمن السائل ولسكن حسدأثنك عناراثطهااذا
ةالعراةرؤسالناس ؤذاك

وادتّالأمةر -هافذاك من اشسراطها واذاكانت انا

مشراطها واذاتطاولر عاءالمهمفىالمنيان فذاك من اشسراطها فلىاحميسعامهنّ
ا

الااننه نمتلاص_لى اننةعليهوس_ل ان انهعنددعلالساعة و ينزلالغيث ويل ماق
الارحام الىقولانهاننةعليم خبير قال أدب رالرجلفقال رسو لالنهط_لى العللهي »
عليهوسمم
وس ردّواعلى الرجلفأخذواليردودفلمبرواشيا فقالرسولاللهصلى الله

ياه

شبعزلاسنديهم 000

شماحدناا ارات

د بنعمدانلهبن عير حدارنا م دن

 3االسادسال دمر انفىروايتهاذاولدتالأآمة

عالهلسيعرنارى » عدت انحر ربعن

نار|١010ارلانلجااجة

القعقاع عنأنىزرعةعن أنىهر يرةقالقالرسو لاللها
ل علد دس ساوق
ر
فقاليارسول

أن سآلوه خاءرجل ؤاس ع:د
بوه
فها

كيةيه

اللهماالاس

لام قال

لافترلك بإلنهسيو تم الصلاة وتوزكاالةوتدو .ع رمئذان قالددقت قالبارسول

النهماالا مانقالأن تومٌن باللةوملا_:كةهوحكتابه ولقانهورسإه وؤمن بالبععث

اصدلقيتارس ولالنهماالاحسان قالأن حش اللهكأنك
قل.
اد من بالقدركله قا
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كره صرك
نا اوخيقةزهر نحرب حد ناوكيععن كهمس

غن عمد اللهبن بر دوعن

حى بن نعمر 2

وحد

تناع
بيد الله نمعاذالعنيرى

وهذاحد شه<_د:ناأنى <_دثنا كهمس عن ابن بر ددةعن بحىبنيعمرقالكان

ْ

 1أولمن قالفىالة_دربالبصرةمعبد اهن فانطلقتنا وجي دين عب«الرجن

الجبرىحاجين أفومقعهلرنبانلواقينااً د امن خا رسولاللّهضًي اللهعليه |
اببندا خلا |
خ نطعمر
للت
ااءلبدا
وس مفاسآبلنقاهولهؤلاءفى القدرفوؤق لن
المسيحدفا كةنفته أناوصا,-ىأحدنا عن ويناهلاخوعنماله فظنت أن صاحى
سيكل اكلام الى"فقا ت باهي امن اندقدظهرقبلناناس يقرؤنالقران
ترون المر رن وا نهموأنمه بزعنونأ نلاقدروانالامىا تف فقال

اذالقيتأو فماكخبرهم افى برىءمنهم وانهمبرآءمنى والذىحلفيهع_,داللهن
عمرلوانلا<_ده ,م<ث_لدذهيا فانفةهماقبلاللةم:هحتى يمن بالقدر مقال
حدننى فىعمربن الطاب قالينهاكنعند رسولاللةصلى لمعك در ذاتنوم
لس

د

واه

ولاب رفهمنااحد حتى

ورج

ا

١ اسفن

فاستدركنة نركك

له الله
لول
ال رس
لام فا
لخبارقسعن
ادا
وضعكفيهعلى ديهوق لي-ا

لهالاادنةوأن #دارسولاللهوتةهم الصلاة ونونى
عليهوس| الاسلامأن تشهد أنلاا
الزكاة وتصوم رمضان وس

البيت ان استطعت

|]

اليهسييلا قالط_دقت قال فكدمنا

لأوليسهو يصدقه قفالًخ_برفىعن الابمان قالانتؤمن باللهوملانكته وكتبه |
ورس-لةوالنو الآحووتؤمن بالقدر خ_-يرهوشره قال صلقت قالفأ خ_بر ىعن

الاحسان قالأن:ء.دالله كأنكتراءؤان كن ترادفانه براك قالفاخ_برفءن
مسو ل عنهاباًعل من اأسائل يقالفأخبرىعن أمارتماقالانتادالامه ا
السناءةقالماال
ا

0
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لالبليات الم لان 1

ا خع_ل ان عمءد الغبرى واتال اخ

عيدةالضى قالوا_<-دثناجادبن ز بدعنمطرالوراىءنعمد اللهينبر ندة |
|إبن
كا م معبدالمهنى عا كامبه فى شأن القدراأندكرناذلك
 00قال1
فححت

ْ
:
أناوج_.ذ بن عبد الرجن الجيرى خ 4ةوساقواالحديث بعنىحديثٍ

كهمس

عمروالشساق وهويمن أدرك

0 3

الجاهليةوكان ىزمن النبىدلى اللهعليهوسلزجلاواأنومعمرعيد اللهاد

دكالخدمهماغرةآأ لىمسعودالانصارىعن النى الصنلهىعايهوسل خبر وبأنسند
عدن عبيرعن أمسامة زوج الى صل الللهيه وسرعنالنىانه عليهول
<#د ياو عميد بن تميرولد فى زمو:نالنىدعلى ابنعةلى 1وساد قيس إن أفىحازم

ص انه
وقدادرك دم والئمل سوسم عن فىسبعودالا سارعن التبو
عجارا

عدار نينأنىا  0-2 000بنالخطاب

وصت عليارضى اللهعنهماعن أن بن مالكعو الب:ىك-لى اللمعليهوس ل حدما
مين
وأسندر بى بن حراش عن عمران بن -صينء ن الننىصب اننةعليهءوس
وعن فىبكرةءنالح

للعهيا وجل ايا وقد ستمعرر بعىمنعلىبن أنى

طالب رضى اللةعنهوروى عنه وأسند نافع ن جبيربنمطاع ن أفىشر ب اللزاى

عن الننىصلى النهعليه وسلحشداو ااسلنندعمان.نأفىعياش نعأنى سعيد
الخد ر ىثلاثةأحاديث عنالنبىصلى اللةعليه وسل وأسندعطاءين بز بدالايئى عن
عمالدارىعن البصلالثهعليه وسلم2

أس :سلبان بن يسارعن رافع بن

خديج عن الى هلىاللهعليهوسلحديشواأسندجيدبن عبدالرجن الجيرىءن

أنىهر برةعن الاننلىصنلهع ليهوسلمأحاديث فسكل هؤلاءالتابعين الذءننصينا
رواتهمعن الصحابةالذبن سمينالم حفظ عنهمسماع عامناهمنم_م فىزوايةبعينهاولا
ال
لقعق
أ0ال0لوو2ج21
ر2ا

أنهملقوهمفىنفس خبربعينهوهى أسانيد عند ذواىلمعربافلاخبار والرواياتمن
احا لاسانيعدلاامهم وهنوامنهاشيا قط ولاالمسوافبهاسماع بعضهممن بضعاذ
السماع لكل واحد منهمممكنمن صاحبهغير مسةنكر لكونهم جيعاكانوا فى
العصرالذىاتفقوافيه وكانهذاالقولالذى! -دثه القائل الذىحكيناهفى توهين

الحديث بالءاةالى ووصف أقلمن أنيعرجعليه ويثارذ كرءاذ ةكاونلادثا
وكللاماخلفاليةإداً_<-دمن أهل اللسلفو يستنكرهمن بعد همفالفاحاج-ة
١

بناىردهديا كثرماشرحنااذ كانقدرالةالة وقائلهااله_درالدذىوصفنا والله

| المستعانعلى دفعما
اخال
لفم
عذاهب
ماء وعليهالتكلان
كابالايمان*

|لسرن

اجر ةيواه نتدى واناهندتسكى ومأنوفيقنا

-5ولهكاب

فيعضالخ

ود1
نالاعلاء
باجاءقالاماو
لبا م
ند

القدروغيره

"2-2
قدسسمع من روى
منبعل| به

'لارسالفيءلزمهترك

ٍ
:

عنهالافى نفس اير الذىفيهذ اكلسرماعلما امن قبلعنالةاملذين ناوا |
منهوتارات ينشطون قمهافس :د ون اأبرعلى «يثة ماسمعوا فيخير ونبالنزولفمه

أ

عنهموماءامنا <دامن ثأمةالساف |
نازنلواو بااصعودوآفيكهاائنمصرعحدناذلك
من يستعمل الاخبارو ياتفلقادسا#نةيدوسقمهاءثل أبوابلسختياتى واءنعون |

ومالكبن أنس وشعبةبن الاج و يحبىبوسنععيبدالدقطاانلرجن بنمهدى |أ
[ ومن بعد هممن أهل ال ديث فنشواءن موضع السماعف الاسانيدكادعاهالذى

وصفناقوله»ن قبل واما كانتفقدمن تفقدمنهم سماعرواةال-ديثمنروى
عنهماذا كانالراوى من عرفب,التدلاسفىال_ديث وشهر به خينئدذ بحثون

عن سماعهفى روايتهو يتفقدون ذلك منهىتزاح عنهمعلة التدليس فا اتتى ذلك |

من غيرمدلسعنى الوجهالذى زعممن حكينا قولمهفعاناذلك عن أحد عن

سميناول نسممنالائمة فنذألنعكبدالنهبن يز بدالانصارى وقدرأىالنى
دلىالنهعليه وسلمقدروى عن حذ يفةوء نأنى سعوذالا ضار ىعنكلواحد

منهما -ديا يسنده ال!ىانابلىدللهىعليه وس وليس روفايته _معنامذ كرالما]
لندى بر شاف سه بك اا مسعود ١
بهاولا اناق قو مالوروانات اأنع
حديث قط ولاوجداذ كررو ينّهأناهمافى روايةبغيئهاومنسمععن حدم نأهل |

العرئمنمفضى ولام ادر
ن
بز مدع ع

طونقر بن اخخبريناللرذي رن واهماعبداشين |

وافىمسعود بضعف فمهمابل هماوماًشبههماعتد كن لاقين.ن|
د ريفة

1
علبالحدلكام ن كوا الاساذدزقو يهابروناستعمالماتقلبهاوالاحتجاج |
أهلااء
]|
واهيةمهملة حتىصيب ١
عا نتمن سان وا"ثار وه ى ف زعم منحكيناقولهمن قبل
سماع الراوىعمن روى

وأوذهبنا نعددالاخبارااصحاح عنداهلالعرممايون |

هذاالقائل ونحصممالكزنا

عنتقصى ذ كرها واحصاءها كلهاولكا أحببنا أن']

ننص منهاء_دد | يكون سمةلاسكتناعنهمنهاوهذ| أبوعئان التهدى وأنورافع1

الصائغوهمامن أدرك الخاهلية وكيا كاب رسول اللهصلى اللةعليهول ما]
ثأنىهربرةوابن حمروذويهما١
ىل
البدر بين هلجروواتقلاعنهمالاخبارحتى نزلاالم
1

نسمع |
|
دشاوم
قلاسعد  0د]لخلرا باعن ألى نكعنء ن النصىلى التهعليهوسل ح ي

7

91
فبيقين نعلان هشاماقد سمعءن أبي وهان أبادقدسمعمن 0كإنل أنعاكةه
قد معت من النبىص-بى اذلهعليه وسلم وقد كو زاذالمة_لى ه شامفىرواءه بروعها
عن سمغت أوأخبر فيىاكنون نهو بينأبهفىتلاتالروابة! نسا نآآخر أأخبره
مهاعرءنأنيهول سمعها هومن بيهلمااحسآن برو مهاهوم س_لاولاس_ندهاالى
من سمعهامنهوم عكن ذلك فى هشام عن سهفهوايضًا يمكن ىاه عن عائث.ه

وكذ ككل اسناد ديثيس فيهذ كرسماع عض هم من عض وانكان ودعرف

فىانكل واحدمنهى قدسمعمن صاحبهسماعا كثيرفاائز علىكل واحدمنهم
انينزلف بعضالروايةفسمع من غيرهعنه بعض أحاديثه مابر لسوعفهاحيانا ولا

إسحى من سمع ماهو ياشحشطيانافسمى الرج ل الذى جلعده الحديث و ترك

الارسالوماقلنامنهذاموجود افلىحديث مستفيض من فعلثقات الحدثين وأعّة
أهل العموسنذ كرمنرواياتهمعلىالجهةالبىذكرناع ددا يستد ل بهاعلىأ 0
منهاان شاءالله  +فن ذلك انأبوب الس_ختيانى وانالممار5ك ووكيعا وابن تمير

 7وجماعةغبرهم روواعن هما م؛نعروةعن أبيهعن عائثة قا!بتكنتت |طوباز شولا
١

اللةصلى الثهعليهوس( له وح رمهباطيب مأجد قروى هذه الرواية بعينهاالليت بن

|| أسعدوداودالعطار ونجيد بالناسود ووهيب بن خالدوابواسامة عن هشام قال
ظ أخبرقىعمانبن عروةعنعروةعن عانشةعن النىصل اللهعليه وسم وروك

بيهعنعائشة قالتكانالنىكل اللهعليهوس_إ ااذعاتكف يدنى الى
 :هشامعن أ
|| رأسدفارحله واناحائض فرواهابعينهامالك بنانس عن الزهرى عن عروةءن عمرة
 1عن عائشهء ن الىصلى اللهعليه وسلو روى الزهرىوصاح:بن أىفحسان عنأنى ش
 ١سارةء او الت عواللهعلي وهس مشبلوهوصامفة الى نأفىكثير
 1فى هذاابر فىالقيلة أخبر تى أبوسامة عبد الرجن انععر بن عمد العزبزأخيره
 0أنعروةا أخيره |نعائشةا خبربهأأنالنوصي اللةعليهوس_ل كانيقبلهاوهوصا م
 1وروى!ءنعبينهوغيردعن تمرو بن دشارعن حايرقالاطعمنا ل

عليهوسللحومالخيل ونهاناع,ن :لوم ا رالاهليةفرواه جاد نز بدعن عمروعن

| تمدبن علىعنجابرعن النى صبىاننهعليه وسل وهذاالنحدوق الروايا تكثبر كثر
مصنفناقوله من
|أتعدادءوفياذ كرنامتهاكقابةلذوى الفهمفاذا" كانت العَلْدَع د و
 ١قبل قسادالحديث وتودينهاذ البعلانلراوىقدسمع يمنرو»  5عا

3

148
بأنيماقد اجمعامن دهر همامةقصاعدا أوتشافهارا لخدت بنهما أوبرد خبرقيبه

بيان اجتماعه ماوتقلياوخاص دمن دهرهمافافوقهافانم كنء_:دهء |ذلك و |م

يدهمى ةوسمع منهشسي ام
قق
لحبه
أ نهذا الراوىعن صا
رة
تأت روايةبتيح
يكن فى نقإها ميعن ر عونىهعلم ذلك والامسكماوصفناةوكان ابرعندهموقوفا
اةومردوهذ! |
ماب
حبترىدعلي»سماعهم:هلشئ من المديث قألوكثر فلىرو

فاسا نيد قولحختر عتمحسدث غديرمسبوق
اللقوليرحجك ادتنعالىى الطعنال
معدن أاهللعلل عليه وذلكانالقول الشائعالمتفق عليهبين
لما
صاجبه اليهولا
أهل الع بلالاخبار والرواينامتاقودح_د يثاانكل رجلثقةروى عن مث-له حد رثا |
ااناقعصرواحد وان ليأت
كو ماجيع ك
وجائزمكن لهلقاؤه والسماعملده
فذبىرقط أنهمااجمعاولاتشافها بكلام فالروابةثابتة والخحةبهالازمةالاأنتكون
هناك دلالةينةأ نهذ االراوى لق منروىعنهأولم سمعمنهشيأفاما والامص

ماهلمسا'ملىسكان الذىفسمرنا فالروابةعلىالسماع أبدا_تى تسكوانلدلالةالتى يننا
فيتال تر هذ!القولالذى وصغنامةااتهأوللذ اب عنهقد أعطيت فىجإة قواك
كلنعدعن الوا اللئقةحمبار انتيل إد ات
حا
أن خبر الوا

 0بعد

ققات حتىنعلانبماقدكانا ااتقيا ص ةفصاعد| أوسمعمندشياً فهلتحد هذا الشرط
الذىاشترطتهءعنْ حد بلزم قوله والافه!د ليلاعلىما ممت ذانادّعىقول 1حدمن |[

عاماء السلف بمازعم من ادال الششريطةفىتثبيت اخ_برطواببه وانجد ٠ 9

1

ولاذيرهالىاحادهسديلاوانهوا اذعى فمازعمد ليلانح جت ده قمل له وماذاك الدلين ||
5

ذان قالقاتهلانىو -د تروا وال خيارقديما ٍِ-كما

ا
1
8

- 742 0-5دهمعن الآخراً

ا1

اهشريااً تهماستجازوارواية الحددت ينهم ||
اسممعمن
طنهفولا
قعاي
الاديث ولي
ا

ىد_ل قواناوقول هل |
هكذ اعلى الارسالم عن غير سماعوالمرسلمنالرواياتف أ
||عل طبار ليخي تفل سحت ل اوففساميع العإةالىالبحش عن سماع الراوى ٠أل

 1-1خسبرعن راو ؛نهفاذا أناهحمت على سماعه من ه لادتى م تدتعندى بدالا ظ

ججيعمابروىعنه بعدفانعز بعنى مع فرَةَذْلِك أوقفت اميرولميكن عندىموذ

> 2لامكان الارسالفيه فيال لهف ناكانتالعلةفى تضعيفك ايروتركك الاحتحاج
نهمكان الارسال فيهازمك ان لاتثيتاسناد امعنعناحتى ترىفيه السماع من:أولة|أ
|لىآخرهوذلك انالحد يرثالواردعليناباسناد هشامبنعروةءن أديهعن عانشة |

فبيقين

<١
1 :أ

١7/
[أابن سام > قالمسم بنالاج وأشياهماذ كرنام كلاماهل العم فى متهوىرواة
الحديث واخبارهمعن معاببهمكثير «طولا 2كلام بذكرهءلىاستةصاته وفما
ذكرنا كفابة لمنتفهموعةل مذ هب القوفمماةلواءن ذلاكو ينوا وانما ألزموا
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|

نهم
اديث
ذىح
اكف
فنذل
كن
ولاخليط فاحش كاقدعثرفيه على كثبر من الحدنينو بإ
تقصينااًخبارهلذ|ص|نف من التنباسع|ناه أ خبارايقعأفسىانيدها بعض من لدس |
بالموصوف

بالحفظ والاتقان كالصنف المه_دم قبلهمعلىانهموانكأثوافماوصفنا
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اليهانه فعل الثىء وما فعل حيّ اذاكان ذات يوم وهو عندي دعا الله
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ماصنعت بي هذا من بين نانك الا من هواني عليك فقال ف
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ارك وتعالى م  5اق
نسعا وعششرين لفلاةتزل السله

الله لاك

الآية * اخبرنا ابو ابراهيم اسمعيل بن ابراهيم الواعظ اخيرنا بشمر
ابن احمد بن بششر اخبرنا جعفر بن اسن الفرياني اخيرنا “تجاب بن
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وكان اذا0
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واباهًا ان نكر من قول لاخول ولا قوة آلا الله تماد الى بهة
وقان لاعرانه ا رنسول الله طلى الله عليه وإ امرني واياك ان
لنتكثة من قول 'لاحول .وقَلواَةٌ آلا الله افمبالت"' م مالس ]ااه

نجعلا بقولان فففل العدو عن ابنه فساقعفهم وجاء بها الى أسيهوهي
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أربعة الاف شاة فتزلات هذهدالاابة #اخيرنا عدالعزيز بنعندان اخيرنا
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فلا ان جاء عبد الله بن أبيقال ابنه وراءك قال مالك ويلك قلاولالله
لا تدخلها ابد الا بإذن رسول الله صلى الله عايه وسلم ولتعلم اليوم
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كان الرجل إسام فلومه اهله وبنوه فنزلت هذه الآية ان من
ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال عكرمة عن ابن عباس
وهؤلاء الذين منعيم اهلبم عن المجرة لما هاجروا ورأوا الناس قد
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فوع علي من الغممالم بقععلىأحد قط قينا اناأسير مع رسول

ربك ولا تطع

الله صلى الات وسام اذ أنابيفعرك اذني وضحك في وجهي ا

ال 1
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شولون لا تتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ
أضرحن الاعز منها الاذل * قال اهل التفسير واصحاب السير غَرَا

الأو سه

رسول الله صلىالله عليه وس بني المصطلق فنزل على ماء من مياههم

بال لهالمريسيع فوردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب اجير
من بني غفار يقال له جهحاه
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البخاري

رواه
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* أخيرنا عمد بن

لامرك به إسانك |براهيم المزرك ابو بكر عبد اللهبن “حى
حعفر دن اهمد

اخيرنا

الطالحى

بن عدك

الله دن 0

بقوله سنقرءك فلا

الله بن يونس اخيرنا عنتر ابلنقاسم اذبرئا حصين عن سام ,
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اطيد عن خان ين علد انندا كال كنامع رسول الله صلى الأه عليه
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جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة الكلى في

نجارةمن 0

عشسرة الحتلف في وضرب طا طبل بوذن الناس يققدومه ورسول الله صبىالله عليه وس
مخطب يوم الجمعة تشرج اليه الناسفلم ببق فايلمسجد الا اثعنشار
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وبعض أبة وي
6

الاولى

قوله

 000يطو ق

دايا
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وما في لْأَرْضِ  0العز 0كي"  6اخيرنا مد بن امد
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ان محمد بن حعفر اذبريا عمد بن  1الله بن رَكريا ان ح

الرحمن الدغوليقال اخبرنا محمد بن يحى اخبرنا عمدبن كثير الصنعاني

عن الاوزاعي عنيحى بن ابيكثير عن أبيسللة عن عبد الله بنسلام
قال قعدنا نفر من اسصحاب التبى صلى اللهعليه وسلم وقلنالو نملاألايعمال

| اول القر

اننزولا
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اب الى الله شيارك وتعاىعماناه فانزل الله تعالى سبح لله مافي السعوات |
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قال المفسرونكان امون يقولون لونعلم احب الاعمال الى الله تعالى ||محرو
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ومل:
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وحيدا اى خل

ع هولون مالا شعلون

ستى
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وسا

ويه

لسخ

ا|له ذلك 1

 6سورة المءةيد

ابو الحسن عل إن إبراهيم اير نا 5

خقة

(اسباب الول

"14
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اةلااليخامسة قوله
تعاللى ان هذه
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ياحخىيرناحسن بن الربيع بن ا اخبرنا ابنادر يس قال قا
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للمؤّمين لقد كان م  2ابراههم ومن معة

ن الانسياء والاولياء اقتداء بهم في معاداة ذوي قراباتهم من المششركين

| فلا نزلت هذه الآية عادى المؤمنون اقرباءهم المشركن فيالله وأظهروا
فم العداوة واليراءة و علالله تعالى شدة وحد ااؤمئين بذلك فاازل
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المزمل قاملليل بعد الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وس انه قد صدق فقال
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عايهوس بعنبيد المطلبوبني المطاب فكسوها وحملوها واعطوها
فاناها حاطب بن ابى عه وك نيا إلى ال  11واعطاها تدر

ار عل انامعل الى آهل مك وكتب في الكتاب من حاطب
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إل اهل امك أن رسلول الله صل الله غلة وس ديد دو 1
أزات بعكة وجميعهأ
الى عتنل الله عليه
شار ورك خير ين علنه السلام
ادن فيك
وسل يما فعل حاطي فبعث رسول الله صلى الله  0وس علياوعمارا

امح ولا مسو

والزيبو وطلءة والمقداد بن الاسود وابامرئد وكانواكلهم فرسانا وقال 6 0ورةالمعارج #8
طم انطلقوا حتىتنواا روضة خاخ فان فياظعينة معهاكتابمن
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 1تحذوه منها وخلوا سبيلها فان لتمدفمه اليكم
الى المقثر
اا عقهاء كبوا حى أدركوها فى :ذلك المكان فقالوا طاان الآية الاولى قوله
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الِكنات حلفت اله عا سنا كبا الفتت 1متاعنا فم نحدوا معها

كتانا فهموا بالرجوع فال على والله ماكذبنا وكلذاينا وسل سيفه
 5اعرش الكاب والا وال لاحررنك ولأضرين عنقك فلا

0

تعالى فاصير صيرأ
خيلا  3الله
الضير

دن

ذلك

اسه من أدَوَابَا قد شاه فق شعرها أخلوا سيلها وله تعالى اقتلوا

ورجءوا بالكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وس فارسل رسول

الله صلى الله عليه وس الى حاطب فاناه فال له هل :ءرف الكتاب
قال نعقالهاحملك على ماصنعت فقال يراسول الله والله مكافرت
منذ اسلت ولا غشدتك منذ نسعتك ولا احيهم منذ فارقهم ولكن

ليكمن احد من المهاجرين الاوله بعكة من ينع عشيرته وكنت غريبا
فم وكان اهلي بين ظهرائهم نفْشيت على اهلي فاردت ان امخذ
عندهم يدا وقد عثت ان الله مزل 6م ا وكتابي لابغني عم شما
وصدقه

منسوحتان

رسول

ألله دلى الله عليه وسم

وعذره

كترزلت هذه
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اعلللهيه وس فقال لقد عجب من فعالكما اهل السماء ونزلث

ويؤئرون على انفسهم ولوكانبهمخصاصة رواه البخاريعن مسدد

وباقيا كم *
والمأسوخمما قوله

تعالى فذرني ومن
يببكهذذاالخديث

ستستدرجهم هن
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تصففها .غير كم

وبإقها كم *
فالتضفت

متلسوح

انة السيف *

عن عيد الله بن داود ورواه مسر عن اكبيريب عن وككلعاهما
داق المزكي اخيرنا ابو
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ما قطعتم من اينة الآية تصديقاً لمن مبىعن قطعه ومحليلا لمن قطمه

وايها محكم وليس
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يمر ان رسول الله صلى

اله عليه وس حرق مل النضير وقطع وه البويرة فانزل الله تعالى
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ال صلى الله عليه وس مكلرت سراد ال من دض النضين الى انا

وهو رحدل مسا
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ليغفر لالكله متاقدم من ذونمكاتأخر قالاصحاب رسول الله
كلى .الله غليهوس هنيئاً إك يارسول الله مااعطاك الله فما لنا
و

/

9

7

الذن العدم و]ا
اا ا
هوازن وقد اهزم
أكاءه له العساس

ا
رهو ؛
جي١ .

ب( أسباب التزول ©

)2

إسضحاب رسول الله صلى الله عليه وس راى ف الام أنه مهاجر الى
أرض ذات00

وشدر وماء ؤفةقصها على أكابه 00

ذلك

ورأوا فها فرحا تماهمفيه من اذى المشسركين ثم نهممكدوا برهة

١لك عرق ذلك فالاسيوال الله عن ادن  07الت رايت

تمالى لغفر لك
إيله ما هدم

من

ذنيك وما تأخر |

فسكت رسول الله صلى الله عليه وس فاتزل الله تعاك وما ادري ف

تفعل بي ولا بكميعنيلاادري  0الى الموضع لبي وات
ناي أولثماقاالندوا  0رأتهفيمتاجنماأبعالامبواحي

ملاشاهعد
قا

م
الى قوله تعالى حعَلنّى إذَا لم

ديك صبل

ايية عطاء انزلت فايبى بكرالصديق رضى
وف
راس
الآية#قال ابن عب

الرسالة وما تاخر

الله عنهوذلك انه ضحي رسول الله صلىاللهعليهوسم وهو ابن

بعدمقا

وقال

الابحزون ماهدم

وَبلغْأبين سه كد

مان عشسرة سونرةسول الله صلى الله عليه وسم ا مر ب را
رهة
دفي
سلا
لمتفحيارة فنزلوا منز
اشا
وهم بريدون ال

فقعد رسول

مذنبك وما ناخر
ها ومشى ابوبكر الى راض
ظملفي
من ذنوب امتك الله دلىالله عليه وس
هناك يسأله عن الدين فقال  4من الرجل الذي في ظل السدرة فقال
ادم
وهو الشافع ع

فيتن بذلك عليه
دا

ذرون

أبيك إراهم 3
6

من ذبوب

ذاك عمد بن عبدالله بنعبد المطلب قالهذا والله نىوما استظل حتها
احد لعد عسى بن صريم الا د

ني الله فوقع في قاب ابيبكر

اليقين والتصديق وكان لابشارق رسول الله صلى الله عليه وس ف
أسفاره

0

هلما

 0الله0
متك راقا[ ل

1
يي

صلى الله ل

0

ل

0

اشكر

3

لإسوارتةح6

اخبرءا مد بن ابراهيمالدارىقال اخبرنا والدي قال اخبرنا
د

0

( والناخ والنسوح ©

لاك

ابي وذلك الهم نزلوا فيغنزاة بني المصطلق على بثر يمال طا المرب.

تاريل عدالل غلامة لبق آماء قابطا عليه فليا ناه قال ماحبك
كن دار مرق عل انك الى فا ركد ادا ينتى .حئ هلا كريب
ائني وقرب ابيكر وملا لمولاه فقال عبد الله ما مثلنا ومثل هؤلاء
إل كام قل  1د

ا كلك قبلغ قوله عمر رضي الله عنه فاشل

الى  1حر االالك

بسفه بريد التوحه -الله فائزل الله تعالى هذه الاية  #اخبرنا ابو

فقال عبد ألله بن

ىال اخ,رناالكسين ل لين د الله قال حدناموسى
ق
ا“>ق التعاأء

أبي هبه غلب

عد الفطار قال ججدننا مد بن ؤياك الشكري عن مون نهبران
عار كال لاانول علنماد مانلخاذي هرصانلسكرضاً
 0قال يهودي المدينة يقال له فتخاص احتاج رب مد فلا معم
عمر ذلك اشقل على سيفه وخرج في طليه فجاء جيريل عليهالسلا
الى الىصلى الله عليه ول فقال ان ربك يقول قل للذين

قدرة على فارس

ابنمد بن علي قال اخبرنا الحسن بن علي انه قالحدثنا اسمعيل بن اليوى مكف لا

 00للذين لا يرحون اياالمله واعل ناعير
ورج في طالب البوودي قبعث دا

قمعل عل اكه

والروم * فنزات

ووللاهحلوعوات
هم ا

والارض
كاهو أن
1

والروم * #وليس
كفتيابالله تعالى

صلى الله عليه وسم في "كات منسوخة

طلبه فلاجاءقال ياعمر ضع سيفك قال صدقت يارسول الله اشبد ها سع ١ألاك
أنك ارسلت بالق قال  7ربك شولقل للذين امنوا يغفروا للذين

هيه

لراجون ايام الله قال لجارم والذي بعثئك بالق ولايرى الغضب

ويه

س
ي
ح
ه
س
ح
ا
ح
س
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هس
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ا
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صمس
1
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فويجبي
حمّاف »ه
السوارة

آ

ساملارللحهمن الرحيم قولهتعالى69وَم]أذريما عل ب ويلا

* الآية قال الثعلي عن ابي صالم عن ابن عباس لما اشتدالبلاء
السللسسمسمما

7

الات

احتاف

قرو

 4د
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>
©

ااكل

و0ع1ق5ي(ا

صلى الله عليه وخر قال لقريش يامعشر قريش لأخير في احد يعبد

من دون الله ق!وا أبسبرجم :ان عديى' كان عدا سا وعبداً مالا
ذانكان نزم  60طنهم فانزل الله تعالى ولما ضر ب ابنمسبممثلا

الآية ودّكرنا هذهالقصة ومناظرة ابنالزبعري مع رسول اللهصلى
والوٌمنات حنات

الله عليه وس في آخر سورة الاننياء عند قتوعلاهلىا نكموما تعبدون

لقره لجرا

من دون الله حصب جهم

عظها * فقالت

© سورة الدخان »*

المنافققون من اهل
المدينةوالمشر ثون
من اهل م 2قد

اعله مايفعلبه وما
شعل ناحابه اذا

مولهتعالى##إذق انك |نت العزين
سم اللهالرحمن الر.-ي ق
لكر © قالقتادة يزلت في عدو الله ا ليجهل وذلك انهقال
أبوعدني  7-0والله لا ناأعن دن

بان حمليها فازل الله 1

هذه

يقعل بنا* فتزلت
ويعذب المافقين

الاي اخيرنال 3ا ارمارنقيال ام ُ  0قَال حدنا

والنافقات

إلى 0المذلعىن عكرمة قال لتى 1اللهعليه وسلابا  1فال

والثر كين
والمشركات ايمن
هَل م والمد

ابو جهل لقد علت الى امنع اهل البطعاء وانا العزيز الكريم قال
فقَدّإه أللهبوم بدر واذله وعيره

ففيرهم الظانين العزيز الكريم
الله طن السوء

8

0

ذه ذق انك اك

يسوورة اللاثية»

سم اللهالرحمن الرحيم قوله تال فل للذِينَ|منواينمواأأ

00
لذ

مشي قالابن

عباس في رواية عطاء رايد

5
3

ابن الخطاب جاسيه وار أد بالذين لا برادون ايام الله عبد الله بن

(58؟)

و(الناءغ والمنسوح ©

||| رجراً فانزل ال تعالى هذه الآية قوله تعالى  8ولو قط الله

لرْآضي6#ة ثزلت في قوم من اهل
ألرّزْقلعبّاده لبتوًا يانايلآ
احقة عوا سغة الدا والقى

قال حاب

بن ا

فنا 0

هده

لذي ذلك للا مرا ال اموال يقثلرة  والنضرةتعيناها :فانزل اله

ما طلعت عليه

د سل هت الأاة» قال اخبزنانابو عمان الوون قلاخر ابي التعس فقالاصحابه
علي الفقيه قال اخيرنا ابو محمد بن معاذ قال ا<يرنا الحسين بن
تن بن

حرب

قال

0

الماك
-

اخير نا حوه

قال

ا

وما ذلك يارسول
اعلهم انا
الله و2ر1

نهنا يك تتحاسينا
يزلت هذه الآاية فاىكاب الصفة ولو بسط الله الرزق لعباده

ظ رب

ا
لانطلم  ١تكار اما وغاء

الى قوله وكان الله

او|الان علما حك فقال
اصدابهلينكمانزل

فك اعلك الله

ظ د ب 00وذلكانالهود قالوا نياسلا 0 1ألاكك

مشاعل بك مادأ

| اوللتهنظر اليه اكننت نبياكأكلمالملوهسى ونظر اليه فانا لن
| ؤمنبك حئتفعل ذلك فقاللمينظر مومى الى اللهوائزلت هذمالاية

يعمل نا ذانزل

سورة الزخرف *

الله تعالى وبشمر

المؤئين بإن غم
املنله فضلاكيرا

باسلمله الرحرن الرحيم قوله تعالى  9ولا ضرب ابنمريم دحل اوسن
النصراباذيقاايلر نااسععيلبن

اس  6الآية»ةاخير ناسمعيلب انبراهيم
د قال اخير,امد ,بانلحسن بن الخليل قالحدمثنا هشام بنعمار قال
حدثنا الوليد بن ما قالنا

شيمان بن عند الرحمن ل

عأصم 5

ابليتمودعنابنرزين عن ابي> مولىابنعفراء اعبننعباس انالني
6

اسرباب

.

