




لولالنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي لله الحمد 
إوبعد ، الثه هدانا أن 

منذإنشائها مذ عاتقها أخذت لقد 
النبؤيةالسنة ق الأمة براث التهومحز عاما ثلاشن 

صورةأحول ق والياحشن للأمة وتقديمه وعلومها 
مع، محطوءلاته أفضل عك وتوثيقا صبطا ممكنة 
المعروفشعارها تحت والإحراج التحقيق حوله 
نتجوقد النبوية( بالسنة تليق جودة أجل رمن 

وانردي عنوان تحت إصداراتيا سلسلة ذلك عن 
عشرينٌن أكشر بلغت والتي النيوى( الخديث 

،ية الأسامالنبوية نة المراحع من مرحعا 
هي؛ مرجعا عشر سبعة الحمد ولله منها أتجر 
امالإمررصحيح رأمها عك أق ويا، أهمه

نبيناحديث ق ألف كتاب أص—ح البخاري(( 



ررصحيحطبعة؛1رإ]جصثلأل وقدتميزت محمل.، 
تمنها عديدة، علمية البخاريا؛بميزان الإمام 

خةالنعلمي ا وتوثيقهالطبعة هذه مراجعة —١ 
السلطانية(.رالهليعة ب المشهورة اليونينية 

اعيالبقالحافظ فيع خة نزادته ما إمحافة ٢— 
وقف م■، البخاري'؛ الإمام راصحيم _ الخطية!

دينالروايات.
ارمزهالتي اليوسي رموزالحاففل ٣-^ 

البخاري؛؛الإمام ررصحح روايات لأصحاب 
القراءعلى تيستدا رواها؛ من لأماء وتحؤيلها 

العلم.وطلثة 
اعتاب.^٥^؛، رواة كافة تعيين —٤ 
متخصمة،علمية بفهارس الكتاب تذييل —٥ 

الأحرى.العلمية الميزات من للمعديد بالإضافة 
هي— الله بفضل — الطبعة هذه ارت صوقد 



قالبخاري،؛ الإمام ررصحيح لقراءة العتمدة الهلبعة 
.الحمد ولله لوbقتها العلياء لدئ يلع المحالس 

امالإمراصحح يستر ؤاررلأقلاٍ؛في من ولغة 
محليعةباعداد قامت وثمنا حجما للعامة البخاري؛، 

جزءائلأفن عك جرأة اليع حجم ل حم حاصة 
وثقرأالحب، ل الحزء يحمل بحيث صضرا؛ 
ونديلع، المحالس ق لقراءته بالإصافة بسهولة 

الإمامارصحيح نص عق الهلبعة هذْ اقتصرت 
معوعزوآياته غريبه، وبيان كاملا، ي،؛ البخاز 
خاصة.قراءة لها التي الإيات ق أقواس وضع 
قليلةمواضع لطانية الالهليعة ق ورد وقد هدا 
لامبالالنبي. بيت آل بعض بتخصيص حدا 
افقمنالمحابة، وكبار البيت آل من غرهم دون 

الأصلالنص على حفاظا المواضع ُده من يحدفها 
غبرا إتبحيث البخاري؛،، الإمام رصهمحج رل 

وغرلليونيتية الخطية النسخ فرؤع يعص ق موجودة 



بجمماو1ءمح1اق

والتيالهروى ذر أي رواية محطوطان كل j موجودة 
،البخاري؛؛ الإمام ارصحيح ل الروايات أوثق هي 

الفرد-ريعن الآثثاق رواية ق موجودة غير وكذلك 
■الخاري الإمام عن تايبجا هيآحتياروايات التي 

محمدا نبئتلستة توثيقا هموبذلك ق وقمتا 
الغلوفيهم.من الكرام البيت او '-;-■،■اب وحماية .، 

دراسةبعد ذلك ئدضواب ق توصلتا وقد 
أصولق العميقبن والتدقيق بالبحث تميزت 

رواياتهلأغلب المخقلوطة الإمام ررصحيح 
الصيغ.هذه تهمرد إ الش ا،لموثقة 
كتبق الصيغ هذه ورود عدم ذلك أيد وقد 

البخاري،للأمام والمعاصرة السابقة النبوي الحديث 
قالصيغ هله إصافة أن لق ل الررامة حلمت وقل 



اهتست1قدتعتء
اليخLريا؛الإمام ررصحيح ل المواصع من قليل عدد 

عقيدةيوافق الذي النساخ عبث عن هونانج 
*البنت 3،^-، الفاسدة الذاهب أصحاب 

والمملمنينفعنا أن *- وفضله بمنه — ندعوالله 
>إنلل|ثثلإ؛إصداران من بغتربا نفع كا الطبعة :يسله 

الدايةومنه التوفيق، وبالله النبوية، المنة لصادر 
٠والشكر الحمد وله ألتوكل، وعليه والعون، 

^mصاm
م١  ٤٣٨منة أول رمع ١ ٠ ي القاهرة 

الوائق:اا/آا/ا-ا>م

Email: bin aqeel 5@hotmaiLcom
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mail2tsl@yahoo.com

vvmv.taaseel.com



الإس

حميعق الحمق العال باأسإع متصلا أح؛رنا 
العلامةالحنابلة شخ الوالد فصيلة ت الطبقات 

سإعاالعميل العزيز عبد بن الله العمرعبد 
Iقال وعامة، به خاصة ؤإجازة منه، لقهلح عليه 

كلمه—يكن لآ إن —لحله الطرودي الله عبد أمحرنا 
ح• بميعا" ناصرأبووادي بن أحترناعل ؤإجازة، 

بنعل عالتا وأخرنا : ه الوالد ثيخا قال 
إلأوله من عليه وسإعا قراءة ~ أبووادي ناصر 
مقرونةومناولة ه،  ١٣٥٧ستة العلم كتاب 

دهلويالنديرحسين أخثرنا ، بالإحازة 
أخثرتا، الدهلوي إسحاق محمد أخيرنا ، لحميعه 



قتتتته
بنأحمد الله ول بن العزيز د عباْ الث

والديا أخيرن؛ ال ق، الدهلوي الرحيم عيد 
حلفائه؛عق بائيه إكإل مع لبعضه، عليه قراءة 
إبراهيمأبوءلاهربن أ-خرتا ت قال ؤإحازة، عنه، 

اأخيرنت ال ق، ه لحميعالكردي الك__ورازإ 
ءيس—ىبرف أح الغجيس، عل بن ن ح

أحمدبن سملتلأن آحبرق الئعاوى، ا-لئغفرى 
ح• الشبكي خليل بن أحمد أخرنا الراحي، 
العلاءبن محمد عن عاليا العجيمي وبرواية 

حميعه،بكن ل؛ إن - لأكثره عليه سإعا الجابل 
لبعضهمحمإعا الشئهورى محمد بن راسالم أحبمرنا 

أخرنا؛ بكى هووالنال لممائره، ؤإجازة 
أخرنالحميعه، الفتعلي أحمد ين محمد النجم 
العزيزعبد بن وأحمد الأنصاري محمد بن زكريا 

لخميعه.كلاهما القنباض، 



بلالخنصدقة بن إبراهيم أ-مرتا ؛ زكريا قال 
الرحيمعبد الجم أحارنا لخميعه، عليه يقراءق 

ح■ الخغوي رنين بن الوهاب تمد ابن 
بنأحمد أبوالقفل الحاففل أ-حبرنا ت زكريا وقال 

منه،للكشر عليه سإعا الخنملاق حجر بن عل 
ينإبراهيم أيوإمححاق أخرنا ، ائر0 لؤإحازة 

المجدش بن محمد بن وعل البمل المض أحمد 
ح. الدمشقي 

أحمدين عل اكور أخرنا ت المنباض وقال 

اتلروايالأسانيد ان تفريعورؤو_ا وللتوسع ( ١ ) 
اييدررمحضرأمراحع يالمختلفة الصهصح 

،ء الفتح وررمقدمة ، نباطيأ؛ او-على للبخاري 
الوالدوشت >جر، لابن الفهرسا؛ أرالمعجم 
كلاهماالكويت« وارتبت الخليل«، ^٤ ١١: المن 

التكلة.عمر بن نياد محمد تأليف من 



تلا قا ، ايوجري محمد بن ومحمد التمحمري 
ح■ اكوحي إبراهيم أح؛رنا 
المنهاوي،عل بن محمد ت|حارنا نباطي الوقال 
ح• صديق بن محمد بن إيراهتم أمحرنا 

والتت—وحي،رنين، ن اب~ أربع-تهم ال — ئ
بنأحمد أ-مرنا ؛ ~ المجد آبا وابن صديق، وابن 

الجدأي ابن إلا الحجار-لحمعه، طالب أي 
.الإكراه كتاب ومن ، لثلأتياته عليه إعا ف

وأ-تحرتنا؛ فقالا المجد أي وابن رنين ابن زاد 
.لحميعه عمرالتنوخية بنت ونيرة 

اياركبن الحثن أحثرنا •" ووزيره الحجار قال 
الأولعبد أبوالويت أ-محارنا ، الحنتل الزبيدي 

بنارحمن عبد أمحرنا ، الشيني عيي ابن 



بنالله عبد أمحرنا ، الثوشئجي الداودي محمد 
بنمحمد أخثرنا ، الشرتصى حمويه ين أحمد 

بنمحمد أحترنا الفربري، مطر بن يوسف 
•مرني البخاري إمإعيل 
اثئافى:الإسناد 

علبن الله عبد أ-حارذا ت نجهو الوالد قال 
■ؤإجازة ، منه لكم عليه وساعا قراءة العمودي 

،المدكؤر العمودي الشبح عاليا ل وأجاز • قلت 
بنحن ين همدالرحمن بن محمل أحترنا ت ئال 
،طاهرالأهدل ومحمد ، متكررا الأهدل الباري عبد 

ينأحمد ين محمد ا أخثرنت الوا ق، غيرهما 
اليساريعبد بن حسن أخثرنا ، الأهدل الباري عبد 

ح٠ يعاكس الشهور أحمد ين والحسن ، الأهدل 



منهلشطر عالتا الرحمن عبد بن محمد علع وب
اأمحرن؛ نان الحقال ؤإحازة، حن حال0 عك 
أ-محرناالأهدل، محيى بن سليإن بن الرحمن همد 

أحترناالأهدل، هممر بن محتن بن مليان الوالد 
بنالخالق وعبد ل الأهل مقبول ين محمل ين أحمد 

عمربن بجثي أحثرنا  '•قالا بكرالمزجاص، أبي< 
عميا أحترن، الهل-اح أبوبكر أ-ثمرنا الأهدل، 
الحمتنبن طاهر أمحرنا ا البطاح يوسف 
،الدئع عل بن الرحمن عبد أحبرنا ، الأهدل 
اللطسفعبد بن أحمد بن أحمد الزين أخبرنا 

إبراهيمبن ليان مالنفيس أحثرنا الشرجي، 
لأكثر0وساعا لبعضه عله مني قراءة - العلوي 

مريبن مومث ا أمحرتاقي، البل ؤإجازة 
الغزوفيالخنبل.ح



قبمالآنا.نإلداق

بنمحمد أبوالفتح توأحبمرJا الشرجي قال 
لأكثرهعليه سإعا ~ المدق يكرالراغي أي 

الأميوضمحمد بن إبراهتم ابإل أمحرنا ، ؤإجازْ 
الرسام.صديق بن ؤإبراهيم 

والأم—وطي،الغ—نول، ~ ثلاث—تهم ال ق
طالبأي بن أحمل ا أخرنت صديق وابن 

ح. التقدم بسنده الحجار، 
ومإعاقراءة العجيمي عن الأهدل بحى وبرواية 

.الآف بسنده لحبه 
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^ا؛و.؟١- 
■تآأزخبمآمإناأزثت1إكلق ذثزة: ظ \ذف زقزو 

[.١٦٣]اكاء:يئ ^^؛٣؛، نوج إك 
:قال الزبير، بن الله عند المحمندئ [ ١ ] 

سعيدبى يحث-ئ حدقنا ت قال ، سمياد حدقثا 
إبراهيمبس محمد أحتزض : قال \ؤم؛دؤأ، 

تيمول الئثثي ويامحى ئى غلممق سيغ أئة السمي، 
تالمنترقال غلى خمؤئئه الحطاب، عمزبن ّتماوئ، 

سةتزثولش.بمول:
كانتفمي نوى، ما امرئ لكل يإقما بالئيات، 
يممغهاانرأة أزإلى يمسها، يئنا إلث هجرتة 
•هاجزإليب" ما إنث يهجززة 

أحترئاقال؛ ، يوسم، بس الله غيد صبما [ ٢ ] 
ثِمينءزوة،ضبي،ضغاث



بمنجاواي1واج

-ؤؤلئهمشاء بس \ذخررذ< أف ؤثغي، اJمؤماى أم 
كيسالله، رسول يا ت ممال . الله زشول مثأل 

سزشولافه:رءكنا
-غلمؤ وهوأسدة - الجنس ٠ محشلب' مقل يأتض 
وأحيانامافال، غنة وفدوءتغُ غئي فنمعم 
،يمروآ، ما فأعي فنكلفتي زجلا الملث لي يثمتل 
الوحئغك ينزل زأيتة ونفد هفإ: عانقه قاثت 

جسئةوإ0 عنة، قتمصم التزد القديد اليؤتإ في 
.نثفظ'؛'عزقا

اللئث،ءن]ما[صبمامحلأمح،قاو:طقا 
الرمح،ءر،ابنبجاب،م،محوةبن ءم،ض 

.حئك إذا الحديد صوت • الصلصلة ( ١ ) 
اصوالأماف.رأ(اكصم:

والفهم.الحفظ ت الوعي رى 
)ة(يتفصلتسل.



يهبدئ ما أول ت نش يا أئها ، أم غايثة 
رضلالثيهمنمالؤؤناصني

يحلويعاؤوكاف الحادإ إلته حثت ئم ، الصتح 
ذواتالكالئ — وهوالتعبد - فيه قشحقق جزا؛ 

ئمبدبك، ويثرود أهله إل تننخ أف قتل الغدد 
الخؤجاءة حتئ لمثلها متئزود حدمحق إلن يزجع 

اقرأ،ت ممال الملك قجاءة ، عاوحزا؛ وهوفي 
فعطشيرافاحدني ; ئال ، يمازئ؛؛ أثا ا)ما ; قال 

افزأ،: ممال أزنلتي، فم ُ الجهدُ مني بلغ ختن 
ختنالثاننة فعطشي فاحدني بقارئ، أئا ما ت هلت 

.ؤإنارته صوءه ت الصسح قلق ( ١ ) 
.والكبم الثديي العصر ت الغط ( ٢ ) 

الثديية.الشقة : الحهد )٣( 



١مملت امحرأ، ؛ فقال |ؤرنلمني، فم ائجهد مني باغ 
،أرمحنلني تم الئايثة فعطني فاحديي أذ\؛وؤآ، أثا ما 

الإنثنغلق ِم غلق ^كى نبك أتم : فقال 
،٣[ - ١ ]العلمق؛ # آلآًتقزمه وربك امأ ؛ي عنق من 

فيحل، دؤاذْ يزيفن ه الله زتول بها قزجع 
ررزمنوييت ل قفا هكبجي خويلد بئت محق حد عش 

فمال، ُ أ الرؤغ عنة ذهب حش قزملوة ، ء وملوني 
غلمنخشن رانفد •' الحنز وأحتزها لحدمحة 

اللةيحنيك ما والله كلأ حدمحه؛ ففالغ ، ١؛ شم 
—ل،اثة وثخم—ل -رحم، اللتحل إث—ك أبدا؛ 

وثعىوئمريُ؛؛اكتفث، '، وئكثالمغدومُ 
)آ(اروع;ا>فوالفزع.را(الطق:اتماس. 

,الحاجة ثديي الفشر : والعديم والعدم العدوم )٣( 
للضيف.يصاغ :ما القرى )٤( 



حشحدثنة يه قائهئنمث الحق، ئواف على 
المزىضد بن أشد بن نوم بن ورقة يه أتت 
الجاهلية،امزأينصزفي وثان حدمحق، غم ابن 

مسقتئنب ائعترانئ الكثان تكتب زك—؛0 
وكاقيكتب، أف اللة ثاء قا ؛ يالعترايثي الإئجيل 
تحدثنه ثة فقالت غمى، قد يوا شئحا 

:وزقه نة فمال أحيك، ابن من اشقغ غم ابن يا 
حتزاللمه. ننول فأحتزة ترى؟ ماذا أحي، ابن يا 
الئاموس؛'أُ:هاJا وزقه لة فقال رأى، م؛ 

،حدغا قيها تشي يا قوسث، غنن الئة ثرل 
الفققؤمك، يحرجك إذ حثا أكوذ نشي 

والحوادث.اضات من به ينزل :ما اكوائب )١( 
•إسرامحل بتي لغة ت انمرانية )٢( 

:الخاب.الخانع )٤( )آ(اواءوس;جميله. 



mmm w؛

لمثغم، قال  ١٠إنم؟ ار1وفحرجي ه: اللي زئول 
ؤإفغودئ، جئت تا بمم قط رجل تأت 

لم،فم >ئؤوذ\ نضزا أئصزلث يومك يديكي 
ص''ءززقةأنمحزلإامح.