)2اسباب التزول )

) )1

وناكلم الشتترون أن مشيساطيك “عمكم والباصارك
جزل
وه ع
جاودكم اقلوىله تعالبى فاصبحم املنخاسرين قول

ولا
0

دين الواَي اله ثم أ"ستقَاموا  #الآآية قال عطاء عن ابنعباس
ولدهذء الآية فى ابيكر رضى الله عنه وذلك أن الشرون قالر!
لعبر ونه وكان

نارون بقولؤن

را الله والملائكة  51وهؤلاء شفعاؤٌ ناعندالله فمستقموا وقالتالهود

كف مون لانا ريا الله وعري ابه :وحمد عليه السلام لبس يني فليسقينوا وثالم
5ر ركى الله عه ربئا الله وحده لا شريك لوهجحمد صلى الله
ب
أباع رجل
ظ لايدري مابشعلبه
ولا كانه

وقال

عليه وم عمده ورسوله

واستقام

عمد -
رس ع

« سورة جمعسق : #
المديئة مثل ذلك

فلا كانعاماحديبية
خرج على احاءه

ووجهه .مال
فرحا فقال لقد

لاتيدعهل

اسلمله الرحمن الرحيمقوله تعالى 6ف«ل ل اذستلكم'عله

جا لال لفاييك فد بن مان ةم |
صلى الله عليه ا

كانت تتويه نوائب وحقوق ولس فى

بده لذلك سعة فقال الانصار ان هذا الرجل قد هداكم الله تعالى به

اية او قال ايات وهو ابن احَكم وتوبه نوائب وحقوق وايسفي بده لذلك سعة

هم أدب الى دن

 5المأو قال

فاحمعوا لهمن اموالكم ما لا يضركم فألوه به “لمعنه ”عل امابل |
ففعلوا ثامنوا به فقالوايا رسول اللهانك ابن احتنا وقدهدانا الله
ديك وتتنوبك نوائب وحقوق وليست لك عندنا سعة
تعاللى عيلى

فرأينا ان تجمع لك من اموالنا فنأتيك به فتستعين على ما ينو بكوهو
هذا ,قرلت هدم اولاأبقذال قنادة أجتمع المشركون في مع لهم
فقال إعضهم لبعض اترون مدا عليه السلام يسأل على ما يتعاطاه
الللسس

5

(والناخ والمنسوح )©
و سورة حم السجدة #
3

ا

ع  ,اللاهلرحمن الرحم قوله الىلوم كنتم'سرون ان
ف

لس

الغدادي قال رن

اخيرنا

ا

أسمعيل بن 1

ابو منصور

الاستاذ

قال اخيرنا رد

ابراهم

ب

الآية الاولى قوله
| الل قل امأكنك
بدعا من الرسل

منصور

اذيرنا روح

ان القاسم عن

ان مسعود

 2هذه الآية وا

عن

ماهد

عن

ابي معومن

كم اسستراوال أن لنشهك

عن

عليكم

سمعكم ولا ابصاركم الآية قالكان رجلان من ثقيف وختن طما
هن

لشن او رحلاإن دن فزلشق وخذكن

م

دن

لقف

2

بدت

ان .اول الانياء
ءا هذا

كم

 1المنسوخ

وما

ادري ما بفءل بي

ولا  2 3قال
دمع بعضه و

مم

لعصه قالوا لس كان 0

كلك قيرلت هده الآاية وماكلتم سرون

لعصضة

لقّد 0

2

ولد

ف

,إن ايد عيكه الابة القّران منسوخ

.راء الجارى عن اندي ورواه مس عن اكبيلتمارهما عن سفيان طال حكية نيز
الآية لانه عملبها
عن منصور إن اخيرنا د

بنْ عند

الرحمن الفقبسه وال اخرنا

ممد بن احمد بن علي الميري قال اخيرنا احمد بن علي بن الممنى

كال الشرنا أب تحتمة قال احير نا مد بن حازم قال احير ناالاءممن
عن عبد الرحمن بن بزيد عن عد اند قال ركيت مسكترا :اسار

الكعة نجاء ثلاثة انفار حكثير شحم بطونهم قليل فقه قلويم
كرسي وحتناه ثقفيان او 'ةنى و<تناه قرششان فتكلموا يكلام 5

افهمه فقال بعضهم اترون الله معمكلدنا اعذاء ثقال الاسن اانا
رفعنا اصواتنا مم واذا م رفع ل عع وقال الاخر أنسمع منهشيثًا

عه كله قال فذكرت ذلك لتنى على الله عليه وسلم فنزل عليه

مك عششر سنين
وعيره مر كو
فهاجر الىالمدينة

فتى ست سنين

2

اساب التزول ©

اببكنير قال اخبرنا محمدبنا“ق قال اخبرنا نافععنعمر انهقال
لما احتقعنا الى الحجرة انمئت انا وعياش بن ابي رببعة .وهشام بن
العاص بن وائل فقلنا الميعاد بيننا المناصف فيقات بني غفار قن حبس

مكم لراياتما فقد حبس فلهض صاحبه فاديعت عندها انا وعياش
شفروا

لاذين وحيس عنا هشام وفتن وافتتن فقدمنا المديئة فكنا تقول ماالله بابل

لابرجون أيامالله

0

ين

من هؤلاء نوبة قوم عمفوا الله ورسوله ثرمجعوا عن ذلك لبلاء
اصابهم من الدنيا فانزل الله تعالى ياعمادي الذين اسرفوا الى قوله الس

00

معناهافقالت طاشة

في جهنم متوئامتكرين قال غم فكتدا ببدي ثمبعثت بها فقالهشام

لاينالون سمة الله قلا قدمت على رجت با الى ذي طوي فقات اللهم فهمنيها فعرفت
#وقال ا ون

انها انزّلت قنا ورحعت حلست على شرى كفت رسول هاف |0

لكا فون عقمة اد
لل شتات عله ورضوابة وذكنا ذلكواى احن سورة الفرقان كولم ااا
مأنسوخة باية

عليهوسلم ويروي ان هذه الاية نزات فويحشي قاتل حمزة رحمةالله

 9وَمَاقدَرُوا الله حَق قذره » 6احبر انباو بكر الحارني قاالخ |
ابو الشخ الحافظ قااخلبرنا ابن أبيعاصم قال اخبرنا ابن نمير قال
اخيرنا ابومعاوية عن لاسن عن علةمة عن عبد الله قال أنى الني

السف
الململسسسممة

الادقاف
يزلت 1

صلى الله عليه وس رجل من اهل الكتاب فقال يأباالقاسم بلفك ان
وف

الله يحمل الخلائق على اصبع والارضين عل اصيعو الجر على اصبع |
والزى على اصبع فضوك رسول الله صلى الله عليه وس

حَىَ بدت

تواجذه فاتزل الله تعالى وما قذروااللهحق :قدرء الا.ية ومعى هذا | '
الله تعالى بقدر على قيض الارض وحميع مافيها من الخلائق والشجر ||

قدرة احدنا مايحمله باصبعه نفوطينا بما تتخاطب فيا بيننا لنفهم ألا ترى

ا"

(والناخ والمنسوح)

جعفر بن مد الفريابى قال اير ناسحق بن راهويه قال اخبرنا يمرو
ان د اشرق فاك اخرنا خلاد الصفار عن مرو بن قبس الملا
مر و :بن حسص 5عن

عن

مصءب

بن سول

عن سعد

وا!وا بارسول 2

| حدثتنا فاتزل الله تعالى الله تزل احسن الحديث قوله تعالى 1 48
2

ك5 0

3

7

.رع

1

1

ا

ا

1

لانن

اه الشف
ر8ةساولكاسة 6ه

الآبة قال ابن عباس نزلت فايهل مكة قايلوزاعم مد ان عمبند
ا الاونان وققتل

0

مغفر لهفكت
التيدرم الله ل ي

--

والسم

ل

 6وفيت

دن

المنسوح انة

وقد عبدنا مع الله الما آخر وقتلنا النفس التي حرم الله فانزل الله
 0الاية وثال ابن حم زات هذه الاية فى عياش بن ريكة  7-1كل للدين

و «ددة وض قوله

1د 00 0/
 0ل

09

اسلوا ثقتمتوا وعذبوا

م0

يغذفروا

لاذن لا يرحجون

 000003كات عه ره دولك هد الابات وان 2
كاتا فكتبهاالىعياش بن أنىربيعة والوليد 0:

ايام الله نزات في
عمر بن الطاب
رذي  7عه

فاسلوا وهاحروا  #اخيرنا عدار عن  8هد الهرااج قال اخيرنا لم انه كان في
3

ِ م

7ن١ 5
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قومك فلقكالا قد عنيت قاواألست تلو فماجاءك اناقد اونيناالتوراة
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انار الشف

ثمان ربك لذن عاجوا من ند ماقو اليه وقال سارل 710

#ؤسورة الروم

في *#حم مولى تمر بن الخطاب كان اول قتيل من المسلين .بوم بدر
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على البنغاء فانزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الى
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إلب ةالخامسة 0

قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال اخبرنا داود بن عمرو قال اخيرنا

تعالىوقل أمُومنا

منصور بن الاسود عن الاعمش عأنلى نضرة عن حابر قالكان لعبد
الله بن نيجاريةيقالهامس مكة فكابنكرهها على الغاء فانزلالله
عن وجل ولانكرهوافتياتك اعللبىغاء الى آخرالاية وقالالمفسرون
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ان مدان قال أخيرنا ابو بكر امد بن حفر بن مالك قال [رتلا
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وقالت ياأباأيوب ألمتمع بما محدث الناس قال وما تحدثون فاخبرته
ول اهل الافك فقال مايكون نا انتنكلم بهذا سبحانك هذا بهتان

رفاها به > واذا
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برمّه فسسيرنك الله ولق
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عليه ور

الله صلى
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الصلوات فيحاف
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اتتزل
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ذلك افكت تلك اللو عق اصرصت لابرقا لى دمع 'ولاءا كل توم
اثتمبحت اببى ودعا رسول الله صلى الله عليه وسل علي بن أنىطالب
واسامة بن زيد حين استاثالوحي ستشيرها في فراق اهله فامااسامة
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على ادلي الا خيرا ولفلية

ذكروا رحلا ماعلت عليه الا خيرا وماكان يدخل على اهلي الامبي
فقَام سعد بن معاذ الاانصاري فقال يارسول الله انا اعذرك منه انكان

اهل برق فاازلت

هده ال قال
الله تعالى فشبادة
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الناققفين فثار الحيان من الاوس والخزري حتى هموا ان يلوا
3

1ع

اسباب

( اسباب التزول)

55

حين رآني وقدكان يراني قل ان يضرب عل" الحهاب فاستيقظات
باستر جاعه حينعى ذنيكرتو حجن حجلياني واللهماكانىبكلمةو لا”ععت

منه كلة غير ا_-ترحاعه حق اناخ راحلته فوطىء على يدها فركتها

فانطلق يقودبي الراحلة حتى انينا اليش بعد مانزلوا موغرين فنير
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بن سلة قال حدثنا على بن بزيد عن
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بنماهان
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عن .ابن غناس ان رجلا ابى عمر فقال .ان ارا بطلدي لبااءا
فادخلتها الدوحٍ فأصبت هنما كلشىء الا الماع فقال ويحك لعابا
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رسول الله صلى الله عليه وس فقال مثلماقال لاني بحكر وعر
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ريك لذو مغفرة فقال رسول الله صلىالله عليه وسل اعوامغيب فيسباللهقالفنسعكت
للثاعى على بوه عنه ونزل .القرآن امااصلوة طرفي الهار وزلفاً من الدل ان المسنات
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فضحك رسول الله صلى الله عليه وس وقال صدق عامرخي#رنا

وقال السسدي انها ابو نصر محمد بن املدطوسي فال حدثنا على بن عمر الافظ قال
الخال من حدثنا الخبر بن امعل الحاملى قال حدنا يوسف بن مومىئ قال
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كيل إن لمات اهلن السقات 7

الآبة“الخرنا الاستاذ ابل منصور المغدادي بقال اخرن]انو عمرو ان
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صلى الله عليه وس ينظر في المقابر وخرحنا معه فاخذنا مجلسنا ثم
مخطى القور حق اتْهى الى قبر مها فناحاه طويلا ثم ارشع وجئنا

لل الند صلىاللعليه وس باك فكينا لكاء رسول الله صلى الله
عليهوسلثمالهاقل الينا فتلقاهعمر بن الطابفقال يارسول الله

ما الذي ابكلك فقد ابكانا وافزعنا قدا فعلس ابنفقال افزعكم,كاني

عيرق اناجي فيه قبر اه  6وهب |||عفلقياله عواسممساونالشلئلتات :
فقانا ِ فقال ان القير الذي
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 0يأذن لى فيه ونزل وماكان للنى والذبن آمنوا ان يستتغفروا |أ)ملا ما ع
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الذيابكاني قوااتالى  :و9مالكمنؤْمنون ليترفوكااف قال ابن
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عباس في رواية الكلي لا انزل الله تمالىعيوب المنافقين لتخلفهم عن

ارعيع الله ده

اماد قال للؤمون والل الا خلى ,عن غزوة نغزوها رسو الله

انت ودعه حت

صلى الله عايه وسلم ولا سرنة ايذا كلا اس سول الله صل" اليه عله

تشغله فاقتله انا

وسم بالسرايا إلى العدو شر لون جيعاً وتركوا أرسول الله صلى
الله عليه -_-

وحده بالمديئة فانزل الله تعالى هذه الاابة

والا انا احددية
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واشغله  فت

قال افعل فدخلا

عليه نانا فقال له
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ضيف سقَم تاريل الى من حك هقد الى لد امن انها|

وشرابها شييكاون لى فيه شفاء فقال ابوبكر ان الله حرمها على |||
الكافرين فرجع اليهم الرسول فقال بلغت حمدا الذي ارحتقوني به ]

فميحر الى شيئا وقال ابوبكر ان الله <رمها على الكافرين نحماوا
التىصل الله عله

انفسمم عليه حتى ارسل رسولا من عنده فود الرسول في محاسه

وس لقال فهلى

فقال له مثل ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسيم ان الله |
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حرم على الكافرين طعامها وشراا ثمقام فيائر الرسول حتى دخل

الكرن انت على ممه بنت الى طالب فوجده تملواًرجالا فقال خاوا بيني وبين همي
الخيل ل"

فقالوا ادن شاعلين مانت احق بهمنا ان كانت لك قرابة فلنا قرابة |

ا
وسللاقالف

جعزميت عخنيىزا ياعماعنيعلى|||
مئلقرابتك نجلس اليه فقاليا
نفسك بكلمة واحدة اشفع لكبهاعنداللهيوم القيامة قالوما هي||

ماذا انعك وال

أأأياابن اخي قال قل لااله الا الله وحده لاشريكله فقال انك لنياصح

تكن رجا قَ

واللهلولا ان تعيربهافيقال جزع عمك من الموت لاقررت با عينك

المسلين لك ماهم||قال فصاح القوم يابا طالب انت رأس الخنيفية ملة الاشياخ فقال
وعايك ما علبوم |||لالحدث نساء قريش ان عممك جزع عندالموت فقال ر-ول الله صلى |||
قال أكون كسلان الله عليهو سِلاازال استغفر لك ربى دق بردني فاستغف رله نعدمامات
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فقال المسلون مياسا ان نستغفر الايامنا ولذوي قراباتنا اقسدتغفر

ابيب  5ابراهيملابه وهذا متمدصلاللهعليهوسلم يستغفر لعهفاستغفر واللدسركن

|أحت نزل ماكان لني والذين آمنوا ان يستغفروا للشركين ولوكانوا
اولى قر #باىخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن ابحمنداحراني حدثنا جمد
ابن عداللهبن لعيمعدي حمد بن لعآوب الأموي بق نا الحو بن

نصير حدمنا ابن وهب اخبرنا إن <ر ع عن ايوب بن هاني' عن
مسروق بن الاجدع عن عبدالله بن مسعود قال خرج
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تمنعوني متمناعون منه انفسكم قالوا فاذا فعلنا ذلكها ذا لنا قال النة قالو|
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 ٠الهان قال أخبرق شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسدب عن أبيه

وكانا قدما على

قال لما حضير آناطالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلىالله عليهوسلم رول الله صلى
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عدا مطاب فال |:ى > لىاللعهليهوسلٍ لاستغفرنلك مالم أنه عنه نات
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الله عليه وسم فقالوا انا بنْنا مسحجدا لذي العلة والحاجة واللدلة المطيرة

والليلة الشاتية وانا تحب ان تأننا فتصلى لنا فيه قدعابتميصه ليلبسه
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واكك أل الله
ان المنافقين عىضوا ؟سحد ينونه يضاهون به مسحد قباء وهو قريب |
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|

 0عام الراه يرصدوثه اذا قدم ليكون  0فنه0
هله

العده ف علة قات

وهو شول غدة
كيد النعبر وم

 00ىتخذه عصلى فاخ 00

31

بان
مع

تزل به العلة حى

ل

الهاشترَىمنالْمؤْمنِينَ تفسهم' ظ
هبدا قولهتعالى #8إن
لهقم في أ
ارلاعحشس

وَأموَالهم  4الآبة قال محمد بن كس القرغلي لما بايعت الانصار

رسول الله صلى الله عليه وس ليلةالعقبةعكةوهم سيعوق نفسا قال

09,ع
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اشترط لربى ان تعبدوه وتلشاركوا بهشيئا واشترط لنفدي ان ||
امام

تت

ا

 2ا
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كنعوفى
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( والتاخواانسوخ »©

(ه)51

واطلقهم وعذرهم قل اطلقهم قالوا بارسول الله هذه اموالنا التيخلفتنا
عنك قتصدق ما عا وطهرنا واسْغون نا قال تاحرت ان لق
منأموالكم شما فاكزل الله عن وجل مان من

لانن

عا

مْجَوْنَلمرَس

امواهم صضناقة

هعالى
كو ااعدزءرعطقول ت

الآية تزلت
ا

ارون

بن مالك ومرارة ات ||ل|ايؤمنون اعماوا

الربيع احد ننىخمرو بن عوف وهلال بن  1لت
عن عنوة اواك وهم الذين رو

ع
تطهر هم

واقئف يخلنوا

على مكانتكم انا

فيقوله عاىىوعلى الغلاية الذين

خلفوا الآيةقولهتءالى  9وَالَذِينَ لحَدوا مسجدا ضرارا وكفرا  ثليه أسضت إآية
السيف
2

ير

ر
ا ل
دده 4

ونان ليحمرواين عوف دوا مسر قاء سوا الى أ
اذوتهم بنو هرو بعنوف وقالوا نيني مسحجدا وترسل الى رسول

لإسورة بوسف )
عليه السالام

أل

بعكة ولسن فنا

ألله ذلى العللهيه وس ليصلى فيه مايصلى فمىديجد اخواننا وليصلى

باخ ولا منسوخ

ففه ابو عاص الراهب اذا قدم هن الشام وكان ابو عأص قد ترهب 2

#سورة الرعديه

الماهلية وتنصر ولبس المسوح وانكر دين الْنيفية لما قدم رسول الله

واخلئك اصل

صلى الله عليه وسلم المدينة وعاداه ومماه الأبى عليه السلام ابا عامص

العمفيتم يلهافقيل

الفاسق ورج الىالشام وارسل الى المنافقين ان استعدوا بها استطعتم

. 5قال قنادة

 5وسالا واوا لي مجدا فاني ذاهب الى قيصبر قاتي بجند

وجماعة ايزلت

الروم فاخرج مجمدا واصحابه قيئوا متصدا الى حنى مسد قباء وكان
الذي سوه

الى عشر رحجلا حزام بن خالد وهن

داره اخرج الى

المسهير ولعلمة بن حااب ومعتب بن فشير وابو حيدم إن لوعن

وعباد .بن حذيف وحارنة وجارية وابناه همع وزيد ول بن حارث

بالمدئة وص والله

0060

( اساب الأزول )

ابن خنيس وعبد الله بن كمب الانصاري وسالم بن عمير وثعلية بن
عَنةَ وعد هه بن مغفل انوا رسول الله صلى الله عليه وسم فقالوا
يأبي الله ان الله عز وجل قد ندينا لتغروج معكفاحملنا على الأفاف

المرقوعة والتعال الخصوفة نغزو معك فقال لا أجد ما احملكم عليه
مختويمنالمنسوخ
على أرلسع أيات

قتولوا وهميسكون وال اه راتت فيبني مقرن مءعة ل وسويد

والتعمان قله دواد

ات في

ا

الآية الاولى قوله

كال كانت نذير

3

-

5

والله علىكل شرء 00
وكل سخ معناها
لا لفظها اية
السفث  »:الآابة

تراه الى

منكان بريدالكوة

0

02

دع

1

0

2

|راب منافموت 6#
ملناع

مس 00000
الدينة بق عبد ال إن إن لجددين قودر
بن سويدوعااص الراس ال  1ونم ينوم
ايية اابلنوالى تزلتت في قومكانوا قدمخلفواعن
وف
راس
قال ابن عب

الدنيا وزيتماالا.ية

رسول الله صلى الله علة ودضل في عرو سولة ثمندموا على ذلك

نسحت بقوله من

وقالوا كون فايلكن والظلال مع النساء ورسول الله صلى اللهعليه

كان يريد العاحلة

وس واخابه في الحهاد والله لوقن انفسنا بالسواري فلانطلقها حق

تحلناله فيا مانشاء

أن بريد * الآاية

الثالثة :قوله تعالى

يكون الرسول هو يطلقها ويعذرنا واولقوا انفسهم سواري امعد

فنا رجع رسول اللهصلىالله عليه وسلٍ بمهم فر اهمفقال من
هؤلاء قالوا هؤلاء مخلفوا عنك فماهدوا الله ان لا يطلقوا انفسهم
حق 'نحكون انت :الذي تطلقوم ورذى عنهم فال الني ضلى

اله عليه وس وانا اقم بالل لا اطلقهم ولا اعذرهم حتى أوْص

بإطلاقهم رغبوا| عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلين فانزل
الله تفالى اخدكنالا :نا تزلت أرسل الهم الني صضبلوات الله عليه
و اطلةهم

5355

 ١حوسنملاوخانلاو 6

احد مهم مات ابدا ولا شم على قبره فترك الصلاة عايهم رواه البخاري

عن مسدد ورواه مسر عن ابي قدامة عبيد الله بن ابي سعيد كلاها
عن بحى بن سعد د اخيرنا ا#ععرل بن ابراهم انحر ابأذي أذيرنا

بو 2

مالك القطبعى عددثنا عند الله بن احمد بن حثيل حدثنى ابي

عن محمد بن ا#حق حدننى الزهري عن عند الله بن عد الله ا عشية
ابن مسعود عن ابن عباس وال

6

الزن الخطاب رضياللهعنه

بول لتموافى عبد الله بن ابي دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم
للصلاة عليه فقام اليه اا وقف عليه بريد الصصلاة عامه وات حَىَ

سدور فقلت بارسول الله أعلن عدو الله .عبد الله.بن ابي

16

ل

النافة قوله تعالى

واصبر حت بحكم
الله ا

الآابة

 0 0كناو كنا كنا اغدد الامنه ورسول الله صل "ال  0نمؤت بةاابلسيف

وس يسم حت اذ أكثرتعليه قالأخر عن ياعمر اخنييرت فاخترت قد

م اه 1

7
قل لي استغفر طم اولا تستغفر طم ان تستغفر طم سدءين مرة فان

عليهالسلام نزات

يغفر الله طماوكلت ابي ان زدت على السبعين غفر له ازدت قال

بك غيرآيةزات

ثمصلى صلى الله عليه وس ومثى معه فقام على قبره <تى فرغ منه

ل وحراءتي عل وشو لاله صل الله عليه وس والله

بالمدينه في تبهان
| المار وهي قوله
| تعالى اقم الصلوة

حد
ورسوله اعل قال فوالله ماكان الا يسيرا حنتزىل ولاتصل عالى
منهم مات ابدا ولانم عقلبىره الآية فاصلى رسول صلى الله عليه من الليل والآية
طرفي الهار وزلفا

وسم إمده على منافق ولا قام على قبره <ي قبضه الله تعالى قال

المفسرون وكلم رسول اللهصلى الله عليه وس فما فمل بعبداللهبن

ابي فقال ويمغاني عنه يي وصلاتي مالنله واللهانيكنت ارجو

ان يس

ا اله نال توطاص الذين اذام ايك

لتحملهم”  6نزلت افلييكاثين وكانوا سبعة معقل بن يسار وحضر
(5

أسات

الت ثليها * وعي

559

(اسابالتزول)

ابن سعيد عن ابيالنمان وقال قتادة وغيره رحسثول الله صلى الله |||

يه وسلم على ع نجاء عبدالر<ن بن عوف باربعة الافدرهم 1
عل
وقال يارسول الله ما لي ثمانية الاف حعنك بنصفها فا<علها في سبيل
اله وامسكت نصفها لعيالي فقال رسول الله دلى الله عليه وسم ارك |

ذلك وما تآخر الله لك فم أعظيت وفما أمسكت قبارك اللهفي.مالعبدالرحمنحتى|||
#الآيةالثائرةقوله اله خلف امرأتين يوم مات فبلغتمانله هما مانة وستين الفدرهم ْ

تال ولا أل
عليه أي

و

وتصدق بومئ دد عاصم بن عدي 00,

بمانة وسق من تورحاء

ابو عقيل الانصاري بصاع من تمر وقال يارسول الله بت ليلتي اجر

الى قوله من براالحربيلا حتى نلت صاعين من تفمارسبكت ا<دها لاهلي وأنبتك
المتظرين نسحت
الله صلى الله عليه وسلم  3سيره  8الصدقات
بالاخر فامره رسول
َأ اللسيت .ع
الآية الثالثة قوله زهم المنافقون وقالوا مااعطى عبد الر-ةن وعاصم ارليااء وكاانن
تعالى فكاذنبوك الله ورسوله غنيين عن صاع ابي عقيل ولكنه احب ان يزكي نفسه
فقَللي عمليولكمف|ا|نزّل الله تعالى هذه الآابة قوله تعالى
على البه كلها ظ

سنا

-

وا نصلعلىأَحدمنم'

تَ  41 5الحدتنا امعصسل بن عند لحن بن امه ا

يه إلابهالراعة ظاملاء اخبرنا عبد الله بن محمد بن نصصر اذبرنا بوسف بنعاصم الرازي

ل الى .اما

برينك باعلضذي
نعدهماو توفينك

عدي العباس بانلوليد النرسي حدانا ى بسنعيد

القطان حدثنا

عبداللهبن عر عن نافع عنابنعمرقاللمابوفى عبداللهبن الي
ن|ه
حاء ابنه' الى رسولاللّه صلوات الله عليه وقالأعطى قكصكن<ى

فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قيصهثمقال ذني <تى اصلى
عايه فاذنه فلا ارادان يصلى عليه جذبه عمر بن الخطاب وقال
الس قد ناك الله ان تصبى على المنافقين فقال ابنابن خيرتين استغفر

طم اولا استغفر فصلىعليهثمنزلتعليه هاذلهآية ولاتصل على

م
ويين
ا
س
تب
شي
ناتل

كن

(والناخ واللنسوخ)

قله لانضدقن الى '5وله" تعالى :عتاككانذوايون وعند رسول الله صل
لله عليه وسلم رجل من اقارب تعلبة شع ذلك نرج حى الى تعلية
فقال ويحك ياثعلية قد انزل الله فيككذا وكذا نشرجثعلية حت اتىالني
عله السام فسالاان ننه مدقت فقال' ان الله قد متعى اناقل
صدقتك تحعل يحثو التراب على راسه فال رسول الله صلى الله علمه اليك هيا آل

وسلم هذا عملك قد امرنك فرتطمني فلا أنىان يقبل منه شيئا رجع الميفف  2الاين
الىمنزله وقيض رسول الله صلى العللهيه وس ولم شل منهشيثا ثم الخامسة 3ولتعهالى

اط بكر رضى الله عنبله جين اسخامن فقال قد علث .متاق من نات تكوانا'
رسول الله صلى الله علييهه وسلم وهوضتى مااا

فأقل صدةقى

فيقاقلبللمها رسول اللهوانااقبلها فقيض ابوكر وأى ان شَبلها فل

حقيكوتوامؤمنين
نسحت نابةالسف

ولى حمر بن الطاب رضى الله عنه أناه فقال يااميرالمؤمئين اقل صدةق  #الآية السادسة
فقال لميقبلها رسول الله عليه السلام ولاابو بكر انا اقبلها منك فر قوله تسال جد
شضها وقيض مر رذىالله عنه ٍَولي عمان رذىالله عنه فاناه فساله
ان شيل صدقته فقال رسول الله ذلى الله عليه وسل لميشبلها ولا ابو

ينظرون الاامثل

اانلاذمين حاو دن
قبلهم نسخت باية

 82ولا عمر وانا اقبلها فر .تانفيلك ثعابة في خلافة عمان
0

السيف * #الاية

ر
ذي اللدءنه قولهلعأ ىه لذبتلمز نون المطوعنَمنَلْمؤْمنِينَ 3:

السابعة وتوعلاهلى

0

الا2 53

اخير نا سعيك

بن د

ب

امد

0

حعفر

دن .اهتدى ذاا

متدي لنفسه ومن

ضل فاما يضل
م

شعية 5 3

 2الصدقةه حاء رحل

2ن

ابي 0

فتصدق

عا

مسعود

ا
قال

1

بصاع فقالوا ان الله لغنى 2

صاع

هذا فيزلت الذين طزون المطوعين هن ااؤمئين فى الصدقات
والذن

لا نحدون

الا م

روآه الضاري عن

أي قدامة عييك

الله

)(8١

( اساب التزول© 

ده
بسي
ضاى اتنكون مل نى الله فو الذي نف
ترىر م
اخ
تسل الى الخال قضة وذها لالت فقال والذى سك إطو لاا
لتو

دكوت الله ان برزفني مالا لأونان كل ذي ق

صلى الله عليه و سم اللومأرزق عله مالا وانخذ

دقه تقال رسو لالله

كا

شمو

غيرها والآية الي
هاذم لقوم لامم | جعل يصلى الظهر والعصر فيجماعة وميتارسكواها ثمنيت وكثرت |
الدود فضاقت عامه المدينة فى ع

قزل

وادياً من اوديتها 26-

ترك الصلاة الى الجعة وى تتمو ي6نمو الدود الى لذ اا
طم فصار

عكري

 7فطل من
ذلك الىبوم القيامة

من ا

فسآل رسول الله صلى الله عليه وسم فقال ما فمل ثعلبة فقالوا اذ
ما وضاقت عليه المديئة واخبروه يخبره فقال ياويح ثعلية ثملاثا والزل
الله عز وجل خذ من امواطم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وانزل

#

محتوي على تمان

حتّانيا ثعلة فسألاءالصدقة واقر اهكتاب رسولاللهعليهالسلام فقال
خياف
تعالى قالا

عفنت ”ربي
لخت بلهوليغفر

ماهذء الا جيه ماهذه الا الت اطزية ما ادرئ ماهذا ]نكا '0
تفرغا  7تعودا الى ذانطلتا واذيرا السلمى فنظر الى <يار اسئان ابله

فمزطا عاد ثماستقبلهم بها ثلا راوها قالوا ماجب هذا عليك وما
ريد ان ناخذه منك قال بلى حدذوه فان نشمى بذلك طية واما هي

ابلى فاخذوها مئه ثلا فرغا من صدقئهما رجعا حي مرا بثعلة فقَال
اروني كتابا بانظن أفسنة فقا ماهذء الا احت الزية انطلقا عق

ارى رأني فانطلقا حت انيا النى عايه السلام فلا ر آها قالآ باو ثعلبة

قبلان بكلمهما ودعا للسلي بالبركة واخبروه بالذي دنع ثعليةوالذي
صسمع 1

فائزل ألله عن وحل وهم من عاهد الله لين آنانا هن

حي

0

ز والناخ والمنسوخ)

رحلين اقنتلا رجلا من جهينة ورجلا من غفار فظهر الغفاري على
 11الحهيى فنادى عيد اللهبناإبييرى الاوس

انصروا اخاكمفواللة ما

ملا 'ومثل مد الام قال القطائل .سكن"كلبك بأكلك والله نكن

رجعنا الى المديئة ليخْرجن الاعز هنما الاذل شمع بها رجل من
المسلين قياء الى رسول الله صلى الله عليه وسم فاخيره فارسل

يبنكمب وذلك

اليه تجعل يحلف اللهنر وَإندل الله تماى تعدة الاانه! ذوله .الى

ان .وستوال؟ الله

 0ل الم يلوا ي قال الشعاكهموا ان يدفعوا للة العقية

صلى الله عله و م

وكانوا  3قد احمعوا على ان سَدَلوا رسول الله صا

وهم ممه بلتمسون غرهه حو

أخد

في عقية فلقدم

ا
لعضهم

اعضهم وذلك كان ليلا الو| اذا أحذ قّ العقية دفعناه عن

0

راحلته

في الوادي وكان قائده فيتلك الليلةعمار بن ياسر وسانقه حذيفةضسعع

قال ياآبي بن كب

ان اللهامن اا
أقرأعلك القران
فال أي يارسول
 0رت

حذيفةوقع <|فاف الابل فالتفت فاذاهو بعَوممتائمين فقالالكم يااعداء هنالك فقال اي
منزله الذي اراد عينك الوحي لي
ل
زحت
نلام
الله فامسكوا ومغى النى عليه الس

فاتزل اللهتعالىقولهوهموا بمال يمنالوا قولهتعاللى علد ومنهم'من زات فيهقل
بفضلالله ور هده

عاهد الله  3الايد اخيرنا ابو الحسن د بن جد بن الفضبل

ذلك فليفر <وا

روان موسى بن
حدثنا ابو رو محمد بحنعفر بن مطر قالحدثنا اب

الآية وهي لكر
تقرف

ماد بن رفاعة الس.لامي ع:ن ابي عبد الملك على بن يزيد

أنه اخبره عن القاسم ين عند د

3

امامة الباهفرى أن ثعلية

ويحك ياتعلبة قليلتؤدي شكره خبر مكثنير لا تطقه ثقاملمية
لسسسمه
ممستعححد1

لاني

وحكم_اباق في

لزاسباب التزول6

0/8/0

غنوة سوك ونان يديه لفق من المنافقين أذ قالوا براحو

هذا الرحل

ان مخ قصور الشام وحصونما هيهات له ذلك فاطاع الله نبيه علىذلك
فقال ني لله خسوا على الراكل فاناهم فقال قلمكذا وكذا فقالوا

2

أرَسْول الله أماكنامحوض .وثامت -قازل الله تعالى هذه الأآبه ووالا

طى *

زيدبن اسلموعمد بنوهب قال رجل من النافقين في غزوة تبوك

ا ١لا نادي ةشر

عل

قوله تعالى و*ن

س
ويه
ذالك كدت ولكنك منائق لاخبرن رسول اللهدلى الله عل
ذه عوف_ لخيره #وجد القر آن,قد-سدقة قحاء ذلك الرتجل ١1

اوقد
ماينفق ممغر

د
اعرشاب
قبل الا

كفراونفاقاتخها

رسولالله صلى الله عليدوسم وقد ارحل وركناقته فقال يارسو اللله
انماكناخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطعبهعنا الطرريق

الله تعالى شوله
الاعراب |

من يمن

بنه|

سوم الآخر
الابة
وسورة يونس

عايه السللااممنزلت

كرابن هؤلاء ارغب “نظونا ولا ١كذب :السنا ولا احين'

عنم اللقاء يعتى رسول الله صلىالله عليه و واصجابه فقال عوف بن

الاعىاب من اذ

ومن

ك

ل

ياقعنتا

#اخيرنا ابو نصير محمد بن عدد الله الحوزق اخيرنا شر بن احمد بن

شر حدما أبو جعفر مد بن موسى الحلواني حدننا محمد بن
*|ي|مون الخباط حدثنا اتععيل بن داود المهرحائي حدثنا مالك نانس

نعانفع عن ابنعمر قال رأمتعبدالله بن ابي يسر قدامالنيسلىالله
|عليهوس واطيجال :كيه وهو تقول 'يارسول ا لد اعا اكلا(
ونلعب والويس الله وس قو ألو ايإلهورسوله كنم لوز

بمكة غير أيتين
و شال ثلاث ايات قوله تعالى عفر لاله ماقلوااكالا ,بةقال االضلحامكنراجفقون
والله اعم نزلتني

ف رسرل الله 0

|ل شاك وكانوااذا خلا عضوم ببعض

عليه وس ياأهل النفاق ماهذا 0

تحلفواما قالوا شثامن .

ذلك  0الله تعالى هذه الآية اكذاياً طم وقال ااك  151ناءان |
رحلين

ا
حيا
لاير

) /الا (

 0والناخ والمنسوخ 4

يؤدونَ الرسول ويقولون مالا ينبتى قال بعضهم لاتفعلوا فانا خافان

سلغه ماتقولون فيقع بنا فقال الجلاس بن دز  4عونا ماسيناث2تأنه
فصدقنا بما تقول فاتما محمد اذن سامعه فائزل الله تعالى هذه الابة

وقال محمد
له نبتل بن الحارث وكان رحلا اذم أحمرالعينين اسفع الخدينمشوه
 5ابحق سان

وغيره لت فير حل منالمنافقين شال

اخلقة وهو الذي قال الفله صل الله عدة007

0

راد لو

سنظر

الشطان فلنظر الى نسّل بن الخارث وكان «ي١حلمديث الت صول :الله

عليه وس الى امنافقين فقيل ه لاتفعل فقال انما عمد اذن من حدبه
كينا صدقه هولةما سنا  1تأنه فنتحلف له قفصدقنا انزل الله تعالى

هذه الاية وقال السدي اجتمع ناس

من المنافقين نهم جلاس بسنويد

وس وعندهم غلام من الانصار يدعى عاص بن قتدحسقروه فتكلموا

وقالوا لكان ماّوله مدا حقا لتمن اشر من امير ثاتمى النبيصلى
اله عليهوس فاخيره فدعاهم فساهم فعلةوا ان عاميا كاذب وحاف
عامس انهمكذبة وقال اللهم لانفرق يننا حتىتين صدق الصادق من
ل

الكاذب فئزات نهم ومممالذين يؤدون النىوزلقوله عون

5 0
بالله

قوله تعالى #8در اْمنافمون ان 1

بلضنافقين والله
ا رَم  7الآيةقال السدي قال ا
د

ني 1

ا الله

تخارت  3ول سل فنا علىين

1رون عدو الله
2
هده الآبة وقال اهد كانوا هُوَلون القول م د
ذخ

رز

ان لابشثي علينا سمرنا قوله تعالىل ون سألهم"لبعوان!
وض

وتلْمَْ» قال قتادة بدا رسول الله دلى الله 0

6
ىْ

شنتممم واستغفر

لهم الله ان الله

عَفوررحم #الايه
العاشرة قولتعهالى
استغفر طم او

لا تستغفر طم ان
الي طمسيعين

مرة فان إغفرالله

طم فقال الى
صلى الله عليه و 5

الازيدن

على

السعين سئئي_ا

الله تعالى شوله
سنو

|ع

عا

م

استغفرت طم ام
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ابن قيس غير أنه ميل حبان فقال النبى صلى الله عليه وس وأي داء

02

من البخل بل سيدكم الابيض الف اعد بششر بن البراء ابن

اانبننت
معرور فقال إقنه حس
والثامنة قولهتعالى
الاسفروا ِعذيكم

كال رول الله والحق لاحو

كن كال اام تعدون سيدا

فقلناله حد بقنسعلى الذي

فنا وانك.ان أكدا

ظ فقال وي الداء ادوىمن الذي

رميتم به جداوءلى بهايدا

وسود بششر بن البراء مجوده

قشمرذيالدا ان سودا
وال

عذايا الما #وقوله

اشر وا حفانا
ونقالا

لمعي

جميعها شوله وما

اللومنسون

له

اذا ما اناه الوقد؛ انهن) عاله  .أوقال تتدود ]نه 1100
ومابعدهذءالآ بةكلهالامنافقين الى قوله تعالى نما الصدفات
د

كك

نفهم من يمركفي الصدقاتته
للفتراء الآبة قوولَهتعمالل
الآابة اير نا أحمدبن كين

ابراهيم الهالى قال ينا | عدالله بن

حامد قال اخيرنا احمد بن حمد.بن الحدن الحافظ قال حدثنا جمد
١

* الآيةالتاسعة
سالى

لايستاذنك الذين
يؤمئوناللهوالو م
 5خسر

ابن دى 0
عن

أبيسمه

بن

عبد الوق
عبد

قال

الرهةن عن

ديكا

مثمر عن

ابي سعيك الخدري

الزهري
قال ا

رسول الله صلى الله عليه وسم شم قما أذ حاءه أبن ذي
او بدمرة  0وهواحدن

قوص

ا

1

زهير أصل الأوارج فةَالاعدل

1

دون

شوله تعاللى واذا

1
:

 1 00والصدقاتالآية روآه 00عن عسدبن مداع ن هشام عن

1

مممر وقال الكلي تزلت في المؤلفة قلوبهم ودم  7 0رجل

3

١

سم
شال له ابو الوا صر لاني عليه السلام لم
تعالى ومهم هن  2 01الصدقات قولهوه

دود

1
17

 4الايد وليك في جساعة .هن المنافقين كانوا
لوي وأون هو أَذْنْ

يؤذون

2222

-

به

)048.

 (١خمانلاو خوسألاو 6

على قال حدثنا يحبى بن يحى قال اخبرنا سفيان بن عبينة عن ابن
جدعان عن

انس قال قر! ابو علحة انفروا خفافا وثعَالا فقال ماأسمع

اله عذر أحدا تفرج محاهدا الى الشام حت
ا2
الملقداد بن الاسود الى رسؤل الله صبىالله عليه وس وكان مي 5

فشكا اله اله أن ادن لهقيرلت .قنه العروا  0وثقالا فلا
هذه الآابة اشتد شآنها عل إلتانى قسجيها الله تعال وال

اكرام مااستقاموا

ك ع
0ل0 3

الضعفاء .ولا على المرذى الآية ثماتزل في المتخلفين عن غزوة تيوك

لخت بشولهاقتلوا

 5لالد وقواله تمان

الاشركين حيث

من المنافقين قوله تعالى 22

وجدكعوهم #الابة

لو خرجوا فكم مازادوكمالا خبالا وذلك ان رسول اللهصلىالله عليه الخامسة قولهتعالى

وان خرج ضرب عسكره على 'ثنية الوداع وضرب عبد الله بن

والدين كرون

ديه اسثل من,ثاننلةوداغ .ول يكن ناقل
ظ أبيشكرء عحل ذ
| العسكرين اسار رسول الله صلى الله عليه وس حلت عنه عرد ابل ولا ينفقوها في
الذهب والفضة

ااببنييءن ماف من المنافقين واهل الررت فائزل الله تعالى «ءزي

سيل اللهفبشرهم

نبيه لوخرجوا فيكممازادو» الاخبالا الآية قولهالى#إومنهم من
لوه
لرس
اان
للك
ا اندنلى> الاابة 7لت فى جد بانلقامسنافق وذ

الى احليي] ا

لى اللهعليهوس لماتجير انزوة نوك قال لها ناوهب عل لك

بالزكاة المفروضة

في جلاد بى الاصفر 2د مهم سراري ووصفاء فقال يارسول الله

لقد عرف قوي إلى جل مغرم بالنساء واني احشى ان رأيت نات
لدت إن الا اص اعون فلا هي بين واندذن ل فى القعود عنك
واعينك عالي فاعرض عنه الي ذلى العللهيه وس"1وقال فد :ادق

لك فأنزلاللههذه الآابة ف الت هده الااية قال روسل ]للد 31
اللهعليهوس ابنىسللةوكان الحد ميم.هنسدكم يلي سية قالوا 6

0

أسباب

فسنت السئةاعاما
الااية السابعة

 7تفلك
عق

حصين

( اسباب الئزول ©
00

واطنت  #روا اخارى قن ين

* وروآه ارضًا عن عل عن دم والمفسرون

ايضاأتافون
ٌ

فعند لعض بمأعهافى اهل الكثات خاصة وقال السدي م في اهل القملة|
وقال الغوهى عامة :اهل الكتاب و 0قال عطاء عن ابن|

انسلو المشمركان
حيث وجدعوههم

#الآية الثالثة هي
الآية النامخة
ولكن لت

من

الآرأن ا

:

واربعا وعشرين

آيةمصار آخرها

انانبن  0لطبرائى قال حدما مد ين  0بن صدقة قال ||
حدثنا عبد الله بنمعياق قال حدثنا شريك عن شد بن عب ألله
1وادي

عن

مرو

عن سال بن أبي حدعلة

2

علنا نيان قال

لائزات والذينيكتزون الذهب والفضة قال رسول الله صلى الله ||
عليه وس سا للذهب والفضة

قالوا بارسول الله فاي الالنكاز قا1

باءخا لاوطا وهي |قلي ااوثلباناءدا ى اوزونية ]لك  510تعالى 3أ الذين

قوله تعالى قاننابوا
كرا شاوه

00

م 6ا

وانوا)لزكوة
0

لوا سييلهم *

الآاية الرابعة قوله

وعنوة

1

ليام ودب

ل ن الملاد وشدة

ال

هنا

1ر

حان ات ر

الل

وطايت

كال الا الذين المار فعظم علىالناس غننو الروم واحروا الظلال ٠المقام فيالمساكن
ماهدتم عدرالمسهور والمال وشق عليهم روج الى التتان كلا ع الله تثاقل الناس انزل
هذه الاية قوله تعالى

نموا ختانا َثملَا  4تراتت في الدين

اعتذروا بالضيعة والشغل وانتشار الامن فانى الله تعالى :ان إعدرهم
ان

اث فووا  3 0 0د اذيرنا عد 1

وو

الا

بي

إن

000
090
يج
كعيد

( والتاخوالشوج ؟ 

ا

2-0

ل
الآآيةقالالكلي لماآم رسول لهصل اىللهعليهوس بالحجرة
المدسْه حعل الرحل شول لاسه واه واعرالة نا قد أعس]اباطدرة

له
اجته
بهزو
علق ب
ويتع
رع الى ذلك ونحبه ومهم من
نيهمسمن
وولده فيقولون نشدناك الله.ان ندعنا ألى غيرشيء فنضيع فيرق ثمجاس
معهم وبدع اطورة فلت

أبباالذءن آموا لاتخذوا 4
عاتم نا

الااية ونؤلت في الدين يخلفوا ك 1وم 0
واخوا نكم

ال ان كان اباو  5وايناق  6أ

79ف ايلقتالوج مك قوله 8

0

أعالى

اليأصس ه
ق ,أني

د

موائعة اا
عدم اربعة أشور

ابيلين امماإنكثيرا من يوم الخحر الى

من اَلأحبار وَال“رشانيأكلونَ أَموَالَألنأسشر

سر عو 0

رم

احا

تكاننوا حون اأرغا 0

و<عل موادة هن

سسفلهم وي الأكلالت كانوا يصدونها من عوامم قوله 0

|عن م وه

0

انسل والقرراة .من5

كان بضه وبدهم

0

0

001

2

ار سكارون! لدعب والفضة ولا 'تفعونها فسييل
لاي اسر] أب اسق المقري قال الخبونا عند الله خبانمد
قال اخيرنا أحمد بن محمد بن

ابراهيم قال حدثنا محمد بن نصير قال

ال جد

خدئنا جمرو بن زرار عدم

مان عن 0

ابن وهب قال مسرت بالربذة فاذا آنابإبى ذر فقلت له ماأنزلك منزلك
هذا قالكنت بالشام فاختلفت اناومعاوية فيهذه الآية والذن,كنزون
الذهب والفضة ولا ينفقوا في سيل الله فقال معاوية نزات في اهل
“الكتات فقلت كت
ان ععَان  1شحو

فنا وهم وككآن د
وكا

وبنه كلام قْ ذلك 1-2

اقدم المدن,ه فقَدمم اوكة الناءعى

علىحفكنهمم برونى قبلذلك فذكرت ذلك لمان فقال ان سنت

“منت وكنت قريبا فذلك الذي انزلنى هنذا :امازل ولو أمروا على

عهد نان بوما

وهومن يوماأحر

الى اخر المحره
وهو تطسير قوله

ذاذا نسل الاشير
ارم ع ارم
وده

م صار

را
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581
ابو داود سان

سن الأشاضت هال لتقا إبو نوية الربيعىن نافع

الحلى قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن ابىسالام

1

آل حدنا معز بن بثير قكالنت عند مير وسول أله حل الل
عليه وس ال سجن ما نال ان لا عمل عملا بعد ان استي الاج

||و|قال الآخر ما أباليان لا امل عملا بعد ان أعمر المسد الحرام

1
:
0 #3

لقال محر المهاد في سبيل الله افضل مما قللمفزجرهم عمر وقال
4

1

-

ب

4

3

الخغة ولكى اذا ليت دخات #استفتيت رشول الل شى [ 00
التوبه
 0 8يي ول فها احتلفتم فيه ففعل فانزل الله تعالى أجماتم سقاية الحاج وعمارة
تسعزربل

7 70 0 37

وي على حدى
025

كدعره

لمحن :ارام الى قوله تعالى وال /له لانهديالقوء 'الطللين رواف 11
1

1

01

١

عن الحسن بن على الخاواني عن ابى نوبة * وقال ابن عباس فيروابة

نة ملسو -حه

ٍ

.