ننأبوشق وأحتزيى شهابؤ: ابن "ُاو [ ٤ ] 
قالالله عبد جايربى أن ، الرحمن عبد 

حديثي؛قي فقال " الوحي قتوء ص ئوبمدث و- 
فزفعثرالشماء مى صوفا شمعت إي أصشى أفا ررتنثا 

خالش؛ يحزاء حاءيى الذي هادا"الملاث بصري، 
نمنفزينت والأرض، الشماء يص كنسي طئ 

اللةئغالئئأئزل ؛  ٠٠رملوني فمك؛ قزحت 
الثديي.ابلغ )ا(الؤزر:
الأضلاع.:اشادسار"آ(الضر:لث. )آ(نب:

.بمكة حبل ت حراء ( ٤ ) 



ا،آ[إوتى]الدم:ؤنتايهاآكأضآُءاتمبىزبم 
فخمئ>؛[، :الميم ] ئ-آذجزؤأ نألثبمر م •' قوله 

وئاتغة، ؤأت_وصاوح يومث بن الله عئد ئابغة 
وسمنمؤ:يوص وقال ■ الزهرئ ض زياي تى هلال 

بوادره{( ١١

حدسات ال قإنماهمل، بى موشئ صزمحا [ ٥ ل 
أنميعايثة،حدقاقونئبى ت قال أثوغواثه، 

ابنعثاسفيجتتر،ض شعيدبن قال:خدقا 
د_هتمحبتعجل لثأئلثا ئ—هء مخزلئ ت؛/لا ثعالن قوله 

مىيمالإ الله ننول ثا0 ت قال [ ١٦]القيامة؛
اسفس.)ا(سثر:

الذنب.عن كناية ٠ أو صنم، • الرجز آ و٢ 
والعتق.النكسا بثن لخمة وهي بائرة، جع البوادر' تّآ، 



ممالثمتئه، يخرلث مما وثاذ ، شئْ التنزيل 

نحاأخزئهغا أنا : نمد وفال ثتيئا، مبه 
ثفتئه،محخرلث يحزكهما؛ غشاس ابن نأيت 
موةكتجل لتانك يوء قنل؛ : الأةئغ1لتى فأنزل 

،[ ١ ٧ ، ١ ٦ ت القيام_ة ت ومءائ__هوه و حممه غلمتئا إل ؛ج، 
قزأينهنايا م وثفزأة، ضوب]2 في لة جمعة قال؛ 
لةقاسثؤع ت فال ، [  ١٨]القيامة: و؟؟ هزءاقه هاثئغ 

[ئلمإ١0 ٩ : ^ l_،Jl]تناه؟ غلنا إن ■٠^ وأنصت، 
^١ذل—ك بمد الثه. ونول فكان ثمزأئ، أن علينا 

القيقزأة جئريل ايطنى فإذا انتتغ، جتريل أثاه 

؛قال ، الله عند أحتزئا ت قال ، صبماجدال ]٦[ 
وصبمايئزننح الزمرئ. ض يوئش، أحتزئا 



محكنئ-اجأإئإبم؛«؟

أمحزثا; مال الله، غبمد أختينا : نال قخم، 
تئال ثحوة، . .الزهرئ.غن وتغمر، يوئس 

عبماصابن ض اللي، عند مح( اللب محي 
أجودوثاق الناس، أجود اللي. رسول كاف قال؛ 

وكاف، جترل يلماة حئ( زمصال في يكوف ما 
،اوم_ر1ل هئدايشة زمصاف مى ليله "كل في يلقاه 

.المزشلو الريح بالحيرمى الله.أجود قلرشول 
أحتزذات محال ، بن الحكم ءرمح\ه\نج\0 ]٧[ 

هال:أنيئيمحوسلأ
بنالله غبمذ أن سغود، بن عثته بن الله غئد 

أذأحترة ذب، خ بن سهت1ل أبا أو أحبزة عباس، 
وثمائوايرئس" ثس رف ض إيق أرثل هرقل 
الله.رسول كا0 التي المدة في فالئاح تجارا 

وهممحأقوه — محريس وثمان مظ0 ت—أبا فيها ماد 



تجت.عء
الروع،عظماء وخونة مجليه في ىJعاهم ايلتاء 

ئطأقرب أثاكم : ممال وثزجم1ذي وذعا ذغاهم قم 
؛أبوسمتاي، ممال شي؟ أئخ يرغم الذي الرجل بهيا 

وقئثوامر أذئوْ ت ممال سسا، أقربهم أثا مملث؛ 
توثز-جمايح قال قم ، ظهره هند ئاجعلوهم أصخابة 

الئلكبنئلن4م:إشئا:لضاضضا
يأيرواأ0 مى الحياء لولا قوالله فكدبوة، كدبني 

ثضُ،تمثالأؤوقاشضُ
دوموفينا : يلت فألم؟ ئشئة هتك : شال أن 

شطأحد منئم ١لهول هذا قال قهل ٠ دال نتب، 
مم؟صلأ،ق1ل:تيوكاوسسس

ئغوئةالئاس قاشزافئ : قال لا، : شك ملك؟ 
تل ص_،ئقاؤهم،'ئ! بل I قمئث صعمازكي؟ أم 

٠همال يزيدويق، بل ' ئك أمينقضول؟ أيزينو0 



بغدأذيدحللدينه سحطة أحدمنهم تنئي فهل 
الكدبئتهئوئة محتم فهل : قال لا، ; عك فه؟ 
يعدل؟فهل قال؛ لا، ئئت قال؟ -'ا يمول أف قئل 

تافوقاهلندِرى لا قدؤ ش منة وشتل لا : ئك 
عتزشتئ1 فيها أيحل ثلنه تئكني ولم : قال فيها، 
ئعم،ت يلت ئائلثموة؟ فهل ت قال الكلمة؟ هدم 

سنناالحنث ئك؛ إياة؟ قتالكم ثاف فكتفت قال؛ 
ماذات قال منة، وئنال منا ينال سجال وبينة 

افو-ت_دةاغئدوا : يمول : ئك ^؟ ■٨
آباؤ'كم،يمول ما وائراث—وا شئئا مه Jشلئوا ولا 

والصلة،اف والتفوالمدق يالملأة ويأمرثا 
مبمان:ئلنخ:مصضمحمث

شتفي ثبمك الرسل فكدلك سس؛ دو فيكم أئخ 
المول؟هدا منكم أحد قال هل وسأنتك؛ قومها، 



الفولقال،^١ أخد :Jؤئال ممك لا؛ أذ قدثزث 

أ0فدثزث نلك؟ من آبائه من كال ي : وثألتك 
•مل—ت ملك؛ مى آبائه مى فنوكال ئثث؛ لا؛ 

محتمهل ت وسألتك أييه، ملك يهلفث زجل 
أذقدكزث ئ1ل؟ ما يمول أذ قئل لكدب ئ؛ ئتهموئة 

لندنالك_دتغلىنكى أعرفئأئةلم ففد لا؛ 
أشزافوسألتك؛ الله، غلن ونكدت الناس 
صعفاوهم؟أم ائتغوه الناس 

الرسل،أدتاغ وهم اثتغوة؛ صغفاآهم أيا قدكزث 
أئهمئدكزث يشقو0؟ أم أيزي—يوف وسألتك 

نتم،حئث ان أمزالإينوكيلك يزيدول؛ 
^;أيزممأطّذ-سبمدأنفنخل

ثخايطجثث الإيماذ وكدك ؛ لا أذ نوكزث فيه؟ 



محكزياوأاص؛ء

فدثزثفليئدز؟ : زتهك المثوتُأ'، بشاثغُ 
طوشألتك: ثغدو، لا وص لا؛ أف 

تأهؤفم؟
اش'ولآمضا0^مأ0محدوا

ويممذقبالاوشان، هتاذة غن وينهاؤم شثا 
حقاثقول ما ثاف ، و\ذون\ي والصدق محالصلاة 

أثةأعلم محت وقد ، هائئن قدقي موصع ^يقلك 
أنيأغلمم قلؤأني ممحم، أنة أطن أكن نم لحلمتخ 

عئ-دهولوئق ، لماءة لخئثت إك 
اللهزشول يكتابا ذغا يم ، قدمه عى ثعيلتا 

ر"أ؛قديىئةإوتىبصرظ عظيح جيأإئ به بعغ الدي 
الرجيم،ألزجمن الله بنم ر؛ ت فيه قادا قمرأة هرئل 

الخدر.)ا(الشاقة:اماح 
مشقة.عك الأمر نحشم )٢( 
صويية.ق لرذرءةاا هرب تآثار يصرى )٣( 



الزومعظم هرم إلث وزنوله غنياللي مذسد 
أذغوكئإئي ت بغد أما الهدى، ائح من غلن ملام 

أج—زلثالله يوتلق، فنلم أسلم الإنلأم بدعاية 
،الأيييثن إلم علنك يان فولنت فان مرقئن، 

^فيأإقيِتيتقازصلم
بمضئازلأتتجد محقا يهء ولائشرلئ آقت إلا ننثت ألا 

ياثاأسهدإ ئمورأ  Ujjقان أنثي دون ين أربابا بعصا 
فكا: أثونمان قال [، ٦٤ننإنون<((لأل 

بمدةنحز من وينع قال ئا قال 
قملث،، ؤأ->رجثا الآصسؤأث زازئماهت الصحب 

أبيابن ^٠٢٢^ ثقي ت أحرجئا جى لأصحابي 
زلتفما قر، الآص_بيي ملك، يحاؤة إئة محثة، 

والأتييع.:الضعفاء الأيسون )١( 
•أص:كثروارتفع )٢( 





اظتةهزشضاشه،ى!ئا
لا؟ئوأم أئخثتن ثائظزوا ادهئوا : قال 

غنومحالة ، محسن أئة يحدئوة إيه قثفثروا 
هدا: هزئل شال يحتيثوذ، هم ت ءل 

إلىيرهمل كثب قم ظهر، ثد الأمة هذو ثلمك 
وشارايلم، في ثظرة وكال ~ Jروميه ثة صاحنمبا 

حروجعلث يرئل رأي  o^yصامه.ثثات؛_ 
فيالؤوِم _L؛ هرم فأذ0 ئبئ، وأنة ه الئئ 

قمفعثفت أمرإؤو؛ي\ تم يحمصن، ثة ذسكزة 
الفلاحفي لكم هل مغثرالروح، يا ت ممال اطلغ 

الشئ؟هدا فتتايغوا تملككم يثث 

■المكان من :الزوال م ي- 
الضر.هيثة حمق ....سكرة;بناء 



الائزاباإلى الوحش جئر حبمه ' قحاصوار
ثمرثهمهرقل نأى فلما علمت، ئد قوجدوها 
إئيت دثال علي، ردوهم ت قال الإيقان وأيس؛_ 

دسقمعلن شاوئ\قم مماشآفاُأُأمحزوها للت 
ذJاث،فكال غنة، ونصوا ثة ئشجدوا نأيت، قمد 

منوتنشئ ويونس َدؤاةَصاإحئن'كبمال 
هه أو 

•;نهمواو/واراجس حاصوا)١( 
•)آ(الآف:الأمحىالضب 



"٢

الإيمانناث ١- 
.ارئنيالإنلأ؛ضض(ازقزلام.: 

:ال1قمالن فال وينقص، زيزيد نفز وهوقول 
>وزئق4لم٤[، ]القح: 

صس؛ماء،ؤونيطأشهسأسزأ
هدىرادئب آهثدزأ لألذين ؤ ، [ ٧٦]مريم؛ غتى4 
ءانئ_ثأآلذيئ وتزداد 'ؤ آ، ١ ٧ ]محمد؛ ئمو>يلمبم وءاقيم 
هني؛ءرائية ؤ\4=و؛ ت وقولة [، ٣١الدم؛] إثة4 

[،١٢٤؛]التوي_ة؛ إشاب ئرادئهلم ءامثوأ ثاثا إيثثا 
]آلئزائفلمإثثا4 لأفا.ئشؤئلم وئؤل'بوؤمح0': 

إلاإيتقاواذهب ءأونا ءصان؛ما[،وئؤلةممالث؛ 



اللهفي زالخب [، ٢٢: ]١^^ وسليتاي 
بمننمز زك ان. الإينمن اللي في والبمص 

للإيمانإل ت عدئ بن غدئ ائعزيزإلئ غيد 
انثمخقلهاقمن وشننا، وحدوذا وشراع قرايهس 

يشثكمللم يئثكملها نم ومن الإيماف استكمل 
يهائعملوا حش لكم قتأبينها أهش قاف ، الإيمايث، 

وئالحريص. صحتخم غش أئا فما أمت يإف 
.[ ٢٦•]اكرة: ئئ؟_امح نبمين ''أركن إبرامحم؛ 

وقالصاغة. ئ_ؤهس ينا اجلش ت معاد ال وق
•عمن ابن ومال • ثلة الإيماف اليةيرث • مئعود ابن 

ر—الأ ح ما ينغ حش التقوى حقيقة العند ينلغ لا 
لضم؟تزغ م ■' مجاهد ال وق■ الصدئ في 

ديناؤإياه محمد يا أؤص_ئنالث ; [  ١٣: ]الشووى 
وخفت، صدرك له ينشرح ولا حلدك ق يقع ما ؛ الأمر اك ح( 

■الإتمذه 



اك^1تتءعتتء
وبنها.ثابمؤشتء-ئ غياس: انس زيال • ناجذا 
،/؛[:سلأزظ.]الأئد؛:

ابماممذغاوكم قاب ٢- 

أحترنات قال ، قومش بى الله م'محالجئد ]٨[ 
ضحالي، بن ' 'جص تميال، أبي بن حنظله 

رربيى• الله. رسول قال • ءمر-ءوقتءأقال ابن 
ضض:بم:أنلأبمإلآاثوأن

الركاة،ؤإيثاء الملأة، ام ؤإفاللي، ننول فخخذا 
.ومصان(، وصوم والخج، 

أمرالإهاذ■آ-ذاو،
وجوهمطمملتسآلثرأندورا اللي وقول 

وآتوميائب ءانث مذ آلثر وكًكئ وآلتئرب آلتئرق مل 
فقآثال وق١فى وآليبمن زألكشب امزادس 

•*توجهواتولوا ا رأ 



آلثيثلقآبث ؤآكث،ف ؤألبمى ألمرفي( ذوى حبوث 
ألرق—وةوءاق ألصلزة ام ؤأقألزدارّا زق ؤإلئآين 

آلتاناءؤإ ؤآلصئ،برين عئهدؤأ ^١ ؤآيؤفوذ 
زأزمكأكأص'؟'سهم ذس 

أ1نحأكؤْئوقنحءأند [،  ١VV: ]اJقرة هبألئتموئ' 
ا[الآيه.]الؤسون:

حدقنائال؛ محمد، بمس الله مٍاعند [ ٩ ] 
يلأل،بى ننتمان حدقنا ت قال الغمدتي، أبوغامر 

صصالح، أبي عس ، ديئاو بن اللي عذ غذ 
راالإيذ_او: قال س اأئ-تي ض خؤيتته، فزيزة أيي 

مسسعنه والحناء ، عّة؛ فوستون بقع 
الايغانء.

الشدة.)ب(الأس: را(اس;الفقر. 
التع.إل الثلاث بض ما ; المع )٣( 

)؛(الشب:اكلاثةسكلشى



ائتسطةققندت.
اييقليونسلير فن النفلم باث ٤- 

ويدهك1ده يى 

سغبه،حدسا ; ئال إياس، أيي بن بيرثث\ان'ا [ ١٠]
ضؤإتماهل، الشقر أبي بمن اللي ج ص 

الئىغن غمروخيآ، الئوبن ء غن الئغبى، 
افرنسَلمابجثلا.قاذ: 

•غنة؛؛ الاو4 نهن غجرما مى والمهاجر ويده، 

غن، ذاوي حيفنا ؛ أبومعاونة وقال •' ء،اث'ءتج 
غامر،قاو:ثئواش،ضايه.

غنغامر، غن ذاوي، غن : الاغلن غني ومال 
عبم؛اللث،ءناشي.•

اةه-بات 

المرسي،تعيد بمن يختن تجن صبماب ء ١ ١ ل 
بىأبونزذة حيفنا فال؛ أيي، حدفثا ئال؛ 



عىبرذة، أبي عس بريم' أبي بن الله عبد 
أئ، اللي ننول يا ؛ ثائوا ؛ شال ■يؤله موتن أيي 

بنانمبمون ضلم ،رقن : قال أهصل؟ الإتلأِم 
•ويد5اا لنابي 

الإقلأمبن اثامِ إقام بات ٦- 
اللط،حدقنا قال؛ حالي، صبماغمزوتى [ ١٢]

عمرومح؛ الله عند عذ الحئر، أيي ص تزيد، عن 
الإنلأ>إأئ : السئ. نأل زيلا أف خؤتخقأ، 

مسغلن الئلأم وففزأ اشام، راثطعم • قال حم؟ 
■لم ومي غرفت 
شهضب لاخه،1 ضث اى الإببماذ بذ بات ٧- 

ئغتة،غى تحئ، حدقنا ت قال ييامشدد، [ ١٣]
وعنالشى.• عن ؤقثه، أشن عن ، قتاذة' عن 

أنس،غن ، ئثاذه حدقنا ت ئاثا ، \ذو>وب؟ حشئن 



ررلآبجين1طنمضنمثضامهقاو:
٠ينميه،ا يحب ما لأخيه 

الإببمانبن ه الرثوو حب باب ٨' 

؛قال ، شعئب أحتزئا ت قال ، أئوالتمان صبما [ ١٤]
قريرة'أبي ص الأعرج، ض أئوالرثاد، حدثثا 

شيااعوال_ذى ؛ قاو ه اللي ننول أف •?ؤييفه، 
وائدهمن إلئه أحب أكون حش أحدكم يومذ لا بيده 

•وولده،؛ 
حدفئات فال ، إبراهيم بى يغموث مها [ ١٥]

أش،ص ، صهيب؛ بن العزيز عبد ص علبق، ابن 
ثغنة،حدفئا ق1ل: رِصبماآذم، ح لئئ.. اض 
رالأاليئ.:قال : قال أنس غن ، تاذْ ثض 

وولد?والده ئ إيب أحب أكون ختث أحدكم يؤبن 
٠أجفعان؛ا والناس 



الإببمانحلاوة باث ٩- 

ح_دقئا؛ اكنئ، ثم؛إ سد 
عنأئوث، حدقئا : قال القفي، الوئاس عند 
ررملاثقال: اليي. ض أنى، ص قلابه، أيي 
اللذيكون أن الإيمان؛ وخدحلاوة مه كن من 

المرءيحب وأن سواهما، مما إلنه أحب وزحولة 
الغمركمافي يعوذ أن يآقزْ وأذ لله، إلا يجثه لا 

.النافياافي يفيق أن يكره 
الائضارحب الإبمان علاقة باث - ١٠

تقال ثعته، حيفنا ت قال صبماأبوالوليد، [ ١٧]
:قال جبر، بمن عبمدالله بمن ال1ه عند أحتزيى 
الأيمانارآي_ه قال؛ اليى. عن أنتا، سمغئ، 

.بنص النفاق وأيه الأنماو، حث، 



-قاب١١

غنشمب، أحتزئا ت قال أئوالثمان، صبما [ ١٨]
بنالله غائي أثواذيص أحتزيي مال: الزغرئ، 

وثاق— بؤممته الصامت ءناذ،ئرر أ0 الله، غني 
أ0~ الغعنة يل—ه النمت—ا؛ لفئ  JAJبدنا شهد 

أصخايه؛ْى عصابة وحولة مال الله. ننول 
فنرئوا،ولا سئا، بالله يشركوا ألا غلن رربايغوبي 

ينهشانثائوا ولا أولادكم، ثمئلوا ولا ثزئوا، ولا 
فيفنفوا ولا وأزجلمحم، أيديغم بنن ُ فمتزونةُ 
وننالله، غلث فأجزئ ظأ وفن مغن فغزوف، 

فهوكمازْمح،الدننا في فغوقب شنفا ذبك عى أصاب 
الله؛فهوإلئ الله رنترْ فم ميقا دلك مى أصاب ومي 
أحبارهم.يتعرف الذي القوم، على القدم ت النقيب )١( 

الناس.من الخ-إعة ت والعصبة العصابة ( ٢ ) 
اممذب.)؛(الافتراء: \و\طز, )"آآالهان: 



علمنفتايغئاة . غافن-هء ثاء وإذ غنة غما ثاء إذ 
ذ;لك.