الوابى قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر لأ كتتم
سقو نا بالاسلام واطجر ة والمهاد لكقندا ثمر المسجد الخرام ونستّى

الاج ونفك العاني فاتزل الله تعاللى أجعللم سقاية الاج وعمارة
الممسجد الحرام الآابة * وقال الحسن والشعى والقرظى نزلت الاية
فقال طلهة آنا
فعيلى  011بن شدية وذلك 0
والتي 0

09 30

السقابة والقام علها وقال علي ما ادري ماشولان لقّد صليت سيئه

ت|| أ|شهر قل اناس واناصاحب اليهاد فانزل الله تعالى هذه الآية وقال
او بين سيره امداني قال علي للعباس آلا تهاجر ألا اواقلي |
صلى ألله عايه
وس قال الست ف افضل منا

الي

مو 6 +

بدت الولاهعمر المصرد ارام “فنزلت :هذاهلآية * قولهتمالى |[

ا

ااا الذين موا لا دوا الى وَإخواتكم" 4
-الااية

١

ب(والتاخ والمنسوح ©

الحالفق

حدث  5حدث  2و جهي هذا فهو لك وأعيد الهو الف ل وكم

قال قات وما يدريك قال اخبرني الله بذلك قال اشبد انك لصادق

واتى قد دفعت اليها ذهباً ولم إطلع عليها أحد الا الله فائا اشبد ان
لا اله الا الله وانك رسوك الله قال العياس فاعطاتى الله خيرا نما
اكد دق © قال عشمزين عبدا كلهميضرب بال كير مكان العشمرين
أوقة وانا أرحو

المخفرة عع

الهم عاونوه وان

2

سورة راءة ©
نَكَنواعام من يعد
لَانْ
طو
توه تعالى

منسوخا

ابه

دهم"وعلمرا فا المليت

وود

دونك انوا أ اك ر  6قل اين عباس نزت في أي

روى

في قوله

الى قل للدن

سفيان إن حر والرث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن

ابي حهل ا

رؤساء فراش

الدين سَضوا ليك وهم الذين موا

_.

راج ارول قوله تال  9:ماجكان للمشركين أن تمخروا
ماحد

ل والوالك

رون ا انين الما يم بدرتافل عذه

الك محا ٠سن قال م الال

لعن ارام وجني الكسة ونستي

كم

وااناشروا

الغقر طم

1

ود

سالها ماسو حة
مون

وله

وقاتالوهم <تى
المسلون فعيروه بكفره بالله وقطيعة الرحم واغلظ على لهالقول فقال أكون قد
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سألوه ان ينفلهم ف الست ورعن .سيول الله بصا الله عليه وس تك الحضاة فانمزمنا
الغنية وذلاك ان فذلك قوله تعانى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى قوله تعالى

« إنسحو | عد جاءكم"الح اخبرنا الحسسن بن محمد
الفارسي قال اخيرنا مد بن عبد الله بن الفضل التاجر قال اخيربا

احمد بن مد الحافظ قال حدثنا عمد بن ى قال حدمنا يعقوب بن
ارأهيم بن سعد قال حدما ابي عن صا عن ابن شهاب قال حدثني
عمهك
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 .اأأكان يوم بدر وقال رسول الله صلىالله عليه وس ممنر فعملكذا وكذا

فلهكذا وكذا فذهب شاب الرحال وجاس الشيوخ نحتالرايات فلا
كانت الغنهة جاء الشباب يطلبون نفلهم فقال الشيوح لانستاروا
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بن الفضل الشغراني قال حدتى جدي

مومى بن عقبة عن بن شهاب عن هيد بن المسدب عن ابيه قال

اقبل ابي بن خلف يوم احد الىالنىصسلىاللهعليهوسمم بريده
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زيد بن اسلمعن ابيه عن ابيهربرة في هذهالآي وةاذا قرى” القرآن
قال نولت فيرفعالاصوات وهم خافرسول الله صلىاللهعليهوس

في الصلاة وقال قتادةكانوايتكلمون في صلامم في اول مافرضتكان

الرجل يجىء فقول لصاحبهم صليتم فيقولكذا .وكذا فانزلاتلعلاهلى

عه ةوقال الزهري تزلت فىبق من الانشاران اناا "0
باجريل فقبال السام كا قرا شيا قن هوء قرت هله الآية وقال أن شاي آلا
جيرايل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأفي الصلاة المكتوبة وقراً ابه
السلام يول صل وراءه رافعين ادواتهم خخاطوا عليه فنزات هذه الآآية وقال سعيد بن
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فهذا ماورد فيها اخبرنا ابوبكر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن <نبل قال
والله اعم

س(ورة الانفال )
زات فايلمدينه

مد بن عبد الله الثقق عنسعد بن أي وقاص كال لكمان يوم يلار
قال أخي مير وفتل سعيك بن العاص واخذت سر قة وحان

معى

ذا الكتيفة فاتيت به النبى صلى الله عليه وس قالاذهب فاطرحه في
القنض قال فرحعت وى مالا عله الا الله من فلاخي واخدذ ساي
ف حاوزت

الا قرسا حي

ل سورة الاشال فقال لي رسول
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كنت نا فاناتعمتىهىفانزلاللهتعالىهذه اليهوقالقتادة
الت فريس لحمد اسنتنا وبسنك :قرابة فاسر الينام تكون الساعة
فاتزل الله تعالى يآلونك عن الساعة * اخيرنا ابو سعيد بن ابيبكر
الوراق قال اخبرنا مد بن-احمد بن حمدان قال حدثنا ابو يعلى قال
حدمنا عقة بن مكرم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن

منساوحخ وله

القامم عن ابان بن لقيط عن قرظة بن حسان قال ممعت اباموسى

واعرض
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في بوم جمعة على منبر البصرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه امجاهلين سخ باية
السف واوسطها

وس عن الساعة وانا شاهد فقال للها الا الله لايجايها لوقنها الا هو
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وام بالعرف

ولكن سأحدتكم بإشراطها وما بين يديها ان بين يديها ردماً من
الفئن وهرحا فقيل وما الطرج يارسول الله قال هو باسان الخحبشة

الدرف اكروف

فهذا عم وقد

القتل وان محصر قالوبالناس وان يلقي بننهم التناكر فلا يكاداحد أ

هذا وررص دوو اين أوسق زساضة منالناس لاتترف

|صلات عليه وسل

معروفا ولاتشكر منكرا قواه تعالى  8قل للا|
تملفكسى نمع ان جيريل اناه
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بالسعر الرخرص قبل ان يغاو فتشتري فترمح وبالارض التييريد ان

0حل عا آل ماقد ألخصب فاتزل الله الى هذم الاي قولها|

تعالى ل هو الذي خلتحكم' من نفسوَاحَدَةٍ * الىقوله تعالى
وهم يحلقون قال مجاهد كان لاهعيش لادم وامرانه ولد فقال طما

رث وكان اسم الشيطان قبل
حبد
اياله ع
الشيطان اذا ولدلكا ولد فع
ذلك الحرث ففعلا فذلك قوله تعالى فلا اتاهاصاللْاً جعلالشرهكاء

الآبةقول تهعالى وَ+إذا قريألمرانفاستمعوا ل وهَأَنْصوا »

قال وماذلك فقال
اللهرعسك أن تقء
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ابن عناس وغيره هن

المفسرين

هو

وقال الوالي هو
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رجل من مدينة الجيارين يقال له بل وكان يعلم اسم الله الاعظم ثلا
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رحل

الآية الاولى قوله

تعالى وامي لم

6م مودى

عليه اه ألم اناه بدو عمةه

وقومه وقالوا ان مودى

حديل ومعه <نود كثيرة وأنه ان يظهر علينا يهلكنا فادعالله

أن برداعنا مودى

ومن

مءع4

قال ابيان دعوت

الله ان رد

مودى

 1الع هيت دساي'و انكرفي فليزالوا به حتى دعاعام م فسلنه

موضع امي ههنا

ما كان عليه فذلك قوله اسل مها وقال عبد الله بنعمرو بنالعاص

اي خل عهم

فميية بناالبصيلت الثتنى وحكان قدقرأ
وزيد بن اسلم نزلت ا

ودعهم وباي الآية |

كم شخ منا

 25وعم ان الله مرسل رسولا في ذلك الوقت ورحا ان يكون

هو ذلك الرسول لأارسل دا طا ل لد اا وسلم حسده
ماتمخ بايةالسيف
ف هلدآهيز فلا800
#ياةلاالثانية قوله أ وكفر نه وروى عكرمة عن ابن عباس ا
تعالىى خذ العفو اعطى ثلاث دعوات لمجابله فيها وكانت له اصرأة يقال طا البسوس
هذا منسوخ يعني

وكان له منها ولد وكانت له محية فقالت احعل لي منها دعوة واحدة

الفضلمنامواهم

قال لك واحدة فاذا تأصرين قالت ادع الل أن محسلى ال أعراة

لائية الزكاة
وهذه الاية ايحب
المنسوخ لان اوطا
منسوخ واوسطها

يحكم وآخرها

دراي انا علت انرا
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فوم مثلها رغعدت عه

وادانة

فدعا الله عليها ان مجحعلبا كلية ساحة فذهبت فها دعونان

وحاء بنوها فقالوا لدس انا على هذا قرار قد صارت امنا كلية ساحة

يعيرنا بها الناس فادع الله ان يردها الى الخال التيكانت عليها فدما
الله فعادت مكانت وذه  الدعوات الثلاثوضي السوس وبا يضرب

المثل في الشوم فيقال امام من السسوس قوله تعالى 23+يساوك

عن الساعه ان واسساخا  7قال ابن عباس قال جل بن الي

قشير وثموال بن زند وها من اليهود يامد ا<تيرنا مى الساعة ان
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فاتزل الله تعالى على نببه صلى الله عليه وسلٍ يابنى آدم خذوا زبنتكم
عند كل مسمجد فاصوا بلس
العطار قال حدثنا محمد بن عد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعوب
الثناب * اخيرنا عند الرحمن ىّ اد

المعقبي قال حدانا اإبراهم بن صرزوق قال حدثنا ابو داود الطيالمى

قال حدثنا شعبةعن سلة بكنهرل قال  7البطين محدث عن سعيد
ابن حبير عن ابن عباس

قال 0-5

إية السيف ©

وا الستيين

المرأة تطوف بالندت ف الجاهلية

وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي دول
بعضه أو كله

اليوم بدو

د

لا منه

فنزات دوا زيتكم عندكل مسر ات

قلا احله

قل من

حرم

زيئة الله | وعشمرين آبية

عندز عن شعمة أخير نأ الكسن بن

(سورةالاعراف)

مد الفارسي قال اخبرنا مد بن عبد الله بن حمدون قال احيرا

ترك ع الا 2

احمد بن الحسن الحافظ قال حدمنا مد بن يحى قال حدنا اسمعيل
ناف اوس قال حدى اي عن سلمان بن بلال عنعمد ابن

 0واحدة وهو قوله

الآيتان روآه مسي عن

بندار 3

 0اساطمعن
القربة التي كانت

شق عناين شبات عن :اي تله  2الرحمن قال كانوا اذا
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يطوف فيلوبيه فايهم طاف القاها حى َضى طوافه وكان عاريا فازل

الله تمالى فيهم يابني ادم خذوا زيتتكم عندكل م-جد الى قتوعلاهلى
ارك شان الاين يطلوقون النك غراة قال الكل حكن

ل لساعلة لإيالون من الطعام الا قونا ولا بأكلون دسيافى ايام

ر <يم
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أوه محتوى على

حبهم يعظمون بذلك ححهم فقال المسلون يارسول الله نحناق |
يذلك ذانزل الله عالى وكلوا اي الهموالدسم واششربوا قوله تعالى
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رسول الله دلى اللهعليه وم ان
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عله

الكللاء كانت فيه عما شرف الاجر فاشير امه اننا غشرء عناً :
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وان عيدى عليه السلامكان يحي الموتي وان تمودكانت للم ثاقة فأتنا |
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احسصحه

ببعض تلك الايات حتى نصدقك فقال رسول الله صلى الله عليه وسم | عبان يدك ازنك
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حت يتوب نائبهم فقال رسول الله اصلللىهعليه واس ركهم جوت
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عشرة قوله تعالى

عن الشاة اذا مانت من قتلها قال الله قتلها قالوا فتزعم ان ما قتلت

قل ياقوم ااوا

انت واصخايك خلال وما قل الكلب والصقّر حلال وما فََلِهِ الله
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ع

ل هآذيهة قوله تعالى  2اومن كان ميا فحاينأه د
تعاالى

 1تان لق غنان يزننةين عالبمطلن ويا حي واذلك ان

ظ

سخ ذلك باية

اسباب التزول )

0000

فسدوا الله عدوا بغير عر وقال قتادة كانالمسلون يد.وزاوثان الكفار

فير دون ذلك علييم فنباهم الله تعالى ان يستسيوا لربهم قوماً جهاة
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وهذا فيغيرشهادة

الاسلام ثمذلك
في سورةالنساءمن

قوله
كنا ف

الكلى ان مقشارلوماكيذاحمد والله لا نؤمن

لكحق لكا كات من عند الله ومعه اربعة من الملائكة يشهدون

أنه من عند الله وانكرسوله قلت هذه الآبة قوله تعالى * 9وَل

مَأسَكَنَ في ألليْلِوالتهار  6الآآية قال الكلى عن ابن عباس ان
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ضي
ا
ر
شمضتوكسيت
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انهرفي+د
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شاهدان فطل به

منسوخ الايهالتي

سورة الانعام 4د
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الشاهدين الاولين

كعار ماكلوه راسو لأ صلى الله عليه وسلم فقالوا باحمد انا قدعلنا

اله انمالك على ماتدعو اليه الحاحجة فصن جمللك نصيبا فياموالنا |

تعالى

واستشهدوا عليون

اربعة منكم وقوله
تعاللى واشهدوا
ذوي عدل 8
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فرغ من الآيات كلها اخبرنا .ابو سعد التصوري قال اخيرنا
ابو بكر القطببي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنيل قال حدتى

انى قال حدئنا مُنصور بن ابى زيد ان الاز 3قال دنا على بن

عبد الاعلى عن ابيه عن ابى الجحتري عن على بن ابىطالب رضي الله
ال مول عنه قال لمازّلت هذه الااءةوللعلى الناسح الببت قالوا يارسول الله افي
لاينالعاصبيفقّلاء
واخذا ماله ْم

شبد هما شاهدان

اعهما مااخذاشئا
وظهر

ما

العد

ذلك بوب وجد

مفكيةبابالعسوق

يلراعة لاولوقات
كمت ,ثمقالوا أفيكلمافسكتثمقالف ا
كفلسعا
نلموجت فانزل الله تعالىبا أمها الذينامنوالاتسألوا عنات أن

مد لك تنو > قوله تمإلىعا

الليالل 0

رك مر صل اإهذتاديتم” 69الآية
يلا
الاك م
قالالكلى عن انىصا عانبنعباس كتبرسو ل اللصهل اللعهليهوس
الواهل محروعلبهم منذر بنساوي يدعوهم الاالسىلامفان أبوافلودوا

بالليل فقبضوأ على المزية فلااناه الكتاب عرضه على من عنده من المرب والهود
اين يك هذافئقال واانصارى والصائين والمحوس فاقروا بالجزية وكرهوا الاس لام
دفعه كيم الداري

وكتب اليه رسولالله صلىالله عليهيهوس اما العربفلاتقبل منهم الا

وعدي بن زيد الاسلام او السيف وامااهل الكتاب والمجوس فاقل ماهلميزيةفيا
ثرفعوا ذلك الى قرأعليهمكتاب رسول اللّهصلى الله عليه وس اسبلت العرب وامااهل
رسولالله دلى الله الكتاب والجوس فاعطوا اليزية فقال متافمو العرب .حا من مد
عليه وس زات يزعم ان الله بعثه ليقائل الناسكافة حتى لسلوا ولا بقل الإزيبة الا
ن اهلالكتاب فلاثراه الا قل من مششركى اهل غمر مارد على

 00فانزل الله تعالى عليكمانفسكم لا يضركم من ضل اذا
لهكلتاب * قوله تعالى  #ا
م إعنيمنضل مان ا
الَدِينَاموا شكدة

يكر
شك  7الآية *اخبرنا ابوسعد بنابب
سمدم
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و(الناخ والمنسوخ)

كف لاصمانا مانوا وهم شربوما

1هروي أل

ند اليك انينعل

 10فم طعوا الآاية قوله تعالى

يلذَينللماون > الآية "
بينعمو وا

القاسم المؤدب قال حدثنا ادريس بن على الرازي قال حدثنا يحىبن |
الضريس

قال 0

سفيان عن خحمد بن سراقة عن نين عر

منكم

فصارت

شمادة الذمبان
ماوعة في السفر

عن جابر قال قال الني صلى الله عليه وسلم أن الله عنوحجل حرم

واللصر عا

عليكم عبادة الاؤنان وشرب ار والطعن في الانماب الا ان المّر
لعن شاربها وعاصرهاوساقها وبائعها و أكل ثمنها فقام اليهاعمرابيفقال
يارسول الله انيكنت رجلا كانت هذه نحارتي فاقتتيت من بيع ار

الثامئة قوله تعالى

مالا فهل ينفعنى ذلك المال ان عمات فبه بطاعة الله فال له الى
0
صلى الله عليه

ان افقّته قُ  2أو دهاد أو صدقة لمسدل عيك

الله جناح بعوضة ان الله لاإشَل الا الطيب فائزل الله تعالى تاها
لقوله دبى الله عليه
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قل

لا لسكوي

اُييث

والطب

ولو

ايلاآدناين آميا
ا للك قوله سال" ا
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داك -2ت0و ك 0م> ا 6ليه احيرا
0لا عن"1اشنا إن
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فان عثر على امهما
اعاعلم و اطلععلى

اهما استحقاائما يعني
الشاهدين الاولين

قاعدران عوعاة
مقامهما منالدين
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عليسم

الاوايان وذلك

ان عدي بن زيد
مولى عمروبين
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أرق قال حدثنا حمد بن مكى قال حدثنا حمد بن

وسف قال خدتنا قد بن امول الخاري قال حدثنا النضل بن
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قال حدثنا

ابو العيز قال كك

ابو حي

فإ

حدننا

أبو<ويرية

عن ابن عباس قال كان قوم يسالون النى صلى الله عليه وسل اسمهزاء
:وه1
هعسو
ا2
م

فقول الرجل ألتى تضل /اقته ابن ناقتي فاتزل الله تعالبى فيهم ه ل

الاية ياايها الذيين أمنوا لانسالوا عن اشياء ان ند لكم تسو محتى

العاص.

و كيم

ابن اساولداريين
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ادانهطثملق عثى |
شرب قال فدعا رسول اللهصلىاللعهليهوس بر
فاسعت 0

اناوزيد بن حارنة 60

فاذنله فاذاهم شر لبي فطفق رسول

حاء البيت الذي هو

الله صلى الله عليه وس لوم ترقا

فا فعل ؤاذا حمرزة كل خمرة عيناه فظر

واخرحوه معهما
ااال مامسه

الله عليه وس
عبيك

انى فعرف

فبه فاستاذن

حمرزة الل رسول

رسول
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الله صلى

ّمصعدل اللظر فنظر الخ وعدهه ثمقالوهل
الله صلى الله عليه وس
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على

أنه م

فاخذاه منهوقتلاه

فنا رما اليم

عفنيه القبقري درج وخرحنا

روآه أغارئق عن

امد
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وكانت هذه القصة من الاسنباب الموجبة ازول محريم ار

قالوامولانا مافملّ
قالوا مات قالواها وله تعالي 9ا#ليَسذعِلىينَ |مَنواولعمصلواالاحخات جناح
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كان منماله قالوا
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ايا
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دلسا
مأ طعموا  2الاية اخيرنا جمد بن عيد الرمن المطوعي قا
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ذهب نخاصوما
الورسول اللهصلى

له عليه وسلفاتزل
الله هذه

الابة

الربيعلمان  0داود العكي عن جاد عن نت عن لسن قال

كنت ساق القوم روم جرفت افر يتان طرخ رنافرائة الاالفضج ||

 30أنمن غير

والسر والمن واذا مناد نادي ان الجن قد حرمت قل '

ال الجر آلاءية

فاريقت في سكك المدينة فقال ابو طلية اخرج فارقها قال فأرقها

ْم شار ذلك
منسوخا شوله

فقال بعضهم قتل فلان وقتل فلان وهي بملومهم قال فاازل

الله تعالى ليس على الذين آمنوا وتملوا الصالحات جناح فماطموا

واشهدواذوي عدل الابة رواه مسر عن ابي الربيع ورواه البخاري عن ابي لمان كلاما
عن ماد اخبرنا ابو عبد الله حمد بن ابراهيم اازكى قال حدثنا
انو سن سس مطر قال نا

ابو خلدفة قال
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ا ابو الوليد قال ْ

اصماب الي صلى الله عليه وس وهم يشريون اثخلرابدرمت قال1لا'
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 0قصهعلى بن

اللهعمهما وهرما أخير مد بن عبدالر من

01

 3ى

قال اخيرنا ابوبكر بن ابي خالد قال اخبرنا بوسف بنمودى روزي
قال اذيرنا تمر بن دا قال اخيرنا عددسة قال أخيرنا بوسف عن

بن شهاب قال اخبربي على بن الحسين ان حسين بن على أخبره ان
وك
على بن ابي طالب قكاالنتلي شارفهن نصيبيمن المغم.بوم بدر وكان كان
ا اعطابي شارفا من الس ولما اردتانابتني الاسلاء :كل

ادن ان مو غير

رسول

عليه ووس
الله صلى الله

شاطمة بنت رسول ألله دلى الله عليه حل وعدت

اه صواغا من بي

فينقاع أن حل م لقان اذذر اردت ان أبرعه من الصواغين

فاستعين به في  7ع دي قيما انا اجمع لشارفي من الاققاب
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4ل0
لاابدا0لر

والغرار

والخبال

وشارفاي

مناخان آل جنب

اخكرة

رحل

من

واينكولحسظ

شكاد 1ه

والكار و ندا
ولاشل في ا حضر

وذلك أل مها

الداري وعديبن

زيد الانصاريين

منككيادهمافر املكعينىحين رأارتلذملكنظر قلتمنفهعذلا فقالوافمله
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حهزة وهو فالىبدت فىشربم ن الا نصارعندهقننةواابه فقالت فىغناما

اراذا ان ١يكنا
الن فقال 'طرييا

ينو
اني
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عو

ألا اعراللك ف التواء >

زج السكينفياللماتمنها  #فضرحهن زة

بالدماء

ملهوجة على رشع الصلاء

فانتآنااوه مر  22تكس الضر عتاى البللاء
اس تاس ا-عيما ولقن نتواضرهاز اذ منا كاده
قال علي عليهالسلام فانطلقت حتى ادخل على الي صلى الله عليه
0

واصدموريد إن ااه

قال ا

الذي لقيت فقال مالك فقات يارسول الله ما رايتكاليوم عداحمز
:نسني
يم
ا
ا
اان
ور
ت
نةعا

عي
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ناقى وحسا 0

وشرخواصرهماوهاهو

ْ  2بدت مع 4شرب

مخرج معكما مولى
لذا نغطبه بضاعة
وهم

ل

و لصعوه

العاصي
لضاعة

ا
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ماعليه اتفقوا فائزل اللّهتعالى لايؤاخدك الله بلغو فى ايماكم الآي قةوله
9أبألذن مواإن الحمر 6الآيةاخيرناابوسعيدبن اببيكر
تعالى«ي
المطوعى قال حدثنا ابوعمر وحمد بن احمد الخيري قالحدثنا أحد بن

ع الموصلىقال حدثنا احبتوثمة قالحدثنا حسن ابو موسى قالحدثنا

والذى نفسى بيده

لتأمرن بالمعروف
ولتمن عن المكر

اوابمكم الللهعقابه
او بدعون فلا

الزير قال حدما ساك بن حرب قال حدتى ممه ||0000
أي وقاص عانسه قال است على نفر من المهاحدرين فقالوا تعال
طعمك وسقبك  1وذلك فلل :أنجرم ار امي في حش

والحشالبستان واذا رأس جزور مشوباً عنده ودن منخر فاكلت

يجابلكم والنامخ وشربت معهم وذكرت الانصار والمهاجرين فتلت المهاجرون ير
 1مهافولهاذااهتدم
واطديههناالاص

اروف فالمي
عن  #3 65الاي

السابعة قوله تعالى

من الانصار فاخذ رحل لى الراس دع انق ذلك قأوت را

لله صلى الله عايه وس  8له فانزل الله في شأن الخر اما الجر
والمنسر الااية رواه مس عن ابي خيثمة #اخير باعيد الرحمنبن حمدان

العدل قأل اخيرئا احمد بن حعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن

ا لين آموا احمد بنحنبل قأل حدئني ابيقال حدمنا خالد بن الوليد قال حدما
شهادة  0الى اسراشل عن :ابى اسحق عن ابي مبسرة عن عمر بن الخطاب [9
قوله ذوي عدل الهم بين لنا في الخّر بياناًشانفياً فزلت الآية التى في البقرة يسآلونك

منكم هذا كم عن ار والميسر فدعى عمر فقرئمتعليه فقال اللهم بين لنافي ار
والنسوخ ١ 0د||ب|ياناشافياقنزات الآآية التي فيالنساءياايها الذينآمنوالاتقربوا الصلاة
واتم سكارى فكان مناديرسولاللَه على الله عليفوسل اذا أقامالصلاة
ينادي لابقربن الصلاةسكران فدعىصمر فعقرليه فقالةالايم بينلناني

انالرشبساافاً زاتهذهالا بةاناالخر والميسر فدعىعمر فقرئتعله فلا | أ
بالغفول ثممنمهو نقالعمر|لمينا وكانت محدثاشياء لرسول اللهسلى عليه
وس

)1 56

و(الناخ لا
جع هيد مد ما

ىلنساء واني 00
اللمه اتتشرتال ا

“اللىا ت يأسها الذين

يي 00

 0لكر موا“طمات مأ حل الل ان

 2خالا ييا الآاية قال المفسمرون :خَلن رسول الله صل الله غلنه
فا مع عشمره ءن

فرق الناس 21

الصوابة فيبدت عهان بن مظعون

المحى وهم ابو بكر الصديق وعلى بناطبيالب وعبد اللدبن مسعود
وعيد الله بن ل

ْ

وابو  5الغفاري وسالجمولى ابي حدبغة والمقداد ان

اهار ويقوموا الإلى ولايناموا على الفرش ولا بأكوا اللعم ولا
الودك ويترهيوا ويجبوا المذاكير فلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه

سلامة أروال لك
ليس فيكتابالله
آية حمعت النامخ
والتسوالا هذه

الآاية  #قالالشج

رحمه4
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الله وَاللِغل

قال

هذه

 3م نفجمعهمفقالامانبأالكمافق علىكذا وكذا فقالوابلىيارسول الل
وماأردالااير فقالاني 0 0علعر
روى عن الذي
وغيرها نا

فطرَ واكل
العم والدسم وهن

رغب

عن سني فلس

دي ْم0

الى الناس
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صلى اللهعليه وم

اه قزتاهدء الآ
فال أيناها النان

وشبواث الدنيا اماانيلست امسك اتنكونوا قسيسين ولا رهيانا انكم تقرؤن هذه

فانهليس فدييني ترك العم والنساء ولا امخاذ الصوامع وان سياحة اءتي الاية وتضعومافي
الصوم ورهاتتها المجهاد واعندوا الله ولا تشركوا به شيئا وححوا
 0واصدوا السلاءو انواازاك وصومواة رمضان ماما 'عَلت
عسير

نكن قبلكم بالمشديد شددواعلى |نشسهم فشداد الله عايهم ذاوائك
بقاياهم قْ الديارات والصوامع فا/زل الله تعالى  7يا 2

الانة فقالوا

يارسول اللهكنف نصنع بأعاننا التى حلفنا عليها وكانوا حلفوا على
0
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هو ل
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الزيير وغيرها قال بعث رسول الله صلى الله عليه 01مرو بنامية
هن كناب مولا
الضورني بكتاب معه الى النجاشيفقدم عالىلم
سوم
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ألله صلى ألله عليه وسلم
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بعدها وان 6
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 00نهم من الدمع

بنهميمانزل الله |

وهم الدين لون هم و أحدن اريم موده

الذدين قالوا

ولاشعأهواءهم*

انا نصاري الى“قوله واكتنا
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عاالسام
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لمشتو
تعالى

ما على

الرسول الاالبلاغ
نسخ ذلك لاية
 #الايد
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ابىطالب

دكن

الخشة هو

للذين ا

 0الشاهدين وقال اخرون قدم جعفر
واحكابه

ومعوم

س

يعون

رحلا العم

التجائئي وفدا الى رسول الله صلى الله عليه وس
وابرهليه وادريس واشرف وتمام وكنم وذر واعن فقرأًعليهمرسول

البافسة قولمتمالى
اليا انين امنوا وآمنو! وقالوا مااخه هذا ما كان يذل عل عرس ١ 10 (اا

الله ذلىاللهعليه وس سورة بس  1أ ها فكواحين مععوا ألمأن

عللكم افحكم

نهمهذه الآيات * اخيرنا احمد بن محمد العدل قال حدسازاهد
ابن امن قال حدتا ابو الاسم قال حدنا البغوي قال حدثنا علي

اذا اهتدم فهذا

ابن الجعد قال حدثنا شريك بن سالم عن سعيد بن جبير في قوله

منسوخ واقيا

تعالى ذلك بان منْهم قسيسين ورهيانا قال بعث النحائبي الى رسول

حكم * وقال ابو

اله صلى الله عليه وس من خيار اصحايه ثلاثين رجلا فقراًعليه رسول

عابلداقللاهسم بن

له صلى الله عليه وسل سورة يس فكوا فنزلت هذه الآية * قوله

تعالى  9:لاَيذأِينَ متوالارمو اطببآت مأأحل ألش لكم»
* اخيرنا ابو عمان بن ابي 0المؤذن قالحدثناممد بن ادبن

دان قال حدثنا الحسن بن سفيان قال اخيرنا اسحاق بن منصور

قال اخبرنا ابو عاصم عن عمان بن سعد قال ا<برني عكرمة عنابن
عباس

.
1

١

( والناخ والمنوح »©
|م

ا
اي
ق

غطبطه

حَى ع

ورالك كك

()10

الآاية فاذخرج رسول

الله صلى

الله عليه ول رأسه من قبة ادم وقالانصمرفوا ياأيا الناس فقدعصمنى
الله * اخيرنا اسماعيل بن ابراهم الواعظ قال حدثنا اسماعيل بن
 3قال حدثنا حمد بن امسن بن الخليل بن محمد بن العلاء قال

حدثنا الخماني قال حدثنا النضر عن عكرمة عن ابن عباس قكالان

ورسوله

الآابة

رسول الله صلى الله عليه وسم يحرس وكان يرسل معه ابو طالب

ها الله تعالى

رجالا من هباشم بحرسوته حبق نزلت علبة هذه الآاية باأيها الرسول

بالاستشناءالا الدين

بلغ ماأنزل اليك الى قوله والله يعصمك من الناس قال فاراد عمه ان ابوا من قبل أن
تقدر واعلهمهالاية
2

0 211

ا

3

6

الرابعة قوله تعالى

2

والاانس قولهتعالى»8عَدَن! شدالناس عدَاوَة للدين امنوا المبود 

الآيات الى قوله والذين كقروا وكذيوا نزلت في التصائي واصابة
قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسل وهو بمكة يخاف
على اكابه من مركن فعث جعفر بن أبى طالب وابن مسعود في
رهط

0

اضابه

ىلتجاي وقالأنه
ال ا

ملك

صا

لأيظم ولا لذ

فان جؤك فاحكم
دسم او اع ض
اك

المفسمر وان

على و جهين فقال

5

احد فاخر<وا الله حي مجعل الله للمسبمين فرحا قل وردوا عله

أكرمهم وقاللم تعرفون شيئاًما أعنلزلكم الوا نهقالاقروًا فقروًا

ختبر انان الحكم

والاعراض وقال
جاهد وسعيد

عم فوامن اق قال الله تعالى ذلك بان منهم قسيسين ورهيانا وانهم تنسطزها الآية الى
 ١كرون واذا سمعوا مأانزل الى الرسول ترى اعهم نفيض من

الدمع الاية  #اخبرنا اخسن بن مد الفارسي قال حدثنا مد بن
عبد الله بن حمدون بن الفضل قال حدثنا احمد بنحمد بن الحسن قال
د

د

كي قال حدثنًا ابو صا اف اللمث قال حداني اللث

قال حدثنى يونس بن شهباب عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن

+

با(ساب الزول ©

()61+

وامحنسن قولا تمن دعاالىاله وعمل صالخا الآية قوله تعالى
200

(لمل ابتكم شر منذلكمتو عندأشّ) الآية قال
0

عمن

وهو لابرذى عمم

ا3لاك كوخا

ش

لؤّهن

من الهود الى ع

ن

الرسل

يهوس قبباارة
الله صلىاللهعليه

من الله وما انزل الينا وما ائزل
فقال أو ع

وهاعيل الى قوله ونحن له مسإون فل
الى براهم س

فية
ليا
ي#اياالس

ححدوا

الثائدء قوله تعالى

قلهل
هعالى
منكم ولادينا شرامن ديكمفاتزللٍاللت

عض عمواس

ت
7ول 2

 2الهودثم

لمن العفو والصفم

بقوله قاتلواالذيين

قهةماننامل دين
لل
واا
نهوقالوا و
دو ن

افلحظا

ا عسى

 2الدنياوالاآ.درة

انبتكمشمر هن

ذلك مثوية آلايةقوله عالط ]أي الرّسوليلممَ تل ليك
منربك» قال الحسن ان البى صلى الله عليه وس قال لما بعثني الله
تان برسنالق ضقت نا درطا وعوقة اونا لناب فلن يكذبي وكان

ليؤمنون بلدّولا

*رنا لذسعيد محمد بعنلياملد قال اخبرنا الحسن
الوم الآ حر الى هذه الآيةاخي

قوله حتى إمطوا

ابن احمد انلدي قال اخيرنا عمد بن حمدون بن خالد قال حدينا عمد

الجزية عدوم

ابن ابراههم الخلوني قال حدثنا الحسن بن ماد محادة قال حدثنا

صاغرون * الآية

الثالثة قوله تعالى
حار بون

الله

على بن عرس عن سن

وآبي عاب

عن عطية عن ابي سس غناك

الخدري قال نزلت هذه الاية يإأيهاالرسول باغماأنزل اليك نر بك
رضى الله عنه قوله تعالى 9والله
بومغعد بر<م في علي ,بن ابي طالب

تنوك من النآسييقالت عائشة رضى الله عبا سير رتبول آله

على الله عليه وسل ذات ليلة فقلت يارسول الله ماشأنك قَآل الارجل
صاطيحر سناالابلةفقالت ينما حن فيذلكسعءت صوتالسلاح فقال ٠ن
هذا قال سعد وخحذيفة نتينجارسك قنام زسول الك اغبل ١أ علا
وسلم

(والناخ والمنسوح ©
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0551

لى العليه وس خرج الى  0والناسبينقاموراكع فنظر
سيت

اعطاكه قالذلك القائم واوماً بيده الىعلى بن ابي طالب ارلضله عنه
1-1
فال على أي حال اعطاك قال اعطابي وهو راكعفكير ألو
سل

1 2

وهنع

دول

أيله ورسوله

الله ١

والذين اموا فان حزت

الله هالمغالبون قوله الى]لي نَ]سنو لاوا لين
0

الاسلمو نه تلشكة
الكافرين وكانت

طاكة من الراك

راولبً»قال أبعنناس كن رفاعة برنيد
عدوا دتحكم ه و

تلى عل اخد كا

وسويد بن الحرث قد اظهرا الاسلام ثم نائقاً وكان رحال هن

فسمعوابني 1 1

اسالى هيدم الايد ءعولة الى
 1وادقنيما فال الله ت

وائل تلى ومعهم

 9وَإِذَانَدَيم إلالملاة الحذوها هرزوا وَلْسا 4ون اللكلر

الخطيم ا
التو1

عابه

الله صلى الله عليه و سم اذا  0الى الصلاة فقَام

اترك ال دلت

ا اك قلت اليوط فقومو ناوا اركموا عل طريق الاسرزاء
١لحك فارل الله تعالى :هذه الآآيةقالالندي نزلت فريخل من

وهو قوله تعالى

ولاآنين اليد

الله

الحبرام بشغون

قال حرق الكاذب فدخل خادمه ينار ذات ليلة وهو ناتمواهله نيام

فضلا من ربهم

قطارت مها شرازة فى' الث فاحترق :هو واهله وقال .اخرون أن

ورضوانا 0

كان منادي رسول

نصارى المدينة كان اذا ممع المؤذن سول اشهد ان مدا رسول

الكفار لا سعوا الاذان <ضروا رسول الله صلى الله عليه وسَلٍ
والمسلون على ذلك وقالوا يأحمد لقد ابدعت شيا لمدعم به فهامضى
هن الاتم فان كنت تدعي النبوة فقد خالفت فمااحدئت من هذا
الاذان الاساء من قيلك ولو كان في هذا خير كان اولى الناس به

الاننياء والرسل من قبلك فن اين لك صياح كصياح اليعير فا اج
هن صوت أؤلا اسمج مكنفر فانزل الله تعالى هذه الآية واازل

الفضل في الجارة
ورضواناايرضاه

1١5/0

اساب التزول)

من ولابة الييود فقال رسول الله صلى الله عليه وسل يا اباالحبباب
باتلية نه كن ولا اليوى على عسنادة يرن الضايت قرو كه را

فال قد قات فانزل الله تعالى قنيما ابباينا الذي امبوا.لا يدوا
الهود والتصارى اولياء بعضهم اولبا :عض الى قوله تعالى فتري
قومى فاعرض

الذين في فأومم مر يع عد اللهإن الي اعون م دفيدانم

علهم ماقلته فانّ يقواون مخثي ان تصيبنا دائرة البتقولاتمالى «9ناول 0
معهم وأزابوا على ورسوله لذن مر * قال جابر بن عبدالله  5عبد الله بن
كنت معهم فقال ظ سلام الى البى هلى الله عليه وسمل فقال يارسول الله ان قوماً من
ابيسلى الله عليه

وه والضين قد تادرو  5قونا واقناموا ان الا اليه

و شم لقد دخل

ولانستطيع محالسة اصحابك لبعد المنازل وش ميالق من البوودفنزلت

بوجه كافرو رج

هذه الااية فقراها عليه رسول الله م الله عليهوس فقال 0

بعقى غادر امن
سر حلرسول الله
سرح

الله وبرسوله وباؤم:ين اوياء .ونحو هذا قال الكلى وزادان

اشن الآية فى عن بن" ان اطلال رددات ا

ا

اعطى خائمه ساعالةة 093 0افليصلاة #ا ديرنا ابوبكرالقيميقال

فاستاقه تحرج
الخلون فى ابره اذبرنا عد الله بن مد بن حعفر قال <دثنا الكسين بن محمد عن

الي هريرة قال حدهنا عدالله بنعندالوهاب قال حدثنا حمد الاسود

عمرةالقضية وهي
العام السابع فسعع

انن عناجلمسدائب عن أي صاط عن أبن عار
ودب
عينجم
قال اقبل عبدالله بن سلام ومعه نفر من قومه قد آمنوا فقالوا