اكتنالفرانبن الدين جن ياث - ١٢

غنماياك، غن مئلقة، بن اللي غط >محا [ ١ ٩ ] 
بنالرحمن عبمت بن اللي عني بن الرحمن عبي 
الح-ديتيسعيد أبي عن أبتي' ض صمحعه، أبي 
خونأذ ه١ريوشاث الله ننول قال •' قال أئة 

الجنالثغفا بها يقنع عثم الننّلم مال حيز 
•ومواؤغامرأُ؛محببمحيمحامحا' 

داس(اأهؤهم أنا  ١١ه؛ التجئ فيو باب - ١٣
وكتتكنؤ آ يعاش اش لفول القلب؛ قفل الخنرفه واذ 

[٢٢٥; ]lJ^؛ نو4=وأ4 محث بنا تؤاخئ=ىإ 
غنية،أحتزنا ; قال ، سلا، بئر مخئد صبما [ ٢٠]

•ابل رأس وهي شغئة، جع ■ الشعف )١( 
ال>.)آ(اسلر:



ادءتتح^^^ت1ء
ثماف: ثالث غاسة عن أسه، عن هثاح، غن 

يمامئ أمرهم أمرقم، الله.إذا يتول 
الله،ننول يا كهشك لشنا إنا : قالوابجموذ، 

ئأحزؤم_ا دسك مس ئفدم ما عمرثك قد الل< إل 
يموجهه، في العصب يغرفن حتى قتعصب 

.أفاا،بالله وأعلمكم ألفاكم رزإف ت يمول 
يلقىأى بفره اثمموها فى يئوذ اذ كره فن باب - ١٤

ثنته،حدفنا فال؛ حربي، بى ثلتمال صبما [ ٢١]
تقال البى. ض بؤييفه، أش عى ثاذة، قص 

اللةكاو فص ت الإيمان حلازْ وخد فيه كن س فلأن را 
غنياأحب ومي مراقا، مما إليه أحب ززبيوله 

بغدإذاككمر في يعوذ أذ يكره ومن ا لله إلا يبمه لا 
.مملآقزةأنضشاماأ



الاعفاوفى الإيمان أهل تفاثل باث - ١٥
عسمالك، حمدقني ؛ قال ، كدٍاإسمامل [ ٢٢]

تمحيأبج، ص أبثي، ص ' ١^^!، يمح، بن عئرد 
أمل'ايذحل قال؛ الئي. ض ؤؤيفه، ١^•^ 

تفغالن الله يمول فم الئاز، الناي وأنل الجنه الجنة 
ذلحر من خثة مثقال قليه في كان من أحرجوا 

نيفينف—ون اسودوا فد منها فيحرجرن إيمان، من 
كمافنس—ون ~ مالك قك الجناة —ؤ الحنا نهر 

تخزجأنها نز ألم الئنل، حاف في ُ الجئئُ تئنئ، 
*ملقوية،؛ صفزاء 

:وثال . لااوحساةأء: عثاو خدفثا : أهئث محال 

•عشتي نبات ت الخردل )٢( الثقال؛شارمناترزن. )١( 
الرياح؛ن.وحب الفول بدور I الحبة )٣( 



ل"مآ[>طسينصاش،ئال:طظ
شهاب،ابن ض صالح، ص شغد، بن إبزامم 

سعيدآبا سمغ آئة هل، محتسبن أمامة أيي عى 
انمي1ذا ترأبنثا الله دالزشول ت يمول الحذيئ 

منهانمش؛ وغنتهم غلي يغرصون الناس نأيت 
غليوعرض دلك، مادون ومنها ، الإايتي ينلغ ما 

فمات قالوا . بميزءا؛ قميص وغلته الحءلاب؛ بى غمز 
.:ر)اكين،، قال محيازتولاش؟ 

الإيمانبذ انماء -^ ١٦
أحتزثافال؛ يؤسس، بس الله غني صبما ؛! ٢٤]

>كلأم،ضمةاب،ض>كإز
غالئمر الله. ننول أف أسه، غى الله، غئد 

:(الثدي ل١ 
التفروبياذانمث.لآ(اكأول: 



فمال، الحظ؛ في أحاة وهويعظ بس زجل 
.الإبم1ناابن الخناق فإن ءذغن؛ ه: الله زتؤل 
النم؛وأقانوا'آشوزة ئانوأ >ءان باب - ١٧

[ه : ]التوبة نهّلهلمبم ئحثؤآ 
[YO ] محال الئتئدئ، مخئد بن الئه غني صبما:

غماوه،محال؛حدقناالحزبيئى أبونوح حدقا 
تمتمحال؛ نخمد، بن وافد غى قغته، 

تقال ه الله ننول أ0 غمز، ابن غن يخدث أيي 
اللتإلا ،؛ jivأف شهدوا ختن الناس أقاتل أف ءابزت 

ولوثواالصلاة، ويقيموا ا الله ننول ئخمدا وأف 
دماءفمبني غضعوا ذلك فعلموا فإذا الرقاة، 

.ذأٌزالهمإلابخف،الإٌثلاع،وجتابهمغلناللهء 

والخإية.المنعة ت لعصمت ا( 



اضلخو الإيقان إذ فال: فذ باب - ١٨
ومزوال1يتغاش:

أهلمص هدة وقال ، [ ٧٢ت تازح_رف قعنلوذه جمم 
ءأمح-ين لنسئلئهم ءأهوربلق •' ثناد قؤله في البلع 

إلةلا قول عس ت [  ٩٣، ٩ ٢ الحجر؛ ] قفنزيه غما 
[.٦١]الصافات:قنبمتل هدا  Jij؛^اللمة، إلا 

إنماهيل،ئى وئوسئ نوئس بى صبماأحمد [ ٢٦]
خئثئا: قال فئد، بن ح_دثثاإب_زاملم قالا; 

غنالفث، بن نبيي ض شهابي، ابن 
الخلأئ : نتل س الله زئول أف ، فرينه أيى 

ثمت محيل وزسوئه؛ا، بالله ررإيمان ت محفال أمحصل؟ 
:^^'١؟»ايهاذنيسلاش،ذل : قال اذا؟ 

منزور،،راج ت قال 

مائم.نحالطه لا الذي ت البرور اُلج آ ١ ر 



١٩ -uIj  ايضقةعنى الإقلأم فم ثا؛ا إذا
انسلبن انغوف او الإشتنلأم ض وهاذ 

توبئإP ض الأغراب؛١٠^ ؤفاَك : تغالث فؤني لِ
غلى'كال ؤإ\[، ١٤الحجرات؛] أسلتناؤ؛ قويأ وكنكن 

بمدآكد-ث ءإف ذكزة؛ حق مؤله فهوعلن الحميمة 
[.١٩:يمران ]آو الإنث1امح أفي 

غنثمب، أحتزئا : قال أثوالبمان، صبما ؛؛ ٢٧]
بنتغد غابنبث أح؛ربى ■■ نال الرهرئ، 

غالله ننول أف يؤكه، تغد غى وياص، أبى 
اللهننول قثزلق جالس، وتعد — زئطا أعش 

اللي،ننول يا ففك؛ هوأغجتهمإلى، .زجلا 
مقال؛مزمنا؟ لازاة إئي فوالله، ملأن، غى لك ما 

منةأعلم ما علتني P ميلا، منكن ، )رأزذننن.ا« 
الرحال.من العشرة دون ما ؛ الرمحط ( ١ ) 



قواللهيلان، عن نك قا : قمك ومم1وتي فغدت 
علمييP ، »1وفنإث،ا: فقال قومنا؟ لأزائ إئي 

الثه.،ننول وعاد لقفالتي فغيث منة ما 
أخبزعنزه الرجل لاغطي إئي نغل، راقا ت قال ئم 

.ئأنش4ُُ'؛اشنيام« 
،الزئرئ أجي وهغمرزابن وصالح يوص ورواة 

ضالرهمتي•
الإفلأمبل الفلأم إففاء فات - ٢٠

جمعقفي جمائه_رر مى ثلاث I عمار فال 
الثلاحوبدل ، ذمساك مى الإئضاف ؛ الإيمال 

بنيزيد عى اللث، حدفئأ ت قال ، قثيته صبمأ [ ٢٨]
نثرضءئنيارْ.)أ(الإس;الإلقاء. )ا(اع_،: 



١■' 'أ'م  ٠١١١■ وصأ'ءو؟ُ
.حنط ءض-ِلمةنم ه.هقص

بمناللي عند غن الخر، أيي ض ، حبيب؛ أبي 
الإصلاحأئ ت الله. ننول سأل زجلا غمروأل 

فنسغنن الئلأم وقفزا الشام، رءنطعم ت قال حير؟ 
.ثغوفا< لم ومن غزك 

ممروممرظ ائضررا، ممران باث - ٢١

•الئى. ض الحدرئ، نعيد أبى غذ قيه؛ 
[٢٩ ]uv  غنقاولي، غن مئلئه، بن الله غتد

غبمسابن غن بماي' بن غطا؛ غذ أنلم، بن 3يد 
أنلهاأكنز الثازفإذا النءه:ارزيث فال : قال 

قال؛يالله؟ أيكه_-زل ت قيل ، يتفمزن،االئشاء 
إلئأحش؛ثا نو ، الإ-صتان ^ّيوويئزل رريكعزن 
زأيثما I فالثا قنقا منك زأت مم الدغز إحدانى 

٠خزاط منك 
•الزوج * العشتر  ٢١)



ضاحنهادفني ولا اثءظه1ية أم من ب1ث ' ٢٢
إلا؛1طولبيانيكابها 

خاه1ثهاا،ائزوفيك ررإئك ت البي لمول 
^٠٥يئزلق أن يقفز لا أيثث وإن ت ماش اللي ومحول 

[.٤٨اوساء:] لتن دأللثا دوJ^ ما ويعفر 

حدقثاشعته،قال حربي، بن صبماشثبماف ٣[ ٠ ] 
لمثالغزووئال، ض الأحدب، اصل وص 

حله،٤^^-؛ اوغلن حثهُ وغلته ذويالؤتدة أنا 
طكةضذ;كممال:إنى

الياأباذز،أغثزتةبانمأدأئهسالنياى.: 
حومحمإحوائغم خاهلثه، فيك امرؤ إئك 

فحتأحوه كان قمى أيديئم، فحث الله جعلهم 
■إزارورداء ■ الخلة )١( 
٠وأتياعه الرجل حشم : الخول )٢( 



ع^تتةئقتت^^
ايلشش مما وليلمشة ، يأكل مما فلئطعمة يده 

كليئمونمقاف يعليهم، ما وك1موفم ولا 
.محنهم؛،

^لثومنينمن ئلآيمثان ؤإن أؤ فاث —  ٢٣
فقفاهم٩[ : ]الحجرات ئأصلحوأ 

حدثثاانماوك، بن •ئبماسالئض [ ٣١]
ضزبوئش، أيون حدثثا ثني، بس اي حق

دفنتت قال قيس بن \ؤزةأب غن الخشن، 
أنست ( jLiiأبونكرة الرجل لأام-زضا 

قإئياوجغ، : قال الئيل. أنضزهدا : ئنث تريد؟ 
المنلمانالتقى ررإذا يمول ه الله وسول سمغف 

قفلت؛. بشنفنهخافالقاتلوانفشولفيال1_افياا
انئئئول؟بال نما القاتل، مدا الئي، ننول يا 

■صاجتوأ؛ فقل علن حريصا كان ررإئة ت قال 



3ءتتءء11أأءا
ص؛دون ث[ فات - ٢٤

ت.مءل شغثة حدقا ؛ قال ، أبوالولد ]آّآاصبما 
عس، شغته عس محمد حدقا ت قال يئر، وكش 

افعتد ض ، ظقثة ض ، 1ئزاهبإ ض ، شلبمال 
تذنؤأُ'ءإثن4ازلإ ؛انثوأ نزلتنقا قال: 

اللي.•يسول أصخاث قال [ ٨٢]الأنعام؛ يقليه 
٣الشنق ؤأن اللة: واَئزل يهم؟ لم أَكا 

'آا[.]ك،ان:غظيثأبم 
اشافقعلاهة باث - ٢٥

حدقثات قال أبوالتسع، شاتئمال كيأتنا ]٣٣[ 
بسناقغ قنا حد ت ال قحشر، بى إتماهير 

ءسأبيؤ، غى عامرأبوسهيل أبمح، بن نايك 
.نحلطوا ؛ وا يلب( ١ ر 



لسمحة،ضي.ئال;»آذةامح
ؤإذاأحلس، وغذ ؤإذا ، كذب حدث إذا ت فلاث 

٠اؤنمنحا0« 
شمتاف،حدقنا ؛ قال عمثة، ؛ jliقتيصه كدننا [ ٣٤]

مشزوق،ض ، مؤةَ بن الئه غبي ض الاغنس، غن 
من؛ jp: JUه الئئ غئروأذ بن الله غتد غن 
ح_ضلأمه لكث ومي منافقاحالنا، كان مه فن 

إذايذغها: ختمي النفاق مى حصانه فيه كافث منهي 
وإذاغين، غاهذ ؤإذا كذب، حدث ؤإذا حاذ، اوثمن 

.حاصمذجزاا
الاغمس.غن ثنته، وايا؛ة 

الإيبماذم؛او ست قيام بات - ٢٦
قال؛ئعتب، أحتزثا ت قال أتوالتمان، صبما [ ]٠٣



فرئرْأمي ص الأعرج، ض أبوايرئاد، حدقئا 
لئلةيمم ارْس ت الله. نضل قال ت قال 

,دسه؛؛مذ يقدم ما له عفز واحتسابا إيمايا 
الإيمانبن انمهاد -ناب ٢٧

حدقئات ال قحمص، بى كيبماحرْس [ ]٦٣
حدقنات قال ، غمازه حدقثا ت قال الواحد، عبد 

ضيغت: قال جرير، حنرونن بن أئووزغة 
رافأءاشمح^^ةءنامحَسق1و;

ونضديقبمي إبماذ إلا بمفرجه لا سله في حزج 
أؤغنيمة، أو أجر مس نال بما أنجعه أذ بزنبي 
قعدثم_ا أمتى علن اشؤ أن ولولا الجنة، أدحلة 

تعاق.الله ثواب طاب ساب؛ الاحت)١( 
:الإجابة.)آ(الأصاب 

اكل.0(اكمة:اس،واراد:



ثمالله نثل في أفتل أئي ولوددت ، سريي' حلس 
أكو«.P ك P أكو P ك 

الإيمانبن زثاذ قيام ضس باث - ٢٨
ضحدقنيمالث، : ثال ، ]٧٣[ 

ضالرحمن، عبي بن حميد ص ثهات، ابن 
نمقنانقام ارمن ئال؛ غ ألله ننول أن هزيزْ أيي 

•ذئبه٢٠ مى ثمدم ما نه غفر واحتسابا إيماما 
الإيمانبن احيسابا زساذ صوم باث - ٢٩

بننخمد أحتزثا ت قال تلاح، ء،بماابى [ ]٨٣
عستعيد، بى يحتئ حدسا قال؛ ئصئل، 

اللهرسول قال قال؛ هزيزه أني ص تلمه، أمي 
غفرلةواحتسابا إيه.اما زم—صان صام أرمن .ق' 

•ذئبها' بى مقدم ما 

■الخيش من الطاثنة الري،: )١( 



(اااضع ٠ |نميةبهر 

حدئثا: قال مطهر، نس اكلأِم >محاءنن [ ٣٩]
غ>ئنمح،صشينسّ،ض

،ئرنزْ أبي غى الشرئ، ثعيد أبي بن تمحي 
نفاذولى تنر، الدين ارإف • قال لشي. اض 

وأبشزواوم1فيئوا يتددوا ، قلبه' إلا أحد الدين 
منوفيء ، ُ والرزخاُ يالغدوة واضينوا 

■اللام عليه إبراهيم دين ; الحنيفية )١( 
علب.إلا الديى أحد يغال لن أي : يشاذ ( ٢) 

)■آ(اس:اكدفيالأُر.
.الأس1دلاهمرما)؛(القاربة:

)ه(اسوة:سرأولاكهار.
■المجيء من الواحد؛ الروحة: )٦( 



الإيبمانئ الفلاة اآ-ذاث 
۶ اثفه وفول  !،^tUu  إي٠ثءكمغأ'لتضّخ أللي محأ ومحا

ائنيتث هلاذفم [بمنى؛  ١٤٣تاوفِة:
زهير،حدفثا ت قال حالي، ئنائووئى [ ٤ • ] 

مهمأسايى،ضايزوءأ0ايه
أؤأيدادو، علئ نزل المدينة قدم ما أول ئاذ 

بنت،قنتل صلئ وأئة الأتضاي، بس أحوالي قال؛ 
وثاقعثرشهنا أوشبمه ستة القميص 

أزلصلف وأئة ، التئت، قتل قنلتة ئكو0 أف بثمجخ 
ئحرجقوم مغة العفروصلئ صلاة صلاها صلاة 
وهممنجد أهل عش قتر قعة صلف مئى زجل 

نغصليت، ال تقيالله، أمهد ت ال قفزاكغوف 
قتلهم ثما ئداروا ■ هئة قتل الله. ننول 

■را(ول:حهة 



نصليإي أغجبجم قد البجود زكاث اك، 
ولئفلما الكثاب، زأفل المقدس بيت قتل 

ذلك.أئكزوا الين قتل وجهة 
فيالترا؛ غن أثوإسحاى، حدقئا زهير؛ قال 

ثخولأل قيل القبلة غلى قات أئة ؛ هدا حديثه 
اللمةقأئزل فيهم، ثمول ما ثدي قلم وقلوا يخال 
Iلبقرة ]١ إيتثتقلمب؛ ليضخ \ذةث محأ وما ُأؤ ت ثعاش 

١٤٣.]