ارسول آلله إن منازلنا إسدة ولس نا عرولا ممداة وان ذا
رلأاونا امنابوالرلسهوله وصدقناه رفضونا و الواعلىآنفسهم ان لا
ي#السونا ولا بناك<ونابكوالماونا فشق ذلك علينا فقالطمالنى
عليه السلام انما وليكمالولرهسوله والذين آمنوا الآيه ثمان النى

و(اثاح واللنسوح 6

)11/

رحل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فاخر عنه الرجم ثمزني رحل
منسراة

الناس فاراد رحمه فاحال قوهمه دويه فقالوا لا يرجم

صاحينا حدى بحجيء بصاحكم فيرحمه فاصطاحوا على هذه العقوبة ينهم
فقال النبي دلى الله عليه وسلم فاني احكم بما في التوراة فامى بهما

فرحما قال الزهري فباغنا ان هذه الاية تزلت فبهم انا الزلنا التوراة
فيها هدى ونور كم با الندون الذين اسبلوا وكان الننى صلى الله
عليه وس هنهم قال معمر اخبرنيالزهري عن سام عن ابن عمر قال

ابت الخرام الى
قوله رضوانا هذا

ماسوح وباقيالابة

لح وسول الله دلى الله عليه وسلٍ حين امي ,رهما كلا رجا
رأتها بيددعنها ليقيهاالمجارةقولهعز وجل لوا ناحكم” 0

مها باية السيف

م |نَلأللهاليه قال ابن غباس ان جاعة من اليوودمنهم "كب

ذلك أن الخطيم

 1اسرد وعبدالله بن دوريا وشاس بن قيس قال بعضم ابعضاذهيوا

واحيةه تبرج ابن

ا الى تمد عله الصلاة والشلام العلنا .تنه عن" .ديئه فانواه

شر حبيل الكري

جاءالى رسول الله

فقالوا باشمد قد عرفت انا احار الهود وأششرافهم وانا ان اسعناك

أنبعنا اليود وأن مخالفونا وان يننا ويين قوم خصومة ونحا نهم
حضييحة
ر
جيسبنحونه
م
م٠لفعتاي0إمس

اليك فتتخى لنا عاهم وين نؤمن بك ونصدقك فابى ذلك رسول

فقال له با#خدد

ان را

اعىض على دسنك

الله صلى الله عليه وسل فاتزل الله تعالى فيهم م

عن بعض ما انزل اللهاليك قوله تعالى ف اانها الذير : اموا

فعر ض عذيه الدين

فال ارجع ان

222
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ت2222
س222
ص
ت222ش6
2ا2ل
ل
ت2ل
22ا
؟72

در |  0دوالتصارىأ وناءً 6قال عطية العوفي حاءعبادة
ابنالصامتفقال يارسول الله ان لي موالي من الود كثير عددهم

حاضر نصرهم واي ابوءالى الله ورسوله من ولاية هود وأوىالى
الله ورسوله فقال عبد الله بنابيالى رجل اخاف الدوائر وابلرااً
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الكندي قال  0000عن بن ء ساك ألله بن سلمان المضرخى قال

نا"

بن بن ابي شمةلقان الحديثا ابو معاوبة عن الاين عن عند
2
الله بن هملة عن الء

بن عأزب عن

النى دلى الله عليه0

اتلك
رحم عهودبا ويووديةثمقال ومنلبحكم

أنه

الله فأواك ك هم

لحكم بما انزل الله فأوائكهم الظالمون ومن لم
الكافرون ومن م

لقف

فوسورة #
الماءدة

حك بما انزل الله فأوائنكهم الفاسقون قال نزلت كلها في الكفار
بن ابيشيية قوله تعاللىعإدِنَأَنَْنَا التؤراة

اك

لت في المدية

اضت

اخيرنا خحمد بن عند الله بن حمدون قال اخيرنا اد .بن داب

زات بمحكة أو اسن :قال حدننا جمد ين مق ,قال حدما عبد الرزاى قال ستيار”
غيرها محتوي هن
مممر عن الزهري قال عدي رحل من مزينة وحن عند سود بن
المنسوخ على لسع

أبات اوطن#قوله

تعالى ي أايهاالذين
امنوا لاحاوا

المسيب عن ابي هريرةقال زنى رجل مالنبهود وامرأة قال بعضهم
لبعض اذه.وا بسنا الى ناا

النتى فانه " ى

مءعوث

لاخفيف ؤاذا افتانا

بفتيا دون الرحم قباناها و!*صحناها عند الله وقلنا فتيا ننيمن انبيائك

شعائر الله الىقوله

فانوا البى صلى الله عليه وسلم وهو حالس في المسحجد معاصكابه فقالوا

ا اشيدديئ ولا

ابا القاسم ما رى في رجل وامراة زنيا فليمكلءهما حتى الى بيت

القلاد هذا كم مدراسهم فقام على الياب فقا انه  5الله الذي انزل التوراة على

مومى ماجدون فاليتوراة على من زنى ااذاحصن قالوا يحمم ونجبه
ويحلد والحبيه ان حمل الزانيان علىامار وعَابل اقفهما ويطاف
مهما قال فلك

شاب ممم فا

سكتاط00

ني دلى الله عايه 41اله وسمم
ر :*| 30

0
فقال ل العث) فانانيحدفيالتوراة

رحل

'5

١

 (١والناخ

طعة

,بن

بيرق سارق

اا 1امش لفط

الدرع وقد مضت

قوله تعالى! 3ينا

قصته

| ٠الرسول لاد نك دين يسارعون 0
ابن اعد

0

ارط
لل

00
وال

برعا 5

حاد

4الآياتحدثنا
قال 00

الا رورديئ

الاحجتناغر اعيند الله بهنر عالنبراء بعنازب

ساعق

رثول الله صلى اللهعليه وال

وم

ها

بوزدع

شَوله الا من ناب
الآاية 3

الآبه

الرابعةوالعشرون
قوله اتقاكق أن

0
>#اودا فدعاهم فقَال أهكذا خدون يال راي في كتابكم قالوا
قالفدعا ر<لامن اي فقالانشدك اللهالذي انزلالتوراة على مومدى

النافقين فايلدرك

عليه السلام هكذا محدون حد الزاني كفتيابكم قال لا واولا انك الاسفل :ناكار

0:

1

ٍْ

نشدتى لم اخبرك مجد حد الزانى في صكتابنا الرحم ولكنه كثر في

اسنناء؛ فقال آلا

اشراقنا فكنا اذا أخذنا الشريف تركناء واذا أخذنًا الوضيع اقنا الذين نابواواصدوا
عليه الخد فقلنا تعالوا جتمع على شي ء ىه على الت والوضيع واعتكموا بل
فماعنا على الحمميم والخاد مكان الرحم فقال رول الله صلى الله

5

الى قوله نصيرا ثم

علبه و آلهوسم

اللومالى اول من  0امرك اذ 0

فرحم فانزل الأه شال

انها الرسول لازءك

قأم به

الذين سارعون

في

واخلصوا دمل
قاوئددك

مع

سيه
ين وفى
ممؤ
ال

الكفر الى قوله ان اوم هذا تخذوه بدولون اثنوا مدا فان اننا 5اخرى فالكمني
|المافة_ين فثنن
إأحميم واللد تحذوا بهوان افا بالرج فاذروا الى قوله تعالى
ومن لمبحكم يما انزل الله فأوائنك هم الكافرون قال في اليهود الى حي ا

قوله ومن لمنحكم بما انزل الله فأوانكهم الظالمون قال في اليهود
الى قوله ومن لبمحكم يما انزل الله فأوائك همالفاسقون قال في
الكنار

ليا رواه

5

00

دى

بحى 0

ع

أي معاوبها ؤيرناانو

عبد الله يخ ابياسحق قال اخيرنا ابواظيم امد بن مد
3
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الدية ابي النيعليه السلام ومعه ابو بكر و مر وعمان وعلٍ وطاة

ْ ١

ابن الاشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما فقالوا ياابا القامم قدان

||

لك :أن تابنا وتسألنا حاجة أعيلين حدق تيك ونيطنك الذى ازا
قوله فقد افترى

نجاسهو.واابه نجاء بعضهم عض وقالوا انكملتجمدوا مداأقرب

انما عظها وباية

مه الآن فن اظلهر على هذا البت فيطرح عليه >ذرة فبريحنا منه

النظلم

فقال عمر بن جحاش بنكمس انا فجاء الى رحا عظية طرحها عليه

دعا

وص #قوله تعالى

فامسك الله تعالى يده وحاء حبريل عليه السلام واخيره بذلك شرج
ان الله لايغفر ان
رسول الله ذلى اللهعليهو اله وس وازل الله تثالى هده الااية 6١
يشمرك به الىقوله

لجل

شدلا

تعالى5 5|#9راذا لَذينَيحاريوناللللهه0

ْ

صر
#اخبرنا انبو

يعدا * وقال احمد بن عبد الله امخلدى قال حدثنا ابو عمرو بن محسد قال اخيرنا
المفسرون أسطزها مس قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا سعيد بن اني عروبة
الله تعالى شوله
قعننادة عن انس ان رهطا من عكل وعرينة انوا رسول الله حلى |

والذين لايدعون

مع الله اها اخرٌ

ال عليه وس فقالوا يارسول الله انأكنااهل ضرع ومتكن اهل|||

ولا يداون النفس

ريف فاستوحمنا 'المدينة فامى طم رسول الله عليه السلام بذود ان

التى<رم الى قوله

مخرحوا فيها فليشربوا من البانها وابواطا فقتلوا راى رسول صلى الله

تعالى “واد فيه

عليه وس واستاقوا الذود فبعث رسولاللهعليهالسلام في آثارهم فاتى
 2ابذهم وارجاهم وثمل اعننهم فتركوا في الحرة حتى مانوا
هم

مهانا ثمأستنى

لىحاطقمال كانه د كو كاان هد الأ زات فبهم انما جزاء

اليا الله ورسوله ويسعون في :الارض :فسادا لاخر الآية
رواه مسم عن عبيد الاعلى عن سعيد الى قول قنادة قوله تعالى

والسارقْوالسارص  0ايما 4قال الكلي نزات

(والنامخ والمنسوخ)
0 0

5

11

0055

خرن موت رو جد بن اد

ين حمق

قال اخيرنا ابو على الفقيه قال اذيرنا ابو لابه عمد بانلمهدى

الى قال حدما عمار بانلحسن قال حدثنا سلة بن الفضل قال
خدثنا محمد بن اسحق عن عمر بن عببد عن امسن اللصري عن

حابر بن عند الله الانصارى ان رجلا من محارب َال له غور بن
الحرث قال لقومه من غطفان ومحارب الا اقتل لكم مدا قالوا نم
وكف تله قال اقتك به قال فاقبل الى  9ل الله صلى الله عليه وس
وهو حالس وسيفه فى ححره ذقال ياد انظر الى سيفك هذا قالنم

وحدهه أنهناظرارن
عباس

فقَال

من

ابن لك انهاحكمة

فقال ابن عباس

فاخذه فاستلهثمجعل هزه وهم به فكيته اللهعنوجل ثمقال ياعممد

مانخافنى قال لا قال الاخافني وني يدى السيف قال ينعن الله منك
ثامالهمسديف ورده ارلسىول الله صلى الله عليه وسم فانزل الله
تعالى  0ثنمة الله علكم اذ هم قوم ان ببسطوا االيكمديهم *
اخبرنا احمد بن ابراههم التعابيقال اخبرنا عبدالله بنحامد قالاخبرنا
اد بن عد بن ادن قالحدثنا عمد بن يحى قال حدثنا عبد

الرزاق عن متم عن الزهرى عن ابى سملة عن جابر ان رسول ال
صلى الله عليه وس

ف  1دشن ]ناض'ق“النضاء يتتظلون نا

فعلق الى صلى الله عليه وس سلاحه على شجرة خاءاعمابي الصسيف

رسول الله كل اله عليه وم نماقبلل عليه فقال .ن ينك منى قال
الله قال ذالكاعرابي تيناو ثثلانا اليد اللمعايه وسلمشول الله

فشام الاعرابي السيف فدطا الى عليه السلام اصحابه فاخيرهم خبر
الاعرابي وهو جالس الى جنيه لميعاقبه وقال مجاهد والكبي وعكرمة
قل رحل من اكاب رسول الله دلى الله عليه وس رجلين من ببى

 7وبين النى عليه السلام وبين قومهما موادعة خاء قومهما يطلبون
لمم

فقال اميرااؤٌ منين

0

اهلاله تعمالى
 لين  2شلهاو أن بعدها في

النغلم #قو لهتعالى

ان الله لايغفر ان

شرك به ويغفر
مادون ذلك الى

550
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انفسرون شرح هذه القصة قالوا قال ابو راقع جاء جبريل عليه

|

مدخل
قي
السلام الى ١:نبىصلى اللهعليه وسسل واستأذن عليهه فأذن له

ل ل

اللهصلى الله عليهعم فقال قد أذنا لك بارسول الله

االجل ينا فيه نور وا ا
لكن
ال جل ر1سول اله ول

فذق عكةنائز لالله فنظروا فاذا في بعض بوتهم جرو قال ابو رافع فامرني ان لا أدع

تعالى فنهذهالاب كلمابالمديئة الا قدلتهحتى بلغت العوالي فاذا امسأةعندها كلب حرسها
ىلى الله عليه وس فاحيرته فامسني بشتله
ك
واجمع المفسرون فرحا 2أت اله
من

الصىاءة

والتانين على 0

الله بن عباس
وعبد الله بن مر

رت الى الكلت فقتلة فلا اس وول الله فسل الا 0ذا

فىقالوا يارسيّول الله ماذا بحل لنا من عذء الامة الى تتلا كا
يقر اه سل اللهعليهوسلمفائزل الله تعالى هذه الآ.ة فلا دكت
أذن رسول الله صلىالله 0

في اقتناء الكلاب القتي تفع ها

نا قال أو القاسم

لب اليكل والماوار
كتل
لن ي
اوام
وني عن امساكمالانفع نهمها
وما يضر ويؤذي ودفع القتل عما سواها ومالااضرر فيه و*قال

المؤالف رجه الله

سعيد بن حير تزلت هذه الاية في عدي بنحاتم وزيد بنالمهابل

والدليل على هذا

الطائيين وهو .زيد اليل الذي سماه رسول الله صلى اللهعليه وسلم

لواف الوعد

زيد اير فقرالاسيوال الله انا قوم نصيد بالكلاب والبزاة نفكالاب
دلرع وال حورية تالشنن القر وار واللظام ار اا
ا

ة
منبا
كلا ا
حماقا
فانه

فيها * #وروىأمير

المؤمنين علي بن
ابيطااب 11م الله

مايدرك ذكائه ومئه مابشّل فلا يدرك ذكانه وقدحرم الله الميته ا ذا

ت
لمها
ف لا
بحن

”

الوك

يعنيالذبائحوما علم من |للوارح إعفى

ا

الطسات
00

الطبرقوله ال« ؟ أ أي

وهي 00
نمه أ علكم |اذ م زم أن 1
ا

الكم
ي

و(الناخ والنسوح ©

)(1١1

آية كفتيابكم اوعلينا معشر اليهود نزلت لاتمخذنا ذلك اليوم عدا
فقال اي آبة هي قال اليوم أكلت لكم ديتكم واءمتعا حك نمتي
فقال عمر والله انى لاعل اليوم الذي نزاتفيهعلى رسول الله صلى الله
عليه و اله وس والساعة ":تي تزاتفماعلى رسول اللهصلى الله عليه
 0لهوسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعةرواه البضخاري علنأسن

عليم سبيلا دح

أبن صباح ورواه ملم عن عبد بن جيد كلاها عن جعفر بن عون

ذلك شوله عن

#اخبر نالا ك ابوعيد الرحمن الشاذياخي قال اخبرنا تاقد بن احمدقال
اخبرنا اللسن بن ممد بن مصعب قال حدثنا يحى بن حكيم قال

وجل براءة من

حدمنا ابو قتسة قال حدئنا ماد عن عباد  0يان قال قرذا
ابن عباس هده

الآاية ومعه مودي

ايوم لكل

لل ورسويلم ال

الذين عاهدم من

المشمركين الآيةب*

١لكديك واجمت الات ال كه

عل ا يت م الاسلام دين فقال اليودي لو نزلت هذه

والعشرون قوله

علينا فييوملاذناء عبدا فقال ابن عباس فانها نزلتفيعيدين اتفقا تعالى ومن شتل

ف يومواح يدوم حمعة وافق ذلك بومعرفة قوله « يسأثوتك
مذ حلي"

الاية اخبرناابو بكر الخارثي قال اخبرنا ابوالشج

3

مع_را

اوه جهنمخالدا
الآنة وذلك

ان

الحافظ قال حدثنا ابو بحى قالحدما شيك إن عنان :قال عحادبرا

مقس بنأسىيان

الحكيم عن سلى ا رافع عن ابي رافع قال اضرني رسول الله دسلى

ابضهاد حا
الدية ثمارتد كافرا

نقمقاع بن ان فلل تالا
ابي زاءدة عن موءي بعنبيدة عن ابان بن صال ع ال
اللعهليهوسلٍبقتلالكلاب فقال الناس يارسول الله ما احللناهن
هذه الامة التى اميت بقتلها فاتزل الله تعالى هذه الآية وهي

سألونك ماذاأحل طم قل أحل لاكلمطببات وماعلتماملنموارح
مكليين الك ارعد جيه عنابيبكرة 0
جمد بن سادان عن .يه_لى بن منصور عن ابن ابىرَابِدَة وذكر

608
)١0
»0ء:
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 7اسان ارول

الصلاة وايتاء الزكاة فقال حسنالا ان ليامساءلانقطم امسا دوتهم |
د لى الله عليه و الدوسي قاللاكابه
له
سيو آنى بهموقد كان الي
ولعلي َس

بدخل ع ثم رجل 5
قال رسول

بلسانشيطان ثم خرج دن عنده فلا خرج

1

لعةى غادر

:

ألله عليه السلام لقّد دخل

بوحه كافر 1

وما الرحل  80 1 5المدسة فأستاقه 0

“جرواعنه فل

ناية السيف *

لولة اأطادية
والعشرون قوله

1

1

ِ

فا جعل اللهلكم

عليهم سييلا ع

:

بيه حجاج

حمدينة
سر ال
المامة فقَال لأكاءه  1اليمواكاءه كاذققدل هديامن

.

0

واهدئ الى الكمة فلا  70طاءه از الله 4ياأيهاالذين

7

1
١

اا

هر يدما اسه
لامحلواشعار الل ب

1

ْ

تعالى -صحدون

وفال زيد بن

آخرين الآيةشخ

بالحدإبدة 0

ايضا باية السيف

كن بريدوناعره
باسمن المشر

0-

ع نالسدت وقد 0تدذلك عايهم مرهم
فقَال حاب رسو

1

لالله لاا

ا*لآية الثانية
والشرون قوله الحرامولا اطدى ولاالقلاد ولا آمين البت اراامأىولاتستدوا علق
نصد هؤلا 43صدناأكها مم فائزل الله تعالى لانحاوا  3اللهولا الشير

تعالى فان كان هن
قوم يدو

لم

هؤلاء العار ان صد

 (0أل

أحا.عم قوله ان

أكننت

ْ

1

وهو مؤمن الى كم  > 60-1الايد نزات هذه الآبة يوم القسة و 00
قوله تعالى ما

جل الل اكم

عرفة بعد العصر فحيحة الوداع سنة عشر والني دلىاللهعلبيه وس
بعرفات على ناقته العضاء#اخيرنا عد الرمن بن حمدان العدل قال
اذيرنا امد بن جعفر القطبعي قالحدتنا عبد الله بن احمد بحنثيل

قال حدني ابي قال حدثنا جعفر بعنون
عن

قبس

بن حاتم عن

طارق

بن شهاب

قال اخيرني أب
مويس

قال حاء رجل

من الهود

ن ||
0
مااللزويمن اللاشر
اير
دفققااليلا..أم
عننهف
غ
لهه
شىاللل
بَط
نالطاابب ر
با
لىىعممرنبنن
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( والناخوالنسوخ ©

دنكم ولا سولوا على اللاهلا الحق الآاية#قوله عاك «انيستتكف

المسيعم© الآآية قال الكابي ان وفد هران قالواياحمد تعيب صاحبنا
قال ومن صاحكم قالوا عيسى قال واي شي أقول فيه قالواتقول انه
عبد الله ورسوله فقال طم انه لبس بعار لعسىان يكون عبدا لله قالوا
70
ا7ا-05-7070

« يَستكتونك قلأله نيكم فيالكلالة  4الآية* اخبرنا
ا

0

75
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--

جلحو
ابو عد الرحمن بن أبىجام كان حدمة رافل بن اليد قا

قرو2ا
ا ع
ل0ة اكال
020

عنم
فأعرض
منسوخ
ه_ذا
و كل على ألله
هذا

اين ا

5

ب

وصعب

قال ل

 3م

بن حكيم قال ا

ابن

أبيعدي ع ن هشام بن عند الله عن اق الزبير ع  00قالاشكيت
قدخذل

علي رسول

الله دلى ألله عليه وم

وعندي

0

2
انذوكات *:

بحم سخ

الملنسوخ ايه
اليف *

الابه

التاسعةعشرةقوله

تعالى فقاتل في

كهللاف
فقلت الشطر قال اجلس ثحمرج فتركني قال ثمدخل  1قال شيل الل
ياحابر انى لا اراك يموت فى وحعك هذا ان الله قد اتزل فين الذي الآ فيك مع
و انك الثلثين وكان حابر ,سول 'زات هذه الآيةق يسفتو نك قل

الله يفتكم في الكلالة

يه السيف *
قوله باك الا
الذين يصلون الى

©ورة المائدة يه
س

قوم بكم وبنهم
اه

2

0

قوله تعلالاى:ت8حلوا شعائر |للها©لآية قال ابن عباس نزلت في

النطيم وامعه شريح بن ضابليعكندي الى النىصلى الله عليه و الهوسس
من المامة الى المديئة تحاف حرله خارج المدينة ودخل وحده على النى
عليه السلامفقال الا تمدعو الناسقال الى شبادة ان لاله الا الله واقام

050
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* قولهتعالى  3ايها الَذِينَا
ع

الاي روي

ا
احتهم الى

2
أسباط -0ن

ونواقوّامينَ القسط »

ود

السدي قال ات

َي وفكقير وكان صلقة

م

فيالنى دلى للهعليهوس

الفقير ا

ان الفقير لابظم

ايرفقلال بأالدين
ان 90له 4الا ان بهولك لنني واولفق
المتفرقون صَارت ْ

فى

اق
سورة
اسة

الوبة
طا

وي

اموا آومثروَابساوهلدِ #

هقماول»ه 5و

هد ماسرو

مت

اه

الآية قالالكاىنزات فيعبد الله بنسلاءواسد واسيد ابنىكعب وثعلية

قتوعلاهلىوما كان
لامؤٌمنينان,نفر وأ

كافة

الاية 3

الله الابفة
عشرة قوله تعالى

من بطع الرسول
فقد اطاع الله

هذا عم ومن

2

بك وبكتابك وعوسى والتوراة وعزير ونكفر با سواه املنكتب
2

والرسيل قازل الله تعالى ساه الابهلك

0

 9لايح الله

بالسوءمن العَؤلي»الآية قال مجاهد اضنيفا تت قوعا اناا

آراء انتكاهرقنرزلت هذه الآية رخدة :فى ان يكو » قوله تعالى

ا ألك أهل الكتاب أن دل عل "كتَانً 6الآيةتزلت

ولا ارْسلناك في المهود قالوا للنبي>لى اللدعايه وس ان كنت سافاجابكتاب له ا
لففظا
ا
نةسحات بلاسبيف
الآية الثامئة سهد عال لك ؟ الآية قال الكلىان رؤساءاهل مك انوا
رسولاللهدلى الله عليه وسلفقالوا سألنا عنك اليهود فزعموا انهم لا
بعر فونكفأتنا يعشنبدلك انالاللهبيمنشكارسولا قنزاتهنقهالا بة لكن

#القاو لتعهالى  8لكن الله
»هذد
ةالى
بهتع
المماء كبأأهتىموشى فانزل الل

الله يشبد  #قوله تعالى « لاتتلوا في دبتكم'  4الآية .نزلت فى
طوواامئمم.ممءن التص االتصاررىى-ي حان قالو|عدودوىاابءءن الله فائزل الله تعالى لاتخلوا ويي

1/؟)١

( والناخ والمنسوخ)

استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسل فاتزل الله تعالى هذه الآية
ويستفتونك في النساء قل الله يفتكم فيون وما يتلى عليكم فى الكتاب
الآابة قالت والذي ينل علييم في الكتاب الآية الاولى التي قال فيها

وان خفتم آلا تفسطوا فى اليتائى قالت عائشة رضي الله عنها وقال

الله تعالى في الآية الاخرى وترغيون ان تكدوهن رغبة احد؟ عن
ننه الي تكون في جره حين تكون قليلة المال واعممال فهوا ان
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بم قال “002في لعقوب الدورقي 

قال حدسا هشيم قال اذيرنا حصين قال حدمنا ابو ظبيان قال “معت

اسامة بن زيد بن حارثةيحدث قال بعثنا اللصبليى اللهعليهوسلٍالى
حرقة بن جهينة فصعنا القوم فهزمناهم قالولحقتانا ورجل ءن
الانصار رجلا منهم فلا غشيناه قال لاله الا الله قال فكف عنه
الانصاري فطينته برجي فةتلته فلا قدمنا بلغ ذلكالنبي علياهلسلام

لانبههوم اطاكل

كال اسايق اكت بعد ما قال لااله الا الله قات بارسول الله اما كان

تر حواانيراكوا

متعوذا قال اقتلته بعد ماقال لاله الا الله قال فا زال بكررها على حت

الاعمى والاعرج
والررض ثمقالوا

ول*ه تعالى وكنما
تنيت انيلم أكن اسلت قبل ذلك القيوم

ا

لا التاعدون من الْمؤْمنِينَ  الآية  #احبرنا ابوغيان سمقن أن كم

ينظر الى اطارب
الطعام اي لا

داثلنا
المؤذن قال اخبرئا جدي قال اخبرنا محمد بن امدق الدمراحج ق

بتكن في الس | |.

حمد بن ميد الرازى قال حدينا سلمة بن الفضل عن عمد بن ا“ق
ن :الزهري عن سبل بن سعد

فيمنى باكله وان

كلي
مك ال
القاعدون*٠.ن

عن ىوان بن الحكم عن زيد بن

عند البهيحلىاللهعلدو حين نزاتعليه لاستوي
المؤين والحاهدود

ف سييل اللهوم 0

أولي

الضرر فقال ابن اممكتوم كيف وانا اعمى لاابصر قال زيد فتغثى |

الني صلى الله عليه وسسم في مجاسه الوحجي فاتك على نفذي ذوالذي”
يىت
خذيشحق
نفبى بيده لقد نقل على نخ

ان يرضها ثمسرىعنه فقال

لوفقم
6

3

ذتال بارسول

الله اغا قاطا متعو ذاقال ؤهلا قت

ن
ع ٠

فامدلتنظر

1كاذب قال قاتت اع ذلك يارسول الله قال ويك انك

5 0 ١
 ١ذلك انما بين لسانه قال
00اثلقائل ان مات فدفن

قاثلمعادوا لخفروالوهأمكنوقوه
احج وقد وضع ال جىنب قبره

فاصج وقد وضع السك كار تون او تاولا للررلوه أن الأرض
لاتقبله القوه في بعض تلك الشعاب قال وانزل الله تعالى هذه الااية المؤّمئين عند قوله
' |أأقال الدن أن الارض حسمن هو شر منه ولكن وعظ القومأن والذن هدك
حرعها فى سورة

الاهودوا» اخبرنا ابو ناضرمد بن مد المرّى قال الخيرنا عسدالله
ان مد بن بطة قال الخيرنا ابو القاسم البغوي قال تحدننا سعيد بن
افلأنوي قال حدتي :الى قال حدما عمد بن اسق ويزيد بن
 5الله ببن سيط عن القعقاع بن عبد الله بن ابي حدرد عن ابيه
قباعلثنا رسول الله ضلى الله عليه وسل فيسوانة إلى اضم قبل

ال فك قال شن ينا عاص بن الاضط الاش انا محية

لفروجهم حافظون
الآ على ازواجهم
او ها 10

اعالى طني د
ملومين الى قوله
كولت
كاك “قا

العادون

هم

ثلاث

الاسلام .فرْعنًا عنة وحمل عليه و بن جثامة لشمركان بنه وبينه في آنات متحي ال

الجاهلية فقتله واستلب بعيرا له ووطاء ومبّيعاًكان له قال ذانمنا شاتا تال ولاه
الى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاخبرناه بخيره فانزل الله تعالى ليهاو 0
ينا الذين أمنوا اذا ضريم فسيبل الله قتيينوا الى آخر الااية قولة تعالى يأأما
* وقال السدي بعث رسول الله صبى الله عليه وسم اسامة بن زيد

على سرية فاتي مرداس بن نمك الشعري فقتله وكان من اهل فدله
ل  1قومه غيره وكان شَول لااله الا الله عمد رسول الله
ويسم عليهمقالاسامة كلا قدمت على رسول اللهدلىالله عليه وس
اذيره فقال قتلت ر<لا دول لااله الا الله فقلت يارسول الله اا

نعوذ من القتل فقال كيف انت اذا خاصعك يوم القيامة بلااله الا الله

الذين آمنوا لا

تأكوا اموالكم

8؟)11
هدم

(ات الزول)
م

|

مذ بن عاد قال حدثا سفيان عن رو عن عطاء عن ابن عباس |
قال لحق المسلون رجلا فيعنية له فقال السلام عليحكم فقتلوه ظ

واخذوا عنيته زات هذه الاية ونلوالوا ان التى السلام لست

مِوفنا سَغون عرض الماة ,الدنيا تلك العنية رواء الخاري عن عل
الات
روو بمحنجبد قال حدسا جمد بن
م اب
عرنا
لكم هذهالتعة الا واخيرنا العمل قال اخي
ابن عبد الله وروآه مس عن إلىبكربن الى شيبة كلاها عن سفيان

وان الله ورسوله
قد

حرماها

لا فلتلع
الشاهد نكم

الغائب فسخ هذه

إلآنة ذكر ميراث

امسن بن الذايل قال حدثنا ابو حكريب قال حدثنا عبد الله عن

اسرايل عن مماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مس رجل من سليم
وله وس ومعه غم
على نفر من اصحاب رسول اللهصلى الله عليه ا

فسل عليهم ققالوا ماسم عليكم الا ليتعوذ منكم فقاموا اليه فقتلوه
واخذوا عقه وانوا بها رول الله صلىالله عليه وس فائزل التلعهالى

الربع والثمن وم بأيها الذين آمنوا اذا ضريّم فيسبيل الله فثبتوا  #اخبرنا ابو بكر

يكن طا نصيب

الاصفهاني قال اخبرنا ابو الشخ الحافظ قال اخيرنا ابو على الرازي

في ذلك ونحرتها قال حدثنا سهل بن عمْان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جبير بن
موصع

حرمان

| الربع “:والشمن

ابي عمرو عن سعيد بن حير قال خرج المقداد بن الاسود فيسرية

فروا برل في غَنهة له فارادوا قله فقال لاله الا الله فقتله المقداد
وقال هذا ابن
اكرين الشافعي

فقيل له أقتلته وقدقال لاله الا الله فوهيوامهنله وماله فلا قدموا

ذوا داك لد فلت ا
رحمة الله عليه عل رسولالله صلىاللهعليهوآلهوس ك

الذين آمنوا اذا ضرم في سيل الله فتنبتوا وقال المحسن ان أصعاب

الني عليه السلام خرحبوا يطوفونفلقوا اللشركن فهزموهم فشد منهم
رجل فتنعه وجل "من المسإين وآراد متاعه فلا غشيهالألسنان قال
اني مسييمسي فكذبه تماوحرهاك:ان فقلهواخذمتاعه وكانقايلا فرفع
ذلك الى رسول الله صلىاللهعليه وسلم فقال قتلته بعد مازعم انه

7

(واناخوالنبوع).١ . (1/؟)1
ق
له فل عليه حبريل علييهه السلام شوله

ل
شان
وماكان و من

مؤْمنا الا خطأ قوله تعالى هوومن تلل مؤمناسنا > الآاية
تر 6

6

قااللكلىعن ابىصا نعابن عباسان مقدس بضبنابةوجداخاههشام
ابنضابة قتيلا في بنى النجار وكان مسا ذارتىسول الله صلى الله عليه

وس فذكر له ذلك فارسل رسول الله عليه السلام معه' رسولا من

فاتوهنأجورهن

نى فهد فقال له ائت بن النجار فاقرمم السلام وقل هم ان رسول

فريضه وذلك أن .

الله لى الله عليه وس يأمسكوان علم قاتلهشام بن ضيابة انتدفعوه

رسول الله دلى

الى اخيه فيقتص منه وان لمنعلوا له قتيلا ان تدفعوا اليه ديته فابلغهم
الفهدي ذلك عن اللنيصلى الله عليه وسلم فقالوا “ععا وطاعة لله

الله عليه وسام

زلا امد

د

أنقارء" .فشكا

ولرسوله والله مانم قلاهتلا ولك نودي اليه ديته قاعطوه مانةمن
الابل ثمانصرفا راجعين نحو المدينة وينهماوين المدينة قريب فانى استمتموا من
الشيطان مقيسا فوسوس اليه فقال اي شيء صنمت ثقبل دية اذيك هؤلاء النساءفكان
فيه اليهالءز يفال

ذا عاك سنة اقل الذي مك فكون فين مكان < 5

وفضل

الدية ففعل مقيس ذلك فرعي الفهدى ل#خرة فشدخ رأسه ثمركب

ايام ولاء بعد كا
تزل حبر 0

بعيرا منها وساق بقيهاراجعا الى مككاةفرا وجعل يول في شعره
قتلت به فهراً وحمات عقله

ذلك

مدءة ثالثة

مّعة النساء واكل

* سراة بني النمجار ارباب فارع

لماسلزيارلاهلية*

واذرقار واضطوين مو سل] ٠ +وكنبٌ الى الاوثان اولراجع قال النى صلى الله
لت عدف الادومن بقتل مؤمناً متمداالاية ثماهدر النى عليه
السلام دمه يوم قح مك 3فادركه الناس بالسوق فقتاوه قوله 2ا
ين آم 5

فوا  #اخيرنا ابو

 005قال حدثنا
 ٍ 1 5 0ب اعد ان ا بن عبد
السمتتمما

عايه 0

ابي

01

وزساب التزول ©

وهو ياريلداسلام فلقيهعياش

١

بن أبي ربرع ةة واحرث بريد الاسلام

وعباش لابشعر فتتله فازل الله تعالى وما لكامنوّمن ان شتل مؤمنا

الا خطأ الآبة وشرح الكلى هذه القصة فقال ان عياش بناني رسعة
لخروى اسل وخاف ان يظهر اسلامه ترج هاربا الى المدينة

وقالتمعناها لكن فقدمها ثم انى الما من اطامها أمحصن فيهفجزعتامه جز عاشديدا
ما قد ساف ققد

وقالت لابنها ابي جهل والحرث بهنشام وها لامه لايظاني سقف

عفوت عنه* ومن

بدت ولا اذوق طعاماولا شرابا حتىتأتوني به تخرحاني طلبهعع

قال اها منسوخة
قال يكون معناها

معهم الحرث بن زيد بانبي انسة بحىانوا المديتة فليو عاق ا

العا قد سلف
فائزلوا عنه وعلى
هذاالعمل* الا ءة

التاسعة قوله تعالى

في الاطم فقالا له اتزل فان امك لم يؤوها سةف بإببعدك وقد
جلك  1عله

شرايا بق '6

الهاولك الله عليناآن 0

نكرهك على شى* ولا حول بيدئيك ونبيكنفلا ذكرا له جزعأمه
واوثمًا له نزل اليم فاخرجوه من المديئةواوثقوه بنسع وخلده كل

وان مجمعوا بين واحد منهم مانة جإدة ثمقدموا به على امه فقالت والله لااحلك من
الاختين ثماستثنى وثاقك حت تكفر باالمذينتبه ثمتركوه موثعًا في الثمس واعطاهم
شوله تعالى الا ما عض الذي أرادوا :ذاناء اطرث إن ريد وقال عا واه ل 0
قد ساف #الااءة
الذي كنت عله هدى لقد تركت الهدى وانكان ضلالة لقد كنت
العاشرة قولتهعالى
عليها ففضب عياش هن مقاله وقال والله لا القاك خاليا الا قتلتك ثم

في «تعة النساء فما
استمتعتم به مون

ان عماشا اسم بعد ذلاك وها<ر الى رسول الله ذلى اللهعليه وسلم
نزوو

رم

ساد

وعاعر الا

ولس عياش يومد

 000ولم بشعر باسلامه فبينا هو يسير بظهر قا أذلتى الحرث
ابن زيد فلا  1حمل عايه فْقَمَلهِ فقال الناس اي شي" صئعت أنه قد

اسم فرجع عراش الىرسول الله صلىاللهعليهوسلمفقاليارسولالله
كان عن أعس ي واص الحرث ماقد علت وانىلماشعر بأسالامه حان

( والنامخ والمنسوخ»

(06؟)١

 5قأل حدثنا اسود بن عاص قال .حدثنا اد بن “لمة عن حمد بن

امدق يعزنيد بن عبد الله بن قسيط عن أَنىسلة بن عبد الرحمن
لةان قوما من اليرت اتوارنول الله صيل آله غلة وس
فاسلوا واصابوا وباء المديئة وحاها فكارسوها نشر-وا من المدنة

فاستقبلهم نفر .امسنماب رسول الله صلىاللهعليهوس فقالوا مالكم
رسول

ابيتمتالا 3ولا

رجعم فقالوا اصابنا وباء المديئة فاجتويناها فقالوامالكم في

اسوة فال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لمينافقوا هممسللون فازل الله

الذين عونو وهم

تعالى ها لكم في المنافقين فتتين والله اركسم بكمساوا الآية وقال

مجاهد في هذه الآية هم قوم خر<وا من مكة حتى حاوًا المديئة
يزسمونامهم مهاجرون ثمارندوا بذعلكدفاستاذنوا النى عليه السلام

الى مكة ايأنوا ببضائم

لهم امجرون فيها فاحتاف فهم أاؤمنون فقائل

كما ا وكات
اعتد ا طم عذاياً

الما فسخت

في

اهلالث و شيت

حكمة في اهل

سول هم منافقون وقائل ول هم مؤمنون فبين الله تعالى نشاقهم الاعان * #الآنة
 9الثامئة قوله تعالى
67
1
2002
5
5
00
٠.
٠.
وائزلهذه الا يقواصبَمّلهم فيقوله فإنتولوا حدوهم
02

1

وَاقدّلوهم

7-2

حيث وَجدموهم نجاوًا ببضائمهم يريدون هلال بن عويم تكح اباؤكم من
ام

وسنّه وبين الى دلى الله عليه وم ل

وهو

الذي حصر

صدره ان يقائل اللؤمنين فرفع عانلهقمتل يقوله تمالى الا الذين
ًل
نمؤّمنأن يكل مؤمنا |
يصلون الىقوم الآابة قولهَ ##م كآ ل

خطأي اخبرنا ابو عبد الله بن ابي ا“حق قال اخيرنا ابو عمرو بن
ا قال
حدثنا ابو  5ابرهيم بن عند الله بن ححاج قال حدثنا

ماد قال اخبرنا مد بن اق عن عبد الرحمن بن القاسم عن

ابيه ان الحارث بن زيد كان شديدا على الني صلي الله عليه وسلٍ نجاء

النساء الا ما قد
ساف

للباس

اقاويل * #قالت
طائفة ص محكمة

(5؟)0

(اسبابالتزول)

الى المديئة وأصهم الله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق
عليهم فاتزل الله تعالى هذءالآية*اخبرناسعيد بن عمد بن احمد العدل
قال اذيرنا ابو مرو بنحبان قال اخيرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا
محمد بن على قال مععت ابيشول اخيرنا الكسين بن واقد عن عرو
مومه *ّ #م ل

ابن دنار عن عكرمة 'عن' ابن غيناس أن عبد الرنمن وكاب اا

الله عليه وسام
كلاكانقل الموت

الى الذين قبل طكمفوا ايديكم * قوله تعالى  5 9+تحكونوا

فهو قريب فكان

يدرفك نوم ©* قال ابن عباس فريواية ابيصالعلامساتشهد

خيره في هده

الله من المسلين من استشهد يوم احد قال المنافقون الذين مخلفوا

لكام الى البى صلى الله عليه وسم ك 3فقالوا يان اللهكنافيعن وحن
يتوبون من قريب مشركون فلا امنا صرنا أذلة فقال انيأمرت بالعفو فلا تقائلوا القوم
فقال الي على
فنا حول الل الى المديئة امه بالقتال قكفوا فانزل الله تعالى ألمتر

الآية عاما * م

احصوا للتوبة في
الايقالت بعد ها

عن المهاد لكوان اعذواتا الذين قتلوا عندئا ما مانوا وما قتلوا فائزل

لله هتذعءااللىآ.يةقوله تعاللى عد قتالَك' فيلأمنافتين فكنين د

ل أهل المميصضة الآية#اخيرناشحمد بن ابراهيم بن مد بن يي قال عدت الور
فقالتعالىولست