انهنإإسلام حفن باث ' ٣٢
أفأسلم، بس نني أحتزبي ت ]ا؛[ءالمالك 

أحتزةالحدرئ تعيد أبا أف ، يثارأحتز0 بى غئئاء 
النتدأسلم  ١٥١١٠يمول؛ ه الله زشؤل سمغ أئق 

كانسيفة كل غنة اللة ؛ يكمنا١ إسلامه، فخشن 
 Cالخفة. ١٦٢ئمحئ ما ت لكفارة ا



بمفرالختنه اكماص؛ ذلك بغد وكال ، زلمها 
أنإلا بمئلها قظ والصعق، سنعمالإ إلئ أنفالها 

اللاغنها".شجاوز 

حيفنات ال فمنحؤي، نس ىياإس_خايى [ ٤٢]
عىهمام، ض معمر، أحتزثا • قال الرراق، غبي 
أحسررإذا الله. ننول قال قال؛ هزيزْ زى 

بعشرله يغملهائتقثب حننة فكل إنلأمة أحدكم 
يغمثهاسئثة وكل ضغف، منعمافة إلن أقفالها 
.بمللها؛؛ نة ثكتب 

أئؤةهُاس إلى الذين أحب باب - ٢٣
ض،ضحدقئا القش، ل'آئ[صبماسقئين 

الس_يأف ، عاس،ة عن ، أيي أ-حتزيي ت قال ، هشاح 
الْ؟اارامى،نت قال امزأه وهندفا غليها حق يه 

.وقدم أسلف •' أزلف زلف، ( ١ ) 



،رامة قال؛ صلاتها، ثدثربى — ئلاثه ت قالت 
ثملوا،ختن اللة يمل لا فوالئب ئطيفول، بما ظثكب 

صاجنذا؛.غك ذاوم ما الدينإلني أحب وكان 
ص-ؤالإبمان باث-  ٣٤

:،، ٠٥١] وزدئتهب ؤ ت نمالن الله وقؤو 
[٣١ؤزيزئائيقاش3ألس]سم: [، ١٣

٣[: ]__ دثًقلممح لٍقلم أًقنك >ال؛زم : ؤئال 
فهوناقص.الكئاو من شبما ئرلأ قادا 

هشام،حدفئا قال؛ إبراهيم، ئى صبماسلم [ ٤٤]
قال:خئشٍاقاذةضم،ضيسئاو:

وزنفف نني الال< إلا انة لا ت فال الئاومى مى اريحزج 
لأف'فال؛ مس الناب مس ليخرج حفر، ؛_ شع؛ن? 

للاستفهام.ماذا I بمعتئ ؛^٠^< مه ( ١ ر 



اعتتطدتع|
٣من ويحرج حنر، مذ بر؛ ورن فلبه ليي الله إلا 
■حير" مذ ُ ذر؛' ورن فلبج رفي الله لأإلةإلأ فال مذ 

 ٧^^٩، I أئزحدقنا ، قثاذْ حدقئا أباذ؛ مال
•حيرُ ارمذ مكال إيمازار ص • ه لبي اض 

جغفزئثسمغ الصباح، لْ؛[صبمااكسبث 
بثفيش أحتزثا أبوالغم—يس، حدقنا عون، 

ثهابؤ،ءثفربنقنبي،غننيقين 
أمبويا لة؛ ئال التهود مث زجلا أذ الحطاب؛ 

—لوعلننا ئمزءوثها كثايئم في آية المومشن، 
،هيدا اليوم ذلك لائحيثا ئزلت ~ الهود مغشر 

فالاالإأظلهسابجقال:أتيآية؟ 
دينا4ألإتام ل؛ًةم ورمث نعنق ءلبمتقلم وأست 

اليوم،ذلك عزمنا ئد ماوعقز: ٣[ ندة: ]١٠٧ 
•ذلك ض وقيل الشمس، ثعبع j ينير الذي افاء الذر؛; )١( 



تجتتتئقع
وئوقاثمه ام غر فه ثزلغ الدي زالتكاف 

,جمعة يوم يعرفه 
-باب٣٠

\وضلئ محنمن |مح كسووأ أ>وأإلأ ءونا وقولة 
ديىودأل—ك (لرك_ؤأ ذلأي\ ^لصلوة ويقينإ حنقآء 

أومينيبم]اك;ْد

أشبن مالك حدقيى قال؛ ، صبماإسماهتJ ا ٤ ٦ ل 
تجعأنة أبته غن مالك، ض ته؛و أبي غمه غن 

ينص'دمحل'جاءَرجلإش
بممغداثثالرأس، ثجد أهل من س الله رئول 
هووإذا ذثا، حتئ يقول ما يمقة ولا صوته ذوئ 

ررحنشت الله ننول فقال ، الإشلأ، غن يئأل 
محممحاا،ممالتهلشمحها؟

•لعال يا ليس الموت ! اا-وى ا



الله.:ننول ئال ، ذدؤغا< أن إلا »لآ، : قال 
تا)لأ،قال عنزة؟ علي هل ■ قال زعصازا؛ راوصتام 

هالله وتول ويكرلة ال؛ قوط_ؤغاا، إلاأن 
أنإلا »لأ، قال: عندها؟ غلي هل : قال الزئاة، 
والله،ت وهويمول قأدبزالرجل ت قال ، دطؤغا< 

ولأأشش.ئالزتولاللي.:لآأؤيدشهدا 
.راأفاغإن

الإببمانبمن اذبمأنز اتجاغ فاث -  ٣٦
الئئجوئ،غلي بن اللي غبي بن أحمد صبما [ ٤٧]

غنغوف، حدثئا ت قال زوخ، حديثا قال؛ 
الله.يتول أف فرينه أيي غى ومحمد، الختن 

وكانواحتئانا، إيمائا منأبي جثارة ائخ ءمن قال؛ 

ومنأخد، مثل مراط كل الأجرشراطنن، ؛_ 



صعزفت، حدئثا ت قال اJمؤدل، عثمايئ ئاتهة 
■ئخزة الئي. ض ، ئريزْ أبي ض مخئد، 

عثُيغبط أذ يى انئإبن حوم باث - ٢٧

علنلنبي وثماوإئزامم 
. LjJ^،أو؛"أكودا حشيت ^^٠ غميي 

منقلائى أذنكن ملتكة: أمي ائس وثال 
النفاق'غشأضخاباي.ضبمقاث 

جتريلإيمان غلئ إئة ت يمول أحد منهم ما ، ثمسه 
زمكامحل•

أمنةزلا فوش ما : الخشن 
اقالنفالإًنزاِرغالى من بمدن زقا ثئافق، إلا 



ولمُؤ " ئعالن اللب لمول عثرثؤيث، ثى والبصيان 
[.١٣٥عمران:]Tj بملثون4 وئم نعلوأ ما َه يمزوأ 

ثغته،حدقثا ت قال غزغرة، بى ىآنءامحمذ، [ ٤٨]
القزجئوقمال؛ض وائل أبا سألت ال ق ص

سانا)منل»إ١٠قال؛ الّأي. أل اللي غبذ حدقتي 
كفؤ((.وئئالة ئتوى، 

كهينس،طدئاإضاملنن
أحتزبى: قال أنى عن حنني، عث جغمر، 

يخرحرج اللي. ننول، أف الصامت بث عناية 
نجلانمئالق—شببع،يلتنةالمدوقتلاحن 

وإئنالفدي، بليلة لأحبركم حزجت ُرإدي ت ممال 
حنزاأذذقول وغنن فزنث، وهلال، ئلأل فلاحن 

والخض(؛.والقشع الشح ذمخأالتبنوهافي 
والنازعات.والخيال، والتلاحي؛الخصومة، اللاحاة، ( ١ ) 



محءاسئ

والأفلامالإبمان هوفذ اممبؤ جنبيق ئواو باث - ٢٨
لذه اممبى وبيان ، وهلم ؤالإحسان 

-تغمأ،دييعلنكم ألء> جبريل ررجاء ٠ قال ثم 
لوقيالقي. بيث وما دينا، فدُ ذلك قجغو 

تبغءونن • ثغالئ، وقؤلؤ الإيمان، ثى الفيس عبي 
.[ ٨٥: عمران ]آن ي ينه ثقتو قلن دينا عين 

بسإا،تسذايل حيفنا ت قال مشدد، يبما [ ٠٠]
ررعة،أيي ص المحي، أبوحياف أحترئا إبرامحم، 

يومأ-اووا بالمحي. محاق ت فال هرئزه أيي عن 
قال؛الإيماذ؟ ما ت ال قفجتريل فاثاة يلئاس 

وزنله،وبلمايي وملائكته، بالله ثومي أن ت ارالإيماف 
قال:\ويم^ \:ْنال وتؤمنس((ئ

وثميمبه، ئفيك ولا الق ثغنذ أن والإسلام 
وقصومالغمروصسة،؛ الركاه ونودي الصلاة، 



ثتغني ررأن ت قال الإحصان؟ ما قال: . زممحان((
متىقال؛ . يزاكا<هائة ذزاْ ذ؛قرر لم قان ثراة، لكئك 

مئالقائل،ياغلم غنها ؛رماالمسول • قال القاعه؟ 
زئها،الامه ولذت إذا •' أقراطها غى رساحبزك 

ظولزغاةالإشابجفياكامنيض
»ؤانآهضإلأاف«بظي.: 

أدبرفم ، الأنة [ ٣٤؛ ]يان « ألئاعة؟• .£وأ ءت؛و 
جنيي_ل»هدا : ممال شتئا، يروا فلم :ممال 
•بيئ4م® الئاس بملم جاء 

•الإيمان س ئة ذلك جغل 'طرثِنيي؛ 
-بات٣٩

حديثا• ال قحمره، بى اصبماإبراهيم ْ ١ ل 

)ل(الآفراط;العلأءات.



غئاسصكداشينضس،أفضاشين 
تلة هرقل أف أبوثمياف مص! • مال أحتزة 

أثهمفزعمت تنمضول؟ أم يزينو0 هل ؛ سألتك 
"وسآلقك يتم، حتئ لاق!ثريمان يزيدون.

ئحالطجى الإيماث نكدك لا. أذ فزعمت 
وحن0لخأط.لا الملوث _L_£؛ 

بدينهاثيزأ فن ممل باث «إ- 

عامرعى ، ء زكريا حدقنا ، ئغ—؛، أبو صبما [ ْ ٢ ل 
سمتت يمول تشم بى النائمال سمعت ت قال 

رءالخلألبصوالحزامبص؛زتولالله.يقول؛ 
فمنالناس، لايغلعهاكيرمس وسهمامشبهات 

:الكرامةللئيء.)ا(اليط 



ذمخدس ، زيزمحي اتجزألديني المسهات ائس 
أن،يوشك الجض خول يرض كزاص الفبجات ني 

الليحض إن ألا جض، ملك بتقل يإن ألا يوابغة، 
ُإذاالجتدنشنةُ ني نإن أمحُ مخاومة، أنصي ني 

الجتدفئد فندت ؤإذا الجندكلة، صلخ صانخث 
كلةألأوصالقاك<ل

أذاءانضسُ؛اهالإهادناث - ٤١
الجغد،قاو:أنيئاتج،ل"اْ[ءتياغلتيبن 

غثاصابن مغ أنمي نحت قال؛ جمرة أيي عى 
حضبمدي أيم • فمال سريره عش يجلقيي 

ث—هرسمغة فأئئت مالي، ئى سهما لك أجعل 
.الإنسان من والدم المدح العرض؛موصع ( ١ ) 

المحفلور.المحمي ■التيء الحمن )٢( 
الخيمة.ا"محس؛خمس ( ٤ ت اللحم. من المضغة )٣( 



و1وجو\ضدو[ي\ي.أ0 نمقاو:
زسة.: قالوا؟(( jj^iررمن أو; 1^(( ومن : قال 
عنزحنايالويد ^^١ أؤ؛ بالفرع(( ررفترحنا ت قال 
ثشثطيغلا إئا الئه، زشول يا ! قفالواواوامن(ا ولا 
هداونشك وسنا ثهرالخراح في إلا ئأتتك أف 

سثشريه يأمرقضل فمزثا ثئاوقصز، مى الحي 
رته.الآث-غن ومحتأزه الجنه، يه وثدحل وراءئا، 
يالإيمانأمرقم ألبع؛ ص وئهاهم اوبع، فآمرهم 

باللهالإيمان ما ررأفذووذ ت قال وحدة، بالله 
أنوشفاذه ت قال أعلم، وزنولة اللة I قالوا وحاوه؟اا 

سازنولف،وإفا؛دة،
المفنممى نملوا وأن رمضان، وصبمتام الرقاة، يإيتاء 

ايحئمض •' ألبع ص اهم ونه• اك-ساا 
)ا(حزاا:أذلأء.



تقال ، و\ذ(لذبي والنقم ؤالدث1ي 
"احمظوسوبيدابهىسمالئه؛ر،وداو: 

ذزاءكم".
فاسبةبالم: الاضاق أن جاء U باث - ٤٢

نوىما اغوج ودم 

والصلاة،والوصوأ، الإيم_اوا، فيه قذحل 
الئةوقال والأحكام، والصوم، والحج، ، والزكاْ 

[٨٤:]١^ ء بمل و ؤُل : تغالئ 
تخشينهاأهله علئ الرجل ئقمه يشه. علن 

.ويئئا<جهاد راولكى : وقال صدئه، 
تعنذاشينض،ئال:أنيثا

.فيهافيذون كالوياء بجعلوما كانوا الهمع، ن الدباء ؛ )١ 
٠اكّر فيه ليخمر المخلة؛ حيع وسط نقر • النقيّ آ ر٢ 

بالزفت.)■ا(ال}فت:إناءطو 



بننحمد ص تجد، ض يختخ، ص مالك، 
وئاص،غنءنمزألإئزاهم،غنغكهين 

امرئنمحو النية، ت قال الله. رسول 
ورسولهالله إلن مجزئة كافث فقس نوى، ما 

لذيناججزثة كانت دمى وزنوله، الله إلث فهجرنة 
ماجننا إلث بجزتة يتزوجها أوانزأة نمسنها 
اض.

،ثنته حينما ت ئال منهال، ئى حجاج صبما [ ٥٥]
سمغت؛ مال فانمت، بس ؤ عد \-لإوتي ت قال 
البي.ض منعود، أبي ص يزيد، بن اللي عند 
نهولهيحتسها أهله غلن الرجو أنمق ررإذا  '•قال 

•صدفه(( 

شعب،أحبزئا •' قال ئاؤع، نى الحكم اصبما  ٥٦]
عستغد، عامربس خدني قال؛ الرفرئ، عن 



هالله ننول أف أحتزه أئة وئاص أني بن شغد 
إلاالله وجه يها فنفيي نقمة سقى لى ررإئك • قال 

.امزأتكء في في ئجانل محا ختن غلبجا، أجزت 
اشيغا؛ررالديى ه: اممبي فوو باث - ٤٣

وءافيؤةا<ااكمميى ولأيفة يرشويه ؤث 
[٩١:التوبة ل ززئولهءب< س شحوا وإدا _: UiJوفهله 

عىيحنن، حدثقا ٠ ال ئمتدل، صإلما [ ٥٧]
صحائم، أبي بى قيش حدقتي ت قال إنماهتل، 

.الله زشول بايغغ ت قال الئه عند جريربن 
والمضح!اقلالزكاة، ؤإيثا؛ الصلاة، طياو\م 
نملم.

أبوعواثة،تحدقثا فال أثوالتعقان، ضما [ ٠٨]
جربزبنضغث : قال بملأفة، بن تاد ؤص 
قامشخة، ئص المفزه مات يوم يمول الله غني 



اللهياثقا؛ غلنآثم ت وقال علتؤ وأئثن اللة قخيذ 
حشوالوئاووالشكيثؤ لة، شريك لا وحدة 

الآ0،ثمدال:بي،لإممانأسى؛
لأمثرثم؛إدا''قاليجبالغمؤ،ئمقال؛انتغقوا 

غلىأبايعك يلت: القئ. أثث ^ ت يمد أما 
،'اوالنمحلخلم-بيأ' الإنلاح،فشرطغالئ؛

إنيسشجد، القهدا وزب هدا، علئ قتايجتة 
اسئغقروئزل.ثم لخم، لناصح 

ه؛وأو 



ءتت^عتتتع

آ|إئمح

ايقمؤفل باث ١- 

ثثًكمءاننوأ آلذيذ آنثت ءتزئع ئعالن: الله وقوو 
و4-ينئغتلوف لتا ثآلثن ذرجؤ ألعلم أومأ نآلذيى 

]طه:م نذق |ق:ؤئت وءك [، ١١:]|_]< 
١١٤.]

فيسفو وهو عنما ئبز فذ باب ٢- 
الثاثلأجاب يم اثحديث فإيم حدث 

سنان،ثال؛حدسانيح.حئن نخمد صبما [ ٠٩]
بىمخمن. حيفنا ت قال المندي، ئى إيابj وحش 

نىهلال حدقتي •' ثان، أيي، خذض ت قال منيح، 
:قال هريره أيي غن يماي، بن غننا؛ غن غئ، 



جاءهالقوم، يحدث مجلس في المحي. ببما 
اللهزشوو ئمش الئاغه؟ متى : سال أغرابي 
قيثال ما سمع المع بمص ممال حدث، ي. 

إذاحش ينمغ، لم بل ت بغضهم وقال قال، ما 
،الشاقة؟؛؛ غن النائل أناة ءآين : قال حديئة قض 

صئغثبفإذا ر؛ ت قال الله، ننول يا أثا ها ت قال 
إصاغقها؟ص : قال ، انظرفس 

.ىل:ررإذابمالأمشنيأنمئاضاكائاا
باسمضؤرممُ زفغ ض باث ٣- 

قال؛الممل، بس غاي_م أبوالنغمان يبما ن'٦[ 
بنيونس عس بئر، أبى غى أبوعوائق، حدقئا 

غنائحلثث غمروقال بن الله غني غث ماهك، 
وقئا فأدركنساقزئاها، سمرة فى ه الئئ 

ئئشحمجعلمثا ثتوصأ، ونحى الصلاة ' أزههقا 
•ال؛يء الدنوس : الرمق )١( 



ررزنلصزيث؛ بأعش اذى يثا، أنجلنض
.قؤئتنأؤئلآد1ولأغقابِء'؛منالئاي« 

 i - باتJP  ؤأئنأو1أءبزد1 أؤ خيلنا _؛
خدثثا:ثا0ءئ،وائنءيتثه: اسيدئ ثنا ومحال 

واحداوشت ؤأنتأذا وأمحزئا 
وهؤه الله ننول حدقنا مشعود ابن ومحال 

.اJمضJويى الصادي 

هالقي سمغغ ت الله غبي ض ، شقيى وقال 
ثكة.

٠حديثئن الله رسول حدقنا ت حديقة وقال 
وقالأئواس:ضمئاس،ضيه

هص محتا؛}41، 
•هك نبث ص ينٌيي الثي. ض أنش، وقال 

■الوصوء ل غسلها تارك I والراد موحرالأقدام، ; الأئاب ( ١ ) 



نبكمعذ ص الشي. ض أبوقريرة، وثال 

ئ،طقاسهملينم،ص
قال: قال غمز ابن غن ديناي، بن الله غئد 

ينمطلا شجزة الشجر من ررإن ت الله زشول 
،هي؟ااما فخديوبي المشبي، مقل ؤإئها وزفها، 

اللي:غئد قال النوادي، شجر في الثامن قوقع 
قمقانشحتث، الئغله، أئها ئمي في وولإ 
ررهيقال؛ اللي؟ ننول يا هئ ما حدئئا ؛ قالوا

.الئخلئ(أ

علىالإفام نيح ه~ 
اثفيذ U بيفثبر 

^شخالدينم،ظثثاشان،طثثأ



ؤإئهاوزفها، لاينقط الشجرنجز، بن ررإن مال؛ 
مزمعت نال ،  ٠٠هي؟ ما خديوني شبي، الئ_تفل 

فيمومغ اللي: عند مال شجرالوادي، في الناص 
هئمآ ح_اودئا ؛ ثالوانم النحل_ة، أئه-ا شي 

.الن٠ظئااررجي : مال الله؟ زئول يا 
ا*-باث«اج1ءفىازهإاإ

[،١١٤]طه:عكاه ندؤ( ئت ومل ي ت ثغالن وقولي 
الحسورأى . المخييث، غلى والعرض القراءق 

جائزة.القراءة ومالك والشئ 
بحيثغلى القراءَئ في بمصهم واحتج 

أذأترلأ الئة ت ه للثي مال نخلته بن صمام 
مهذوفناءهمال؛ . مال؛ الصلوات؟ ئصلئ 

•فأجاووه بذلك قزمة أحترصمام ، القي. غلى 
٠قيقولوف المأ عش بمزأ يالصك مالك زاحثج 



ويقرأغلئهم، ة-زاءه دلك ويقرأ هلال، أئه-دئا 
٠هلال أهنأني : هيموو المقرئ، على 

بنمحقي حدقثا سلاح، بس محمد صيا [ ٦٣]
تقال الخشن غن عوف، ص الوامطى، الختن 

•الُابي بالقراءوعلى بأس لا 
•امحبرئ يونفث بى محمد وانين؛ [ ٦٤]

•هال مظإJSأ، قحئدبزإسمامل وصبما 
إذات هال طياذ ص موشئ، بن الله عبيد حدقثا 

حدقني.\ يمول أل بأس هلا المحدث غلى قرئ 
ماقكغن يمول غاصم أبا وشؤنثا ت قال 

.سواء وهراءثة العابي غلى القراءه ت وسفتان 
حدقثا\ قال يوشمن، بى الله غئد كيبما [ ٦٥]

بنثريك غن الممترئ، ت هو شعيد، غن اللئث، 
مالكبس أنس سبع أية بر' أبي بن اللي عبي 



فيالستي. مع جلوس ئخى ببما : تمول 
فيفأثاحة جمل علن زيل لحل القئجد، 
مخقد؟أيهم : لهم قال P عملة، P المشجد، 

،ئلمثا:ضاويهمحبتنص'أ؛
:الأيل لة شال الئئكئ، الابطش الأيل 

نمف،ساللُاشئه:ررفن
سائلكإئي للبي.؛ الأيل فمال ، أجنئك،ا
فىعلئ ئجلمآ*؛ فلا اكش1لي فى غانئك ئئشدد 
أنألكت ممال ، نكء، بدا غما ءرسل ت ممال ، وهسك 
الئاس]لى أنطك ؛ ill:قش ض ورث بزأك 

،قال:أئئدلآآققال:ررانيلم،ثغب« ئئهب؟ 
فيالحمش الصلوات ئصلئ أذ أنزلق اللة يالله، 

•وسطه ل الثيء; ظهراثي ض ( ١ر 
الغضب.والموجدة: الوجد )٢( 

الؤال.)•آ(الشالة:



أنئدلث: قال نغم« رءالض، : قال واليلة؟ ض
الشقة؟الئهزمن هدا ئضوم أَو أترلأ الئة دال1ي، 
اللمةيالله، أئئدلث قال: ، نغمء ءرالي، قال: 
قمميمهاأءن؛ايثا بى الصدئة هدم ئأحد أن أمرلث 

اي،.:»الض،نمماا،ءشئقزائقا؟ففال 
مىزنرل زأثا له، جئت يما آئلمث الرجل مقال 

أحوبثيثتجة بذ صقام وأنا مزمحي، بى ذراش 

م1تقال،عن الحميد، عئد تى وعلي قوض رواة 
•صئات،صم،ضام.بهدا

uUSjانئن1ؤاة نذكزفى U باث ٧- 
اظمأخل 

قتعثمهاالمضاحفت، ئئح'ضاو ت أنس وقال 
الأفاق.إر 



ومالكنيد نى ء-نرؤيخ؛ن ئى اللمق عند ونأى 
.جائزاذ;لك 

يحدثالمثاوني ال>جاؤفي أهل نغص زاحتغ 
النئ.،ئغىهماضئؤ''ُكتادا

قلقا، فكاذكداوكذا، خخ ختن ثمرأة ررلأ ; وقال 
يأمروأحنزهم الناس، غلى قزأه الم^ثال ذلك بالإ 

امء•
غممالأؤ،ئال:حدشلا-آ'[>محاإتتابملين 

ب—هاب؛'ابن عن صالح، عى ثغز؛ يق إبرامحم 
أفمئغود، بن عثته بن الله غني بن الله غتئد غن 
بغثالله. ننول أف أحترم غثاس بى الله غني 

غظمةإلئ يدئ،نأذ وأسنة زجلا، كتايه 
فلقاصُملمالخزينإنىكشزتى، اكمحزتن، 

الطاتنةساّ(المرية: )١ 



\i-Aiت قال انمتشا أف فخسث نزقة، قزأة 
■ئمرق ثل ئمريوا أف اللي. ينول غليهم 

أحترئاالخثن، أبو نقاتل ئى ئخئد صبما [  ٦٧]
غنقاده، غن قنتة، أمحزثا : ثال اللي، غئد 

٠أؤ ~ كتابا البي. 'كثب تمحال مالك بن أنس 
إلاكتابا يفرءوف لا إئهم ٠ لة فقيل يعقب" أف أراد 

نخمدئمئة قصة مس حائما قائحد محتوما، 
هملتتده، في بتاصه أJظزإلتى 'كأيي اللؤ، Jضل 
تئال اللي؟ زشول ئخئد ئمئة محال مى ت لقتادة 
أنس■

انحجلز،به يئثهى حنث فعد مب باث ٨- 
٥؛^فشن ا؛هءأقة في مزحة نأى وفن 

غىمالك، حدفني محال؛ إرنماهمل، صبما [  ٦٨]
نرهأبا أن طلخة، أنمي بن الثو غثي بن إسحاى 



زافيأبي ص أحرة، طاف أبى بن عمل قولن 
فيموجالمثل بشا اللي. ننول أة النيئ، 

فأقنلثمر، فلأنه ألتل فوخإذ° والئاس انقئجد 
محال؛واحد، وذمب الئوه، ننول إلئ ائنان 
فرأىأحدفخا فأما اللي.؛ ننول غش فوققا 
الأحرفجنشزأما فيها، فجلس الحلقي في فزجه 

فئفلئ_ا ئآئتزذاهنا، الثال_ث وأم! حلمهم، 
الئلأفة؟الممر غن :)رألأ قال النو. ينول 

الاخزوأشا الله، فازائ أخننمئوىرأ؛إنىالأي أئا 
فأغرصالاحز زأما منن، الله فانتحتا فانتحتا 

•فاءزضالنةغنئا< 
ضائع((يى ا'ؤض نغلإ ررزث ه؛ الئبى فوو باث ٩- 

حدثئاقال يئر، حدقنا ؛ ئال، مشدد، يبما [ ٦٩]

رجع•أدى؛ ٢١)



بنالرحمن عبي ص يومحا' ابن ض ' غون ابن 
أديمحة،صبيديايه،ثمض

fijOtJ  ، بزمامه ت أؤ ~ بحطامه إئشال وأمثلق~
أئةظننا حش فشكتنا ، هدا؟اا نؤ، ررأي ت ل  ١٠٥

،النخر؟® يوم ألنس ١١؛ قال ، انمه محموى (تضفي 
حشسكتنا ، ثهرهذا؟® :»u، قال تنئ، : ثلثا
بذيارأليس قمال؛ واوئرارأثمه، شقتميه أئة ظننا 

رلئندماقكموأموالكم:قال تنئ، : يلنا، الحجة؟« 
قيفذا، يويغم كحزمة حرام، بنغم وأغراصئم 

النائب؛الشاهد ليننغ هدا، بلدي في هدا، شهري 
٠منة(ا لة هوازغن قس يتلغ أن الشاهدهمشن فان 

ه.ه

الإنسان.من والذم الدح مواصع * الأعراض ، ١ ّ 



ؤانغ4والفوو فند اسم؛( ناث - ١٠

ضنماش:ؤئمىالآإفهمحبم
وزفههم الغنتاء وأل يالعلم، فتدأ [، ١٩:]محمد 

وافر،بحظ أحد أحية مى العلم، وزقوا ، الآوسا؛ 
لةالئة سهل هلما يه يهنلن، حلريما ا،تلالث، ومل 

بجئى•' ذكزة جل زئال الجنو، إلى طريفا 
ؤذ.و\: ويان، ، [ ٢٨لفا>: هماد؛ألفك1ؤيج بن اه 

ه١لأصنب،تاصت؛م؛أؤ3قزأبي
نامح١وكأبممل ^^؟3 

بملنونأكي-ن ئنثوى هل ؤ وقال ، [ ١ * ]اللك؛ 
لالزهم:آ[.3اكينلأبملثونبم 

)ضيداشبهخزا،س«.امح.:وقال 
يالتعلم.العلم قإيما 



هدوغش الصئصالأ زصعئم ثؤ ت أنودر وقال 
ثيمهأئفد أئي ظثئت تم — مماة أثازإك ز" 

صغلي ئبمروا أف بل س النثي ئس سجعبجا 

:]TJ نمح-هنبم ^/^١ : عبمس ابن نمال 
ثزئيالدي الزئائ ; وثقال ، ممها؛ خلئاء' : [ ٧٩

يقمشُ^؛٠ الئبؤ كأن U ذ1ث - ١١
سنوار؛، ١٢هي واسم يالوهفة 

أحتزناال فيونس، بى صبمامخئد ٧[ '] 
ثادضاسم،صبيوام،ض

.القاطع السيف ؛ الصممحائ ( ١ ر 
•أمدكم فأ ونفذوا ءز؛تقتلوق امحذرا ر٢ 

)؛(اكئر:المقوالنس.)■آ(اكخول:اكهد. 



صقاو:ثاليهئؤكبميخِ
فيالآئاِم؛يائضراس.

بنيحئ حدقا ت قال بئاي، بن صبماكوذ [ ٧١]
حدقنىت ال ق، شعته حدقا ت يال ، ضنعيد 

راف-شردا• فال الّءي. ض ' أش ص أبوالمحاح' 
يثمزرا،؛.ولا وبئزوا ثغشزوا، ولا 

،U^M Uljlاسم لأهل جض ض باث - ١٢
حدقثات شال شئتة، أبى بس صبماعئماف [ ٧٢ت

كال؛ قال زائل أبي جرير،صفض،ءس 
لةفقال نمس، فل في يدكنالناس للؤ اط 

ثلذكزتثا لودئتأئف ص، غثي أبا يا : نجو 
أفأفنه أني دلك بس يمئغيي إئة أما قال؛ ، نؤ، 

والضجر.السآمة؛الملل ( ١ ) 



ءئأالآةنأوا;ئادة1 

اليئكأ0 القزبمثة  ٣٣١وأو أممحي، 
.هاالخام ذخؤكدها،محاص 

فيسهد حنوا بد اهت برد  jiبات - ١٢

وف،ابى حدثتا محال؛ عمير، ئى صبماسعيد ]٣٧ 
بمسحنني محال محال؛ قهابؤ، ابن عن يوشى، عى 
'•يقول حطيتا معاوية سمغت الرحمن؛ عتد 

حيرا،يو الئة يرد ررمى يقول؛ الشي. سمغت 
ولذيغض، ذاللة ' فاسم أنا ؤإئخا الذين، ثي يمفية 

مسلانشرهم أمرالله غش قائمة الأمة غده فزال 
■أمزاش ش حش حالفهم 

اكه«(ذ،اإضا-بات ١٤
ليمحال : محال تئياذ، حدثتا صبماغش، [ ٧٤]

صجئتمحال؛ مجاهل عى ئجيح، ألي ابمس 



لعتتتعقد1ءصا
عسثخدث أسمغة فلم المدينة، عمزإلى ائى 

بملينحا : ئال ، ناجياخديثا الئؤ.إلا زئوو 
الشمثن »إن ممال؛ بجئارر"، فأتي الئي.، 

هنأمحول: أ0 فأردت ، اكبح« طهاكنثو شخرة 
السئ]،١٥، مشكت، ^١أJاأصانزالمو،ا، ال1حله، 
■ارهيالئخاه<ا .؛

وانميةالهق«ا في الاعتباط باب - ١٥

.ؤأذوذو\يئل ^^١ ؤعالاعمرت 
ئالئمياذ، حدقئا ت قان، ]ْ؟[ىبماانغمتدتي، 

حدقثاهعيرنا عش، حالي أيي، بث مل( إنما هم، حد 
؛محاو حاؤ،إ، أيي ئى محتس ممغت قال، الزئرئ، 

:ئال،ىئواشضتغود،دال،
تنإلآنيامح:نلإأناةاثمالأ

,وشحمتها النخلة قالب ; الخإر ( ١ ) 



:تءأقعأأء33
اللهآثا0 وزحل ، الخؤ في خلكته غنئ فنلط 

•ويشها٠ بها يفضي فهز البمه 
فىعض افإ ضلى فوض ٥^^ يكوفي U باب - ١٦

عوأنأسفلى هل ؤ الغضر 
[٦٦: ]الكهف نئداي ء1تث بثا ثنيتن 

حدقنات ثاو ئزير\ؤبوؤأ، لامااشسئدبى 
همس' أبي حدسي قال؛ إبزامحم، بس بمموث 

بسالله عبيد أل حدث ، شه-ابا ابن غن ، صابي 
غظس،محنمازىُاضغشداش،أنيةضاين 

صاجطفي اله-راي-ئ جض بن فتى زالحربى 
قمربهماحضر' فز غثاس؛ ابى قال ئوض؛ 

بيئثف،سشجم،ئال:إئي
موشىصاحبا فى مدا وصاحى أنا ئمانيتا 

:الجائلة.)ا(ما.واكءاريوالإراْوالأضل 





بجءالآئ»

مىفكان حضزا، فوجدا [، ٦٤الكهف؛] 4 قصصا 
.شأيهنااوذيفصاللههنيكتاه<

اص((اراهوفمت ه: الئبه فول باث -  ١٧
،ال^١^^، عبد حدقنا ت قال أبوتنمر، صبما ]٧٧[ 
غثاسابن غن هكرمة، غن حابي، حدقثا قال: 

غنمهءاللهم وقال؛ ٠، الله رسول صئني ت قال 
.الكتان(، 

„،,ٍ.:تمحع:س
لش،غنائنبجام،صصاشبنل>

:قال غثاص بن ال1ه غني غن عنته، بن اللي غني 
ئدتوقئد وأنا حمارأئان، غلن زاكذا أقتنث 

يمشبملي الئؤ. ززئول الاحتلام' لأذو>ث 
الأثر.تشع ت القص ت قصصا 

والدنو.القرب ث لنهر اا 



المحس،بمص نيئ بئث قئرزت ، عيرجداو إش 
منمالصئث، في قدحك ، ئزثع الاثاو زأزسك 

حدسات قال ، يؤسس بى محمد ]هب[كش 
حزبؤ،محمدبن حدقتي ت قال أبومشهر، 

بننحئود عى الرهرئ، ض الربئدئ، حدقتي 
فيمجها قجه؛أ' ه الئي ثى غفلت ؛ قاو التيع 

•ذلؤ ئس سمق حض ابى وآنا وجهي 
الطمطنب في الئؤؤج باث - ١٩

ّنهراشسمنْ اللي غبي جابربس نوحل 
•داجي حلم؛يث ف أمحس بن اللي غي 

حدقا: قال خالأبن-^،، أَثواوم1نم ٨[صبما •] 
.شاءت كيف رعت ؛ رتعت ( ١ ) 
نفخ.مع الغم ْن الماء ارمحال • ايح ( ٢ ر 



أحتزثات الاورابمي فال قال؛ حزدِا، بى قخئد 
بنغئبمة بن اء ج ش اء محي عث الزئرئ، 
فووالحربثأق،ئمازى غثاص، ابن ض مشغول، 

قمرقوض، صاجم؛؛ قى المرادئ جضن بن قير 
1نىيهظأئلأض،سالأجممحال:

موتىصاجس؛ فى هدا وصاحمى أثا ئمانتث 
تسمعثهل ثوي—ؤ، إلو السيل تأل الذي 
نغم،أتي؛ قفال شأنة؟ يدثر الله. ننول 

بشا٠ ت يمول شأئة، يدثر السي. تمت 
:فمال زجل جا»ئ إذ إنرايل، بتي مث ملإ ني موض 
فاوخزاثلا، : نوتن فال منك؟ أغلم أخذا أتغنم 

القبيلقتال حضر، غنينا بش، موض؛ إش هق 
إذا: لة ومل آية، الغون له الله فجغل لقنه، إش 

موتنفكان ضتالماه، فائك فاز-أخ المحوت ففدث 



فتئفمال البحر، في أفرالحوت نئثغ غليه الله صلن 
ئاقآلشحزء أوتئآإل إي ؤأ3ئذث ■' لنوض مونن 
أنأثظن ألا زنآ)أئشايب( أقوت قسث 

نامحا)تجي(ؤد'ولى : نونئ فال ، [  ٦٣:]١^، 
فوجدا[، ٦٤:]اوكهف قصصاي ءاقاؤيتا وآ ثارئدا 

.كتابهأ، في الله فص ما شأنهما محن فكان حصزا، 
وعقمظم ض هفل قاب - ٢٠

حدقثات ال ق، العلا؛ بس صبمامخشد [ ٨١]
^دلآس،ضيبموينساش،ض

:مال ه البئ ض قوض، أَدي غن ثزذة، أَدي 
الغنثوالعل٠إكمثل الهدى مى به الله بغض ررمقلما 