القوبة

للذين

يعملون السيئات
دق

اذا حضر

اسععيل بن مجيد قالحدثنا بوسف بن يعقوب

القاضي قال حدثنا

حمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عدي بن 'ابت عن عبد الله

ابن يزيد بن ثابت ان قوماً خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه
وس الى احد فرجعوا فاختاف فم المساون فقالت فرقة تلم
وقالت فرقة لالقتليم فنزات هذه الااية رواه الخاري عن بندار عن |

غندر ورواه مسلمعنعبداللهبن معاذ عن اكبيلهاها عن شعبة *
اذيرنا عند ارلحمن بن حمدان العدل قال اخسيرنا ابو  6امد بن
جعفر بن مالك قال عخدثنا عيد الله بن أحمد  00حئثيل قال حدثني

إلى

عبسالدة عن مندور بن عن

هدمر وق قال قال احاب

رسول

الله

ما ينبني لا ان تفاارلقكدنفيا فاننك اذا فارقتنا رفمت فوقنا فانزل الله
الال

ودن

بطع الله والردول
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من ناب قبل مونه
جمعة قبل الله
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فقهر عونا وحن وانم البوم اخوة ودنا م

واحد لسن كم

علينا فضل فقال المنافقون انطلقوا الى ابي بردة الكاهن الاسلي وقال
المسلون لابلالى اإندىلى الله عليبهه وسلمفابي المنافقون وانطلقوا

الى ابي بردة لتحكمبينهم فقان أعظهوااللقمة يمني الرشوة فقالوا لك
لنرة أوسق قال لا بل:هاءة وسق دجيفاني اخات ان قرت الاضيري

اقوى وحلنه فها

قتلتني قريظة وان فرت القريظي قتاني التضيرفابوا ان يعطوه فوق
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شر اوسق واى ان تحكم بينهم فانزل الله تعالشهذه الآية فدعا النى
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دلى الله عايه وس كاعن اسمالى الاسلام فابى فانصرف
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لى اللهعله وم لابنه ادركا اب م فانهحاانوز عقبةكذا لميسم
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ابي قال حدثنا ابو المان قال حدثنا شعرس عانلزهري قال اخبر بي

 ١عروة بن الزبير عن اسه انه كان محدث أنه خاصم رحلا منالا نصار

قدشبد بدرا الى النى صلى للهعليهوسلمفيشراج الخرةكانا سةبان

بها كلاما فقال الني صلى الله عليه وسلم للزبير اسق ثمارسل الى

| جارك فغضب الانصاري وقال يارسول الله أن كان ابن عمتك فتلون

وحه رسول الله صلىاللهعليهوس ثمقال للزببراسق ثم احبس الماءحق

"| يرجع ال اىلجدرفاستوفي رسول الله صلى اللهعليهوسلملازبير حقه
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الى قوله وإسلوناساما وقال الكلى عن ابي صا عن ابن عباس |||
زات في راجللممننافقين كان ببنه وبين بودي خصومه فقالاليودى

انطلق با ال مد وقال النائق بل ثاى كن إن الأشر ف وه
الذى مهاه الله تعالى الطاغوت ذانى البهوديالا أن يخاصمه الىرسول
الله صلى الله عليه وس فيا رأى المنافقذلك الى" شه الى رضول ال

اليه القسفور
الثور وه الزانية

صلى الله عليه وس فاختصما اليه فقضى رسول الله صلى الله علهوس

والزايناح<_لدوا

دق با ترجامن عبو اانه الاق قال مطلق ار
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الخطاب فاقلا الى عمر فقال الهيودي |اخننصا أناوهذا الى #دفقغى
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أذلك قال نفقعال هما رويدا حتىاخرج
منسوخ بالكتاب معه فلقالل عنمارفق ك
وعلىهةذه الاية

للرضية :لقئلن اليكما فدخل عر واخذ السف فاشقل عليه ثمخرج الهما وضرب
زنك بدا به النافق حتى برد وقال هكذا اقذيانلم يرض بضاء الله وقضاء
الله سبحانه .و تعالى

رسوله وهرب اليهودى ونزلت هذه الآية وقال جبريل عالليسهلام
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امذرا قئلوجل من بانلينضير رجلا ءن قريظةلم
| السرقة» الطيواب مانةوسقمونك
عن ذلك أن فعل
الرجل في السرقة

شل بوهاعطى ديته ستّين  1من كر وكانتالنذير حلفاء الاوس

وكانوا كبر واشرف من قيرظة ومم حلفاء الزرج فقتل رجل هن

النضير رجلا من قريظة واحنتعوا فيذلك فقالت بنو النضير انا وام

إصطينا في الواهلية على ان يقتل متكم ولاتقتلوا منا وعلّ ان ديتكم
نون وسقاً_والوسق ستون صاعا وديتنا هبهوسق نحن نعطيكم ذلك

فقالتالخررج هذا شىء كام فعلقوه في الجاهلية لانكم كثزتم وقللنا
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بردة الاسليكاهناً يقضي بين اليرود فهايتنافرون اليه فتنافر اليهاناس
من اسم فاتزلالله تعالى المثارلى الذين يزعمون الى قوله رفيتا * |
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عل اصحابه فقال

ل للالضار ضَالٍ لدرقسن وق ريخل من الهود فىتمازاءكانت ينما
في حق تدارا فيه فتنافرا الى كاهن المدينة ليحكم بينْهما وتركا نى الله
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دلى الله عليهو عَمفعاب الله تعالى ذلك عليهما وكان اليودي بدعوه

الى ني الله وقد عر انه لن يور عليه وجعل الانصاري يأبىعليه
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السئة ا#خة لتلك
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ربي
ذاي*
اود
بص دون عنك صد

مد بن عمد العزيز المروزى 1

السادسةقولة ال

كتانه قال اخيرنا مد بن المسين قال اخيرنا مد بن حى قااخليرنا واللذان يأتيانها .
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عن الشعي قالكان بين رحل من المنافقين ورحلمن الهود خصومة

دماالهيوديالنئقالاىلنىعلىاللهعليهوس لانهعلالهل ياقبل
الرشوة ودعا امنافق البيودي الى حكاهم لانه علانهم يأخذون الرشوة
في إحكامهم فلا اختلفا احتمما على ان محكمكاهنا في جهينة فانزل الله
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 1سي دن
احناء العرب وكان معهة مار

إن

اذا دنا من القوم عرس لكى إصحهمفاناهم النذير فهربوا رعجنل.

قدكان سرفاص هله ان يتأهبوا للمسير ثمانطلق حت اتي عسكر
خالد ودخل على هسار قال ياأناالبقظان اني متكم وان قوعي لما
واللاني بأنين سععوابكمهربوا وات لاسلامي افنافبي ذلك او اهرب  5هرب

الفاحشةمن سالكم قومي فقال َمفان ذلك نافعك وانصرف ارحفل ان العلا وأمرهم

فاستشبدوا علين اللقام واج خالد ففار على القوم فىجد غير ذلك الرجل فأخذه
اربعة
منكم الى ,كد ماله فاناد عمنار فقال خل سيل الرجل قانه مس ود 1
قوله او يجعل الله امنته وام نه المقام فقال خالدانت تير علي وانا الامير فقال نانما

طن سيلا كان

الرجل واارأة في اجير عليك وانت الامير فكان فيذلك بننهماكلام فانضرؤفوا الى النى
بدء الاسلام اذا

انه
صلى الله عليه وسم فاخبروه خبر الرجل فام
لي صلى العللهيه
وسلم واحاز امان عار ونماه ان حير بعد ذلاك على امير بغس اذنه

زا حسافني بيت
فلا رحان منه

قال واستب عمار وخالد بين يدي رسول الله جل ال ل

حق'عونا وهذه

فاغلظ سار طالد ففضب خالد وقال يارسول الله اندع هذا العبد
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الآآية لشت بالسنة لشتني فوالله لولا انت ما شتني وكان عمار مولي اه ثم إن المغيرة

لا بالكتاب وى

فقال رسول الله ذلى الله عليه وس ياخالد كف عن عمار فانه من
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ار فالر حال

السب ماراً لسيه الله ومن سغض عمارا سغضه الله فقام عمار فتبعه

ألله فها بزكر

خالدقلخد بثو وساله ان يرضى عنه فرنى عنسة هاز !لل ا
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عن سعيد بن سالم عن ابن حجري عن مجاهد في قول الله تعالى ان

اله يأعس؟ ان 'نؤدوا الامانات الى اهلبا قال نزات في ابن طلفة قبض

البى دلى الله عليه وسلم مفتاح الكعية فدخل الكعة بوم الفجقرب الاموال طلافقال
الله تعال ومكنان

وهو يدلو هذه الابةفدعا عَمان فدفع اليه للفتاحوقال خذوها 7
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ابىطلحة بإمانة الله لايتزعها متكم الاظالم  #اخيرنا ابو نصر المبرحاني عا فل
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قال حدئئا عبيد الله بن مد الزاهد قال حدثنا ابو القاسم المقريقال
حدتني احمد بن زهير قال اخيرنا مصعب قال حدثنا شيية بن عمان بن

فليا 142بالمعمروف

 8طْدة قال دفع اللنى صل الله عليه وس الفتاح الى والي عممان

والمعروف

وقال خذوها يني أبيطلية خالدة تالدة لايأخذها متكم الا ظالم

القرض فان ايسر

فبنو أبيعل الذين يلون سدانة الكضة دون فيعبد الدا ر قوله

ردوان ماتوليس

التياما أطيعوا أنه وأطعا الركرة ادل
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عوسر

فلا ذيء

عليه فصارتهده

لأمر مك" * #اخبرنا ابو عبد الرحمن بِانْبي حامد العدل
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ههنا

ناءخة لقوله تعالى

قال اخبرنا ابو بكربن ابي زكري الحافظ قال ابرنا ابو حامد بن ان الذذين باكلون
اليرقي قال حدثنا مد بن يحى قال حدثنا الحجاج بن محمد عانبن امبنوال الخداما
ظ الايةيدالآاية

 0وك الخرى يكل ابن مدل عن سيم بن حير عن :اين عناين

الخامسة قولتعهالى

توله تعالى اموا الم وأطيعوا الرسول وأولى الام منك .قال
تزلت في عبد الله بن حذافة بن قبس بن عدي بعثه رسول الله دلى
الله عليه وَسَلمفي سرية رواه البخاري عن صدقة بن فضل ورواه مسلم
عن زهير بن <رب كلاها'ءن ححاج وقال ابن عباس في رواية

باذان بعث رسول الله صلى الله عليه وسمم خالد بن الوليد في معزي
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قل اربع روح كل ارين سعيد عن قتادة قال زلت هده الآبةفي

كب بن الاشرف وحي بن اخطب رحلين من الهود من بنى
النضر لقيا قريشاً بالموسم فقال ما المتمركون انحن اهدى أ يل
واصحابه فانا اهل السدانة والسقاية واهل ارم فقالا بل اثم اهدى
الإرتام

امن ممد فهما لان اهماكاذيان انما حملهما على ذلك حسد محمد |

خالطوهم ,فشييء واصحابه فانزل الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلع الله فلن
من امواهم شق مخدالة نصير "قلا رجا الى وميماقال ماءتؤميما ان هذا 0000
الضرر بالايتام اله قد تزل فيكا كذا وكذا فقالا صدق والله ماملنا على ذلك الا

قار ل الله تغالل

وسألونك عن
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اليتاى قل اصلاح

اهبا

هم خير وان

سادن الكمبة فنا دخل الى صلى الله عليه وسل مكة يومالفج اغلق

خالطو هسم

فاخوا انكلمدفديين
في ركوب الدابة

نزلت في عهان بن طلرة الحجي من بي عنند الدار كان |

عهان يأب اليدت وصعد

المسل فطلب رسول

الله صلى الله عله وم

اللفتاح فقيل انه مع مان فطلب منه فانى وقال لو علت انه رسول الله

وشرب الابن لان لمامنعه المفتاح فلوى عليبنانى طالب يده واخذ مانلمهفتاح وقح |
اللبن اذا لميحلاب

الياب فدخل رسول الله صلى اللهعليه  5النت وصلى فيه ركعتين

والدابة اذالماركب فلا خرج سأله العياس ان يعطيه المفتاح لمجمع له بين السقايةوالسدانة
لق الضرر ولم

فازل

الله تعالى

هذه

الابه قامس

رسول

الله دلى

اللهعليه وسو

يوخص في |كل علياًان يرد المفتاح الى عمان ويسّذر اليه ففعل ذلك على فقال له

مان ياعلى ا1كرهت واذيت ثجمئت ترفق فقال لقد انزل الله

تعالى فيشأنك وقرأ عليه هذه الآآية فقال عهان اشهد ال مدا رسول
الله و اسم2اء جبريل عليه السلام فقال ما دام هذا الببت فان المفتاح
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فاينا اهدى طريقاً واقرب الى المق ان أممد فقال حكعب
|| ضاوعاعلي ديسكم فقال ابو سفيان تحن اعلرعحرج الكوماء و نسقيهم
الحا وشّري الضافب افك العانى ونضصل

اهل

 1وأطوف به دن
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خلفهم ذريةضعافا
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اله وايقولوا قولا

صلى الله عليه وسلم قصةالتطهر بالصعيد العلببفتام المسلون فضربوا

سديدا وذلك ان

إبديهم الارض ثرفمعوا ايديهم فرشَضوا مانلتراب شنا فمدموادا

الله تعالى اص

بهاوجوههرم وابديهم الى الاك ومنبطون ايدهم الى الآباط قال

الا وصسساء بإمضاء

رتكة قوله
اعل
لكمما
الزهري وباغناان انابكر قالاعائشة واللهان

الوصية على مار».م
اشوصئ دولا
يغيروها  5أسطزيا

 1 3+د إل نين.دكين انم © الآيةقالالكلى
تعالى
زلت في رجالمن اليهود أنوارسولالله "دلي الله

 1إطفالم

الله تعالى الاابة وقالوا يمد هل على اولادنا هؤلاء من ذنن قال لا فقالوا والذي
افليتسيورةالبقرة

فقال حل وعلا
من خاف .مسن

تحاف به مانحن الاكهيئتهم مامن ذنب عله بالهار الاأكفر عنا بالليل أ
ميُيِيىيىى4تت52524للال9ل59595959597952ئ.25.ىئ5225ئ5252252522222
لؤيُ
ي
ل
ل
ل
م

موص حنفا او
انما اي على من

وما من ذب شمله بالليل الا كفر عنا اهار فهذا الذي زكوا به

اقم قو تالل 1م إل لين أوها نيا من
ألحكتاب ل
أبراهيم بن عد بن 0

+برنا جد0
 0والطاغوت > ا
قال اير نا والدي قال دين 2

بن “لق
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ّ الاناسا د عن اكاب رسول اللهد ى اللهعليه وسم فطعموا و سر بو

3

و<ذمرت دلاة ااخرب فتقدم لض القوم دل  2ترب ف اقل

ا مها الكائرون ألبشمهافاازل الله تعالى باالا الذين اموأالا شربوا

الصلاة وساكمارى حت “لوا ماتقولون قوله تعالى  #3ف دوا
مآ  60اصيدا ماي اخبرنا ابو عبد الله بن ابي اق قال

برخصو ن طمذلك
#وقال الا خرون

|أاحدثنا ابومرو بن مطر قالحدئنا ابراهيم بن علي الذهلي قالحدثنا

اموا ان يعطوا 2

يحى بن يحى قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد الرمن بنالقاسم

*ن الثال' دوى

ً! عن بيه عن عائشة انها قالت خرحنا مع رسول الله دلىالله عليهوس

]في بعض اسفاره حت اذا كنا بالبيداء او بذات الحيش انقطع عقدلي
فاقام رسول الله دلىاللهعليه وتم علىإلعاسه واقامالناس معه ولسوا

| على ماءوليس معهم ماء فاتيااناس الى ابييل فقالوا الأترى مامت

]| عائنشة أقاءت برسولالنةسلى الله عليه وسوبالناس معدو ليس ١ه مما شءجاء
ربكسرول اللّهسلى اللاعايه وسوواضع رأسهعلىفذيقدنام فقال
]| اوبو
اجلست رسول الله والثاس معه وليسوا علىماء وليس معهمماء قالت
||| فعاتينى ابوبكر وقال ماشاء الله ان يدول فجعليطعن سده فيخاصرنى

القربىوان بهولوا

لنتاعن والمسا كن
قولاا معروفا *
و قاات طافة بل

شضها الله تعالى

باذالوار بك ذه

تعالى يوصيكم الله
في اولادك للذكر
مثل حظ الاشين

ٌْأ فلا عاعنى هن امرك اللامكاانلرسلوه ذلى الله عليه وس علىنخذي الآيةيهايةلاآلثالثة
نام رسول الله دلى الله عليه وم حتى اصح على غير ماء فازل الله

قوله تعالى ولمخش

|| تعالى آية التهم فتهموا فقال اسيد بنضير وهو أحد الثقباء ماي الذين اوتركوا من
| يول بركتكم ياال ابيبكر قالت مائشة فبعئنا البمير الذي كنت
عليه فوجدنا العقدد محته * رواه اليخاري عن اسعيلل بن ابي اوس
 0ورواه سل عن “ي بن يحى كلاما عن مالاك * #اخ_برنا ابو مد
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البىصل الله عليه وس فقالت ان زوجي  -فالقصاص قلاالقصاص

اولادكم فين

فينا كهوذلك انزل الله تعاللى الرجال قوامون على النساء بما افضلله

معناها وحدالقسم

بعضهم على بعض فقال الني صل الله عليه وس اردنا  7فابى0

 3هوفها* ١

3

5

6

07

3 7

3

الثانية قوله تعالى خذ ايها الرجل بيد امرانك قوله تعالى* الذينَبخلون وبامرون
2
واذا حضر القسئة الناسالبخل »* قال أكث المفسسرين نزات فياليهودكتقهوا صفة مد
اولوا

الفرلبى

و نوها للفناس وهم بحدوما 3
صلى ألله عليه وم

في
عندهم 3

والتاءى وااساكن كتبهم وقال الكلبىهم اليهود يلوا ان يصدقوا مناناعم ملم
فارزقوه ,منها دلى الله عليه وس ونعته فكتىابهم وقالجاهدالا يات الثلاثالى قوله
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المفسرون ف بق

ذلك فقالت طاشة

5ع-س8حضيهن

علما تزات في اليهود وقال ابن عباس وابن زيد زات في جماعة من

لفقو| 1للم  1خش عليكم اففراتزل الله نبلالذيناياون

امروا ان بحعنوا 1
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صلى الله عليهوسلم كانوا يشربون ار ويحضرونالصلاة وهم نشاوى

فلا درون  5يلون ولا ما يقولون في صلامهم * اخبرنا ابو بكر
الأصفهانى قااخليرنا ابو الشخ الحافظ قال حدثنا ابودي قال حدثنا
سبل بن غنات قال تجدنينا ابو عند الرحمن الافريق
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تمد بن عمد الله بحمنويه اطروي قال ايرنا محد بن محمد

الموافي قال حدثنا ابو الهان الحكم بن نافع قال اخبرني شعيب بنابى
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فانطلق ابوها معهاالىالنبي صلالله عليه وسلفقال أفرشته كرتي فلطمها ||س|نتهم في الماهاية
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زياد بن ايوب قالحدتنا لسعم قحادلئنا بونسعن الهنىان رجلالطم

اع أنهنخاصمته الى النبيصلى الله عليه وسم فجاء ممها اهلها فقالوا

رسول الله ان فلاناً لطم صاحيتنا نهمل رسول الله يول القصاص
القصاص ولا شَذى قضاء فنزات هذه الا يةالرحال قوامون علىالنساء
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سف.ان حدما مس بن الححاج حدتي عبد الله بن تمر القواريري

حدمنا يزيد بن زريع عن سعرد بن عروة عن قتادة عن صا ابى
الخليل عن ابي علقمة الماشمي عن ابيسعيد الخدري ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى أوطاس ولتي عدوا
تصيروا وثثقوا :فقاتلوهم فظهروا عليهم واصابوا هم سبايا وحكان ناس من أسصعاب
فان ذلك من عنم رول الله صلى الله عليه وسلم محرجوا من عُشياتهن من اهل
الامور دخ ذلك
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نوا مافضلاللهبهبعضكم على باعضخب*رنا مدبن عبد العزيز

ان مد بن الحسين اخبرهم عن مد بينحى بن يزيد اخبرنا اق

وعشرين أيذالا بة ابن ابراهيم اخبرنا عتاب بن بشير عن حصيف عن عكرمة ان النساء
الاو لى#قوله تعالى

سألن الهاد فقلن وددنا ان الله جعل لا الغزو قصب من الأخخر

للرجال نصيب ما ما يصيب الرحالفانزل الله تعالى ولا تمنوا مفاضل الله به بعضكمعلى

النوالدان

بعض وقال قتادة والسدي لما نزل قوله إلذكر مثئل حظ الاشين
قااللرجال انا لنرجو ان نفضل علىالنساء حستاننا في الآخرة كا
فضلنا عليين في الميراث فكون احرنا على الضعف من ار النساء

وقالت النساء انا لنرجو اينكون الوزر علينانصف ماعلى الرحال في

الآخرةك لنا الميرراث على النصف من نصيبهمفي الدنيا فانزل اتلعلاهلى
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( والناخواللنسوخ 6

بهسمكن الابناء و كنا بتو العمفائزل الله تعالى هذه
]| كيشة غيران

الآبة قوله  8ولاتتحكحوما نكم باز 0من ألمّسَاءكد
الآية نزات في حصن بن ابيقبس تزوج امرأة ابيه كييشة بنتمعن
وفي الاسود بذنخاف زوج اعسأة اببه وصفوان بن امية بن خاف
:

أشرأة ابه فالحة ينت الاسَوه بن ااطلت وف متصوربن ماذن

وماكان لنفس ان

اما اله ملك بنت خارحة :وقان اشعك بسنوار موقي انو

موت الا ناذن الله

قيس وكان هن صالي الانصار تخطي ابنه قبس اصيراة ابيه فقالت

ني اعدلك ولدا ولكني آتى رسول الله صلى الله عليهوسلم ا

كتاباًمؤجلاهذا
محكم

ولمنسوح

قوله تعاللى ومن

فانته فاخبرته فائزل الله تمالىهذه الآية قوله تعالى غ٠وَالْمحضنَات د ل
من النساء ذّ ا

أعان' © اخبرنا محمد بنعبد

نؤهمها.ومن يرد
تبواالا <ندروةنه

الرحمن البناني قال اخبرنا مد باحنمد بن حمدان قال اخبرنا ايبعولى
قال اخيرنا عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزيري قال حدثنا

منها سخذلك بقوله .
من حكان يريد

سفيان عن عَمان البتي عن اي الخايل عن الي سعيد الخدري قال

العاحلة محانا له

لك اا رطان شن اذواج ماعنا "ان نقععليين فسألنا فها ما ثشاء الااية
النبي عليه السلام فنزلت واللحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم عد الاية-العاشراء
نني
فاحالناهن #اخبرنا احمد بن مد بن احمد بنالخارث قال اخيرنا عند ق.ولاهتعوالى
اهوالكم وانفسكم
ا ل اسم فكالنا ار خحى قال رثا سهل .بن عيانَ
نااي عن ان الخليل
وقال عبد الرحيم عن اشعث بن سوار  1ع

عن ابيسعيد قال الما سبا رسول اللّهصنى الله عليه وسراهل أوطاس
1

| قلنايانياللهكيف ننقعسعالىءقد عفنا انسابين وازواجهن فتزات
هذه الآآية والحصنات من النساء الا ما ملكت اياتكم#اخبرنا أبو مى
الفارسي اخبرنا  00-سس عسى

ئَ مر ويه حدننا براههم بن مد بن

الى قوله

وان

)(١٠

 ١اشاب الأول) 

ابو يحى قال <دثنا سهل بن مان قال حدثنا اسراط بن محمد عن

الشماني عن عكرمة عن ابن عباس قال ابو ا“#ق الشبانى وذ كره
عطاء ابلنأسين السواني ولا اظنه الا .كذره عن ابن عباس هبذه

الآيةي أايها الذين آمنوا لايحل لكم ان ترثوا النساءكرهاً قال كانوا
وحكادتعقوطم

ا|فم0ق
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اذا مات الرجل كن اولياؤه ا<ق بامرانه ان شاء بعضهم تزوحها

تذهل ثنا علالله وان شاؤًا زو<وها وان شاؤًا لمبزو<وها وهم ا<ق بهامن اهلها
ماقد تزل مم من فَرّلك هذه الاتية في ذلك رواء الخارى فى الفسي عن | 7100
هذا الس مَقَائل ورزواء قىكتات الاكراه عن حستان ن منصون كاد ا

الك ١أ:للم دلك اسباط قال المفسرون كان اهل المديئة في الماهلية .وفي آول الاسلام
وسهله وازات إذا'مات الرجل وله امرأة حاء انه من غرها أو قرا كه|0000
فأتقوااللّمااستطعتم
اا
قالق ثوب عل" ثلك المراة فضاراحق عا من؛ سا وم
فصارت

“عه

لا

قبلها#الاً يةالثامنة

شاء أن سزوحها تزوحها بغبرصداق الا الصداق الذي اصدقها الميت

فوله نمالى أن وان شاء زوجها غيره وأخذصداقها وم مطها .شا وأن'هاء طلا
ضر وكمالااذى

وضارها لتفندي منه بما ورثت من الميت او تموت ص فيرنها قوفي

ظو اقنن" .بن' الآسلث الاتصاري ويرك امراك للك كد | 00
الآيةأسكنا قاتلوا اب
الذين ل.ياؤمنون الانصارية فقام ابن له من غيرها بعال لحهصن وقال مقاتل امه قس
الله ولا باليوم ابن الى قيس فطرح ثوبه عايها فورث تكاحها ثترمكها فرشر!د]
لطر

الاابة

التاسعة قوله تعالى

ينفق' عليها يضارها لتفتدي منه '؛اطا فانت كنعسة الى ارسول الله
صلى الله عليه وس فقالت يارسول الله ان ابا قتدوسفي وورث ابنه
نكاحي وقد اضرني وطول على فلا هو ينفق علي ولا يدخل بى

ولا هو لي سبيلي فقال طا رسول الله دلى اللهعليهوس اقعدي

في بتك حت بأني فنك أمى الله قال فانصرفت وسعمت بذلك النساءأ

في المدينة فانين رسول الله صلى الله عليه وس وقلن ماتحن اكلياأة
كشة
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فأكله فاتزل الله فيه هذه الاية قوله  8وصيحكم الله في

ولاكم  6الا بجوي ) احن بن عند بن ايد بن حفر قال
| اخيرنا الحسن بن احمد المخلدي قال اخيرنا المؤمل بن الحسين بن

/أعسى قال حدثنا الحسين بن ممد بن الصباح قال حدمنا الحجاج عن

0رننا1قعتلاروة
بلرس
مني
وعجس2

ابن جرع قال اخيرتي  0اللتكدر عنحابر قال عادني رسول الله
يهه سس واوؤابك فى ي سلة عشان نجوداي لااعقل
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افلىي
منع
[|فدءا بماء فتوضاً ثم رشعلىمنه فافقت فقات كنيف اص

إلى

وان 1

فلا يكفر فثق
تزوطاعلهم فقالوا
الله

يا رول

| يارسول الله فنزلت يوصككماللهفي أولادك الآية رواء الخاري عن

لانطيق فق
االلنى
دلى اللدعله ع

كلاها عنابن حريح  #اخبرنا ابو منصور مد بن مد المنصوري

لانقولوا ما قالت

ل لقم بهىوبى عن خشام ورواه .مسيم عن مد بن حاتم صعبناح
| قال اخبرنا على بن عمر بن المهدي .قال حدثنا يحي بن صاعد قال

ال

'|حدثنا امد بن المقدام قال حدثنا بشر بن الفضل قالحدثنا عبدالله

وعصينا ولحكن
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إن محمد بن غقيل عن حابر بن عبد الله قال جاءت اصرأة بابنتين لها قولوا ستعنا واطعنا

 :فقالت يارسول الهلاهنان بنناابت بن قيس اوقالت سعد بن الربيع

| قتل معك ياوحمد وقد استفاء عمهما ماطما وميرائهما فيلديع طما
الآ الآ اخذه فا ترى بارسول الله فوالله ما شكجان ا لآو 1

ال فقال مَعْى الله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها يوصيك الل
 8أولام؟ لاذكر خلرخط لاسي الل احا الاتفال لى رول
ل دلى الله عليهوس افعالى للراء وصاحبها فقال لممهما ا
الثثين واعط امبها المْن ومابفتىلك قوله تعالى د ]أم)لذن

]|اموالايل كمأن تَرئواألنامكرها

«لابي #اخيرنأ
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]اهبكرالاصفهاني قال حدثنا عند الله بن محمد الاصفهاني قالحدثنا

وات فدعها

وحاهدوا 5فى الله
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فكان هذا اعظم

من الاول ومعناها
اعملو احق

حمله

( اسباب التزول )
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قول ابن عباس في رواية الوالى قوله تعالىعلدو يلوا ىه

الآية زات فينابت بن رفاعة وفي عمه وذلك ان رفاعة توفي ورك

ابئه نايتاوهو صغير فأنيعمنابتالىابي صلى الله عليهوس ثقال
نأنبأ يخأ مي يف يروح اف لب ىل +نماوغلام و
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فسئل النى سلى
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لزئافهللا

السيل فقال هو

الوَالان اق © الاية قالالمفسرون .ان أوس إن ان

الزاد والرا<لة *

الانصاري توفي ورك امرأة بعال طاأمكةوثملاث بئات لهمفنقهام

الله عليهوسم عن
ابةلاآلسابعة قوله

تال يااهاالذين

رجلان ها ابنا عم الميت ووصياه بغَالهما سويد وعرطة فاخذا ماله

اموا انقو الله ولم يعطيا امرآته شيأ ولا بناته وكانوا فيالماهلية لايورثون النساء
حق شاه وذلك ولا الصغير وان كان ذكرا انما يورون الرجال الكار وكانوا شواون
انه .لما نزلت لم لابمطي الا من قائل على ظبور اليل وحاز الغنية لخاءت أمكة
إعلوا تأويلها تق

 01وَشوْلَ الله ثابت مات وثرك عني” بنات وانا امرأة ولس عندي ماانفق عا
صلى اللهعليهوَسمم

فقالوا يارسولالله
ب حق شانه قال

وقد ترك ابوهن مالا حسناً وهو عندسويد وعرنة لميعطياني ولا
ذأنه منامال

شا وهن

ف وري ولا يطعا ولا إسقيابي ولا

فدعاهارسول ألله صلى ألله عايه وس فقالا باأرسول

انيطاع فلايعصى

00025

وان .يذكر فلا

الله ولدها لاير 05ا

ولا حمل كلا ولا في عدوا فال رسول

اللهصلي الله لوستم

اتصرفوا عحقى نظن ما محدث اللهلي فين

فانصر فوا فاتزل الله تعالى هذهالا يةقوله د 000
 01الع ظلما  2الايذقال مقايل بن نان لك فى لله

من غطفان يقال له مرئد بن زيد وليمالاأبخنيه وهو ينيمصغير
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(هو)6٠١

(والناخ والمنسوخ)

لفان كان بعيده مال كشن لابن اخ له ينيم فنا 3الهم طلب المال
شنعه عمه فترافعا الى ال:

ى

قف

دلى الله عليه و سه

ا

سمعها العقال ملحا لد واطلمنا الرسول الثوة0
فدفع اله ماله مال الى دلى الله عليه ود

| ورجع به وكذا فاه يحل داره يعنى

لوه فلأ

0

من وق ع 4

| قيض الفى ماله اشقه

في سيل الله تعالى فقال الى صلى الله عايه وس نبت الاجر وبتى

الوزر فقالوا يارسول الله قد عمرفنا انه نيت الاجر فكيف بتى الوزر
شو سفق فى سيل اله قال منت الاخخر اكلام وي الوتزو على

يسألون رسول
الله ذلى الله عليه
وس هل هن نوية

فقَال الى صلى

ا عليه مسنم

والده قوله  6وَإِنحدم لا قسطوافيألي الآي#ةاخبرنا فصارت قه نوبة
ان 2

اخبرنا عند الله مبحنمد قال حدثنا ابو >ى قحادلثنا

شين عن قالحدثنا يحى بن ابيزَأندة عن هشام :بن عروة

وفيكلنادمالى21

القيامة * #الاية

عن ابيه عن عائئشة في قوله تعالى وان خفتم ألا تقسطوا الآية قالت
الزات هذه فيالرجل بكون له اليدّهة وهو وايها وطا مال ولد

لما احد مخاصم دونما فلا يشكهعها حبالماطا ويضربها ويسىء مما

البيت#قال السدى

فقال الله تعالى وان خةتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكعوا ماطاب لكم
من النساء يول ما احلات لك ودع هذه رواه  6عِن:اني72
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عن ابي أسامة عن هشام وةلسعرد بن جبير وقتادة والربيع والضماك

والسدي كانوا حرجون عن أموال اليتائى ويترخصون في النساء
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وهو قوكه من

اسباب التزول)6

50

1سى آي لراءقل ولس على ديئه فائزل الله تعالى هذه الاابة /
ح
اذيرنا أبوالنضل مد
0

#د

عرو

دعر

بن 2
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قوله تعالىكنت عمد عن انين قال قال بىالله دلى اللهعليه وس لاخابه قوموا

هدي الله قوما ا فصلوا على اذكي التماثي فقالبعضهم لبعض يأمرنا ان نصلي على عل
ككتروا بعد ||مانلمشة فازل الله تعالى وان من اهل الكتاب مينؤمن للهوما
إعاهم الى قوله

أنزلاليكم الآبه.وقال لعي انجرح وابنزيد  3فيمو مني اهل
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يي قوله تعالى 79:يا أَلَذينَامنواأْصرْواوَصَاو4
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الآية #احم نا سعيد بن اليعومارلحافظ قال اخبر نابو علي الفقيه قال

عبن

 1حَديا جمد 6
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من أل الكتاب ليون ,لله الي قال حا
و  00واين عباس وقّادة رَلتنىي ا

1

ققال رسول
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وإذلك لذ مات لعا حبريل
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لاخابه استغفروا له فقال المنائقون انظروا الى هذا يصلي على
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قال حدثنا ابو الازهى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخيرا ابن جريج

قال اخبرني اابنبى ملكة ان علقمة بن وقاص اخيره ان مروان قال
لرافع بوابه اذهب الى ابن عباس وقل لهلين كان امرؤٌ منا فرح بما

مد يمال يفعل عذب لنعذين احمعين فقال ابن
3واحب ان
مْذا انمادعاالني صلىاللهعليهوسلم يبود فساهم عن
مالكوه
|
 0كقوه ايام واخيروه بغيره قاروه ان اقسدتحمدوا اليهيماخيروه
0

 58عته' فما ساظم وفرحو ١ بما أنواكمتنانهم اياهثمقرأ اعببناس واذ |[
احذ الله  0الذين اونوا"الكتات اتنتة لتان وول لكا 00

منى هعشنام ورواه مسم عن زهير بن حرب عن
وب
ماعيم
ابر
ححاجكلاها عن ابن جرخ * وقال الضحاك كتب ياهولدمدرنة الى ||
بهود العراق والهن ومن بلغهمكتامهم من الييود في الارضكلها ان

 8د لبسني الله فانبتوا علىديككم وأحجمواكلتكم علىذلكفاجمت |
كا على  0محمد صلى الله عليه وسلم والقرانفْمَرحو! بذلك
وقالوا الخمدللهالذي جع كلتنا وم  0نتزك دين وكالرا مين

أجل الضوم والصلاة وحن أولاء الله فلذلك قول انه تيال رسو
كيمراوا من
ذنى
ما أنوابمفاعلواويحبون ايندوا مالم يفعلوا بم
الصوم

والصلاةوالعيادة قوله إنُِ 00السَمَوّات وَالارْض»:

الآيةاخبرناابوا“»قالمقري قال اخيرناعند لله بنحامدقالاخيرناأحمد

ابن حمدبن يحاىلعبييدي قال حدثنا احمد بن مجدة قال حدثنا يحي
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الال قالجننا ستونالقى عل

االيهه

ريبشهود فقالواماجاءك
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالأنت قال
به موسى من ايلااتقالوا عصاه ويده بضاء للناظرين واوا التصارى
فقالواكف كان عسى فك فقالوا يبريالاكهوالابرص وي>يالموتى
انوا
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(١خاتلاو خوسنملاو ©

0

قبلكم ومن الذين اشركوا اذي كثيرا الاية قوله © لساين
لذن  0ناا تاي اليه  2لحر ] انو عد الرحن؛ عد
ابن احمد بن جعفر قال اخيرنا ابو اطَيثم المروزي قال اخيرنا محمد بن
قلاع الله سعحانه

إلا يوسف قال اخبرنا مد بن ا>معيل البخاري قال اخبرنا سعيد بن ابي
وتعالى نسليم
مريم قال حدثنا مد بن جعفر قال حدثنا زيد بن اس عن عطاء بن لاحر فس لل
ديار عن ابي نش لتدري ان وحالا من الثافعين عل عهد رتورل

اللهصلىاللهعليهوس كان اذا خرج رسولالله صلىاللهعليهوسلم ل

الغزو لوا عنه فاذا قدم اعتذروا اليه وحلفوا واحبوا ان يحمدوا

لكل ا
الا وسعها»* الآية
الثلا نون ةولتهعالى

ما لميفعلوا فتزلت لاتحسين الذين برحفون بأناوا الآآية#ورواه مسر لاك أل 1
عن الحسن بن على الألواني علىابن ابي مريم* اخبرنا ابو عبدال رن

ادويضا عم الله

:ز كريا قااحليرا
الشآاذياخي قال اخبرنا مد بن عنداللهببنمنحمد

تعال .د اكلرء أو

تمد بن عبد الرحمن الدغولي قال اخبريا محمد بن <هل قال
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شرن

عونق كاك حلاسا كيجام بن سعد" قال حدسازيا

لوسع لا يطاق
خفف

الوسع

شولهيريد الله 3

ابن اسم ان مروان بن الحكم كان يوماً وهو امير على المدينة
عنده ابو سعيد الخدري وزيد بن نابت لإرافع بن خديح فقالمروان المدر وف 5

البسر ولايريد بكم

ياابا سعيد ارايت قوله تعالى ولا محسينالذ.ن يغر<ون بمااتوا ويحبون

ان انه كان

مملوا والله انا لتفرح يما أتينا وتحي ان محمد بما نسكها باآابدةرها
أن مخمدوا بايف
] عل .فقال ابو.سعد لس هذا في هدًا:اتماكان رجال فيزمن
رسول الله>لىالله الهوس إمخلفون عنه وعن اتمابه في المغازي فاذا

كانت فهم النكبة ويمكاره فرحوا تتخلفهم فاذاكان هم ما يحون
<لفوا طم واحيواان يحمدوا يميافلعملوا * اخبرنا سعيد بن محمد

الزاهد قال اخبرئا ابو سعيد بن حمدون قال اخْبرنا ابوحامد بنااشمرق
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ناعمل

قال ار ابو المانقاةل
كما ملل عر  0قال  0عملوة

تزوظا علهم

وقالوا اله محول

ابن الزيير ان اسامة بن زيد اخيره ان رسول اللهدلى الله عليه ودل
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و لعل غاز عل قطفة قدكةاوأزدف سال ب اا
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لو سةطنامن السماء

عحلس فه عند الله بن

 8وذلاك

لارض لكان
االى

افليمجلس اخلاط ٠ن

لمساين وال"0

000

".ني الرث بن الأزرج قبل وقعة بدر حي ص
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عند الله

0ن ابيفاذا

عردة الاونان والهود وفي

ذلك اهون علا المحلسعلد الله بن رواحة ثلا عثى المجلس محاجة الدابة حمر عد الله
و*قال المسون ابن اني عه انه قنامل لاتغيروا علينا فسي رسول الله صلى الل
أرسول الله صلى
الله عليه و.-ا
لا نطق فال

95

عليه وسلمنم وقفب فزل ودعاهم الى الله وقرا عاهم القران فقال

عبد الله بن الى اياهلامرء انه لااحسن مما تقول أن كانحقاًفر

رسول الله دلى

تَؤْذْا به فيمالسا ارجع الى رحلك قن حاءك فاقصص عليه فال

ألله عله وساإا

عبد الله بن رواحة بلى يارسول الله فاغشنا به في حالسنا فانا يحب

االمت
قولو
لاس

ذلك واستب المسلون :والمسشركون واليود حكيدو | يتساورون فليزل
لبي صلى الله عليه وس يخفضهم حى سكدوا ثمركب الننى صلى الله

لسريو

سعتنا

وعصينا واحكن
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على سعد بعنادة فقَال ليهاسعد

قولوا سمعمنا واطعنا  0 0امناه ريد عد اند ب( أبىقال كذا وكذافقال
سعد بن عبادة يارسول الله اعف عنه واصتم يفو الذي انزل عليك
الكتاب لد جاء الله بالق الذي نزل عليك وقد إصطلعاهل هذه
اأمخيرة على ان يتتوجوهويعصيوه بالعصابةثما رد الله ذلك بالحق الذي
اعطاك شرق بذلك فذلك فعل بدمارات فعفا عنه رسول اللهصلى

الله عليه وسلم فائزل الله تعالى ولتعمن من الذين أونوا الكتاب من

5

 ١خاتلاو خوستللاو ©
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رس إن مود قال حينا شيل عن ابن اق مجح غن خاهد قال
تاللتيفييود صك ابوبكر رضى العلهنه وه وجل مهم وهو
الذى قال أن الله فقير ون اغنياء قال شيل بلغنى أنه ا

ايودي

|ينَ قَلُوا اإلنله
وهو الذي قاليد الله مغلولة قوله تعالى ل8َ8دِ
عدليا  3الابه قال الكلى رق

كس بنالاشرف ومالك بن

الشت ووهت :بن يبوذا وزيد بن تابوه ويقخاص بن عازورا وحي

إن احملت أنوا رول الله صل الله عله وس فقالوا تزعم أن الله
بعك الينا رسولا واتزل عليك كتاءا وان الله قد عهد الينا في التوراة
ان لانؤمن لرسول

يزعم الهمن

ء

ال ىَ ناشًا بشريان

كله

في معناها فروى
عن

عائشة

ركحى

الله عنها .انها قات

ان اهمخير الاق
نافالتا
عز ا

ثار كان ختننا به صتذدفاك فاول الله تعالى هدع ]ل نه قولهتعالى

سر 00

 5وَلَسمَنَمن الذِين  0لكا  8ن فلكم وَمنَ

امؤمنينما اسروا

اك
الَدِنَاً

الآية “ادير ا

لمسنب

وإعذب الكائر:ن
#وقال أبن مسعودت

رضى الله عنه عي
حامد احمد بن الحدن قال حدثنا ممد بن نحى :قال خدننا اس الهان
قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخيرني عبد الرمن بن عند الله

ابنكمب بن مالك عن ابيه وكان من احد الثلاثة الذين نيب عليهم ان

الممعون رات

كمب بن الاشرف اليهودي كان شاعس! وكان جو الننبي د_لى الله

هذه الاية فق

فار قريش فشيعره وكان إلىنا الله
عليه وسلم وحرض علكيه
عليه وس قدم المدينة واهلها اخلاط منالمسلون ومنهم المششركون

.ومنهم اليهود فاراد النىىصل الله عليه وس إن اتمتصديع ذفحكان
لالظ
ديه ع

دده وؤذون اكاك أخد الاذئ فاص التاق

ام عام

بالصبر على دللك فم وَل الله والسجهون امن
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اة وروى
كني
التلفزيما
االللهآ#ي6ةجهور المفسرن على الها نز
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حي كانواسَوالون

انا ترى ان نشهد
ولو فيحرزة بدا

د نسوس الشهادة

وله فانا

فعضحكم بعضا

خلؤٌدالذي انء

أمانتهالآي"تعوالا5

لاي ان قاس أن اليه رات في اجبار الرود الذينكتمواصفة
عمد صلى الله
00

قوله

 2سم وسوية وآزاف بالكلكيان العمالذي انااهلله
لق سم أله فول ألذينَ فوا  4الآيةقارعكرمة

والسدي ومقائل وعمدبن:اسحق دحل ابكورالصديق ركىاللهعه
دذاتَ يوم بنت عدراس الهود فوجد نانا من اليود افد ]| | انا

رجل مهم قال له فنخاص بن عازورا وكانمن علانهم فقال ابوبكر
افتخاصاتق الله وآسل فوالله انكلتعران ممدا رسولاللَدقد جاء؟!لق
 0عند في التوراة فامن وصستدى 10
2
الل قرضا حسناً يدخلك اللمنة ويضاعت لك :الثوان قال لام "١

التاسعة والعشرون كاد زعم ان ربنا يستقرضنا اموالنا وما يستقرض الا الفقبير من

2

للهماني ||ا|ل[غى فن كان .ما تقول حقا فان :الله اذا-لفقر ونحن أشاء ور 10

نوات ومأ فق

 0هذا حك

والمنسوحخ 1:

نبا ما استق رشنا أموانا .قفي انو بكر رضى الله  2104ا
وحه فحاص ضربة شديدة وقال والذي نفسىبسده لولا العهد الذي

تدوأ 72
او نخفوه عب

به الله الآية >

|71الله عليه وسم ففال ياشمد انظر الى ما صنع بي صاحبك فقال
رسول الله صلى الله عليهوس لانيبكرماالذي جلك كل معالدت

0ن
بجث

فقال يارسول الله ان عدو الله قال قولا عظما زعم ان الله فقبر وام

عنو حل ردا على حاص وتصدشاً لانيبكر لقدمعع أللهقول الذين
سا
اس
ا
ي
سس
ا
اا
س
ا
س
م
ي
ا
ااس
و
ي
ا
س
س
ل
ا
سم

قالوا الآاية © !يننا "عد القاه بن طاه قال ينا أو مرو ا
مطر قال اخبرنا جعفر .بن الليث االروذباري قال

 1أو حدشة

(/اة)

(والتاخ والمنسوح ©
اد رانو ف لااات ر
سول الله صلى اللعهليهوسلميوماحد مااصاب
ارفس الدكون ان برحعوا ال

ريم 0

 00لتعالبي قال اخْبرنا ابو

ابن محمد قال اخيرنا أبو حام ا

م

10
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قال أخيرنا اد  0الازهي قال

امراتاان 2

فنعمم

ا

ااؤهم

اننا روح بن عبادة قال حدبنا .سعد عن قتاذة قال ذاك يوم أحد

وات لا كم

بعد القتل والجراحة وبعد ماانصرف المشرون أشقان راضحا

في الدين ثمصار
ذلك منسو حخانابية

قال نى الله صلى اليه عليه وسيم لاحاءه ألاعصابة الشد  3لاعن الله

 1قتطلب عدوها فانه اذى للعدو وأنعد لدوم فانطلق عصاية على مام

الشف الآلية

الله من الجهد حي اذاكانوا بذي الخليفة اجلعلاعراب والناسبانون

الثامئة والعشيرون

عليهم فيقولون هذا ابو سقيان مائل علكم بالناس فقالوا حسينا الله

قحوالة “تعتالن

ونمالوكيل فاتزل.اللهتعالى فيهم قوله تعالى الذين قال طم الناس ان تدرا

ذا

الئاس قد حجعوا لم فاخشوهم الى قوله تعالى والله ذو فضل عظيم
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م

ل
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100

م وى م
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سه

انينَ على ماانتم عليه  #قال
قوله  #ماكان الله لليدمرّؤم

السدي قال وسول اللهصلىالله عليه وعسلرمضت ع

بالشهادة وقد كان

بر وان

اهم

اأدورها ناعرضت على ادم واعلت من يؤمن لي ومن يكفر فبلغ شهدون ني كل
ذلك

المنافقين اميل

وقالوا يزعم مد أنه 2م منومن به ومن

نكيه وذ سر فناقاوال أله  1هذه الابةااا
 1أأيكفروي ٠

ا

من اذ بك ون ل ابكار 00الآية وقال ابوالاعءالية
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١اللتعالى
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و قي لين
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اصابئامناير حكي بزدادوا فيالهاد رغنةفقال اللتهعالى انا
مأ

ابلغهم عنكم فاتزل الله تعالى وملحاسين الذين قتلوا فيسبيلالله |

اموااً بل احياء الى قوله لايضيع اجر المؤمئين وقال اوابلضصىنزلت
هذه اال .حآبدةفخيااهصلةوقال حفبعة مناه التفسير تزلتالاية في

الذرنيتوفونمكم
الى اخر الابة

الآية السانعة
والعشرون قوله
تعالى لااكراه في

الدين جميعها حكم

 9سَِ معونة وقصمهم مسشهو ره1

فى المغازي وقال آخرون3 .
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اولماء العيداء

بن اسحق

سن 5

كانوا اذا اصابهم أمة

 0يحن فى الفة والبرور ولا

116

تلعهالىى هذه الابة تنفيسا عم واخارا
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6لدينَ استجابوا لولاهلرسول  #الاه
عن حال قتلاهم قوله ا

غير أوطا سخها

لله العتالى .ناب
السيف ولك ان

مكى بن عندان قال حدثنا ابو الازص قال حدثنا روح قال حدانا
ابو بو الس القشبرى ع

مرو

سس دثار أنزرسول الله دلى الله عله

رسول الله صلى وس استتفر الناس سد .احد حين انضرف الث حكون اانا ١
الله عليه وسلٍ لما
احخلى البهود الى

اذرعات من الشام
كانطمني الانصار
رضاع فلقااولاد

الانصار رج مع

سبعون رحلا فطلبهم فاتيابوسفيان عبرا ه<نزاعة فقال طم ان

ا

يطلمةفىفاخبروه الىفيجمعكثيرفلتيهم النى صلىاللهعليه

وس د

نبن 8
ن ابيسفيان قار ناي اج ك

فسقه ابو نان فدخل

ل أ تعالىفيهم الذدين  0الله

والرسول حت بلغ ولا مخافوهم وخافون ان"كنم مؤمنين#اخبر 0
ابن عمرو قال اخيرنا مهمد بن مي قال اخيرنا د بن بوسف قال
اخيرنا محمد بن اسععيل قال اخيرنا محمد قال اخيرناابو معاوية عن هشام

بن عروة عن
لَه والرسول الى اخرها قالقالتاءروة ياابن اختيكان ابواك منهم
أببه 3

عائشة رذىىالله عهافي قوله تعالى الذين امابوا

ألزير
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و(الناخ والمنسوخ)

فنا وحدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا منيباغاذواتنا
انا في النة ترزق لثلا يزهد وافي الحهاد ولا شكلوا فيالحرب فقال
الله عنوجل انا ابلغهم عنكم كازل الله قا وتلاحسن الدين قلوا
في سبل الله اموانا بل احياء عند ريبهرمزقون  #رواه الحاكمابو
عبد الله في بيحه من طرإق عمان بن إبيشيبة * اخبرنا مد بنعبد

الرحمن الغازي قال اخيرنا جمد بن امد بن حمدان قال اخيرنا حامد

يلس
ومعلدو
نا
فيكتابالله تعالى
آيةناتضحةو المنسوخ

أبن مد بن شرب البنى قال حدثنا مان بن ابي شيبة قال حدثنا
إن ادرنن فكدره  0الاحكم عن على بن عسي الميري ءن
وانة اذرى قْ
مسدد عن عهان بن اليشية #اخبرنا ابو بكر الحارثى حدثنا ابو الشج سورة الاحزاب
الحافظ قال اخبر د بن الحسس الخذاء قال على بن المدني قال وي قوله تعالى

قلهاالا هذهالا ية

حدثنا مومى بن ابراهيم بن بشير بن الفاكه الانصاري اله سمع طلة
سول الله
ابن حراش قال مععت حابر بن عد الله قال نظر الرى"

لاحل لك النساء

من بعد أسضها

الآية الت قلها
فقال مالي اراك مما قلت يا.رسول الله قتلاني
مها اانىاناحاللنا

وترك ديناًوعيالا فقال ألا اخبرك ماكلم الله احدا قط الا من وراء
جاب وانهكلم اباك كفاحا فقال ياعبدي سلنى اعطك قال اسألك هده التإسمة
ان تردني الى الدنيا فاقتل فيك ثانية فقال انه قد سبق مني انهم اليا والتدوت لكلا

لكازو احكالآية

لايرجعون قال يارب فابلغ من ورانى فاتزل الله تعالى ولا نحسين

لكالنساء من بعد

ان قراف سيل أنه امواثا بل احباء اليه اشير ابو عمنو الآية ونسخ النفقة
القنطري فاكتب الي قال اخبرنا عمد بن الحسين قال اخيرنا مد
ابن يحى قال حدثنا اق بن ابراهيم قال حدثنا وكيع عن سفيان

عن سالم الافطس عن سعيد بن جير ولا تحن الذين قتلوا فيسبيل
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بغل وقال ابن عبراسو فايية الماك ان رسول الله صلى الله عليه |
ولي 3م ف يده غناتمهوازن بوم <ئين غله رحل #ط فائزل

الله تعالى هذه الاريةوقال قتادة نزات وقد غطلوائف من اكهابه
وقال الكلي ومقاتل نزات حين ارلكرماة المركزبوم احد طلا

اانا اموا
بعد الميت حولا شعاً فهو لهوان لابقسملالمغنا
يمقمسام .يوم بدر فقال النبي صلىالل
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فاخذت بعرةالقمها
للغمية وقالوا نحثى أن شول رسول الله صلى اللهعليهوسلم هن اخذ

عن 0

في وجدكلب حرج ||
يذلك من عدا
عندهم س 2له

تعالى ذلك االااءة

الى قبلها افلينظم
وي

قوله تعالى

والذين يتوفون
شك

ويدرون

ازواحا ترصن
بأتقس ان

أر لعة

ضير

وعشرا

فصارت

الأرنعة

اشَلبرا.

والمشبر

5

اسشراافساتلنداعوارسول الله صلىاللهعليفو ان

 2ن الغناتمولت هر ألهيشقوله  3وم أصابتكم”

مصيبة
َك الآيةقال ابنعباسحدتنيعمر بالنخطاب قاللماكانيوماحد
ن “ألما المقبل عوقيوا بما صنعوا بوم بدر من اخذهم الفداء فقتل

 .سبءون وفر اسحاب رسول الله صل الله عليه وس وكدمرت
زياعيته وهشعت اليضة على رأسه وسال الدم على وجهه فالزل ال
تعالكلىاونا اصابتكم مصية الى قوله قل هو من عند انفسكم قال

الل

الفداءقوله69ولاتحسينَ لدنَكلافيسيلٍأس |

 ١موا يد اخيرنا مد بابنراهيم بن محمد بن يحى قال اخبرنا ابو
سعيك “معيل بن أحمد الحلالى قال اخيرناعند الله بن زيدان بجي

قال حدثنا اكبرويب قالحدمنا عند الله ابدنرَيِسْ عن مد بن
|“وق عن اسعمل بنابي
امية عن ابيالزببر عن سعيد بجنبير عن

ابن عباس قال قال رسول

الله على الله عليه وسلر لا اصيب ا<وانكم

باحد جل الله ارواحهم في احواف طير خضر ترد انهار النة
و هن ثمارها وتأوي المقناديل من ذهب معلقة في اظللعرش

فل

9

وا(لنامخ والنسوح 6

هذه الآآيةقوله تواَللىَمَ9دْ صدقكم اللهوده  #الآيهقال
5

سج

خمد بن كم القرطي ا 0
وقد اصدوا :عا اصدوا

هذا وقد

ل

2

5

5

وسو لالله دبلى ألله عليه وم أ المدمة

الوم أاحدد

قال ناس ٠هن أكداءه دن

ابن أداعمنا

وعدا الله النصر فاءزل الله تعالى وأقد صدقكم اللهوعده

|

الايد اقلوىله متكم٠ينريد الدنيا يعني الرماة الذين فعلوامافعلوا يوم

د نواهتعالى 2وماكان  0ند

نامضة للعولين
الكاملين بالاشاق

ين بن الآاية السادسة
والعثمرون قوله

ا

عبد الرحةن المطوعي قالاخيرنا  0عمروحمد بناحمدالخيرىقال اخيرنا

تسا

ابو يعبى .قال حدثنا ابو عند الله بن ايان قال <دثنا ابن المبارك قال
حدناشريك عن حضف عن عكرمة عن ابن عباس قالفقدت قطة

يتوفون

والذدين

1

ويذرون ازواحا

0وم بدن عاءاسس مانلمد كن فقال أنا
ل

ىلعل .الى َل الله || وصية لازواحهم
عليه سم اخذها فانزل الله تعالى وماكانلنى بغل قال حص.رف مديناعا ناكل إن
فقلت لسعيد بن حير 1

0

 1وشتل
بغل 13 9

احير نا

ابو الحسنأحمد بن ١ براهيمالتجارقالحدثنا ابوالقامم ساءانين ايوب

ان الرحل كازاذا

الطبرانيحدقاثلتامد باحنمد بنيزيد النرسىقال حدثنا ابو عمرو بن |أ

مات عن

العلاءعن محاهدعن اعبنماس انهكان نكر على منْ شّراوماكان

نىأنيغل

له ان بغلوقد كان يقل قال اتلعلاهلى ويقتلون
وفزلا
ك5
يقول
وي
الانساءولكن المنافقين انهموا اللبى>لى اللهعليه وس فىشي" من الغنيه|| ما
0
فاءزل الله

0

1

بغل * احير نا 1

5

اك

لمحرج فان

خرحت

بن أحزد

ا

العدة ولا شوء ها
الرازي قال حدثنا سبل 0
ول

الله0
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ف(ولا ينوانوحَرلَنوا  6الآآيةقالابن عباسامبزمالتهابرسول
ادهم كذلك اذ اقبل خالد ابلنوليد
الهصلىاللهعليهوس يفومداح

خيل المشركين يريد ان يعلو عايهم اليل فقال البى صلى اللهعليه
الفدية ولا نحوز
له ان د 0
تما ساق الها من
المهر فصارتهده

الآية مخضسة

اللهملايعاونعاينا اللهملاقوة ا الابكاللهم لس يعدك مهذه

النلدة غير هؤلاء النفر فازل الله تصالى هذه الآيات وثابٍ انفر من
المسلين رماة فصعدوا الحمل ورمواخيل المشسركان حتىهزموهم فذلك

قوله واثم الاعلون * قولهي إن0

قرحأ الآاية ال

راشد بن سعد لاانهمرف رسول الله صلى الله عليهوس كثيباحزينا

لشكنها الاستساء يوم اجد ملت الرأة مجيءبزوجها وابنهامقتولين وهي تلدم فقال |
 #الاية الخامسة رعول اللهعلى الله عليه وس اهكذا يقلرسولك كازل اله 01إ
والعشرون قوله
تعالى وال الدات
يبرضع أولادهن

0

إلارسول  4ال

عظية العؤقي لماكان نوم أحد انهزمالناى تقال بض الثلن قإدس”.

حواين كملين مد فأعطوهم بإبديكم فائما هم اذوانكم وقال بعضهم اكنان عمد قد
سخ المولين في اديب الا مماضون على مامضى عليه نبكم حى تحةوا به فانزل الله
قفوله فان ارادا

فصالا عن تراض

مهما وتشاور فلا
متاح علييما
فصارت هذهالاابة

تعالى فذيلك وما مد الا رسول قد خلت هن قبله الرسل الىوكابن |
٠ن نى قاتل مرعهبو نكثير قاوهنوا لما اصاابلرملفيَسهبولما ضعفوأ

لقتل نبيهم الى قفوالنهاهم الله ثواب الدنياقوله«وستتيفي قوب |

لذن كفْرواالرعب #الآآية قال السدي لما ارتحل أو سقار
والمشركون بوم احد متوجهسين الى «كة انطلقوا حت بلغوا بض

الطريق ثمانهمندموا وقالوا بس

الا الشمرذمة تركناهم ارجعوا فاستاصلوهم فلا عنموا على ذلك التى
الله تعالى في قلوبىم الرعب حي رحعوا عما هموا به وائزل التلعهالى
هذه

)(١14
( والناخ واللنسوح ©
|| وقال فيرواية الكلي ان رحلين انصارياً وفيا آي رسول الله
ا
دلى الله عليه

نيعا فكانا لا شرقان شرج رسول ألله صلى الله

عله وس في عض مغازيه وخرج ماعلهثقنى وخلف الانصاري في
ساردحيعننيس
وخ
رلجلدش
ا.٠يت

وساحه وكان ساعد “عل الثقى:فاقبل دَات يوم فابصر اصرأة
صاحبه قد اغتسلتوهي ناشرة شع رهافوقءت في نفسدقد خل ولمادن

حت انتهى اليها فذهسليقباها فوضعت كفبها على وحهها فقبل ظاهص
كفبها ثمندم واستحيا فادبر راجعاً فقالت >بحان الله خنت امانتك
وعصيت ربك ولم تصب حاجتتك قال قندم علىصشيعه رج امج في

الثبالويتو ابلى الله تعالى من دب يحي .وانلق فاؤيرنه اهله بفعله

حي
ي
اوم
و
ل
ع
دج

غيرة  +الاي
الرابعه والعثمرون

وله اتفال ولا

بحن الى إن
اندرا

710

اتبتموهنشئا م

 6يطليه <دى دل عليه قوافقه  000وهو شول رب ذنبيقد استثنا شوله تعالى
حتت ل فقال له إفلان كم فأنطلق الى رسول الله صل الله عليه

الا ان يخافا يعني

وتوية فاقل مه

عناءان ١ هيا

حى د جع الىالمدينة وكان ذات يوم عند صلاة العصر تزل جبرريل

حدوداللهوهو ان

 ١وسم
ا

عن دبك لل اران تحيك للك فرحا

 1عليه السلام بتوبته فتلا على رسول الله دلى الله عليهوس والذين اذا تقول المراة والله
لااطاً يك 0
]| فعلوا فاحشة الى قوله ونم اجلرعاملين فال عمر يارسول الله اخاص

هذا طذا الرحلام النالسعناماةقسالعابلمةاخيرني ابوعمرو محمد بن

ولا اعلل الك
هن

الحدابة ولا

داك رائروزى ناز قالاخير امد ين اسن اطدادي قال|خبزنا اطبيع لك أمراً
 1بن يحى قالاخيرنا اق بن ابراهم قال اخبر ناروحقال حدمناءمد

ن ابيه عن عطاء :ان المسلين قالوا للانىصلى الله عليه 002
علىاللهانا دكابحدهم اصءتكفارة ذنه
م
 1مكتوبة في عتبةبإبه اجذع اذنك اجذع انفك افمل كذا فسكت النى
|| صلى اللهعليه وسم فتزلت والذين اذا فعلوا فاحشة فقال النى صلى
 ْ 7لله
عليهوسلماللا اخبرك ير هن ذاك و 1هذه الآيات قوله تاك

فاذا قالت

ذلك

فقد احل الله له

( اساب النزول 6
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اخيرنا عند الله بن حامد |

قال

بن حى قال حدسنا عند الن اق قال اخيريا مممر عن

ين

الزهري عن مالم ء

سال اهالم تضع فى صلا الم

سايستون فسعو با

0ك ينا

وبعضالثالثة وهو

أسه أنه مع رسول الله صلى اللهعليه وس قال

حين ع

الركوع ربنالكاد اللهمالعن

رأسه

فلانا وفلانا دعا على باس من انافقين فاتزل الله عنوجل ليس لك
سنعيد بالنمسبيب
نلاص ثْى؟رواه الجخاري من طريق الزهري ع
ا

قوله تعالىالطلاق و0

ن هذا#اخيرنا القاضي انو بكراحمدبن الحسن قال حدثنا

ابوالعباس مدبنيعقوبقالحدثنا الذر بن نصمرقالفروىعلى بونهب

مرنان فان قال

قائل وان الثالثة اخبرك يونس بن يزيد عن ::3:ابن هاب قال اخبرني شعيب بن المسيب
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قيل قوله تعالى

وابو سلة بن عبد الرحةن انما “ع
هاراب
يارة يقولكان رسولالله صلى
اللهعليهوسلم حين يفرغ في صلاة الفجر دالنقراءة ويكبر ويرفع

او نسريح باحسان
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يعروف

وشول “ععالله أن ده ريا ولك  3 2شول وهو كانم

روى ذلك عن اللهم  3الوليد ابلنويد وسلة بن هشام وعباش بن الي ربيعة
رسول الله صلى والمستضعفين من المؤمئين اللهم اشدد وطاتك عل مر وأا
اللهعليه وسلموصي
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( والناخ والمنسوخ)

 3قالقلت لعبد الرحمن بن عوف أي حال حرق عن قصتكم بو
2 7

ألعببران ا
فال اقر ا

من

من آل 0

اهلك بوى اللؤترال 0
0ع
 7000 00ن لبعد
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ناس قوله الى “المن لك

وذلك قوله تعالى

 1بن ممد بن حعفر قالحدثنا
دتميى قال 0عبد
احدين خال

وبعولمن احق

د الرتكن بن محمد الرارّي قال خدثنا سهل بن عمان السكري

بردهن في ذلك

ال جد تاعيئدة ن حزى عن عمد الطويل عن انبى بن مالك

وذلك أن الرخل

قالكسرت رباعية رسول الله صبى الله عليه وس-م يوم احد ودعي

كان يطلق المرأة

وجهه تمل الدم يسيل على وجهه ويقول كيف يفل قوم <ذضيوا

وهي حاملة وكان

مدموهو يدعوم إلى وني -قال .نول الله تجالى ليسلك حير في امحرعديا
 5مل
م ظالمون#اخيرنا خمد بن

]| عبد الرحمن 1ا قالا ابو عب وى تجدان قال لجرا
 1احد بن على 0
3
1

ا

عبد العزيز
:قال لعن رسول

عنوحل

لس

ال كنا اق

١بن ابي ك1

وكال عفين) رن
الله ب لى

يك

0

الزهري عن سالم عن أبيه

الله عليه وحم

الاعس .شي أو بوب

ظالون وواء الخاري عن

كاك ديا

فلن وفلاناً فاازل الله

او لعذبهم فاهم

علهم

حمان عن ابن مارك عن

مر وروآه مسلم

ظ ان طريق نابت عنانس #اخيرنا أبوبكرمد اببنراهيم الفارسي
]قال اخيرنا مد بن عيسى بن عمرويه قال اخيرنا ابراهيم بن حمد
قال اخيرنا مسل بن الححاجقال حدثنا العقتى قال حدثنا حماد بن
5
_

سبىة عن نابت عن انس 0رسول الله صلى لل عليه وسلم كامرت
المديةارم أنحدوثج في رأسه وحعل

سيل

الدم عنه

وهول

كنل

ا  64قوم موا تنوم وكسروا رباعيته وخو ااعورم الىرم فازل

)00

اسباب

مالماصعرا و

رحل مغنفارمن
اسع عرف

باسماعيل بن عبد
الله حقن

امزاه 

على

"سنا

وهى حامل ثملم

بطل حكمهاباطل
 3حم المنسوخ
فكان

اق

برجعها مالم تضع

)2

تارسباب التزول 6

حدمناشسان ء ن عادم ععن زر عن ابن مسعود :قال  1رسول الله

صلى الله عليه وس للة صلاة العشاء م خرج إلى المسحجد فاذا الناس

يأتظرون الصلاة فقال انه لبس من اهل الاديان احد يذ كر الله في

اجمع النتاى على أ

هَلة الساعة  2قال قاولت :هنذه الآيات لبيوا سواء مانرا
الكتاب امة قائعة يتلون الىقوله والله بعالليمتقين #اخبرنا سعيد بن

احكام اوها

#د بن احمد بن نوح قال اخبرنا ابو على بن أحمد الفقيه قال اخبرنا

واحكام آخرها

تمد بن المسنب قال حدثنا يونس بن عند الاعلى قال حدمنا عانلدله
ابن وهن قال اخبرني محى بن ابوب عن ابن زحِر عن سلبان عن

لايد

الاكلامافيوسطها
وذلكانالله تعالى
حعل عدة المطلقة

او كرو ]ذا

كانت من محض
وان كانت ايسة

ذد.بن حنيش.عن عبد اللهبن مسمود قال احتبين علا ور[ ١
صلى اللهعليهوس ذات ليلة وكان عند بعض اهله او نسانه فيرثنا
لصلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل نجاء ومنا المصلى ومنا المضطيع
فنشرنا فقال انه لايصلى هذه الصلاة احد من اهل الكتاب وائزلت

مانيض قثلانة لسو اشسواء من :آهل الكتاب ١ام قائة لون انات الله ]اانا
أصرو وان 00

ل اقل
كتن]
ذلك والحوامل
وضع

ملهن

ل

وهم اسجدون قوله  9أ)ي) لذنموالاتتَحدُوا بطأنه من

ذونحكم  6الآية قال ابنعباس وجاهد نزلت في قوممنالمؤمنين
ان سوم
كانوا يصافون المنافقين ويواصلون رجالا مانلهود لكما
املنقرابة والصداقة والحاف واللوار والرضاع فائزل الله تعالى

1

اهم عن مباطنتومخوف الفتنة منهم علييم قوله

 3ووَإذعَدوْت م ]ن أهلك  4الآبة ازلتاهذة الآية في غنوة

احد * اخبرنا سعيدبناملدزاهد قالاخيرنا ابوعلى الفقنه قال

اخبرنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا يحىبن عبد اليد الخماني قال
حدينا عبدالله .بنج<مفر .المحزعى عنابن :عون عن المسبعذ بن حرملة

 2اك والنسوخ © ؛ٍ

/اق),

ابن الحسين قال اخيرنا احمد بن مد بن الحسين الخحافظ قال حدثنا
حاتم بن يونس اليرجاني قال حدمنا ابراهيم بن ابي الليث قالحدثنا

الاشجبي عن سفيان عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن
 :عباس قال كان الاوس والْزرج حدئون فغضبوا حتىكان بهم
 1دراك فالخدوا | السلاح بعضهم ال فصر فارلتوكافت تكفرون حكمةوالا ية الى

البىفيسو رةالبشر9

كنم

في سور ع المادع

وأ نتلى عليكم آيات الله الموقوله تفعاالىنقذ؟ منها قوله

 2مدي الآية قالعكرمة ومقاتل نزلت فيابن مسعود وابي”

مسوخة ومابانعه

عل هذل الول

 1نك ومعاد بن جل وبال مولي انى حذيقة وذلك ان مالك
ابن الضيف ووهب بينهوذا الهودبين قالا هم ان ديننا خير نما

امن 5الكتاتة

 1عر اليه ونحن حير وأفضل منكم فانزل الله تعالى هذه الآيةقوله

عاهمرة لم جز

6

2

2

5

أن فروكم الااذى » #فانن قائل أن اروس رد

احيد كان كانث

نكاحها وانكانت
عفيفة جازثم شرط

 5ويحرى والممان وابو رافع وابو ياسر وابن صوريا عمدوا الى

معالاباحة عدون

مومهم عند الله بن سالام واككاءه فاذوهم لأسلامم فاءزل الله تعالى

فانكن عواه لم

_-

02

6_1

-

استل
قعبا
مبن
ولا
هذه الآية قولهيا لبسوا سواء  69الاية قا
متاأسلمعبداللهبن سالام ولعلية بن سعنة وأسيد بن سعئة وأسد 1

عبيدومن اسلمناليهود قالتأحبارالبوداماء امن تعمد الاشرارنا

نحز 

الا بةالثالئه

والعشرون قوله
تغاللى والمطلقات.

كوا محنارا ما يركوا دين ابواقماملوا طملقدحنم حين ترصن باون
استبدلتم بدينكم ديناًغيزه فانزلاللهتعالى ليسوا سواء الآية وقال
ابن مسعود أزلت الايةفيصلاةالعقة يصايها المسلون ومن سواهم من

اهل الكتاب لايصليها*! <برنا ابو سعيدحمد بن عبد الرحمن الرآزي
قال اخبرنا ابو عمر ممد بن احمد الخيري قال اخيرنا اد

بن على

ل
و

 0اسباب الؤول ؟
المبافا ضعت

حره ار

الاوس ا

بعضها

 182نعض

على دعواهم التىكأنواعليها فيالجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى
م

وطعامالذين أوتوا

ح

الهم فين معه هن

المهاجرين حَىَ حاءهم فثال

نندعونالجاهلية وأنا بان اظهركم للد أن وى
مع المابي أ

الكتاب حل لكم الله 95وقطع به عنكم أمى الباهلية والف ,نكم فترجعون الى
لعقرفوم انماتازغلةشمينطان وكيد
الهف
وطعامكم حل طم ماكتتم عكليفهارا اللهال

(الطسام الذبائم

من عدوهم فالقواالسلاح من ايديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضاثم

قط  :والحصنات

امتبوا رسول الال اللهعله وما سامعين ممليعين فاتزلالله |

عن و حل با ايهاالذين ا يعنى الاوس واأزرج ان هوا ريا
وهيمن تمومالااءة
2

يم

الكتاسات

والوشات

لان

المفسرين اجتعوا

على تسخالااية التي
في سورة الىأيدة

 8عيب اله بن
عمر رضى اللهعنه
فأنه صَول الابة

املنذيين أونوا الكتاب يعني شاساً واصحابه يردوك بعد ايمانكم
ل
ومن
سينا
رهال
كافرين قالحابر بن عبد اللهماكانطالع أكر

الله صلي الله عوليسهم فاوماً الينا بيده فكففنا واصل الله تعالى
ول
رياسمن
مابيثنا اكوا احب ال
لقنا رت  83اج و

الله صلى الله عليهوس

٠آخرا مذنلك اليوم

اوحشن اولأواحين

دبن
توه « وكاب سكفرون > الآبةأبخيرنا اعد
ر
الخيري قال حدئنا مد بن يعقوب حدما العباس الدوري حدثنا

ابو نايلمفضل بن دكين حدثنا قابلسرببنيع عن الاغس عن

خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال كا
انلببانوس
والْزّرجٍ شر في اللاهاية فذحكروا مابنهم

فثار بعضهم الىبعض

بالسيوف فنى النىهلىاللهعليه وسم فذذكلرك له فذهب الهم
 83هذه الآية وكوف تكفرون وأثمتتلىعليكم يات اللهوفيكم

ؤدوله واعتصوا بحل الله حميعاً ولا تفرزقوا  اخيرنا الشريفا
اتععيل بن الحسن بن محمد بن الحسين النقيب قال اخبرنا جدي محمد

0

( والناخ واانسوخ ©
ني الماهلية فلا جاءالاسلام

()/6

|صطدوا والف الله بين قأوهم وجلس

مودي في مجلس فيه نر من الاوس والخزرج فانشد شعرا قاله

:
 1د لان فيحرهم فكانمء دخلهممن ذلك فقال الجيالا خرون وقد

الفيل يكشواذمعانكاذي!تويموككذذاا كفذقاالواوكتعذاالوافقاتلرداساللشحارربوحنذ وقدم كقال شاعنا
عا

انت فنادي

والزرع والماشة

فصارت هذه

الاية امكو للا
اللفوا لقتال قوّلت هذه الأاية عقاء التى صنل الله عل قلها  #الآية
ا ورفع مو رهكلا عدوا شو يفا |

الثانية والعشرون

 1وجءلوا لسمعون فلا فرغ القوا السلاح وعانق نعضهم بعضاًوجماوا

قوله تعالى ولا

 0_0 7حتّقام بين الصفين

مكحوا المشسركات

ا يمكون#وقال زيد بانسم مرشاس بن قس الهودي وكان شعاً قد
جرافهيلية عظم الكفر شديد الضغعنلى المسلين شديد الحسد حت يؤمن تلخ
ااأغلب
ا
اسه 1ك

عض

م عل هر من أححابرسول اللةصلى الله عايه  -منالاون مكايا
||والخزرج فيمجلس جمعهم  0شه فغاظه و من جاعم لوكا
ام وسلا ذات نهم في الاسلام سد الذي كانينهم فيالاهلية واتفراناتالا يه
نَ

١

2

/

ار

 5املنعداوة فقال قد احجمع ملا إبى قبلة بهذه البلاد لا والله مالنا
 7معهم اذا احتمعوا بها من قرار فاص شابا من الييود كان معه فتَال
 1أحمد الهم فاجلس معهم م د كرهم لعاث وماكان فيه وانشدهم

نض ماكانوا سَاولوا فبه من الاشعار وكان بعاث يوماً اقتتلت'شنه
َ الومعندذلك فتنازعوا وشاخروا حتى تنوائب رجلان من الليين
0

 13 7قبطي 109لل

الاوس وحابر 0

 3”,لله من الخزرج فتقاولاً وقال ادها لصاحيه أن 2

صور

بي
أاحد .

رددمهاحذعا

||و|غضت الفريان حميعاً وقالا ارنجما الستلاح السلاح موعدك الظاهرة

الى في سورة
المادة وص قوله

كال الوه حل
لكم الطسات

افسباب التزول ©
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معالت لصدوق وان رسول الله صلى الله عليهوسَلم لأصدق 1

|

ميوه

وان الله لاصدق الثالاية مرجع فاسا| اسلاماً حسناًقولهعلدنا لَذِين

كوا بعدعا يا قال اسن وقتادة وعطاء الراساني زات
الخول رلع عشر

في الهودكفروا بعيسى والاتحيل ثمازدادواكفراً محمد والقران

اذابلغ من الذهسب

وقال ابو العالية تزلت في البهود والتصارى كفروا تمد صل الله
عليه وسلٍ ا بنعته وصفته ثم ازداد ١وكفرابإقاسهم على

نص دينار ومن

كفرهم قولهف كل الطّام كان حلالبتىإسائل > |

عشرون ارا

الورقمائق درهم
فيكون من 1

قال اربووق والكلى زات حين قال النى صلى الله عليه وسم انا

هانق درهم خمسة على ملة ابراهيم فقالت الهود كفب وانت ناكل لوة الأبل والادا'
دراهم واسقطعهم
فقال النى صلى الله عليه وسم كانذلك حلالا لابراهيم فحن نحله
الفضل في :ذلك
فصارت اءةالركاة فقالت البيود كل شيء اصينا اليوممحرمه فانه كان محرماً على نوح
و قوله تعالى وابراهيم حت اثهى الينا فانزل الله عروجل تكذيباً لمم كل الطعام
حَدْ من امواهم

لازال اراسالآية قله «إن 7-1 3-2وض عللناس2

صدقة تطهرهم

الآيةَ قال محاهد فاخر المسلون واليود ثقالك البود ببث القدس

وركيم بهاوبينت
السنة اعبان الزكاة

أفضل واعظم من الكعبة لانه مهاجر الانبياء وفي الارض المقدسة

من الذهب والورق

لول ابنه تعال .ملقب اله لاا
وقال المسلون بل الكصة افخضاف
د 10

يك

ا إنتطيعوا رين  6االآخيبةرنا ابو عمر

0

 0قال اخبريمد بانلمك اطناء

عن عكرمة قالكان بين هذين الليين ل

ا

في

 /واذاحوالشوح ُ
ظ
ك
وب
يه
١/عل

)001

كلا الفرشين برىء هن دين براه فغضءوا وقا!لواوالله

ها وضي مَضانك ولانأخذ بدينك فانزل الله تعالى افغيرديناللهسبغون
 ١قوله م

دق لله اك

ب إقاني  6الآية

 5اسارى احيرا جداين حجان احيرا ابو نحى عد

 #وقانالا حون

لحن بنمحمدحدنا سيل بن عان حدينا على بن عاصم 0
دن اين عاتن "أن رجلا من التاصار اريد وق

]أ وداودعن م

زواعدة

الارض

|| الشركين فانزل الله تعالىكيف هدي الله قومكفروا بعد ايمانمهم
قله الا "الي نبوا فنعث نبا قومه آله فلا قرئت اله قال والل ان يعسكواماشيهم

وعمارما أمىهم

ماكذبى قو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكذب 1
الله على الله واللهعن وجل اصدق الثلانة فرجع ثانا فقبل منهر
اخير نا 1

]|اللهصلى الله عليه وسلم ا * الخيرنا 0

بثولا )وحورا

ال
ما بى زكان
ين

لى

بد اانه

امسدك .ما هوه

||اخبرنا ابو حى جل ا ليلععن بحى بن اي زادة عن كاوه بن ابي

نايل قال اولك “رحدل من:الانضاراعا
دعن عرمة م اتن
]|الاسلام واالورك فت فارسل لى :فوته أن بنااو! رسورل" ايا

عليم قاصي الله

قرَلت كفت

بتاعلارىكاة فر ض

رن
ي
م
ي
م2
ي
د2#
ف
د

سوا ع

بة
م لنيومن
يسحل

مت
نبىدقد
فا

ببى فثقق ذلك

]هدي اللهقوماًكفروا -حت باغ الاالذين نابوا فكتب بهاقومه اليه في الاموال التي
|||فرجع قاسم أعخيرنانابوعند الجن بن ابى حامد اخير نا الوك

١

«ن

تو ادي عدارحاخلققيه حدما احمد بن يسار حدثنا

0
ب
ع
ج
ع
ص1

َ0
ا

هستم لق غومه وا
العليم

| 1جلهايت

نهد أها سين ل

الآانة

هايلذهب والفضة
ذا نان علتت)
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فر اسباب العزول ©

واكسو عيالكم شرمكم الله وحرم عبالكم قالوافانهشبهلنا فرويدا
حدى ثلقاه فانطلقوا فكتوا صفة

لخر وانتقاله في
مواطتة © الآاية
اللاديةوالعشرون
قوله,

سو ى صسفقئّه

م انهوا 2

يي الله

لله .قلننا امنا اذا هو ليس :لنت الذي نعت لنا ووجدنا نيه .عتالفاً
للذي عندنا واخرجوا الذي كتيوا فنظر اليهاكمب ففرح ومارهم |

وانفق علهم فانزل الله تعالى هذه الآية وقال عكرمة نزات في الى |

تعالى

يبكلوتك

.اذا

يفون قل العفو
من المال

وذلك

ازالله تعالىيفرض

كتقوا ماعهد الله الهم في التوراة من شأن تمد صلى الله عليهوس
وبداوه وحكنوا بايد»م

عيره و<لفوا أنه من

عند

الله لثلايفوم

الرشا .والما كلااكتاينت طامتعبلاىعهم تولهع م ك
اا لنبَشَرِان ظ
00

ا

و

0
الله بي الآية قال اكاك ومماءال تزلت في نصاء

عاهم قل الزكاة

حعيبندوا عسى وقوله لبششر يعني عسى أبنبؤسه اللهالكتاب يعنى

أذا كان للانسان

ية الكلى وعطء ان ابارافع ايودي
وافي
راس
الاجصل وقال ابنعب

هال

بي

من

درهم او كيه من

الرسن هك 0
فقال رسول الله دلى الله

المك
نقا

ارد أن نسدك وتخذك را

اا أن اعد غير اله اوناع

الذهب وتصدق

عا بش وقد قل

قنندك ثلث ماله

بعبادة غير الله ما بذلك بعثني ولا بذلك امرلى فائزل الله تعالى هذه

راسلول الله نع عايك م يسم
الآية وقال الحسبنأغفي أن ريحلأا ق
بعضنا على عض ألا شر لك قال اذى إن لسخير لاحد من دون

للهولكن اكرموا نكم واعرفوا اق لاهله فاتزل اله تعالى هذه

الآية قوله لد كي دينا  6قال ابن عَلاس اختصم
اول الكافت الىوجول أ ملى اللعليهوسم فاهختالفوا ينهم |
مندين ابراهيمكل :فرقة زعمت انها اولى بدينه فقال الننى صب الله
عليه

و(النامخ والمنسوح »©

)(١8

]هو فيا فلايجقرتطم بهامالالاتلىله وهو عليهغضبان فانزلاللهان
الذين يشترون بعهد الله  00نا قلبلا الآآية رواه البخاري عن

ححجاج بن منهال عن ابىعوانة * ورواه مسي عن ابيبكر بن ابي
أأشية عنوحيع وعن ابنغيرعن ابي معاوية كلهم عن الاءءش #اخيرنا

او عبد الرحمن :الشاذياخي انخيزنا مد بن عبد الله بن زمدكبرنيا
 0اخيرنا تمد بن عند الرحمن الفقيه دنا هذ  3حي  1001ع

الرزاق حدثنا سفيان عن منصور والاعمش عانبي وائل قال قال
 5عند الله قال رسول الله ذلى الله عليه0

3
ْصير

لانحاف رجحل على كين

1مالا  00الا افياللهوهو عليه غضمان قال فائزل
5

قليللا قال نحاء

حريها هوله ةل
أعذا حرم ربي
الفواحش ماظهر

امالبطانهم
منوهاو
والبني يغير اق

والاثم الخمر قال
الشاعصل

|تيسى اال 0ألك بنة فك لاقفلعاف لكقلت اذا

ضل عقلى* كذاك

*|ام|يامب بالنقول
ال
* وقال اخحجنر
1

بوسف

ميان

ري

ا

ول

 | ١اخبرنا العوام بن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله
| أبن اني اوتي ان رجلا اقام سلعة فى السوق نلف لقد اعطى بها

ملم بعط لوقع فيها رجلا من المسلين فنزلت ان الذين يشترون بعهد

تشرب

الالم

بالكؤوس جهاراً
*يرى الل با
و
مستعارا وروي

حهارا لامتل “آلا

 1الله وابهامم ثمناً قليلا الى آلخر الآية * وقال الكلبي ان ناساً من
فه_ذا بحرم
 0كلا البيود اولى فاقة اصابهم سئة فافحموا الىكمب .بن الاشرف

 | ٠١بالدينة فساهمكمب هل تعلون ان هذا الرجل رسول الله فيكتابكم
|أقلوا نموماتلهأنتقاللافقالوا فالانهد انهعند الله ورسوله
َقال لقد حرمكماللخيرا كثيرالقد قدمتم على وانا اريد ان أميركم
0

0300

أسباب

اسباب التزول )

)6

اليها اول الهارثم١كفروا بالكعبة آخر اللهار وارجءوا الى قبلتكم
الصورة أملهم شولون هؤلاء اهل كتانب وهم اعلملافرك
الىقدلتنا خذر

ألم أن لان الله ال

و0

سرعموال
ألله سال نديه فك لخولآء وأطلمهغلى

 4 00000إن الذينَ يشاروق

تعالى قرمها مع

حارمات * وقال

تان أححد كرا جد إن مهاد ارا لا

الآخرون وضع
#رعه عند قوله

عَن 'سفئان غن الاعمش غن غند الله “قال قال وسول الله عسل آله

تيكل فيل انم

عليه ؤسل من حاف على يمن وغو فبها فاجر ليقطع بها مال امسق"

منهون لان المعنى

مسح قي اللهوهو علية ضبان فقال الاشعث بن قدس في" والله كان

انهوا م قال الله بيني بوان رجل من الهود ارض لأحدنيفةدمتهالىالني -لى اللدوسم
تعالى في سورة

عليه فقال لكبينة قلت لا فقاللايوديانحاف قات اذنخاف فذهت

الفرقان اتصبرون

مالي فاتزلالله ع
ونجل ان الذين يشترون يعهدالله واغانهم تمنقليلا.