،الماء مالت نتنة منها نكال أنصا؛ أصاب الكثير 
منهاوكانف الكفين، والق الكلأ فاثنفتب 

والعشب.:النات (الكلأ 



الناس،بها اسِ،ضغالئن 
اخزيطائفة منها وأصابت وزرعوا، وسقوا فشربوا 
؛،JLJj^كلأ، ماءولاسبغ لاثئسلئ، قيغان إثماهي 

فعلمبه اش بمني ما وثفغة مئومر(جنيديناش 
يقبلولم زأنا بذلك يرمغ لم مى ومل وغلم، 
.J*« أنسلت، الذي اللب هذى 

طايقةمنها وثاق ثاواسخاقأ؛ ت ء،ل'دنيآ 
توالصمءننأ، الماه، بملوة -؛ lJالماء قئلت 

■الازض ثس المسثيي 
وظهوراثجفلاسم رفع باث - ٢١

منبمدة لأحد شمي لا : رييغه وقال 
.شقة يشع أل العي 

صالأرضسفكالأءفلأي.
الأرض.من وطأة ل متؤية أماكن ت القيعان ( ٢ ) 



Ij■كيبما [ ٨٢]  -Le ح—يئنات ال قمبمرة، ئى )؛
ضفياكاح،ضمفال:قال

ررإنءنأتياطُأ،اس1ننيالله.: زثول 
وطهرالخن، ويثرب الجهز، وشت ، العلم'أ' 

.الزناء 

شغتة،عى نحى، حدققا قال؛ مضيي، صبما ]٣٨[ 
حديئامحأح_لفئتوم قال؛ أئى غى ئاذة، قص 

الله.رسول شمعت بمدى؛ أحد يحييكم لا 
ويثلهزالعلم، يقل أن الئاغة؛ أشراط ررمى يمول؛ 

الزجال،ويقل الشتاء وقكئز ويظهرالزئا، الجهل، 
•الواجده القيم امزأة لحمسان يكئون حى 

العلأدت.)ا(الآشراط;
الأمراء.عند بحممهم ؤإما ، العل-إء بمص إما : العلم يرفع )٢( 

.المرآة:زوجها)م(ذم 



اثض!قفل -باب ٢٢
اك،خدش محال: عفتر، ل؛\،[ىبماسوين 

منثهاب، ابن غن هل، خدش : ئال 
■عم—رئال ابل أف غمز، بن الله غني بن حمزه 

أيست،ائم، نأفا بينا ر؛ ■ فال أه أأ ذئوذ سمعث، 
يحزجا ٌ لأرى أئي خثث فنرث لنن، بهذحُاأ 

ه-تسمضصضزسم
:قال الله؟ ننول يا أزكة ققا : ئاثواانغطابِ(ا، 

.ررالعئماا
^،Lغنى ؤ\بت  'خاثمف باب - ٢٢

غن، مالف، خدش قال؛ ىبتاإسماهل، [ ]٠٨
إناء.القدح )١( 

الشعسمب.)آ(الري:
■الثيء بقية ■ وص الفضلة من الفضل؛ )٣( 



الله،عتئد بن طلخه بن هيشث عن شهاب، ابن 
اللهلتول أف الناص، ءمروبن بن اللي ئد غص 
يئألوثة،للناس يمش ١^؛؛ حجة في قفن وه 

ألقبمل قحلت أسغز لم ت اق محقزجل محجاءة 
تآحرمحمال هجاء حرج؛ا، ولا ررادخ ٠ ل قفا أدبح، 

١٠، أومئ أف مبل هقأحم-وث أشغز لم  ؛yiw؛ ل ٥ 
لدمقي؛ ص الئي. ثيل نما ، حرج" ولا 

.ارانملولأخزج<ا: قال 
ؤالإأرساليد بإفّ السا أجاب باب،_ ' ٢٤

حدقنائ\ذ( أحفاهيذ، 
عنبمثرمة، عس حذقناأيون، ت قال وهتب، 

;ممال خجته، في نيل الئئ. أل عثأم، ابن 
،حرج ولا ت ئال ييدو قاوما ، أومحي أف مثل ينحت 

•حرج ولا ت بيدو ئآوما ، ألج أف مثل حلفت •' مال 





:ثاو ئم عك، وأش ه، المحي اللة.، فحمد 
محمحض؛ثمص1هإلأاظنيشاسض

ث4ويفمني يمتنون أئكم إلي فأدجي ذالئاو، البمئئ 
—أضاء قاJت ذلك أئ القريب، • ~أؤ بثل 
بهذاعلمك ما ت يقال ، الدحأل الفسح فتنة مى 

ئذاش-ر:س،لأأ/رىتيا
جاءثاالله، ننول نومحمد ت فتقول — أنماغ قانت 

—نومخفي زائتمأ، فاجئنا ، والهدى بالتئنات 
^لخا،فدغكناإنككوقن1

أئموي لا ، النزناب رن — المنافي وأئا به، 
سمعت، أدوي لا ت فنمول — ء أنما قالت ذلك 
*ستا يمولون الئاص 

)ا(اكاءثالدح.
الشك.ت والريية الريب ( ٢ ر 



بمني"االآظ.ِاتظه

أذقلى اكس ض و: اممبى فميض باث ' ٢٥
وداءهممذ ليغبؤوا ، الإبغاذسذإها 

اي.:ثئئاسمث:والكال>وقال 
.فغلمونم؛، أخليحم إلئ ررارجعوا 

عئدر،حدقنا ت محال بساؤ، بن محمد صبما [ ]٩٨
محتت محال جمره أبى ض ثغته، حدقنا محال؛ 

ومحيإ0 ممال: الناس، ونتن عثاس ابن نص أئزجم 
أومنالوفد راض ت ممال ، اليي. ثوا الفيس عبد 

تأؤ — فانفؤم ارمزحنا I ممال ، نييعة ت قالوا المؤم؟اأ 
اثئآتي-إئا ت قالوا ، ثدامتى؛ا ولا حرايا عير ~ بالوفد 

منالخي هدا وبيثك وبيقثا بجدة، ، ١١^س 
شهرفي ئآت؛اكإلأ أذ نثثيع ولا ^، ^١^٠٣
بهؤواءَئا قس تجربق لأم يئزثا حرام' 

العدة.المسافة ت لشقة ا( 



هتستممع:ع
خترفبأنبع؛ ءس زنهاهم ارتع فأمرهم الجنف، 

قدرونررهل ت قال وحدة، هق الله الإيمان 
1تم،: قالواوخاوة؟،آ الئب 

محمداوأف الله إلا إنة لا أن إرشهاذه ت ال ق
وصومالركاة، ؤإيفاء الصلاة، ؤإفام الله، رسول 

ؤئهاغم، مس الخنس ونملوا زمصاف، 
قال— والمزق؟ والحسم، ، الدئاع ؛ غن 

الئفي-: قال ولبما \ذيجوص، : قال زبما تجه: 
.وزاءلم؛؛ قس وأمروه ، ت قال 

أسؤذنلييم ، انمشالع فى الوخنلإ ^ث ' ٢٦

تقال أنوالخشن، مقاتل بى محمد صبما [ ٩٠]

.فيها فيتتذون لكلوعام نحعلوما لكنوا القؤع، • الدباء آ ١ ) 
)؟•{\.\ذقت:بمطليمس

ليخمربالتمر،المخلمة؛ جنع نقرومحط ت الممثر ]٣[ 



بنتعد عمرئ أحتزثا ت قال الله، عبد أحبزئا 
بىاللؤ عبد حييتي • ال ق' حشين أبى 

ابمةتزوج ك ، نن ممتق عن ، ٠ أيي 
ئد;إدي قأئتة عزيز، بن إهابا لأبي 

تغمثة نها محقال ئزوج، والتي عفنة أزصى 
تمأكأوسيولآأمحي،مىإبي

اللهنمول محفال محشألة، يالقديثؤ الثي. ننول 
وئكخغعفنه، محقازثها ، يلء محي و .

رزجامحْ•
اسمفى ارساؤو، باث - ٢٧

غنشعيب، ا أحتزئان، كلبماأبواليم[ ]١٩
أحبرنا• وهب؛ ابن وقال • مع؛• بر تال' ح • الرقرئ 

بناللي عيني ص يهاب؛' ابن عن يوص، 
غئدضينأإيني،ضضضينئاس،ص



بىلجاري أنا ئت • •ئترثال 
وثناالمدينة، غوالي من زهئ ذخي، بن أمئة 

يوماينزل الله.؛ ينول غش النرول ئثقادث 
بنالترع حتره جئتئ نزلت قإذا نوتا، وأنزل 
قئزلذلك، مثل فغل نزل ؤإذا وض، الوض 

محزنانايي ثفنزت نونته، يرم الآنصايتي صاحتي 
إثته،فحزجث، دقزعستا هو، أفم ؛ فقال شديدا 

علنئدحلث، قال؛ أمزعظم، حديث، قد : ممال 
طأصة-س: سك ئنكي، من ئإذا حنصة 

لآهمي،ئلمذخلتش: ئالث الله.؟ يتول،
:قال نثاءلق؟ أطثفت، : قائم وأنا فقلت . النً 

اممثأنجز.:ررلآاا،ممأئا
قوةفا نأى إدا ؤادئ،ساا ال4فهظة فى ائض، باث - ٢٨

أحتزئاسمتاف،ٍي،ئان،; ]آ؟[صبماقحمئين 



^ينمحخامح،مشينمحخاؤآ،ص
اوريل:ئ: 

نائْوو بثا الفلاة ي أثاد لا الش، ننول يا 
عصتاأشد موعفثؤ في ه القئ وأيث فما ، هلال 

فثمزوذ.؛إئكم الئاص، ررأيها ت هفال ، يومئد ثص 
الحريصفيهم فإل ؛ شممش بالناس صش فمي 

.الحاجة؛؛ وذا والصمما 
حدقنات فال ، قحئد بى الله عند يبما ا  ٩٣]

،المدضي بلال بن ثلئماف حدقنا I قال أئوغامر، 
مزنيريد ص الرحض، عند أبى بن ربيعه غن 

الشىأف أمحيى، حالي بن ثئد ص التجعث، 
اء_رذاه ت ال قفاللقطة، ض زيل ألة س. 

،فم—أؤق-التيءاءذ_ا-وءماضها فيكاءء-ا 
الخط,)ا(ا1ولكء:

الفقة.نه الوكاءالدينكون : العقاص )٢( 



فأذفانبها جاء قاف بها، انتئج نم سنة، غرمها 
الإدو؟صضفثاوا، : ئال ، إف« 

تممال — احمروجهة ت قال أؤ - زحئثاة احمرث 
قرئ، وجداوغامعهاسماوفا لكولها، اروما 
،زيهاا؛ يلفاغا حئن ميزها الشجن، وثزض الخاء 
أؤأولأخيك —ك ءرلت ثال الغنم؟ فصاله ئال 
.اا<للدل

خدفناال؛ ي، الملأ؛ بس محمد صبما [ ٩٤]

أثوك،صمحئد،صبيثزذق،ص
،أشتاء غن السئ. نيل : مال قوض أني 

ررسلوني؛ —اس يلن هال قم ، عضب أكثرعلته قلما 
.الضائعة أو الضائع ت الضالة ( ١ ر 

الخد.أعلى : وهي الو-بمة، مثز؛ : الوجنتان )٢( 
المياه.ورود عك تقوى أي ■ سماؤها )٣( 

ص،هاد;أنمامموىعلىاك.



را1شوك: ئال سأدي؟ : قاورجل غئاشقمء، 
الله؟زشول يا أبي مى ٠ فقال آحر فقام ، حدافهء 

نمؤنأى فلقا ، شية(( ^^٠ ضالم ءأئوك : فقال 
قوتإئا الله، نمول يا فال؛ وجهه في ما 

صش نرك فن -وأث ٢٩
أواكدثالإمام صد 

ضثعث، أحتزئا : قال أبوالبمان، صبما [ ٩٥]
الزسم،ئال:صىسثمئس،ئ

حدائهنس الله عند فقام حرج، الله. رسول 
أكفرأفقم ، حدافه« ؛رأبوك تفقال أبي؟ مى • فقال 
:نمال رقتشه غش عمن ئتزلأ »نلوني<ا، : يمول 

ويمحمددينا، نلاح لإ ويا نيا، لله يا زصيثا 
*قسكمغ ثثا، 



ض1ُيهه«ا يلان انمويث أفاد فذ ناث - ٣٠

.ثكررها رال ئتا ، ء الروي ررألأوقول ت فهال 
بك؟«ارهل اليئ.: مال عتر: ابن وقال 
ثلاثا.

تثال الصمد، عئد حدئثا ت قال ، صبماعئد،0 [ ٩٦]
اكتح،ئال:طقاممائلأالليئن خدثاغبم.

إداكاد أنة الشئ.، عئدالئي،ءنم،ض 
.ثلاثاأعاذها كلقة علم ؤإذا ثلاثا، ملم سل؛ 

الصقي،غذو حدثنا الله، ئد اصبماغئاز0ين ٩٧]
م; قال الئقن، بن الئي غط خدثقا قال: 
أئةه، الستي غن أس، غن اللي، غئد بن تمامه 

ةلأتا،حثنتتي؛أعاذها كلئة صل؛ ^١ كاف 
الكدبواوطل.ثا(اوزور:



غليهمسلم غليهم، ئتلمم ءو، غش أثث فإدا غنة، 
.ثلاثا

أئوءوائة،ضل،مآ[>محامتئد،]او:طئثا 
وث،صبمئنض'،صضسبن

شمرمحي الله. زشوو ئءحلس محال؛ غئرو 
صلاه— الءئ.لأه أرهفنا زيد محأدزكئا ساعزئاه، 

غاشثئتح يجعلنا ثترصأ، وئخس — الغضر 
منولآءهار_؛ ررونل ت صوته بأغلى محثاذى أنجلنا، 

.ثلاثاأؤ تنش ام؛؛ 
وأس'أضُ الوجل نس( ناث - ٣١

خائناشلأم، هوابن محخئد ى [ ٩٩]
تئال حثاث، ئى صائح حدقنا محال؛ المءحايدئ، 

تمال أسو ص أبوبزيه، ■خذش عامرالتنئر، فال 
منزجل : أجران لهم ررثلاقه ت الله. ينول قال 



والبدبنحمده، وآمي بنسه آمي الكتاب، أخل 
وزجل، ُ مواليه وص اللي ص أدى اذا الخنلوك 

اوعلمهفأديبها، فأحس فأدبها أمة ء1نْ كانغ 
.أجزانء قلة فتزوجها أعتقها تم تعيقها، نأخنن 

JliP  ،ئدكافغامت:أغطياكهاشرض؛
ائتيينو.إلى دوئها فيما ينكث 

وننبيؤهناشإء الإمام عنلة باب - ٣٢
حيفنات ئال خذب، بس سلنماف صبما [ ١٠٠]

تقال ، غطاء سؤغت، ت قال أثوت، ص شغته، 
ساينئاسئال:أنيدضيه.أؤ

الليزتول أف ئاس، ابن غلى أشهد غطاآ: قال 
ننبغ،لم أئة قفلي بلال، ومغة رج حه 

المالك.يد وهوالالمؤلي، جع ت لموال اا 



يلقيانتزأْ فجعلت يالصدقة، وأمرئى قوعثلهى 
.قويي طزف في يأحد ويلأو والحائم، المنط 
لوفا ، عطا؛ ص أيون، غى إنماهيل، ومال 

ضاننغبمس:صشاف..
الغديثض انمزس باث - ٢٢

حدقتيت فال الله، عئد التريربى كعبماعتد [ ١٠١]
سعيزبنص عمرو، أبي عذعمروبن نلبمال، 

٠مال أئة ، هزبره أبي م، المقبرئ، سعيي أبي 
سماالناس أسعد س الله، رسول يا ٠ قيل 
ررلفدظقثض.: ننول قال القتاقة؟ يزم 

أحدأولغداالحدث غن لايالتي أذ ياأبانزيزه 
أنعي، الخدم، غلى حرصك مى نأيت لما منك؛ 

.الأذن، حل تنوعْن القرط ( ١ ت 



عت1_محوع^ئء
مبثناميمضس؛ال;لآبمإلأاث،

٠ة شه أؤ ينه من حالضا 
الفم؟يسن كيث باب -  ٢٤

بمربنأبي إلى التزين غبمت عقربي يثب 
سالله ونول حدث مس كان ائفلزما ت حزح 

انوده»إ العلدروس حمت فائي ؛ فامحة 
اسِء،ولآشليسمه،صا
^ككواشبماضلأبملمم،فٍن

jJJl لآنهاكضيكوفبزا.
ئ—نلج،العزيزنس عند حدفئا قال؛ الجثاي، عند 
حديثبمني؛ ازيدلك، ديثبن الله غئد غن 

الغلمماودهان : قؤلو العزيزإلئ غني غمزتن 
•ال ئأويى، أبي بى إسقاط صبما ؛1 ١ ٠ ٢ ل 



صأبيي، ص ، ءروْ ين هئاِم ص ، ^، حيض؛-١٧
سمهثقال؛ العاص عمروبن بن الله عند 

العلمفمص لا الله إذ ر؛ ت يقول ه الله زشول 
العنميمبص ولكي العناد، مث يئثزهمه ائتراغا 
الناشائخد عالنا، ينق لم إذا ختن ، العلماء يفئض 
نشلواعلم، بغر فأفتوا فسلوا خيالا، رءوسا 

.واصلوا؛،

هثتنه،حدقنا ت قال عباس، حدقثا ت الفنترئ قال 
٠ثحوْ هشاثأ عى جرير، حدقنا 

ا؛طمأفي حدة قلى يوم لشاء سل هل باق - ٣٥
حدقنىت قال ثمة، حدقنا ت قال آدم، كعبما [ ١  ٠٣]

ذكواةأتاصابح سشغ : قال انزالأصنهائ، 
الشتاءئالب ت الحسدرئ سعيد أبى ص يحدث 

يوئاثنا فاحغل الزجال، غلئك فننا : لم. 



ئوضمحه، لئيهى قوعدص شك، ئى 
افزأْمنكن ارما ثهن: قال فيما قكا0 زأمزهن، 

منلهاحجابا ولدهاإلاكال من فلاقه تقدم 
.ااواتقنناا:ممال وائثتئن؟ ائزأة: ممانت ، الناي(( 

،عندو حدقنا ت قال بثاي، بن محمد كيبما [ ١٠٤]
بنالرحمن عبد غى ثنته، حدقنا ال؛ ق

اjئديتي،تعيد أ'دي عن دكواف، عن الآٍئتهائ، 
•ضاشتي.بمذا

قال:الاصتهائ، بن ئد ومي [ ١٠٥]
لمقلاقة قال: هزئزة أيي عن حازج أبا تمغث 

الحث''/طئوا

؛!؛ه. 

الساتر.; الحجاب )١( 
■الرجال ملغ الصي بليغ أى؛ الإثم، الحث; )٢( 



بموف،،حئى فزاجخ فبما سخ *ذ باث - ٢٦
أحبزئا• قال منيم، أيي بس سبين صبما [ ١٠٦]

أفملقث_ق، أبى ابى حييني • مال غمز، بى 'فغ 
غائثةزؤجيهسلآصشئا

الثميوأ0 ئغرفة، ختن فه زاجعغ إلا ئغرئة لا 
؛ءايثة قالت ، حوسب ررمس •' ال م. 

قئانبثنوق أؤ ثعالئ اللة يقول أوليس • مهلت 
ررإنفا: ممال : قالت ]\لأص\ق:٨[؟ ميرا4 جنانا 

■يهلكا' الجناب نومش تى ولكن الغزض، ذلك 
اهاكالفاهذ اسم ثئخ باث - ٣٧

ئالةالأئاسضايى..
ثوشس،قال:طدي]لأ.ا:اصخاعبمالأيين 

أئةنزج، أيي ض سبيد، خدفني ؛ قال اللط، 
صوضسومحبمث،امثإمح



يهثام تزلا أحييك الآم_ير أيها ني ائدل ت مخه 
أئنائسمعئة المح، نزح مس العد الئثي. 

تمه ئكلم حبي عنقائ وأنضرئة قلي زوغا؛ 
مخةرا!)، ت ال قئم علته، وأئثئ الئة حمد 
لامرئنلأيجل الناص، بمحرمها ولم اللذ، خرمها 
ذما،ا بقينفك الأجرأن والمزح بالله نومن 

لقتأو؛ أخدثزحص ئ)، بهاشجزة، ولايغضي 
لرسولهقدأذن الثة إن ت فقولوا ءفيها، الله ننول 

ئمنهار' نامة؛_ محها بي أذن فإئما لغم، ياذن ولم 
وكلغبالأس، كحرمتها المرح حزمتها غاذت 
.الغاين؛؛ النابي 

٣أنا : قال عئزو؟ قال قا : فزئح لأيي فمل 
القطع،: العضد )١( 
•لأمرعارض التصرف إباحة : الرخصة )٢( 



ئاواولا 'غاصظ، يعيدر لا شزيح، أنا يا منك 
يارابحئؤ•ولا بدح، 

حدقنات قال ، اJوهاثميا عبد بن الله كدنناعبد [ ١٠٨]
أبيابن عن مخئد، ص أثوت، ص حماد، 

رءفإنأبيمحةدك>يهدال: بمةَ،ص 
-قال ؤأحسئة ت محمد قال - وأنوالئم دماءكم 

نيمدا، يومئم كحزمة حزام، غليغم وأغراصكم 
ثمنمسا،ألآكلخاسيمّ-وكاو

ألا— ذلك الله.كاف زشول صدى ت يقول محمد 
فلبك؟اامؤش.

هالئبث ض هدب محن أوم باب - ٣٨
ثنته،أحتزئا قال؛ الجغد، بى صبماظي [ ١٠٩]

دال-بئ'يمحبوأمحوي، قال 
والاعتصام.واللاذ اللجوء والامتعاذة: التعوذ )١( 



البيقال ؛ يمول عليا سمنق ؛ يمول حراش 
فليلجعلي كذب س محإئة غلي، ثكذبوا ررلأ .٠ 

الثاز«.

عسسعته، حدقنا محال أبوالويد، صبما آ ١ ١ ٠ ن 
الربف،بن اللي عبمت عابربن ص ' شداث بن جاثع 

صيئاو:قكهم:إضلأأ،س
فلاقيخدث كما س الله زشوو غن ئحدث 
سمغتةزثكى ، نم؛!،^٥٤ إJي أما ت قال وثملال، 

.من ثمنشوأممغوْ غلي، ررْسكذب • يقول 
،غئدحدسا ثمال؛ أثومغمر، صبما [ ١١١]

أذلتمئغني ،ثم-الأنس؛إو_ة ني غض 
نمنيررمن : ثمال القئ،. أف 

.ال1اياامى يلقنوأشدة كذبا، غلي 
حدقثا•' ال قإبراهيم، بى حرمحاقئي [ ١١٢]



مح1لآئأس

القيسمعث ت ثال ملمة ص عبيد، أيي بى يزيد 
شدةفلشوأ أفل، لم ما غلي نمل من ١١•' مول يه 

.منام«
غس، أبوغواثة حد<ذثا ت قال موسئ، يثتا [ ١١٣]

ضمحمحةَ' أبي ص صابح، أبي ص حمم، أبي 
ا)صاباضي،ولآهنراال:ي،هق

فإلفمدزآني؛ الغنام ني ومذرآني بجمي، 
غنيومذكذب صونتي، ني ، لاقتغقزرالشطان 
■الناز؛ مى فلتتتوأمفندة مثغمذا، 

،،U،J-U  اسمكفابة

وتمغ،أحبزئا • ئال سلاح، بث مخئد صبما [ ١١٤]
غثشان،غثظئف،ضض،غث
ظ:ئلىِس:هوءندتمكثاث؟

اضؤير.: التمثل )١( 



مماملت ت مال الصحيمؤ، هل0 في ما أؤ ، قشلم 
ومكالأ، ُ العمز؛ُ هال؛ المجيمة؟ هذه هى 

اي،ولأبملسمإكابي
:هال دكتن، بس الفصل أبونغم صبم(  ٢١١٠]
صشه، أبى غذ ، قمح، غذ تجال، دقئا مت• 

عاميث بني مذ زجلا هثثوا حزائ أ0 هريرة، أيي 
البييأحّزيدلك هثلوة، منهم يقيل ظ فتح 
اللمةءرإن ؛ ، _lJهحطت، ، زاحلثة فركب غ، 

ائضس^يىاكل-أ/:انيل،ش
هاله رسول غلئهم وسئل — يؤ اي 

يجل،للم ، فتلي، لأخي _؛؛]، نم ألافإئها والموثيتذ، 
ألائهاي، مى ط ما لير حك ؤإئها ألا بلإي، لأخب 

■القوي النعم ■ اراحلة ر٢( الديأ. ؛ ، (١٣



محجاواباإو1ه

سوقها،يحتلن لا حزام، هذْ اغص ؤإئها"ن
إلاس-ائطتها ئلتفط ولا شجرها، يغضي ولا 

ألإما فهومخرالئئلزين؛ فتل فمي ، لمنشد 
ثىرجل فجاء ■ الفمحل" أغل يماذُ'أا أن يإما بمقل، 

:ممال الله. زئول يا ي لِاى : ممال المقن أغل 
»امحوالأبي»لأنا(.

الئه؛ونول الإدحزيا إلا : مريم من زجل ممال 
ه؛البي ال قف• ودثءيثا بيويئا قي ئجعئة قإئا 

»إلأالإذحز،إلأالإذخر«.
لأميمميل . يمادت يمال تين؛ ير ١ ء،ل 

فذملة نحب فال: نة؟ ى شئ؛ أئ اللي: غيد 
الخلة.

)ا(الأ-محلأء:القطغ.
.وتعريفها ، تطلّها الضالة إنشاد ( ٢ ) 

)ّآ(الةود:اكصاص.



حدقاقال: الله، عند نى حهاعلئر [ ١١٦]
أحتزيىت فال عمرو، حدقا ت فال شهيان، 

ئريزْأبا سمت ت قال أحيه، ■مر مثثه، بئر وهب 
أكثزحديئاأحد النطر. أصحاب، ئ ما ت يمول، 

قانةعمرو؛ بن الله عئد بى كاف ما إلا مني، عنة 
محن،.ولا كاليكتئ، 

■قرينة أبتم، ص هماع، م، تغمر، ئابمة 
حدشير؛ ل، فا تلبماذ، ب-و، تختن صبما [ ١١٧]

ضوئش، قأمحب-ي، • ال قوف، ابق 
ضالله، عند بن الله عيد عث شهابؤ، ابن 
:اشدداي،.وخمحةقال،:كاهمقال،ائن 

■بغد.ْا< فضلوا لا لكمكتابا محن، لآ\أ؛ف)ني 
ىل،ٍ:إ0ي.تجةاّوبما:ثا



،وئرالأغطرأء ياخظفوا، خشبما. الئو كثاث 
,عندي شمي ولا غني، ررقوموا قال؛ 

امحيؤفل يمول؛إلامحثة ابنعبمس نحرج 
•ثثابي وبص الم. زتول بص حال قا 

بإييوؤ\هفؤأ باث - ٤٠

معمر،غن عتئئق، ابن أحتزئا صدقه، صبما [ ١١٨]
وقث-وو• ستمة أم ص ، ث' عس لرئرئ، اض 

ص، ج' 'ضالرمرئ، ض ّتعيمح، بن ويخئ 
نيةذات د. \تي انشففن تلةَقاك: أم 

الفض،من الليه أنزل ماذا الله، ارنيخان ت قفال 
الحجر،صواحتات أيقتلوا الحزاتن، من فتخ وماذا 

•لكمحثنيالأساءابمثنيالآجزئ٠٠ 
،معناهايفهم لا والضجة الصوت ■ اللغط ■' 

المصتبة.ت اترزيةوالرزء ا ٧ ١ 



ءتتتأص^:تتع
اسمفي اضورا، باث - ٤١

لأابينني،قاو:حدشاك،
غنحالي، بى الرحمن غني حدقتي فال؛ 

بنشلبمان بكربن زأبي م ص شهاب، ابن 
لناصش؛ ت بى الله عند أف ، حثمه أبى 

قامسل؛ فلما ، آحرمحاي في العشاء ه البي 
ّتستؤمائة زأس فان مده، لئلقكثم ررأزأيثعم ت فقال 
■أظ ظهرالازض نوغلن مئى ينمن لا ثلمها 

حدقنات مال ثنته، حيفنا مال؛ ، [ ١٢٠]

غنحير، بس صعيد سمعئ، ت مال الحكم، 
بنتقيموية حالتي بيت ش بت • مال عئاس ابن 

البي.بمدهازثال ، القيروج ١^؛-؛، 
إلفجاء ئم ، العشاء' القي. محلى يلنها، في 

•بالليل الحديث المر؛ ( ١ ) 



فمقام، تم نام، تم ركعات، أؤيع فصلن منزله 
قام،تنبيها،تم كلئة أؤ النانئلم؟<ا ااذام :قال 

محصثئيمينه، عس فجعلني ا تسارو عن فقمت 
حنننام تم ركعثين، صش تم ثبمات، حمش 

إلىحرج تم — حطيطة أر؛ ١،— عطيطة؛ تمآث 
الصلاة.

اسمحفظ باث - ٤٢
حدقتيقال! الله، عند بن العزيز غتد صبما [ ١٢١]

ص، الاهمتج ض ، شقابؤ ابن ض ، مالك 
محريمولولَت الئاس إل ت ق  ١٠؛فرينه أمي 

-يوئت ١٠٠الله كتابا في آيتان ولولا ، أبوهزيزه 
محسمآأنرلنا ئيقئئون أدين ^إف ت ظو ثم ، حديئا 

[،١٦٠تإوئرة:ا،ها، قزوهؤالثحسه إل 

النائم.ثمس صوت ت الغفل ( ١ت 



VV حإأ•وأي مي 
ح

اأصهقُاُتشعلهم ثال القهاحرين من إحوائنا إف 
يئذلهمالآمحاأي'قاور مئ زإ0إحوائئا الآن-ؤاق، 

يلزمثماف هريزْ أبا وأ0 أنزالهم، مي العقل 
وتحضرنطنه، سع الله. زسول 

نحمفلول.لا ما ونحثظ تحقنرول، لا ما 
؛ئال تكرأبوممف، أيي ئى صبماأحمد [ ١٢٢]

أبيابن ض ■، ءيناي بن إبرامحم بى قحئئ حدقنا 
قال؛هريرة أبي غذ الثرئ، تعيد غذ ذق، 
محناحديثا منك أنمغ إئي الله، ز٠ئول يا ت هلت 

تئال قتشهئتة، . وداءك ررابئط ت فال أئضاة. 
فمافصمظ، . ررصمة؛، ت قال ئم ييديه، فعرف 
.بعدة قئئا نست 

خدقثا: الفليفل بن إبراهيم صأنتا [ ١٢٣]
قيه,يتيه عرف ت قال أؤ ، يهداقديك أثي ابن 
■التجارة إل الخروج ■' الصفق )١( 



غنأجي، حدقتي •' قال ىبم1إسماط، [ ١٢٤]
ممح؛َأبي ص ' الممبرئ نعيد غذ ذق، أبي ابن 
فأما، س الله زئوو مث حفظت ت ئال 

هداتطع الآحزد1ؤوعة وأما تتقتة، أخدهما 
الئلغو؛.

صد1ثالإسات - ٤٣
ئاق؛شغته، قنا خد قال؛ صبماخجاج، [ ١٢٠]

غذ' رزغة أبى غث قيدك، بث غلى أحتزيى 
■الوذخ حجؤ قي لة قال ه افي أن جرير، 

كثازابغدي تزجغوا ا>لآ ت ممال • الناص" ءانثنمت 
■بغض" ^٥١^، بغصه-م يفترب 

فند؛إذا بقفابم __ فا باث ' ٤٤
اهإلى اسم فيكل أغنم؟ الئاس أؤ 

مخئد،هاو:خدئثا]؛ماا[ىيأئداشين 



أحبري—ىئال؛ عمرو، حدقا قال؛ ذ، سميا 
غئاس:إنثؤفاسلأمحرقال:كلإين 

ييبموض لقس قوسن أف يزعم الثكالي 
كدثت فمال احمر، هوقوتئ إثما إسرائيل، 

ءألؤاش،طقابيلأي،ضاي،.:
•منيل إنرامحل' بيي يي حطيبا الئبي قوض ُرفام 
ففال:أثاأنم،صس'سإذ|نم؟ الناس أي 

منغنيا أن : ولميذالمل؛إك،شضاثف 
تفال شك، مزأغنم التحريز يمجخ متادي 

ميحونا احمل له؛ فقيل به؟ وكنس زب، فا 
وائطلىفائطالى، فم، فهز سذفث ٠إذا ، عتفئلُآُ 

حئثفي؛-كتل، حويا وحملا ئون، بن يونع بقتاه 
.مدقاهما: الحرين جمع )١( 

.صاعا عشر خمسة يسع كيثر وكاء الكتل ( ٢ ) 



فاسلوناما، رءوسهما وصما الصحزة عند كانا 
ألحر_ييلمهو!_( تّهامحث ؤ المكتل، من النون 

عجنا،وفتاة لموسن وفان [، ٦١الكهف؛] ي س؟ 
فالأصبخ فلما رومهما، بقثةلنلتهما فائطلفا 
قسياسعرئا من لقينا نقت عدآءقا ءاتثا ؤ I لمثاة موضن 

بموموضٍ،طاس4 ئصبا 
لهفقال به، أمر الدي المكان جاور خئن الئصسيا 

أ-فوث4نميت قاق آلصحزة إل أويتآ إي ؛ فثا0 
تامحا)شي(ص : ئوض فال ٠ [ ٦٣: ]الكهف 
قلنا. [ ٦٤: ]الكهف صقا< ءاقارهتا ؤ فازئدا 

ابفزبا"أؤمشجزر زجل الصحزة،إذا إلى ائثهظ 
تالحصن فمال موهنئ، فشلم ~ بثوبي فضجن ٠ قال 
واللك.المذهب ت الرب )١( 

اس.)م(اكمة:. :متا)آ(صتا



هت1تء^ت
فقال؛ئوشن، أئا فقال؛ الئلأم؟! بأزصك وأش 

أقبعلىفل ؤ : فال فغم. ; فال إسزايل؟ بني مرسن 
.[ ٦٦]ي:غبمى)زشذا(بم أن)تشني(  ٥٤

[.١٧ق^ل:ؤإمحفيصص(٠]اص:
فعلمهلا غلمنيه الله علم مى '؟لم علن إيي موسن يا 

ناوؤ ، أغنمئ لا غشتكة علم غلث وأنث ، أتت 
ن-سملمقانشأقاه

النحرساحل علن يمشيان فايطلقا [• ٦٩لكهف؛ات 
أنفكلمرهم سقينه، بهما فمرت سقيثه، لهما ليس 

شرفخملوضا العصر، فغرق يحملوهما، 
الثمينة،حرف علن فوغ عضموو فجاء ، ئول 

تالحصن فقال النمر، في ثفرفنن أؤ قفرة فنفر 

)ا(ش:كف.
■أحرف ت والحمع الخب، ت الحرف )٣( 



إلاالله علم مى نعلمك علمي ماقفص فامونن، 
الخضرإلئنمد النحر، قي الغمفؤي هدا كثفزة 

قزمموسن؛ فقال فترصه، الشفيقة ألواح مى نوح 
قحزفتهاسفينتهم إلئ غمدت ثول بعير حئنوذا 

اي[.ؤقالألإأئلإمحفيؤلأئرقصلاص:
دسيقيمينا لائؤا-حاوفي ئال صرارج( )معي( مظيغ 

نومنمس الأولن فكانت ، [ ٧٣،  ٧٢]الكهف؛ 
الغلمان،مع يلعب صلأم نايا قائهللها، بنتانا، 

سده،زأنة ئافثالي أغلأة مى يراسه الحصن فأحد 
بثزئمص4مئاخئه ؤأسك مرض؛ فقال 

[.ؤئاJمأئلمحإمحبيص٧٤لاصف:
وهدات عيئثه ابن محاق ~ [ ٧٥]الكهف؛ صراه )معي( 
-ؤ3اظلةاءآإدآأقاأإزأؤكد 

.مطهرة ت وقيل ، صغيرة ت وزآكية ، زكية ( ١ ت 



ءتتتامحت11ءئ
ننعصأن نربث حدارا فيها محيا يصفؤئنا هابوأأن 

فافامة،بنده الخضر فال ، [  ٧٧; الكهف ل ُاهامهوبم 
ئال، ۴٠١أ-ما علتي لتءح،وث شثث ؤ f نوسن: لة فقال 
ثال، [،؛ ٧٨،  ٧٧: زالكبمف وتين—لئاي تتق فراى محيا 

لوء؛لولدنا نوسن، اث رريزخم ت ه الئي 
.أنرهخا<ا من غلنئا يقص حش 

٤٥ -uU  جابضاغابغا قائم وقف غ،ر مل

عسجرير، ا أحترثئال؛ ئماف، صبما [ ١  ٢٧]
جاء: مال مؤنث أيي ض وائل، أيي تثصوي،ص 

الشتي.ققال:يازضلس،ئاكاودخوإر 
ويقابلعصتا يقاتل أحدئا فإل اللؤ؟ سيل قي 

'ُرخإلييرأط~ئال*وٌارخإمحزأطحمئة 
ويسقط.ينكر ينقص؛ ( ١ ر 

■والغنية الأنفة ؛ الحمية ( ٢ ) 



3ءتبدثئأقأدت[ء
لتكسوذفاقل ررمى ت ممال — قائما إلاقوكا0 

.^سشنيسواشجق«
افج4اررفي ث ؤانسا الئواو باب - ٤٦

حدقثاعبد\ذب\جذشأت قال ، أثويعم [كيبما  ١٢٨]
طلخة،بن صشث غن الزهرئ، غن تلخه، أَدي 
بمده الني نأيت دأل؛ غمرو بن اللي ني غض 

الله،زشول يا ت زجل فقال يشأل، وهز الجمزو 
فال. حزج؛ا ولا ررازع ت قال . أزمحي أذ بل ئخرث 

ت.؛J ،Jأنمز. أف قئل حنفث الله، زشول يا ت آحر 
أحزولا هدم شئ؛ غن نئل هتا . ولاحزج؛؛ررانمز 

.ولاحزج®ررامغل • فال إي 
تنءونآأوتئم اس قوو باث - ٤٧

الشاهلأ<ءلالإما،:هخ[
حدقتات ال قحمص، بى ئبمف صبما [ ١٢٩]



ضسثبماذ، الأغئس حيفنا : قال الواحد، عئد 
أنانيا : قال الله غئد غن غلمخة، غن إبراهيم، 

وهومعاي،.فىنمباسسة 
قعة،فمؤدثقرمىالتهود،غلئظسي_ا يتوكأز 
وقالالنوح، غن طوْ ليمض؛ يمشهم ممال 

فيهيجي،ء لا نآلوة؛ ئلا يمشهم؛ 
زيلقفام لنئألنة، يمضهم؛ فقال ئكرهوئة. 