وك قالالله تعالى |
في سورة الشعراء
فيقوم فرعو نالا

#نا
خمشير
ااع
الآ بقارولو القارئ ععنبدان غنابي حمزة عن ال

احمد بنمحمد بن ابراهيم المهرحاني اخبرنا عبداللهبن محمد بمند
الزاهد اخيرنا |بوالقاسم الغوي قال حد ني مد بن سلمان قال حدني

تتقونوالمعواننوا

عمش عن شقبق قال قال عبدالله قال رسؤل
لمراعن
صا بان ع

ف*قالوا .اهنا

اللهصلىاللهعليهوسم منحلف علىيعين هو فيهافاجر ليقطع بها
مالا لاتلىله وهو عليه غضبان فاتزل الله تعالىان الذين يشترون بعهد

اله وابماتهمثمناًقليلاالى آاخلرآية فاتى الاشعث بقنبس فقال
ما يحدئكم ابو عبدالرحمن قلناكذا وكذا قال لنى” تزلتخاصمتر جلا
ظ ارلى
سول الله صلى الله عليه وسل فقالألك بينةقلتلاقالتحلف

يىن
حنلف عل
ظ فلتاذا يحلف قالرسولاللهصلىاللهعليهوسليه

)1/4
--

اه

ن بابراهيملذين
لناس
دا
لإن
قول

ودي
س وه ل
وه
ل علي

ا لاعلىملتهوساته#8وَهذا الى يمني مد ادل اللهعايهوسلم

ا

ى وَأَلْذِيْنَامواوَاله وَلَالمَؤْمينَ  +ا

امد

احمد بن الحسن الوراق اخيرنا ابو احمد مد بن احمد الحزري اخيرنا

عبد الرحمن بن ابي حاتم اخبرنا ابو ساعيلداج قال حدثنا وكيععن
د عن ابسه عن اانلىضي عن علد الله ل قرالسول
سانعبن
سَف
وس ان لكلبج ويلاة من الندين نا ادل ممم
|ى الله عليه
اللهصل

]بابي الخليل ابى  05قركدان أوك إن إراعم للذين امعوه

وهذا اللي الآية قوله  49وَدَت طائقة من أهلٍ ألكاب
بنل
جذ ي
ٍ يضاوفكت :د الآبهزات في معا
و

وعمار بيناسر

الانصار فاخ
احدد الى الخزور

فضرب  1انف
سعد

فغرزه خا

معد مسف كا
رسول

الله0

ابله عليه وسم

فارل أل نالا
بااعها الذين امنوا

حين دعاها البهود الى دهم وقد مضت القصة في سورة القرة قوله انما ار والمسسر
ِ

31

ا

2

د

يا

7

 /ع وَقَالتْ طائقة من اهل | لكتاب امنوا  6الايةقالالحسن

والا نصابوالازلام

0طا اعمقاا جراهن ترودحيروقال صضهم لسو
را
|

من عمل

رحس

الشطان فاحّنيوه

الخلواق دين مد ااوللبار اللسان دون الاعتقاد وكفاروا..ه
فى اخرالتهار وقولوا انا نظ
كرنتانفيًا وشاورنا علاءنا توجدنا تدا الله دحت عل
سس بذلك وظبر لناكذيه وبطلان دينه ففاعذلالم ذلك  .شك أصحابه جرع امات
دفيينهم وقلوا انهماكهتلاب وهم أعربهمنافيرجعون عن دينهم
ايفاركوه وهذه

شيةز
حلاا
اند ا
ولى ع
| الى دينكم فائزل الله تعا
ا

نبيهمدا صلياللهعليه

والمؤمنين قماحلاهد ومقاتل والكلى هذا فى شأن القبلة لا

حلكب بن
)ضرفت إلى الكنة عذقلك عل الييودلخالقهمٍ قا

73

||الاشرف واحابه اموا للدي رن 0

أ الكة وصلوا

)1

ا(سباب اللزول 6

له فقال الجائي ياجعفر لقد تكلمت بامس عظيم فعلى رسلك ثمامس
الجائى فضرب بالناقوس فاحتمع اليهكل ق.يس وراهب ثلا احتمموا

شرجنا ان كاء
لعل صلاة

الفجر

تحر هنها عند

عنم 'قان الات انقدة الله الذئ "انل الاجيل على عد اا
يجدون إن .عدى وبين القيامة نبيا مرسلا فقالوا الليم نعقد بشعرنا
به عدى وقال من "اهن بدفقد امن 2

كا به فقد كفربي فقَال

الجاثي عفر ماذا يقول لكم هند! الرخل وناجيكم به وما ينهاكم

صلاة الظهر فاذا || ع|نه قال يقراعليناكتاب الله ويأمى بالمعروف ويمبي عن المشكر وبأمس
حجاء وقت الظهر ||]بحسن الموار وصلة الرحم وبر اليتيم ويأمرنا ان نيد الله وحده

ليشار االبتةحى ||لاشريك له"ققال اقراًعلينا شيأمماكان بغرا غلك فقرا علي سورة
خيرة دى دعا|

0
ص
ا
ق
و
ي
ا
ن
ب
مرو ان يفضب الجاشئ فقال انيم حشقون عدئ وامه فقال العادى

الزهري وقدحمل
ولية لهعلى راس

ياجعفر زدنا منهذا الحديث الطيب فقراً عليع سورة الكبف فاراد

ما يقَولون فعيسى وامه فقرا عليم جعفر سورة مريم "لا الى

تسجوعللىموان
من المهاجرين |||العينوقال والله مازاد ام

هذا ثماقبلعلىجعفر

والانصار واكلوا||و|أحابه فتسال اذهيوا فاتمسيوم بإرضى يقولآمئون منسك |
وشربوا واتذروا

أو اذاكم عنمثمقالابشروا ولامخافوا ولادهورةاليوم علىحزب

وحمد رجل من

ابراهيم قالواياحائي وءن حزب ابراهيم قال هؤلاء الرهط وصاحهم |
الذي حاوًا منعنده ومن اتبعهم فانكر ذلك المشركون وادغوا
دين ابراهيم ثمرد المجاشي على مرو وصاحبه الال الذي حملوه

وقال انما هديتكم الى رشوة فاقرضوها فان الله ملكى و,مأ<ذ مني
رشوة قال جعفر وانصرفنا فكنا في خير دار وكرم جوار وانزل'

0ى
وراهيم على راسوله صل
سيويم في خصوممم في اب
سويجل ذلك ال
لالهاعر

(لالا)

 (١والناخوالمنسوح 

|فساءما ذلك ثمدخلوا عليه ولم تحدوا له فقال عمرو بن العاص
َ ألا 1اهم تون
اوا لى رو
سجر

إن “محدوا لك فقال  6العجاثمىاما نمكم
الع2

 2حبا

م

أناق من الهفاق

| قالوا سير لله الذي خلقكوملكك واتما كانت تلك الحة لا ون

 0تعيد الاوثان فبعث الله فينا نا  00وراص نأ بالعية الى نعها الله لنا

وص السلام نحيةاهللنة فعرفالمجاشى ان ذلك حق وانه فيالتوراة
|لال قال ايكمامات يتاذق غلك حرا ال كال مقن ألا.قال
ا
قد قآل انك ملك من هلوك اسل الآرض ومناهل الكتاب ولا
ْ

صم عندك كثرة الكلام ولا الغلموانا احب ان أجيب عن أصحابي
فرهذين الرجلين يتكلماناه والكت ال فتسعم محاورتنا
مقال جعفر للعياثبييسل هذا الرجل أعبيد
|فقالعمرو عفر نكا ف

َلحن م احرار فان 6عدا أبقنا مران فارددنًا افليقهال العياى

َأعييدهم ام اجرار كما بل احرار كرام فقال التماشي خرجم من

|امبديوةقال جعفر سلهما هل اهرقنادما  0تق فيقتص ذا فقال
 2فعاء0 |:

0
قال العياء

 00قاطارا فعلي ا

مره لقابولرااط قال العاش:ي فاتطليونمنهسمقال عمرو
قاو على دين واحد واص واحد عدلىين اننا فتركؤا ذلك
1
واوا يي ولزماتيقفنبعث
ملي
وناا
هكم لتدفمهم الينا فقال
||٠التماني همذاا الدين الذي كتتمعليه والدين االتذبيعنفوه اصدقنى
الآجبقراما الذي كنا عليه  0ه فهودين الشظان .وام كنا

| :تكفنبل عوزَونخسلِدٍ احازة :وأما الذي محلا اليه قذين اليد
ْ الاسلامجاءنا به من الله رسوك وكتاب مثل كتاب ابنمسيم موافقا

0/7
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أله كعالى هيده الآابةوروي الكلي ع ني صا عن ابن عباس

وروي ايضاً عبد الرحمن بن غنمعن اصعاب رسول الله صلى الله عليه
حل وذ كرهمد بن اق بن إسار وقد دل حديث نعضهم في

ابن عبد الله بن
عوف الزهري
ريم
وسةاه

مر حدى

فر بن ابىطالب واحابه الى المبشة واستقرت
بعض قالوا لما هجاجمر

بهم الدار وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الى المديئة وكان من
أعس يدو ماكان اجتمتفر يش في دار الندوة وقالوا أن .لنا في احاب
جمد الذن غند الجائى ارا ل

منكم سدر فاحعوا مالاواهدوه

الى المجائي اعله يدفع اللكم من عنده من قومحكم وانتدب لذلك
وقث صلا ةالمغرفت
فقدموا

رحلا

سيميصلي#موكان

رحجلان من ذوي ارائكم فءثوا مرو بن العاص ومصارة بن بي

معيط مع أطدايا' الادم وغيرء فركا الجر وانا الممعة قلا دخلا

على الجاني مهدا له وس لا عليه وقالا له ان قومئنا لك ناكدون

اقراهم قر اباشّال شاكرون ولصلاحك محبون وانهم نثونا اليك لمذرك هؤلاء القوم
له ابو بكر بانبي
الذين قدموا عليك لانم قوم رجل كذاب خرج فنا يزعم اله
<دعفرة

حلاف

الانصار فاةرفاحة

الكتاب وقلياايها

رسول الله ولميتابعه أحد منا الا السفهاء وكنا قد ضيقنا علبهم ألامس
واليأناهم الى شعب 'بارضنا لايدخل عليهم كل ولا رج مهم سد

قد قناهم البوع والعطش .ثلا اشتد عليهم الامى بعث اليك ابن عمه

ا

اخذاط

فال في موضع

ايفسد عليك دينك وماحكك ورعتك فاحذرهم وادفعهم اليا

لتكفكهم قلواوآية ذلك أنهماذا دخلوا عليك لالمجدون لك ولآ
حدونك بالصمة الى يسك بها الناس رعبة عن دينك وسنتك قال
ضر واصاح -جعفر بالباب يستأذن عليك حزب
فدعاي الجاشى فحلا
الله فقال ا'عاشي مروا هذا الصائح فليعد كلامه ففمل جعفر قال
الصجاثى نم فلس <لوا بامان الله وذمته ففظر عمرو بن .العاص الى

ركطيفنون يحزب الله وما أحابهم .الجاشي /
صاحبه فقالألاتيمع

|

ره؟

( والناخ والمنسوح ©

|و|تزل القرآن ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الىقوله
فقلتعالوا ندع ابناءنا وابناءكم الآية فدعاها رسول الله صلى الله
عليه وس الى الملاعنة وقال وحاء  0والحسين وقاحمة واه
وولده  0السلام ا  61خرحا هن عنده قال ادها لصا<يه
 ١جعل

قفارلحعا فقالا تمر ناطزية

انهل فزاقّرية
باع
اقرو:الحزية ولا تل

2

امت

فيا حرم عليهمك

ولا نلاعنك#اخيرى عدد الرح
امن ب
سنن الحافظ فما أذن لىفي روى عنه صلى
روايته حدمنا ابو حفص عمر بن احد الواعظ حدنا عبد الرمن

لابن سلمان عن الأحمة عدتنا يحى  0حام السكري خدننا .نشير'بن

مبران حدثنا مد بن دينار عن داود بن ابي

 ٠حابر بن عبد الله قال قدم وقد حك ان

هد

على الي

عن

الشعي عن

حصلى الله عليه

وس العاق والسيد فدعاها الى الاسلام فقالا اسلنا قلك قالكيم
|أأانم
|

"0ا[

ارتم

ا اسك

انثا قال حت

من الاسلام فقَالا هات

الصليب وشرب الْمّر واكل لم المتزيرغدعاها الى الملاعنة فوعداه

0
على ان لغادياه الغداة فمحدأ رسول الله دلى اللهعليه

فحن

:

:

* والجواب عن

الآية انهم كانوا

ببتاعوهامن الشام
عونيبسيدرعوما
في الححاز بالغالبي

وكانت المنافم عي

بيد

َ علي وذاطمة وبسد الكسن والسين * 3ارسل الي ] فابسا ان محسا فاقرا

وال قل ينا

لهباذراج فقال التبيصلىاللهعليهوسلم والذي بعثنى باق لو قعلا

ثمكير فانهىعن

للوا ندع
لطر الواديثارا* قالحابرفنزلتأيهمهذه التآآعيةافق

شربها قوم دق

|

أبس اْ

اا

بامونساا ونساءكيواضنا وانفتكع

اساءنا واسنا

ووشاءنا وانشا

واشسنا واه

قالالشعي استاءنا

ات والحسين ونساءنا فاطمة وانفسنا علىبن اطبايلب رضيالله

ا0

قولهع  0ول ألتآأسبار:هم للذين 5 1

1

| أل » الآية
قا ولسثل الييودوالله باعمد لقد علت انا 0
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ما لا نطيق قال فاعاحكم ت#ولون كا قال ينو اسراسل مومى سمعنا |
وعصينا قواوا سعمنا وأطمنا فقالوا سما واطمنا واشتد ذلك علهم أ
|| فكثوا بذلك حولا .فانزل الله تعال الفرج والراحة بقَوله لا يكاف

التي

 0الحم

وشديره
1
غم

فاعفوا
صغعدو 1
7-5
و

والصعم

المفو

|| الله نفسا الا وسعها الآية فحت هذه الآية ماقئلها قال الى صلى الله متتسوطا اللا
ا عليه وس ان الله مقحداوز لامتي حمداثنوا بهانفسبم مالم لملوا او
ابه
د

اليف * الآاءة
|

م

#3

000

مل

ال مران ©

روسكم حى 3

|| قال الفسرون قدم وفد محران وكانوا ستين راكاعلى رسول الله

ا صلى ال عليوهسلٍِ وفهم اربعة عشمر رجلامناشرافهم وفيالاريمة
وكين
الأعشم ثلاثة نفر اليم يؤل امهم والنامة ام القوزم س
| مشورتم الذي لايصدرون الا عن ا وابعه عن البح والبيد

َ أمامهم وصاحب رحلهم واسمه الاهم * وابو حارثة بن عةلاقمسقفهم
ا||وحبرهم وامامهم وصاحب مدراسهم وكان قد

شرف فهم ودرس

اطدى

له

2

اسباب التزول ©

عالت مو الثرة بحانلوم اهلعسرة فاشر وناإلى أن طول 100
#يزااق

د

وعم #ازلء الله.تعالى :وان كان دو

لول

انلله منرَبهِ>« احيننا الاماءابر

ادهى بن طاهى قال
لرقعب
اصو
تمسخ ذلكبقوله | من
1

0

داه الآية قوله

د

د اللهبنعلى بن

زياد قال حدثنا همد بن ابراهيم البو شجي قال حدثنا اميه بن بسطام

المشسركينكافة  || 5ق|ال حدثنا يزيد بن ذريع .قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن |١

ات 3لوتكم كافة ||ا|بيه عنان هيريرة قال لما  3انزلعلىرسول الله حل2ى اعللهيه و|
7

وشوله 700

هوا الشركان
حيث وجدعوهم
الآية الخامسة
رمال
.ولا شاتلوهم

0

دان شدوا .ا قىالقبك وقوه  0به الله الآية اشتد ذلك

عله وم ققاواكلفنا م

ا
الاضال مانط.ق الصلاة

00

ا وقد انزلت عاك هده الابة ولأانطتها كثال آلا
صق د عليه م أتريدون ان تقولوا  66قال اهل 00سن

عتدالمحد اكرام ||قبلكم آراه قالوا معنا وعصينا قواواسمنا واطعنا غفرانك ربنا واليك

بحقتاتلوكم فيه المصير فلا اقترأها القوم وجرت بها ألستهم انزل الله تعالى افثيرعا
مارت هدمالايه امن

الرسول يما انزل الهمن ريه ايلةآكلها و شخخها الله تعالىفائزل

ْ

ايها اللألكلنت اتللفهنبا الا ؤبسميا ال إلىار لا 00
*را مدبن ابراهيم بن عمد بن بحى قال حدثنا |
اطاحمي
آمية بن بس
السب +
للاشضية عشدر والدي قال حدئناتخدباسنعق الثقق قال حدثنا عبد الل بعمنر |أ
ويوسف بن موسى قالااخبرنا وكع قال حدثنا سفيان عن آدمبن |
سلمان قالمععت سعيد بن جبير يحدث عن |بن عباس قال ماله

3

هده الآآيةوان تبدوامافي انفسكم اوخفوه محا بحكم بهاللهدخل ب
:

قلوبهم منها شيء لميدخلها من شيء فقال الي صلىاللهعليه وسمم
قولوا معناواطعنا فواثنلاتي الله تعالى الايمانفى قلوبهمفقالوا معمنا

( والناخ والمنسوخ ©

>

اجر بن الاحثي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدمنا الكابي عن

أأاني صا عن ابن عباس بلغنا والله أعرأن هكم الا زات 5-5 1

>رو بن جمير بن عوف من قرف وني بي المغيرة من ني مخزوم
لت دو المت ربنون لين"قلا اظهر الله تعالى رسوله على ٠ك

وضع بومئذ الرباكله فاني ببنو عمرو بن عمنر وبنو المفيرة الى عتاب

ابن اسيد وهو علىمكة فقال ينو المغيرة ماجعلنا آشق الناس بالربا وضع
عالث
تائن
يريا

فسال:يو حمرو'بن مير ضوطنا عل اوننلانانا

والله أعلممنشيك

منكعالشبر حاضر أ
عاقلا بالذا صحريحا
قليصمه فصارهذا

 25-عتاب في ذلك الى رسول الله صلى الله عايه وس فئزات هذه

ناا لقوله تعالى

الآيةوالتيبعدها فان تلفعلوا فأذنوا رب من الله ورسوله فمرف

الدين

وحعتطل

نو مرو أن لايدان هم يحرب من الله ورسوله يسول الله تعالى يطيقونه الاه
أر ولاتظلون والاية :الرافيع
فآن تنم فلكمرؤس أموالي لا تظلون فتأخذون ك

ون مولهق>ال عطاء وعكرمة تزلت هذه آلآية في العناس بن
عبد المطلب وعمّان بن عفان وكانا قداسلفا فيالتمر فلاحضر الجداد
أ قال طما صاحب الفر لابق لي مايكنيعياليي ااذناا اخذتها حظكا
 35 1إن اذا الصف واضسضئ لك :ففئلة فلع عن
ظ الاحل طليا الزيادة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فهاما

وقائلوا في سيل

4
للاهلذ.ينيقتالو
هذه الاب جيعها

تحكمالا قوله ولا
تعتدوا ايفتقاتلوا

 0الله تعالى هذه الآآية' فسهما واطعا واشذا روسن امواطما *
| ؤقال السدي نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين فى هذا في الابتداء

الجاهلية يسلفان في الربا فاء الاسلام وطما اموال عظية في الربا
َأَرّل الله تعالى هذه الآآءة فقال الى دلىالهعليهوسم آلا انكل
ادا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا اضهه ربا العباس بن عبد

الطلب قوله ذا وَإِنْكان ذو عسْرَة © قال الكلي قالت بنو

مرو بنعميرلبنيالمغيرة هانوا أرمؤوسالنا ولكم الربا ندعه لكم
)(05

أسباب

ا9س(باب التزوك ؟ 

د إل الات قال احيرا رساء بن الي سلة عن ملا بانلل مو
الدمثني عن تحلان بن بيلك الياهلى قال “عوعت ابأأمامة الناهلاى شول
نْ ارط

سا فق سديل

الله لمبرسبطه رياء ولامععة كان من الذين

فقون امواطم لايل والهار الابة د كول ل
ا

:

اير نامد بن مي

يى قال ابن مالك الضي قال حدثنا د بن اسعميل الجرجاني قال حدثنا
6

بن مجاهد عن أببه عن بن

قال00 0

خيرا فهو ذير له
لتم كان نومة4

مسكنينكانافضل

لت

 .على بن 0

طااب كان كه

أرلعة دراهم فاشق باللل

واحدا وبالهار واحدا وفي السر واحدا وفي العلاية واحدا* #اخيرنا ظ

وانمسنالكاتن' قال حدتنا عمد

الحجاز وعلى قول

0

عند 0

لج ابو سرهييك الاشج قال حرفن

بن ني حام قال

عند الوهاب بن

لااهلعراق نصم (أ

ماهد عن

ابيه قال كان لعلى

صاع احق دل

ركذي الله عنه ارطدراهم فاشق درها بالليل ودرها بالعمار ودرهما

الله الا يهال تليها

سرا ودرها علانية فنزلت الذين ينفقون امواهم بالليل والنهار سسرا

وه قوله 'تعالى

وعلامة* وقال الكلي لت هد آلبه في على بانبي طالب رضي

قن شود منكمالشور

اللهعنهلميكنيملك غير اربعةدراهم فتصدق بدرهم ذلاوردرق

فابصمه

وهذا

الظاهص محتاج الى
كمف

و مُعنسأه

نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علائية فقال لهرسول اللّهدلى اللهعليه
وس مالك على هذا قال حَانى ان لصويو د الله الذي وعدى
0
ول الله صلى الله عليه
سله
رال
فق

الى هاذلهآية قوله 9+

ا

الذين لا

لك فائزل الله

١الله 1

هي من الر"ي) 6اخبرنامد ب :ن عبد الله بن محمد بن اجمد بن
دعر

قال اخيرنا ابو مرو بن دان

قال اخيرنا ابو لعلى قال <دثنا

أحمد

( والناخ والمنسوح ©

000

| احدا في ببته فرس عتيق مانليل وهذا قول ابي امامة وابى الدرداء

ومكعول والاوزاعي وراح بن يزيد قالوا هم الذين يرتبطون اليل
في سيل الله تعالى ينفقون عليها بالليل والهار سرا وعلانية نزت فهن
 1لميرسبطها خلا ولا ا

مااجد بن محمد

 0لخر الشين بن عادلدموري قال حندننا ماين محمد بن

 6كتبعلى الذي

أعبد الله الهروانى قحادلئنا على بن عمد بن مهرويه القزويني قال من قبلكم ا#لاية
ا حدما على بن داود القنطرى قال حدثنا عبد الله بن صا قال الثالثة عشرة قوله

]| حدثتي ابو شري عن قبس بن الحجاجعن خثم بن عبد اللّهالصنعاني
]انه قال حدث ابن عباس في هذه الاية الذذين ينفقون امواهم بالليل

َ اهار .قال في علف اليل ويدل على مة هاذحاميارا ابواححق
وس
نمددبن
عاح
| اللقري قال اخترنا ابوبكر مد بن

قال اخيرنا

تعالى وعلى الذي

بطيقونهفديةطعام

مسكان وهذهالابية
نصفها

منسوح

ونصفها حم وقد

|ا|بو المباس عبد الله بن يعقوب الكرماني قال حدثنا تمد بن زكري قرى“ اطيقونه ثثن
ا|ل
||كرماني قال حدثنا وكبع قال حدثنا عبد اميد بن بهرام عن شهر قرا يطيقوه ومن
ْ ابن حوشب عانمماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه

قرا نطوؤونه لعفي

رتمن
|س
ا
و
بط فرسافيسبيلالهفانفق علياهحتسابا كانشبعه وجوعه بكلفوه وكان
ار وْمَوٌه وبوله وروته فى ميزاته يوم القيامة#وأخيرنا ابو اسحق الرجل في بدء
الاسلام ان شاء
ا  0إان حر والمرا قال لخي ابو مومى عمران بن موس
ا قال دنا سعد كران الخدري قال حدثنا فارس بن عمر قال

َاحدنا صا بن محمد قال حدثنا سلمان بن حبرو ععنبد الرحن اتن

عانبر قال قال رسول الَهصلى اللعليه ول المنفق
ا يزيد عن “كول ح

1آ في سبيل الله على فرسهكالباسط كفيه بالصدقة» أخيرنا ابوحامد احمد

ا

ابن اكسن الكاتب قال أخيرنا د بن احمد بشناذان الرازي قال

||| أخيرنا عبد الرحمن بن ابىحاتم قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا
0
6
2
+٠

0

1
١

"7

لا

ي»

صاموان خاء فجن
واطع مكان بومه

١

ذه

(آسانا لوول

702

بصاع من مر نجاء رجل مر رديء فنزل القران ١أيها الذين امنوا

بتتم
سيبا
كنط
أام
مفقو
ان

ومااخرحنا لكممن الارض وبلهاموا

مد الواعظ قال
ممدحبن
الث منه تنفقون  #أخيرنا اابسوححق اح

خرن عن انيحنامد الاصدفهان قال" حينننا شد 101 0
الفارسي قال حديا احد بن مويو “اعمال قال حدثنا عمربحنماذ
ابن طية قال خدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن نابت

عن البراء قال تزلت هذه الآية في الانصار كانت رج اذا كان

ل
س

2001

احل لكم لياة حِدَادَ الل من حنطاتها اقناء من الفر والسر فعلقوها عل 0ا
الصيام الرفث الى ين اسطوانتين في مسحجد رسول الله صلى الله عليه وس فأكل منه
نسائكم الى قوله
فتاب عليكم وعفا

عتكم فيشأن عمر

فقراء المهاجرين وكان الرجل إعمدثضرج قنو الحشف وهو يظنانه

جاز عنه فكيثرة مياوضع من الاقناء فنزلفين فل ذلك ولا

شيهف
حي ف
والانصار ونزل ثاهل.وحانيثمنه تنفقون يعنى القنوالذ
0
ا
؛
ل
قاات »ابلتآقال الكلىلنمزال
دوا
لإصنتد
فيقصةصرمة قوله ما قبلقوه* قوله ف
وفعتممننميقنة  #ال-اايةقالوايارسولاللهصدقة
يا| ت
تعالى وحكاوا .قوله تعالى  #8وم

ولو اهدى الكم||

واشربوا الى قوله
اثئمموا الصبامالى الشر أفضل أم.صدقة الملامة فانزل النّ تمالل هذه [لآلا اه
اللدلفصارت هذه

الآآية نامضخة لقوله

بليكمالصيام
كت ع

يك
رسغس
م

هر
د

0

را

1

2

ف الذينَ بتفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية #
الآية أخبرنا امعيل بنابراهيم التصراباذي قال اخبرنا ابو عمرو بن
كال ييدان حب بن شعبس عن ابن بدي عن ب,زيد بن عندالله عن

شعيب عانبه عن جده عن رسول الله صلى الله 0

فال

نزلت هذه الآية الذين ينفقون أمواهم بالليل والهار مسرا وعلانية

فلهم اجرهم عند ربهم في أصماب الخيل وقال ان الشياطين لامخبل
احدا

8

و(ا١لناخ والنسوح6 

ليه
سمه

إبراهيم فشره بذلك فاناه فقال حثتك ابشمرك
حل
خلملا يد الله وعن

'ا ناَل تعالى انك

وقال ما علامة ذلك قال ان .2ابلله دعاءك

يموتى إسؤالك ثم انطاق وذهب فقال ابراهيم رب كك
2 :ال

ني
احليموتى قالأومتومنقال ى ولكن ليطمئّن قلي بعلىحابنك
ْ اذادعو نك وتعطبني اذا شالك بك إكدتي خليلا * قوله تعالى

 9ألدنَ أيمفوَناُم' في سيل َس ١

الآبهقال الكاي

زلت في عمان ىّ عفان وعيد لخو

عن عو ف اما عبد الر>من بن

عوف فانه جاء الى البى صل الله عليه وسلٍ باربعة الاف درهم صدقة
 0عدي ائة الافك درس امك متها لفن ولعثالى أرإعة
آلاف درهم وآربعة آلاف اقرضتهاربي فقال له رسول الله صلى الله
عليه وس ارك الله لك فيا امسكت وفها اعطيت  #وأما عمان رضي

حرم والله عايك
طعامك وشرايك
وادحت صاما
وعمات في ارضى
فقد

عشى على

من الضعف ذرقَ
له رسولالله دلى
الله عليه و 0-5
فدمعت عبئتاه

الله عنه فقال على جهازءن لاحهاز له فى غنوة تروك شهز المسلين
بالف بعير باقتابها واحلاسها وتصدق برومة ركة كانت لهعلٍ المسبين

وكانتقصة صرمة

| هده الاانة #اوتال ارو سيد الخدري أت رول الل

قبل قصهعمررخى

صالىله عليهوسل رائعاً يده يدعو لمان ويقول يارب انعمان بنعفان
رضدت عنه فاركن عنه فنا زال رافعا بده حقق طلع القو ..فائزلالله

تعالى فيه الذين ينفقون امواهم في سيل الله الآآيه قوله “3ا

اا هاسمات ماصصيتة  4تراه

الله عنه والا نصار

قدا الله بتسا
03

إقصة 5

وآلانعيناو

15

الاح ل ا

ا
6مسن
تبطأحبس

ارهن بن اعد السبدلان قال حدمنا عمد بن عبد الله بن عمد بن
أعيمكال تدكا احمد بن سبل بن حمدويه قال حدثنا قسن بن اسيفبث

قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسمعيل عن جعفر بن
عن أبيه عن حابر قال امس اانبي لى الله عليه وسلم بزكاة الفطر
ل005
ا

_

0612

إٍ

( اسباب الأزول )

كلت مها لقنا سقط" قطمته الريم في المؤاء فلا برآي ذلك ابراهم
نيب منها وقال يارب قد علت امجممتها فارنيكنف محبيهالاغاين ذلك
* وقال ابن زيد مر" ابراههيم بحوت ميت أصفه في البى ونصفهفيالحر

عليه مواسلي

ففاكان في اليحر فدواب الصر تأكله وماكان منه فى البر فدواب البر
تأكله فقال له ابلس الحيث متى مع الل هذه الاجزاء من بطون
هؤلاء فقال رب ارني كيف حي المونى قال اولم :ؤمن قال بلى

اراك ياباا قبس ولكن ليطمئن قلبي بذهابوسوسةابليس منه*اخبرنا ابونيالاصفهاني
طاماقال|بوالقاسم

والطاج الضعيف
فقال بارسول الله
اني دخلت

على

فااذن لي ف روايته قال ح_دثنا عد الله بن محمد بن جعفر قال

حدسا محمد بن سهل قال حدثنا “للة بن شيس قال حدثنا ابراهيم بن

الحكمبن ابإن قالحدثنا ابيقالكنت حماعلسعكرمة عندالساحل |

امرآتي البارحة :فقال  0ان الذين يغرقون في العار نقسم الميتان لحومهم فلا
فقالت لي.علي

سق مهم شيء الا العظام فتاقيها الامواج على 1فتصير حائلة نخرة د

رسلك ابا قبس

يابوعر
 0الاب فلنأكلهفاشعر ثمجيء قوم فيأخذون ذفاك
قدون |
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طعافا

“من

لك

قد صلءمتّه

لك فءضتالناه
ماني عبنيات

تجاءتني بالطعام

“مد تلك

النار فِيء ريح فتسنىذلك الرماد علي الارض فاذا جاءت

لتقو خرج اوائك واهل القبور سواء وذلك قوله تعالى فاذاهم ظ

قيام ينظرون وقال ممد بن اسمحق بن بسار ان ابراهيم لما احج عل
كروذفقال ربي الذي “يوقت وقال تمروذ الداحي وامبت لماكل

فقالت الخببةالحية ارا

ات ل قال نقد ألمت ذلك واحبيت هذا قال له ابراهيم

فان الله دي بان برد الروح الى دسد ميت فقال له رود هل عايئت |

خةرئ
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ثمسأل ريه ان بريد
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الاحتهاجف
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أحماء الم تمت لكي بطوئن قابه

الإشافدة وعبان *

بن عباس وسشسعنيك بن جيرأ
وقال 1

والسدي لما اذ الله ابراهيم خليلا استأذن ملك اموت ربه ان 85
ابراهيم 1
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(١غماتاو حوسنملاو )

|فينفرمنالنصارى يحملون الطعامفاناهماابوها فلزمهما وقالوالله
فاسانان سل] واخمهوا الى التي صل الله
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نفسه شعله فقال
الى صلى اللهعليه

وسل لقدكنت
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ر أنبراه ان
ك نا

كدفن بح
آل دابة من قدتوزعتها دواب البىو 2والات ار
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ورجلاه
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له النى صلى الله

( بن )
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ابي عدي عن شعبة عن ابي شر عن سعيد بن حبير عنابعنباس

قآاللكالنرتاء من نساء الافصار تكون' مقلاة .تحمل غ 1للد 11
عائن طا ولد آن ببوكدء فنا اجليت التضيركان فيم فِن آبناء لآلا

فقالوالاندعابناءنافاتزلاللهتعالىل ااأكراهفيالدينق تديينالرشد
فنضل قال حدثنا مد بن يعقوب
امىل ب
املنغي#اخبر نا حمدبن مو

نساءهم باعلدنوم

قال اخيرنا ابراهيم بن مرزوق قال حدينا وهب بن جرير عن شعبة
عن ابيبعشنر.سعيد بنحبير عن أعبنباس في قوله تعالى

من جاهم مر

ابن الخطاب رضى
لله عنه وذلك انه

راود اصانه عن

سه ققالت اني
اكتتقدمتوكان
احد

الزوجين

لا أكراه فيالددينقالكانتالمراة من الانصار لا“كاديعيش طاولد ظ
فحلف لبن عاش ا ولد لهودته قلا اجليت بانلونضير اذا فيهم
اناس من الانصارفقالت الانصار تارسول الله ابناؤنا فانزل الله اتعالى
لااكراه فيالدين قال سسعيك بن سير فن شاه لق م

وهن

اه

اذا نامحرم على دخل فى الاسلام * وقال مجاهد نزلت هذه الآية فيرجل من
الآخر فليلتفت الانضاركان له غلام أسود قال له صيج وكان بكرهه على الاسلام

لامها

جيل مانلانصار يكن اباالحصين وكانله
رت ف
* وقال السدي نزل

فجاءت الانصار

ابنان فقدم مجار الشام الى المديئة حملون الزيت فلا أرادوا الرجوع |

فافرت على اشنها

من المدينة اناهم ابنا ابي المصين فدعوما الى النصرانية قتنصرا أ

بفعاطم عندرسول
الله صلى الله عليه

وسم وافر #ر

وخرحا الى الشام فاخبر ابو الحصين رسول الله صلى الله عليه وس |

كلرلااه افليددينفقال رسول لل
فقال اطلبهما فانزل الله عاروج
صلى الله عليه وسم ابعدهما الله هااول من ل قال وكان هذا|

| قبل ان يؤمى رسول الله صلى الله عليه وس بقتال اهل الكتاب ثم
نسح قوله .لا اكرلاءدفيين وامسبقثال اهل الكتاب فسيورة'
براءة وقال مسروق

كان لرحل

من

الانصار

من

بى سالمين عوف

ابثان فتنصرا قبل ان يبعثالنبيصلىالله عليه وسل قثدمما المديئة
فنيفر

(/أه )

َ قل بن نار قدصن معدل رثان ١كرمتك لها فطلقيا لا والله
] ل|اترجعاليكبعدهاقالامسن علاللهحاجةالرجل الىامسأنه
ياك أن بوذال
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النساء فيلغن احلهن فلا تعضلوهن ان كن ازواحهن اذا ر 0

م المعروف الى آخر الآية فال عع ذلك معقل بن يسار فقال
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ل احمد الشاهد اخيرنا جدي اخيرنا اعبومر

أد اخيرنا 0

الاأشسارة

التضارع  "لوادك

]|المزري قال حدثنا خمد بن > ى قال حدهنا عمر بنحعماد قال حدمنا انهم اأذفاطروا
1أبسباط عن السدي عن رحاله قالولك ف رشان علبات الاضارى اكلوا وشربوا
اما الا
كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطايقة فاضت عدماثمرجع يريد

انا فابىجابر وقال طلقت_ابئة
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لاز 5ريد زوحها

ول رضدت

عمناثمناولا| وكانت
به

ا

ك3الآانة قوله  0القن
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:وون مبكا وَيَذرُون  05وَصبيةهلأزواجهم  2الاية
|ي
|
|لخيالوحمر يدبن

عبن العزيز ااروزي في كتابه اخيرنا ابوالفضل

الحدادياخير نا ثمد بن حى بن خالد اخيرنا ا*ق
|
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حدث

عن 0

حمان  2هذه

الآبه
0ن

رحلا م ن أهل العامة

ونساء ومعه انواه وأثراكه فنات بالمدنه

|رع ذلك الى اليهلى الله عليه0
|ف

]اد

فاعطي الوالدين واعطي

للتروف  7مط ره شياًغير انه امهم ان ينفةوا عليها

من ترصكة زوجهاالول اقول « لئاه فيالذين 41
ا تمد إن اليل حفر المرك احيرا رَاهْد بن اجهد اخيرنا
|ايبنلبن مد بن مصعب قالحدتي يحى بن حكيم قال حدثنا ابن

لعا

أسباب

المساون كدات
وعاهم زيادةفكانوا

اذاافطروا اكلوا

وشربوا وحامعوا

الينسناءامفالوما

بن إرافى0

||
ا
1قدمالمدئة وله أولاد رحال

ما يلنماموا وكان

الاخيرة فوقع
ارون

افن

الانضار تجامعوا
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جنل فلا |
وهع
ل يونس بن عبيد عنالحس:ن انه قالفيقولالل
سوفن أن إمكحن أزواجين ارذااطوا الا قال لدي ا

بن يسار انها تزات فيه قكالنت زوجت احنا لي من رجل فطاقها
حي اذا اشّضت عدتا حاء خطبها فقلت له زواحتك وافرشتك

عاللىذين من
قبلكمالايةاختاف واكرمتك فطلقتها ثمجكت مخطيها لا والله لاتعود الها ابدا قالوكان
الناس في الاشارة

لاح لانسربه وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فاتزل الله عروجل
هده الآية قلت الآن افمل يازسول الله فزوحنا ااء روك الخارة

الى منص

ذقالت

اه

ص الاثم

*نا الخاك ابومنصور #دبن مد المنضوري
اعحنمد بنحافخصبر

الخالية وذلك ان

قال حدثنا علىبن عمر بنمهديقال حدثئنامحمدبن عمرو البغتري

لقال ما ارسّل
نبياًالاوفترضن
عليه وعلى أمته
صيام شور رمضان

فكفر تالا مكلها
المت بهأمة مد

صلى اللهعليه و 5

فكو ناتزيل
على هذا الوحه
مدحا هده 'الامة

قال حدثنا بحي تن حعفر قال حدانا ابو عاص العقدي قال حدانا

عباد بن راشد عن الحسن قال حدي معقل بينسار قكاالنت لىي

اخت تخطبت اليه وحكنت امنعها الناس ذاتاني ابن عم لي خطها
فانكحتها اراه فاصطعيا ماشاء الله ثمطلتها طلاقا له رجعة ثمتركها حتق
انقضت عدمما نخطبها مع الخطاب فقلت منعتها الناس وزوجتك اياها
طبت
ضىت عدتها فخلا
قحت
نها
اتركت
ثم
طثلمقتها 0
ليانبتني مخطيها لا ازوجك ايدًا فانزل الله تعالى واذا طلقتم النساء
فبلغن اجاهن فلا تعضلوهن ان يكحن ازواجهن فكفرت عن عيى

واتكدا اياه * اخبرنا اسمعيل بانبي القاسمالنصر اباذي قال اخبرنا
ابوعمد عبد الله بن ابراهيم بن اني اخيرنا ابو
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 ١والناخ والانسوخ »©
 :الاو اقل هن أربعة اشير ادن

(هه)

إبلاء وقال سعبدين المسيت كان

لأا ران أعل لشاهلة .كن ال جل لابرد الرآة ولا بحت ان

ينزوجهاغيره فحاف انالابشربها ابدا وكان يتركهاكذاك لا أعاولا
الى اراد
ذات هل تحمل ال تمالى الاجل الذي يعر
اربعة اشهر وانزل الله تعالى للذين يؤلون من نسام الااية قوله
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قال حدثنا !حم

| ابنحفن بن عبد  5قاليكنا | ال قىال عفنا ابراهم بم طهمان.
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الزازي قال حدثنا سهل بن عمْان قال حدثنا الحاربي عن ليث عن

ابي صاط عن سعيد بن المسيب انه سئل عن قوله فأنوا حرنكم اني
شم قنازللت في العزل وقالابنعباس في رواية الكلبىنزلت في

قولهكتبعلكم'
أذا حضر احدكم

الموتاننرك خيرا

المهاجرين لما قدموا المدينة ذكروا اثيان النساء فما:بيهم والانصار

و 6د من بين ايديهن ومن خلفهن اذاكان المأنيواحدافي الفرج
ر
اعدفي
كاألت
اتلهود ذلك إلامن بين ايديين خاصة وإقالو
اللهاا ان كل اسان يوي النساء غير مستتلقبات ون عراة

الوصية للوالدين
والاقفر بين ومنه يكون المول والخبل فذكر المسلون ذلك لرسول الله صلى الله

وألعروفحقاً عن عليه وس وقالوا الذكنا افلمياهلية وبعدماسالنا تأني النساء كيف ||
اي سبورتن

ذا فكادب الله ||[
شنا وان اليهود عابت علينا ذلك وعرفت نواككذا

مالّكتابوالسئة

تعالى اليهود ونزل عليه يرخص طم نساؤٌكمحزث لكم موك الفرج ||
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ولا داك الاان ابرفييمني فاتزل الله تعالى هذه الاية قوله
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عاص الاحول عن عطاء عن ابن عباس قال كان ابلاء اهل الماهلة

التنة والستتين واكث
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من ذلك فوقت الله ارهة ابر فن كأن ||
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عن خممد بن عند الام
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عن ا#حق  5أبراهيم عن المحاربي

' || *ا<برنا سعيد بانلمنداني قال اخيرنا ابوعلي بن اليبكر الفقيه
ال دادعا أو القا.م اغوي آل جد ينا علي بن جعد
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افليقتل انهكا

 ١لضا أل اميابك ارك كان الوك لخول6 ,رل الله ع وجل
نساؤكم حرث لكم الآية * اخبرنا سميد بن محمد المناني قَالٍ السم الكائر
منصورا

اخيرنا جور بن عدد اللهبن حمدون قال اخيرنا هد

بن الحسين بن

وقكثل

اسراف لا يجوز
عند جماعة من

د جد بنالتنحكدر اناس وكذلك
الغ
ظ ان جار ين عبد الله قال قالت الهود اذا تكم.الرجل اعتراله قل المر بالبده
 1مه حاء ولدها اخول زات نساؤ كم0

لم فانوا حرئكم اني

وقال العراقيون

يجوز واحصوا
||| رواه  0عن هرون بن مءروف عن وهب بن جرير قالالشح
ابو حامد بن الشرنى هذا حديث حليل نافع تاس ددنت لميروه

محديث ابن “لمان
ان النى صلى النه

ل

0

مساما بكار معاهد
وقال انا احق

حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر
سل

55
لعل وسمر

حولت رحلى لام

 1ل

رسخت

اد

 9الذياهلكك قال

عليه شأ فاوحي الى رسول الله صلى

اين ناو م حرث لكمفأنواحرئكم اني

شم سول اقبل وادبر واتق الدبر والحدضة  #اخيرنا ابوبكر احمدبن

ماملداصفهاني قال حدثنا عبد الله ب
انلحم
حدافظ قال حدثنا ايبوحى

من وق دهده *
الاية الخاديةعشسر

 0أس.اب المزول 1

(2:1ه)

متؤاكلها ول تمشاربها وم تساكها فيببت كفعل الحؤس فسأل

أبوالدحداح رسول الله صلى الله عليه وس عن ذلك فقال يارسول
ه
ذلله
هنزل ا
انالا السام اذا حضن فا

اسرامل :فكنفب
للذفا كيه »
فالحوابعن دكت

لاسر ااه

ف نساؤكم' حراثلحكم'» الآية لخبرنااببوكراحدبن
الحسن القاضي قال اخبرنا حاجب باحنمد قال حدئنا عبد الرحيم
ابن منيب قال حدئنا سفيان بن عبينة عنابن المنكدر معجابر بن
عبد الله يقولكانت اليهود تقول في الذي يأنى اعأنه من دبرها في.

كا وهو قوله الحا
عونحل ومن لم

0م ماارل

الله فاوك هم
الظالمون  #وقال

النخازيون وجماعة

الآابة قوله تعالى

0

حرنكم

انى شكم رواه ١ليخاري عن أي  0ورداء متلاعزاان بكربن ابي

شببة كلاها عن 0
د
عابو
سزنا
اخي

03

ن ممع

المصل بن

اليجلي قال حدثنا 0

ا شار 1
قال .حدثنا

بع

تاستضها الاية التي | عنأبإنبنمسسمعنمجاهد قالعيضت المسصمفعلى ابنعباس

في بى اسسرادل لآت عرضات من فاحته الى خاعته اوقفة عند كل آيةويه ]ل 00
ا ال هذه اليه نساؤكم حرث لكم فانوا حرثكم اني شم
وهى قوله تعالى

 70قل مظلوما

د لجسلالوال

سلظانا فلا سرف

فقال اعببناس ان هذا الحي من قحريكشانوا ,نزو<ون النساء

وا فل
وَيسَلذدون عبن مقبلات ومديرات فلا قدموا المدئة بكرو
الانصار فذهيو! ليفعلوا بن كمكانوابفعلون كة فاتكرن ذلك وقلن
مىول الله
هذا شئء لمنكن ,نؤلى عله فاانتلسرحديت حت انتهىال
صلىاللهعليهوس فانزلاللهتعالى فيذلك نساؤ؟ حرث لفكامنوا
شيم قال ان شئت مقبلة وان شت مدبرة وان نت
حرنكم ال
باركةوانما يعنى

بذلك موضع الولد للعرث إشول انت ادرنكاحصث

شئت *#رواه الحاكمابوعبد اللهفيميحه عن ابيزكريا المنبري

1
1

عن

0

فر والناخ والمنسوح 6

00

 ١و 1قادل الشنياء عر ذلك وله :ولا شكحوا المشركات قوله
ان * الآية اخيرنا ابوعيه الرحمن

ظِ وَنَسألوك

يا
كددبن
فاللخبرنا مت بنعي اللهبن م

ل

كال

المد والاق

قال حدما حبان قال حدما حماد قال حدما نابت عاننس ان الهود

الاتى الى ههنا

من النت فل يوا كلوها وم

| موضعا سخ وراتي
الا  7حي00ولد
0

قال اخيرنا د

ان عد الرحن الدغو لي قال كد تنا

أ كانت اذا حاضت منهم

نا
ا

يشاربوها ولميجامعوها فى الببتفسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك فانزل الله عىزوحجل وسآلونك عن المحض قل هو أذى

فاعتزلوا النساء في الحدض الى آخر الآي رةواه مل عن زهير بن
حرب عن عبد الرحمن بن مبدي عن حماد  #اخبرنا ابوبكرمد بن
©

اتات قال احيونااز مخرزو'ن حعدان :قال اخير با او بمران

سح ها وان
قُ امهيا د فقَال

عة
انو
ميو
جراق
الع

مومى بانلعباس الجوهري قال حدثنا مد بن عبد الله بن يزيد ناسضها الآية التى
الفردوانى الحراني قال حدتى ابي عن سابق بن عبد الله الذفي عن
اس

 ٠اأأعليه وس في

د ناكرا عن عن

دوك الله صدى الله

قال ار ن الحيضقل حو أخعل ارلرااتيوة

|أأقالت من الى امىآنة من دبرها كان ولده اول فكان نساء "انلاضاز

 ١لاندعن ازواجهن أتونونمنأدبارهنفجاوة الى رسول الله صلى
ئش وبعنافال
ااو
جاءه
ألله عليه وس الو اعنان الرتحل امر
اليود فائزل الله عنوحل ويسألونك ع ن المحيض ولا شَربوهن حق |
لطهرن لعفي الاغتسال فاذا تطهرن فانوهن من حصدث ىك اللهلعفى

ا

نساؤكم7
بن
تسبل انل الاين  3التليرْ.

ا نا سرون كمي ارب 0

حك لذ

 2نابر

وض

قوله تعالى وكتبنا
علهم فيها أن
النفس القن عد

الآية فانقالقائل
هذا 0 10

ع

اساب التزول )©

(+ه)

4 9ت7ي

سي م

*ا
رن
يّمن
خ يؤ
فائرلاللةعن وجل ولا تتكحوا المشركات احي

ابوعمان

قال اخيرنا جدى قال اخيرنا اعبومر قال حدثنا محمد بن نحى قال
حدثنا عمر بن حماد قال -دثنا اساط عن السدي عن  5مالك

ت
لاتك
ع
,بعك

 1طول فر عن اعببناس فيهذه الآية قالنزات فعيبد اهو رون نا
له أمة سوداء وانه غضب عليها فلطمها ثانمه فزع فاتي النى .صلى الله
عليه وسم فاخبره <برها فقال له النى صلى الله  0وسم ما هي

حأء الاسلام فقال

باعبد الله فقال يا رسول الله هي تصوم وتصلى ومحسن الوضوء

كرون لاترضى

وتشهد ان لاله الا الله وانك رسوله فقال ياعبد الله هذه مؤمنة

أن هتل بالعد منا

بثاكلق لاعتقنها ولا تزوحنا ففعل فطءن
قال عبد الله فوالذي بع

اوا"ل
بات

ال
ويا

ألا الخر مهم عليه ناس من المسيين فقالوا  3افه وكانوا .ريدون أن كد آنا
ام من ألا
الرجل

مهم

ل فابهمة
والى
المشركان وشكحوحم وغي ةة فيأحسابهم فانزلاللهتع

7

مؤمنة خير من.مششركة الاءية وقال الكاى عن.الىصاط عن أن
فسوى اله بينهما
فحيكاام القصاص عباس ان رسول الله صلى الله عليه وس بعث رجلا من غينقىال
قيرّل قوله تعالى له مرئد بن انى مرئدحليفا ليني هاثمال.ىمحكة .لخرج ناساً من

كبس علكم

المسإين بها اسراء قلا قدمها سمعت به اعساغ.شال لمتاعتاق 1

قتفيلى
لاص
اقص
ال

خايلة له في الجاهاية فلا أسراعرض :عا فاته فقاك وكا ١ 1

 710بان والعبد

الامخلو فقال ها ان الاسلام قد حال بيى وبينك وحرمه علينا ||[
ولكن ان سنت ,زواجتت :اذا رغيمت" الى رسول الله ع
للاا

ومسل ماشاتتته فى ذلك م: 0تزوجتك ققالت لانت اح”#للاا
0

00

الل لوو

ازو <ها

١

562
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في ار والمدسر فانهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فاتزل الله تعالى

نا امبنوصور
هذهالآآيةقوله 9سالونك عانالخنَابيىر:6
عندم

5

 0 00محمد بن ا 0

قال

#وقال تعالى وما

هود قال جديا  0التوري عن سال الافطى عن سعيد .بن
الون امؤال التاعي طل] عرلوا م رخص لمضطر
قال لما ولت ان الدذين ك
أموالهم فنزلت قالصلاح لم خيرتوخاانلطوهم فاذواتكم نفاطوا والجائعغيرالباعي
والعادي فقال قن
من انعد الراعبدفال لخن
اهل به لغبر ألله عد

اضطرغير باغولا

' ]ابو عالىفقيه قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عمان عاد فلا الم عليه
 ١ان اي شبة قال جدثنا جرن عن عطاء بن السائب عن سعيد بن * الاية العاشرة
جل ولا شربوا ماالليتيم
 0جمير عن ابن عباس قال لما اتزل الله وعن

قوله تعالى يأيايا

|| الاهالتىعي احسن وان الدرين,أ كلون أموالالتائيظلاً انطلق من كان الذق امزوا ك0

| 0عنده مالينيمفعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه وجعل يفضل

||)النى من طعامه فجلس له حتى يأكله او يفسد واشتد ذلك عليهم

عليكم القتصاص

فيالقتلى الحريالحر
والعند بالعند الابة

 1سألونك عن اليتائى قل اصسلاح طم خير وان خالطوهم خلطوا

| |طعامهم بطعاميموشرابهم بشرابهم قولهظ وتلكاحوا المشركات

ا يمن > الآيةي اخيرنا ابو عنّان بانلعحمافظ قال الحيرن]
تدر قال سيا اسيل يناقية
ا سم دين ج
 0إل حيتت ابو بكرقالحدثنا خالد بن معروف معقناتل بن بحنان
دلقنوىاستأذنالتى دلى اللهعليهوسم في
يبيمرن ا
فا
لزلت
|| 1قان
 :عناق ان سزوحها وشي را كيه

4

ف

راش
69

اكاب

مركا

داكت

ل

وذلك ان حين
اقتتلاقل الاسالام

هَل وكان

2): 0

.

(ساب النزول ©
ا

:

فيه الخرائت وعير بذلك اهل مك من كان  3منالمسلين فقالوا

اده الصا اسصلام الشهر الحرام فقائلتم فيه وتفاءلتالييود يذلك
وقالوا قد وقدت ارب تارفيا سعرت

ا

ا

العالم لليامل

2

والأضرعي حضرت

الحرب وبلغ ذلك رسول الله صلىاللهعليه وسل فقال لابن حش

وأني ان باخد من ذإاك شا فعظم ذلك على اكاب السرية وظنوا ان
ان ظ

ضنرعي |||
لناحاب
اقتل
ييديموقالوايارسوللله انا
لكان رع قدحلكواوسقطف ا

الجاهل العامل ان إإأثمامسينا فنظرنا الى هلال رجب فلا ندري أفي رحب اصيناه اوفي

ية
ياسكلتآ*

هر |[
لنكشعن
األو
حمادي وأكز النامنفيذلك فازل اللهتعالى يس

2 3

اك إء الأالة فاشك رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر فعزل ما

ع

خخ ن

:

.مت

0

7

ا

:

0

+

51

انيت والدم وم الس  0وك عبن فيالا لام وقم لاقي يون احاب الشرءة |١
ء اسيرهم فقال لم||)
دكافي
فل م
در إل سج فكان اول عانعلةافسيلام وبعث اه
بالسنة .ناعلضمتة

نفدهم حى يدم سعدوعتبة وان ل يقدما قتلناها بهمافناقدمافاداها

توبعض:الدم بقوله واما الحكم بنكسان فاسلمواقام مع رسول الله صلىاللعهليهوس بالمديئة
عليه السالام إعداتة

وان

دمت

السوى و وخاج_1راد ٍ١

يناكافرا واماءمفل فضرب ,عن فرسهيوم الاحرات 0100
المسرين

في الخندق

فرسه تتحطما جعاً فْقَدَله الله تعاللى

والكيد والطما
3ون حيفته لمن :فقال رسول اللهصلىاللهعايهوسلم
ل و9طلت المتترك

نهت الخفة حت الديةفهذا سيل رول وله آنا
خدوء قان
يسألونك عن الشهر الحرام والآية ااتي بعدها قوله علا الوك
عن  0والمسر »#الآية نزلت في عمر بالنخطاب ومعاذ بن
ل للّتسلىاللهعليهوسلفقالوا افتنا

و(الناخ والمنسوح ©
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ايلولهمين ثمنزل وافلعكتاب فاذافيه بسم الله الرحمن الرحيم اما
بعد قسر عبلركة اللهمنتبعك من أصحابك

ول ال تج

فترصد بهاعيرقريش لعلك ان تأنينامنهبخبرفلا نظرعبدالل
الكتاب قال مععاً وطاعة وقال لاصحابه ذلك وقال انه قد ماني ان

تعالى ومن برغب

دنا كم حت اذا كان معدن فوق الفرع وقد اضل سعد

عن ملة ابراهيم

ابن ابي وقاص وعتبة بن غننوان بعيرا طماكانا يعتقيانه فاستأذنا ان

الا من سفه نقفسه

حلفا فيطلببعيرهمافأذنطمافخلفافيطلبه ومضى عند الله سقية * الاية الثامنة

أصحابه حتى وصل بطنتخلة بين مكة والطائف فيناهمكذلك اذصرت فول يبال أن
الدين كتون ما

بهم عبر لقريش نحمل سا وادماً ونجارة سن جارة الطائف فم

اأزلنا من المنات

عمرو بن ا حضرعي والحكم بن كيسان وءمان بن عابلدله بن المغيرة

واطدى الى قوله

رارظل إعند الس الخرمان .فرلنااوا أحاب رسول الله صل أل
+ن>ش
 7عليه وسم هابوهم فقال عبد الله ب

ويلءهم للدعننُ

ان القوم قد زعروا

سي عمناسم

| متكم فاحلقوا راس رجل متكم فليتعرض هم فاذا رأوه محلوقا أمنوا
وقالوا قوم سار خلقوا ر
عأكساثة ثمأشرف علهم فقالوا قوم قوله الا الذين
مار لا باس عليكم فامنوهم وكان ذلك فى آخر يوم من حجمادي تابواواصدوا الآبة
الاستناء وهو

مب
سه

1

الآخرة وكانوايرون انه من حمادي او هو رحب فتشاور القوم

نيهم وقلوا لين تركتوهم هذه الليلة .ليدخلن المرم فليتتمن منتكم
مرهومافقيمة القوم فرعي واقد بعنبد الله السهمى
||ذاججعوا ام

مرو بن الحضرمي بسهم فقتله وكان اول قتيل من المششركين واستأسر
الحكم وعمان فكانا أول اسيرين فىالاسلام وافلت نوفل واتجزهم
ا اشرق لاض بالاسيرين بحن قتمرا ع ,رسول :اي سل

الهعليه وس بالمدينة فقالت قريشقد اسحل عاملدشهر الحرام شهرأ
يامن فايلهخائف ويبذعى الناس في معايشهم فسفك فيه الدماء واخذ

#وقال ابو هريرة
رضي الله عنه
لولاا هدم

اانه

اتاب التزول 6

211526

قال حدمنا سهل بن عمان قال حدثنا يحيبن ابيزائدة عنجمد بن

الا

نقتل عبادك 0
الهاجر ف
ن
ولهام

0

|

5

فدخلا ااحكية
بيصلىاللفعليه  8وقال لم 0القتال في 1
الي

وزنا فهافسخهم

00

الله تعالى صفين

الشين الحرام فقالت قررشس اسل و الفين الخرام فَِرْلت نالك

لرقمتنتل اي قكادنوا
قوضعت المشر ثون اعلنشهر ارام الىقوله والفتنة ااحكب
لصم الذي كان

شتلونكم واثم فيحرماللهبعد ايعانكم وهذا ١كبر عند اللهمنان

رجلا علاىالصفا تقتلوهم في الشهر الحرام مكفعرهم بلَه قال الزهري لما نزل هذا |
قيض رسول الله صلى العللهيه وس العبرو فادي الاسيرين ولمافرج ||
امراة على المروة

اتلعلاهلى اعنهل تلك السسرية مكانوا قفه من غم عمعوا فما عند ||

وعبدوها مندو

الله منثوابه فقالوا يانبي الله انمع اتنكون غزوة ولا نعطي فيها

الله فلا إسلت

الا دوا

اجرالساعيين ند سيل الا له تعالى فيهمان الذين امنوا |

أن يسعوا يدهما
قائزل التلعهالى ان

اللهعليهوسلِعبد ايلكبون عش وهو ابن عمه التي صلى الله عليه

الصفا واأروةم :

وسلفي جادي الاخرة قبل قتال بدر بشهرين على راس سيعة عشر

بغار الله الااية
خم ذخ ذيكبقوله

ا

| من مقدمه المدينة وبعث معه كاسة رهط من المهاحجرين سهد

ابن ابى وقاص الزهري وعكاشة بحنصن الاسدي وعتبة بن غزوان.
السبى وابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن برضاء وعاض بن ربيعة

كتابا وقالميرعلى اسم اللهولا نرفىالكتابسق تسير ومين

فاذا عله ميزلين فافج 0

ار  10على أصحابك ثمم امض لا
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انا تولوا فم وه الله ومذهب ابن عباس ان هذه منسوخة بقوله
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لوكانمثلسلمان فاخذت الشياطين فكتيوا كتاباًو<علوه مفصيلى
سلمان وقالوا نحن ندلكم على ماكانسامان يداوي به فانطلقوا
فاخ رحوا ذلك فاذا فيه بحر ورقى فازل الله تعالىوانمعوا وانتلو

الشاطين على ملك ساءان الى قوله فلا تكفر قال السري ان الناس

> باب 6د

في زمن سامانا ١ احير فاشتغلو | سعزله وائذ سكمان تلاك الكنن

في احتبلاف

فدفها بحت كرسيه ونهاهم عن ذلك ولما مات ساءان وذهب به
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النسخالاعلى الامر السحز في البهود فبراًالله عروجل سلمان من ذلك واتزل هذه
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الولته ش12
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ل هاذام اللهفائزل
كيشه
الهنود وقالوا ما
لعثبركن انعم ا
لاحر ف لا
الله هذه الآبه  #اخيرنا امد بن عند الله بن اممحاق الحافظ فيكتابه

قالاخبرناسلمان بن ابوب الطبرابي والحديا .يكن بن شيل قال يسنا
/

لبردحمن عن ابن حجري عن
عابلدعزيز بن سعيد عن موسى بانع
عطاء عن ابن عباس ف5ىوله أنالله لا سح فو أن شرك متاق قال الكتاب#ثمسورة

وذلك انالله كر اطة المشركان فقال وانيسيم لدت شا د
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اط تيل كنت المكوت فقالوا ارم حك داك أله إلدنات
والعتكبوت فا ازل من ان  0ثىء يصنع مهنا فائزل
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ل أَنامرونالس بار قال ابعنباس في
الهذهه الآبة قوله
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الكليعنابيحا إلاسنا ادلذي 5
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تزلت في يهود المدينة

يوسف  #تمياسين
“ 4مالجراتي#ثم
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الرحمن#ثم
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الصف *:ل امسمعة»ه
ارم »ثماملك
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كان الرجل منهم يول لصهره ولذوي قرابته ولمنبهم ومنه رضاع
لاسن است ل الدين األذنيتاغله وما عاعرك به هيا
وسلفاناسم بق ان ارو
الرجل يعئون ممداصل اللهعليهبذ
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مد بن حعفر الخانظ قال حدثنا ابو يحاىلرازي قال حدثنا سهل

ان سكو قال حدثنا يحى بن ارال قال قاابلن جريح
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غند [كذاهل العراد عدم الاة تحبلا لخن الكتاب وهومع ذلك | المطففين * ثم
ادب جميعالعباد وقال بعضهم رجع بهذا الخطاب الى خطاب المسلين الانشقاق  #م

]|والقول الاولأظهر وقوله  #إن اذبنموا والَذيْنَهاذواي
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هؤلاء السفهاءعنكم فذهب فاخذ بد ابى بكر فقال مرحباً بالصديق
سدك فى تم وخ الاسلام وثاني رسول اللهفيالغار الياذل نفسيه وماله

ثماخذ سد عمرفقال مي دمأ سيد بى عدي بنكمس الفاروق 'القوي
ف دان الله الياذل شه

وماله لرسول اللهثمكه سيد علي ؤتَال

خطه فهونى ثلاث || افترقوا فقال عنداللهلاصماره كف

رأعوق فعلت فاذا راعوهم

وسستين سسورة || ف|افعاوا ما فعلت فائنوا عليه يرا فر حم المسلون الى رسول الله

شاك
المقدس والصي 3ام
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عن التركين |||أخيرنا ابو على بن احمد الفقه قال أخبرنا ابو ذرالقهيتاق قخادلثنا
والاعراض 0حت ||ع :بد الرحمن
بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سفيان
الحاهلن #قال

دا8
ا :ل0-ق-اقماول

أله م عد
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اعاهل
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رافا
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عنكن علتمة قال كل ثم
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آنا التان فهو مي وناايا الذن اضوا نهو مدن ل اا
به من ذلك سمية
السسواو الي  1الا خطات اهل مكة ونا ابباالدين امنواحطات اهل المذاله الا
يدخلها ناخ ولا با أيها الناس اعبدوا ربكم خطاب لمشركي مكة الى قوله وبششر الذبن
منسوخوهي ثلاث

اموا وهذه الاآيلة نمازؤلةمفنيين وذلك ان الله تعالى لذماكر

وارربعون سورة

جراء الكافرين :قوله الثار الىوقودها لانن والجارةاعد تا(
ذكر َحَرَاء المؤمئين قوله «إنَالللاتح ىن يضرب مكلا

قال ابنعباس فيرواية اني صا لما ضرب الله يانه هذين الثلين
لمنافتين يمني قوله مثلهم كثل الذي استوقد نارا وقوله اؤْكصدب
جل واعلى من ان يغمرب الامثال فانزل الله هذه
من السماء قالوأالاله

زيان
ال 2ه > وقان البن وقاذة ابدك الل الد بيابان واولاعلبد ك4ق
وضرب

اامماك كلتر ل أسسيلة

ل

في الزبور ولا في القران مثابا انها اهليسبع المثاني والقرأن العظيم
الذي اوتيته * وسورة الجر مكية بلا خلاف وليكن الله لهتن على

رسوله بإيتائه فائحة الكتاب وهو مكة ثم رطا بالمديئة ولايسعناالقول

أنرسول اللهصلىاللهعليهوس قامكةبضععشرة سنةيصلى بلا
فاضحة الكتاتن هذا مما لا شاه العقول

شول اناس قد

زاد في القران
#3سورة البمرة 2
مالدس فيهلكتبت

مدنية بلا خلافأ خبرنا احمد بن تمد بن ابراهيم قال اخبرا عبد الله آية الرحم واثنتها

ان حامد قال:اخيرا امد بن عمد بن يوسفف :قال حذتنا يعقوب .بن
سفيان الصغير قال حدانا يعقوب بن سفيان الكبير قال حدثنا هشام
ابن عمار قال حدثنا الولرد بن مسلم قال حد ناشعين من ررق عن

فوالله لققرداناها

عرلسىول اللهصلى
الله عليه و

لا رغبوا عن

عن عكرمة قال اولسورةانزلت بالمدنةسوزة البقرةّقوله

اإنحكم نانذلك

عزوجل #9ألم
ذلكالكتاب > أخبرناانو مان الزعفراني قال

كفر بكم الشخ

ءاسا

||٠ا|خيرنا ابو

لقان احبر تدر بن معدا بن اليك .قا والشيخة اذا زنيا

كرابو خدضة قال حدنناشفيان عن ابن اني تح عن يجاهد قال
اربعآيات  :ول هذه السورة زلت في المؤمئين وابتان بعدها

زلتا افليكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين وقوله

إن الذبكيفنروا» قال الضحاك نزلت فيوانىخجمهلسة ماهنل
ببته* واقلاكللى يعنى الهود وقولتهعالىفو ذالهوااملذنيوااك
قااللكلى عن ابيصالم عناعبنباس نزلت هذه الآية فيعبد الله
ابن أنىواصحابه وذلك امهم خرجوا ذات يوم فاستقباهم نفر مناصماب
رسولالله صلاىلل عهليه وس فقال عبداللهبنابيانظروا كيف أرد

فارحموها ألبنة

نالا من أل

والله عزيز حكيم
فهذامنسوخ الخط
ا

الحكم وألما
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كان اذا برز سمع منادياً يناديه يامد فاذا سمع 'لصوت انطلق هاري
فقاللهورقة بن نوفل اسذماعت النداء فائبت حتى عع مابول لك
قال فلا برز ساملعنداء ياجمدفقال لبيك قال قل اشهد ان لااله

الال واشبد ان ممداً رسول اللهثمقالقل امد للهرب العالمين
فيمصونيفلاكان الرحمن الرحيم مالك يوم الدبن حت فرغ من فاحة الكتاب وهذا
ايل رحعت الى قول على بن ابيطالب اخيرنا ابو اعضاق احد بن كقد اللقدل
الى فرأرجع قال اخبرنا الحسن بن حمفر المفسر قال اخبرنا اابلوحسن بمحنمد بن
مها شيءوغدوت

مود المروزي قال حدثنا .عند اللهبن مود السعدي قال <دثنا ابو

على مصوى فاذا

يحى القصري فال اجذتنا مروان بن معاوية عن الولاء بن المسدب عن

الورفه سضاء

لهام قال نزلت فاحة
البل عسلي
الفضلبن مر عن علىبنابيطا
دنى كلا
سع
لاساد
اا ال
الكتات عكةمن كثر حت العرش وبهذ

فاخيرت اتبيصلى

فقال

لي يابن

مسءود تلك رفعت
الارحة

ري

صا قال حدانا ابي عن الكني عن ابي صا كن أ

عباس قال قام الأبي صلى اللهعليهوسلم بك فقال سم الله الرحمن
الرحيم الجدللهرب العالمان فقالت قريش رض الله فاكوتحو هذا

 «+واما

ماخ خطه وبق
حكمة فل ماروى

خبطناب
لمر
عانح
راذلىله عنه انه

قاله الحسن وقتادة وعند محاهد ان الفاحة مدنية قال الحسين بن
الفضل لكل عامهفوة وهذه بإدرة من مجاهد لابه شرد بهذا القول

واخلعللاءاعلفىه ومابقطع بهعل اىنهماكية قولهتعالى ف وَلمَدْ ت|ناك
اي
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قال لولا أكره ان
عمد الرمن انموي قال را

عمد بن احمد بن على البري قال

اخيرنا احمد بن على بن الممني قال حدنا بحى ين اذين قال حدانا

لاء
ايلرعني
اءماعيل بن حعفر قال اخ

عن ابه عن ابي هريرة قال

قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم وقرا عليه ابي بنكعب امالقران
فال والذي نفمي بيده ما انزل اللهفيالتوراة ولا في الامجيل ولا

في

والنامخ والمنسوح (
ان بن سعيد قال حدينا بشمر بن عمار عن ابي

510
الكااء

عن ابن عباس انه قال اول ماتزل به جريل على الي 1

وس قاليامداستعذ ثمقل سمااللرلهحدن الرحيم اخبرنا ابو عبد
الله بن اسحاق قال حدثنا اساعيل بن احمد الخلالى قال عن ابوحمد
:واحدة ولوان
عبد الله بن زيدان ليجل قال دسا لوكت قحادليتنا سقيان 3

ابن عينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لإن ادم واديان
ْن ذهب 0
سورة حت ينزل عليه م
الا سقالهعليوهسل الاإعرفحانلم
اليهما ثالثاً ولو ان
 8سمالله ارحمنالرّحيم * .اح عد اقاعن بن 'طاعن
له ثالثاً لابتنغى الها

 ١البغدادي قال اخبرنا مد بن جعفر بن مطر قال أخبرنا ابراهيم بن
 1على الرملى ل ديا عن

اخ فال الجرنا مرو بن الححاج

نسدودقال
ظ العبديعنعبادللهبنابيحسينذكرعن عبداللهب م
ا كنالانرفصلم باين السورتينحتىنزلببسامللاهلرحاملنرحيم *

رابع ولا عل

جوف

ابن آدم

الا التراب ويّوب

الله على من باب

|] ٠اخيرنا سعد بن حمد .ن احمد بن حعفر قال اخيرنا جدي قال اخير نا #وزوى عن عد
الله بن مسعود

]ابو عمر واحمد بن مد الجرشي قال حدثنا مدبن يحى قال حدثنا
|||حمد بن عيدى بن ابيفديك عن عبداللهبننافع عن ابيهعن ابن قل فسان
]يمر قالنزلت سم اللهالرحمنالرحيم فيكلسورة

رذى الله عنه أنه

رسول اللهصلىألله

 5اقول فيسورة الفاحة 1
اةومانئل ماتزل من
ين هي مك
ثدرالا
كاق
احتلفوا فيه
 15#جنا |اس كان سعد بن احمدءن عمد الزاهد قال انتيرنا
حدى قال+ايزا أو مر والحري قال حدثنا ابراهيم بن الخارث
وعلى بن سبل بن المغيرة قال حدثنا يحىببكنير قال حدثنااسرائيل
عن ابي أبمحاق عن ني مسسرة أن رسول ألله صلى الله عليه وم
أ2-مسمس  -سسصم  -سس سس يس ل سوس لسو

عليه وسسل أنه

ففظلها وكتببا
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ابي بنكسقالأحدث القران بالله مي لقد جاءكم رسول من|نفسكم

الآبة واول يوم انزل فيه يوم الاثنين * اخبرنا ابو ا“محاق الثعالي *
قااخلبرنا عمد بن عمد الزلهكبرنيا الشساني  قالاخبرئا مد بن

عبد الرحمن الدغولي * قالحدينا ابن الي حثيم * قالحدئناموسي
مشج القطده

ابن اسماععل * قال حدثنا مبدي بن ه.ءون * #قال حدسا غبلان

وحكمه * ومنه4

ابن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قنادة ان رجلا قال

خط وب بارسول الله أرأبت صوم يوم الاثنين قال فيه انزل علىالقرأن واول
 4خ” ومنه

ا

دق

خطه د ؤاما ماخ

شر انزل فه القرآن عبر ومضان قال ان تعالى دحكره 9و شر
ان الي  1فيه ل

حكمهوخطه فثل عزوي

اخبرنا عبد الرحمن بن حمدان

فال اخبرنا ابو مد عبداللهبنابراهيم بن مباسر *

ماروى عن أنس

قال حدثنا ابو مسم ابراهيم بنعند الله  #قال حدثنا عبد الله بن

ابن مالك رضى

حابر بن اطيمالغداني * قال حدثنا عمران عن قتادة عن ابي المليح

الله عئه أنه قال

عن وائلة ان الي دلى الله عليه وم قال تزلت كف ابراهيماول
ليلة من رمضان واتزل التوراة لست مضين من رمضان وازل

عهد رسول الله

الاجبل لنلاث عشرة خلت من شبر رمضان وازل الزبور لال

سورة تعدطا

عتََة ,دلت من ومسان :وار ل المروكان لاربع وعسر من

سورة التوبة ما

من رمذان

ص العللهيه وس

احفظ مها غسير

سمه
لسلس
تتح

© الول فيابةالنسمية وان زولا »

ببن مد الجرحاني * قال اخبرنا ابوربكمد بنعبد الرحمن الهوهري
قال حَِدَبنًا د

بن بحى بن مده

قال ينا

وكين

قال

ينا

البواء بنعازب يقول آخر آبة نزلت يستفتونك قل الله يفتكم في
لش زر اولت رلك روا الخارى يك الفسين عن

سلهان بن رب عن شعبة ورواه في موضع آخر عن ابي الوليد
*ا
يةر
حعب
انش
ورواه مسلم عن بندار عن غندر ع

حاير

قال اسخيرنا أبومد الحاني »* قال حدثا أبو يح الرازي ق#ال حدثنا

احى تعليهوي كرا

سبل بن عنان " #قال جدتنا ابن المارزك يعن  0عن الكماك عنابن

أن عله ومانوفيق

على قال آخرآية نزلت « وَالْعُواومانرجعونَفيه لالد »

الابالله عليهبوكلت

أخرنا جمد بن عبد الرحن لوي #.هقالاير ناجد بنامدبنسنان

واليه انب

المقري * قال اخبرنا احمد بن على الموصلى * قال حدثنا احمد بن

الامش * قال حدثنا تمد بن فضيلة * قال حدئنا الكلي عن أبي

صا عن ابن عباس فيقوله لإوالقوا يَوْماتجعون فيهإالشىر

 9:باب
(الناخ والمنسوح)
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ان النامخ

والمنسوخ فكيلام

 0ارا آن شدءالا بتواتن اندمن سورة النتاء نولت إخر العرب هو رفع
الشي“وحاء الشرع
|[القران » أخيرا امماعيل بن ابراهم الصوني * قال اخيرنا ابو بكر

١

 ١محد بانحمد بن يعقوب ق#ال حدئنا الحسن بن عند الله السدي *

احرف ال

ا قال حدمنا مسحبن ابراهم ق*ال حدسنا شعبة عنعلي بن زيد عن

االناسخ رفع
اذ ك ن

|| يوسف بن «بران عن ابن عباس عن ابي بن كيب انه قال آخر آية

 ١اازلت عنى عهد رسولالله صلى الله عله وبي وعد جك 0
3

0

:
8

"امنا نفك #وقراها اآلى
خر السورة رواه الحاكم ابوعبد الله في

| صحيحه عن الاصم عن بكار بن قتدبة عن العام العقدى عن شعبة *
الحدادي اخبر هم عن ع1

يزيد  #قال اخيرنا |سحاق  8ابراهم *

قال حدثناوكيع عن شعبة عن على بن يزيد عن يونس بن ماهك عن
أسباب

ونجل على
الله ع

ا(سباب التزول ©
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ان الوججي كان قد فتى بعد نزول اقرأ باسم ربك ثنمزل ايها المدثر
والذى يوضع ما قلنا اخبار النىصلى الله عليهوسي ان املك الذى جاء
ران#ا
ياقر
خول
ادنز
بحراء حالسفدل على ان هذه القصة أنكماانت بع
ابو احق اأحد بن 3

ورجل

عرفا

المقرى قال اخيرنا أو ا

بن سلمان بن أبوب قال
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