فكت،الزوخ؟ تا القاسم، أبا ل:يا 11ْئهمق
ائجلمئفلما فقمت، إلئي. يوخئ إئة •' ممك 

أنيين ؤيغ م ٢^ غن زيمقلوئك ءِ رز : ممال غنة 
.ْاا[ ]الإساء: قل؛لأهاا لآآ)زترا(ضأساه زي 

.ةزاء'تناض مكيا : الاغئش قال 
الأبدضاضء.)ا(اسم،واضكؤ;

.النخل من الحربي٥ ت العسيب ( ٢ ) 
٠الانكشاف : واكجل الانجلأء )٣( 



ضزفهمأذ الإحييارس1س بنص ^ رس باث - ٤٨
طأفذ في فسوا غئه الناص بغض 

،ءراإّ-نامحو قوض'  cAاللق عيني صبما [  ١٣٠؛؛ 
ليقال ■' قال الأسود عن أَديإسخايى، عن 
،نماتي:ثاثءاظتجؤإككنخا١^ 

الشئقال : قاوغِلي : قك اصةِ؟ و خدقك 
قال— غهذنم حدث فوقك لولا غائفه، رانا ; س 
لهافجعك الكغنف، بتئمر-لئمصت ت الأم ابن 

•يحزجرف" وباب الناس، ندحل باب بابين؛ 

الربئر•س'لإو؛ 
فوهاباممم حص ض بات - ٤٩

فهقوالا أذ آلزاس فء،ا؛ دوو 

يغرق—وف،بما الئاس خاوئوا ت غلى وقال [ ١٣١]
وزسوقة؟!الثة يكدن أف أثحثول 



بمننغزوف غن ئوض، ض كداش صبا 
صتحامح'صمحبم■

حدئثا: يال لأاإسايىرن1بزايإ، 
هشام،قال؛حدقنيأيي،عسقئاذة،معادتجل 

ومعاد— اليي. ف نالك، بى أم حدقئا قال؛ 
،بى معاذ رابا : قال - الرحل عش ُ وديمةُ 
ررن—اقال؛ وسعديك. اللي ننول يا لئنك قال؛ 
قلائا~ وسغدما اللي زشول يا نئيك قال؛ . معاد" 

وأفالله لآإو4إلأ أف ينهي أخد من ررما : ال ق- 
غلىالل، إلاحزمة فني، من صدئا اللي زنوو مخئذا 
الناسأنموئي أقلا التي، زئول يا : قال الئاب". 

معاذوأحتزيها يتكلوا". رءإذن ت قال فتشثئثزوا؟ 
ثأئما.موتي هند 
الواثب.خلف الراكب والرديف الردف )١( 

•ءك؛^الدواب يوضع رج •' ارحل ، ر٢ 



تل ها معتمر، حيفنا ت ل ها ، متدد مزننا [ ١  ٣٣] 
أفلي يكز ت هال أثشا شماث ؛ هال أيي، سمعث 

بهنثرك لا اللة لقي ارمن : لمعاذ قال ه الّثي 
:قال ألأأتئزالناس؟ : هال . شنقا،ذخلاكف،ا

.ا>لأ؛انيسأفمحإوااا
اس(فى انما؛ باث - ٥٠

مئثحياوعإ_م يثعئم لا مجام_د؛ وه_ال 
ولامجئ.

لييء' اشاءُ بم؛ عائشئ: زهالت 
■الدين في يثمميث أل الح؛اءُ بمغهى 

اأحتزثت ال هتلام، بس مخئد صبما [  ١٣٤]
غىأسه، غى ، بشام حدقا ؛ ال ه، 

جا-آت؛ هاثت سلمة أم عى ، سلمة أم ائئة نيئت 
؛هفالت ، الله. زسول إلن لم سأم 



عتتع^تء3ءا
ثهل، الص مئ يشثحيي لا اللة إن ، الله ننول يا 

اخثلث؟قالمحه:خم\مح\وئي 
~وجهها دإُخي ّ سلمة أم محعهثت . الماءا؛ زأت ررإذا 

س،وميأة؟!دال:
.أا؛ولدها؟ يسهها فثم ض1اك، ررذعم،فربفا 

غىمالك، حدثني ت قال طك1إنماتيل، ا  ١٣٥ن
أ0نمز، بن الله غبي غن اي، دينبن الله غئد 

ينمطلا قجرْ القخر مى ارإل ت قال الله. ننول 
قوئعمح؟اا ما حئثوني ، ١^٠؛ نغل وبئ وزفها، 
ئميأنهافي ووئع شجرالنائية، في الناس 

:فقالواقاتثخيث، : الله غثي قال الثحثه، 
الله.•ننول فمال يها. أحعرثا الئو، ننول يا 

رخيما أيي فحدقث ت الله غثي محال ٠ الئحلهءا أرجي 
بالتراب.ولصقت افتقرت تربت ( ١ ر 



بصإلي أحب ثلتها ئكول لأذ ت ممال نسي، قي 
.زكيا^١ ني يكول أف 

ئؤالJUعيزه ئ*> اشثظ *ن باث - ٠١

ذاوي،نى اللي غني حيفنا ت قال مشدد، صبما ن|  ١٣٦]
دنمحقي ص الش_تي، منذو غن الاعشش، غن 

اكي،ضصئال:محزبج؛ثاأُا،،
ممال؛فتالة، الئئ.، يشأل أذ الممداذ فأمرت 

ءارفيهالوصوء({ 
انمنجدفي ؤانسأ ذكراسم ناث - ٥٢

ئناللط حدئثا : قال تعيد، بن كته حش [  ١٣٧]
عمنبنبن اللي غني مزى ئاقع حيفنا فال؛ سغد، 

فيقام زجلا أف عمر، بن اللي غني غن ، الحaلاب، 
أفئامريا أين من اللو، نمول يا ت ممال المشجد، 

)١(الداء:ممدالدي.



المدينةأخل اريهل ت الله. زسول سال ؛؟ دهلُ 
البمحفةُمن الشام أخل ونهل ، ٠ أ المحكمة مذذي 

عمرتابق ليال ي، ويهلأ'غلتجُ"محدزنُ 
أخلرُزيه-ل • ئال الله. رسول أف ويزعنوف 

أئمةلم عمريمول؛ ابى وكا0 . يلئأم*امن التمن 
•الله. رسول ثى غذْ 

،uiuمنا بافقز القابل أحان مذ زث - ٠٣
غىذق، أيى اتى حدقنا ت ئال ىبماآذم، [  ١٣٨]

ثاني،ضاينف>،ضاتييجوض
النتئ.،عن عقز، ابن ض ، ^ عن ، ١^ 

القات.)ا(الهل:
.الديتة أهل ميقات ؛ ذوالحليفة ( ٢ ) 

.بالعودية راثغ مدينة شرق اليوم آثارها •' الححفة )٣( 
.الميية الحزيرة قلب ل يقع إقليم ت نجد ( ٤ ) 
.نجد أهل ميقات ؛ قرن ( ٥ ) 



تممال المخرم؟ يلشش ما تأنة؛ زيلا أن 
\]حز\فيوذ،ولا العمامة، ولا المسص، يلمبس ررلأ 
أووزش انمئة ا فونولا ، ائنزض ولا 

i__اكنفن، يجد لم فإذ الرءفزاذُ'أأ، 
فختا يغوث>ئتى ا ولقطعهمنن، الحئ

■امحن؛؛
ه؛؛:-ءأ؛- 

به.ملتزق منه رأسه ثوب كل •' الرنس ( ١ ) 
,به يصبغ الأصفرالذى النثت ؛ الورس آ ٢ ر 

ل'آ،امحضان؛بتضوصبيض■



الإئؤءفي جاء ما باب - ١
قآفلجأ^لقاJؤة إل منم يإدا ت قعالن الله وقول 

وئءو>سهطلمؤآنتحؤأ آلتزافق إل ؤحوهكلم 
]الائدْتا'[.^Jكثتينه إل وأزثالختق،لم 

(،i^x  مرةالوصو؛ قزض أل ه اشي زبص ؛
علننزد نلم زفآدئ، مرقين أيقنا زثوصأ مره، 

وأنفيه، الإتراف اوعأ__؛إ أهل وكرة ئلاث، 
يجاوJوابمJاتي.•

^^١؛^!٥ شو لا ٢-باب 
:يال اكفللئ، ءيبماإسايىينإيا^ [ ١٣٩]
الوصرء.: الطهور ( ١ر 



غىتغمر، أحتزئا قال؛ الرواق، عند أحبرنا 
قالتقول؛ هزنزْ أبا س—يغ أئة مثبو، بن ه.فاع 

حئنأحدث مس صلاه ثقيل ررلأ ؛ الله. ننول 
الخدثما ؛ حفنرموث مى زجل قال ■ يتوصأ؛؛ 

ساآأؤضاط.: قال ئزيزة؟ أنا يا 
قفلباث ٣- 

الئثث،خدقئا قال: تكتر، بن نغئ صبما ؛1 ١ ٤ ٠ ت 
نمنمغن هلال، أمي بن تعيد غن حالي، غن 

ل:ضشمعبيمنزْضنير
هالنئ ضتتأ إئى ت ممال قثوصأ، ، المشجد 

مخجفنعرا القيامة يوم يدعون أميي ررإن • يمول 

■وجوههم بياض يريد • الغر آ ١ ر 
الوضوءمواضع بياض ■' التحجيل آ ٢ ر 



فزنةيطيل أن بهم اسثطاغ لمن الوصو؛' آفاي بى 
.فشل((

يتسنحئى اممف يثزفأبذ لا بات ٤- 
لأأي،ثاو:طظث0،داو:

عنالفتق، ين تعيد عن الزئرئ، حدفنا 
اللهزشول إش ثكا أئة عمه، عى ثميم، بن عئاد 

فيالئئءَ تجد أنة إلئو يخئل الذي .الؤ■جل 
حش- ينصرف لا ت أؤ - يشل ررلأ ; همال الصلاة، 

•ي؛دا" أويجذ صونا ينح 
الوضفي السيف باث ه- 

تآ؛اءلأاعلئينساش،داو:طقا
غنمحبب' أح؛ربى فال؛ غئرو، غذ ئمتاف، 

ُ،ئمابنغثاس،أفالئثي.ثامحئنئئح 
الثوم.ق الاستغراق ت النفخ ( ١ ) 



ةمحبخالإئان|تئش

قامفم ثمح، حش اصطجع ت محال وربما صش، 
عس— قرة بمد قرة — تئتال له حدقنا قم محصش. 
بمديت : محال غثاس ابن ض ثرف، ض عثرو، 
الليل'ئس ه البي ام قفليله، مبموثه حالقي 

شوامايه،محضأ
غمرويحممة — ا حقيقوصوءا معلق ئى بس 

ئوصأ،مما ئحوا محثوصأث ، يضر وقام " ويقلله 
تسه-ثاذ قال ونثما ■" يشايه ض مممث جئث ئم 

لميمينه، غى فجعلني قحولي ~ ماله يص 
ئقح،حش محقام اصتنجغ قم اللق، شاء قا صر 

إلىقعة محمام يالقثلأة، محآذئة المنادي أثاة قم 
يثوصأ.ونم قصر الصلاة 

القئة.الشنوالشة; )١( 
الإءلأمبالنىءرأ(الإذان:



هالئه ننول إل ت يمولول ئاتا إف I لخمرو ثلثا 
^.فلجم:بث

قنأ؛ئم دحي' الأي؛ رويا عميربمول؛ تى ■محي 
.[ ١ • ٢ : الصاظت ] أدبجلث،4 أق آكام ق أزئ ^إؤ 

الؤئو؛ُإفباخ باث ٦- 

.الإئقاء ت الوصوع إنتاغ ت غمز ابى وقال 
مشة،ضم،ض]مأةا[>محاطناشين 

ثوضينمح،صمحمنىاينئاس،ص
الثهونول ذخ ت تمول سمنة أئة ، زيد بن أسامة 
،قتال نزل والئفُص ئاف إذا حش ، عرقه ن م. 
الصلاةت قفلت ، الوصوء يشخ ولم ثوصأ ئم 

.ومننه بائرفرائفه الأتيان ! الوصرء أمبلغ ( ١ ) 
المر.ابتداء ت والدفعة ( ٢ ) 

.الفرجة ت الشعّ_إ )٣( 



بم&الآئاص؛

فركب،. آ، أمامك ررالصلاة فمال؛ الله، ننول يا 
،قآنخئثوصأ ئزل، الئزذلقة جاء فلما 

ئلأئاخ ئم المئرث، ئصش الصلاة، أقيمت تمم 
قصش، العشاء أقيثت ئم منزله، في تعيوة إنتان 

•بمنهاولم 
٣٧فذه' يذ باأيدذذ| الوجه فقل بات ٧- 

أحتزئات قال ، الرح؛ث؛ غئد ئى مخئد صبما [ ١٤٤]
Iشال سلمق، منحورش الحزاهي أبوسلمق 

بنثيلمت ص " ئلبماف يغني: - يلأل ابن أحتزئا 
أئةغثاس، ابن ض يماي، بن عط1؛ غن أنلم، 

يمصمصما؛ ْى عزفه أحد وجهة؛ فعتل ئوصأ 
لهافجعل ما؛ مى قزفة أحد قم واستنشى، يها 

يهمافعتل الأحرى، يدم إلئ أصافها ؛ فكدا
الحجاج.ينزلها الشاعراش أحد ت الزدلقة ( ١ ّ 



يدهيها فعتل ما؛ مى عزفة أحد كم وجهة، 
ندةمها قغئل ما؛ مس عزقه أحد ئم الثئش، 

ماؤمى عرقه أحد قم ، مشح قم ، تشرى ل١ 
أحدتم عشلها، حقن اليئنن ظن قرش 
اكئرى"بمني؛ ِ ^ بما شل أحرمح، عرقه 

يتوصأ.الله. ننول زأث هكدا ت فال تم 
اثوفاعوهئد خاو كو ض اممتجة باث ٨- 

حرير،حدقنا ؛ فال الله، عند ئى على صبما [ ١٤٠]
ضثض،ضثابيشبياكد،ص

أنر)وؤ : فال اَلثئ. يبمع عثاس ابن ض ثزف، 
بانعالله،اش؛جنا: فاذ أنله أمإذاأتى 

بئثهمافمضي ■ مازنكا الشيطان ومش؛ الشطان، 
.ولدلمبمزة(ا



الهلأ؛رىعفذ بموو U ناث ٩- 
العزيزغئد ض ثغته، حدقنا قال؛ صبماأدم، [ ١٤٦]

الئيكاف ؛ يمول أئنا سماث ؛ قال ، صهشِا ابن 
مكأء_ودلأُ ارالل4مإدي الحالآ-؛ئال؛ ذحل .إذا 

■والحتاثث،؛ الحنث بى 
ثغته.ض ، ءزعزْ ابى ئابعة 

بملئوث،صتج-:إذاأشس.
•ذحل إذا حقاب؛ ص موتن، وئال 
أواذإذا العزيز؛ عند حدقثا نني ئى تعيد وقال 

أزيذخل.
اضث انما؛ -نأثؤفع ١٠

:حدقناقال مخشد، ]؟؛ا[صبمائناشنن 

الحاجة.قضاء موصع الخلاء: )١( 
والاعتصام.والملاذ اللجوء والأستعاذة: التعوذ )٢( 



غى، ورقاء حدقنا قال؛ القاسم، ئى هاشم 
الييأل س، عظ ابن ض يزيد، أبي بن اخ محي 
ررمن: قال وصوءا، نة قوصغت ، \ذ-وو■( حل ذه 

فيفقهة لرالاوه_م ت فقال ئأحمز، هاوا؟ا؛ وصح 
■الذين،؛ 

بووأؤ ثئطر١؛ انقظة شسل لا باق - ١١
ذغأءجدارأؤ افبنا؛ هنئ إلا 

قال؛ذق، أيي ائى حدقنا قال؛ ، [ ١٤٨]
ضالمحي، يزيد بن طا؛ ص الرهرئ، حدثئا 

اللي.•رسول قال • قال الآئهثايتي أيون أمي 
يولهاولا القنلة ينثمبل فلا النائط،< أحدكم أقئ ررإذا 

ظهزة،ضماأوضمحا«.

الحاجة.قضاء موصع ; لغاتط ا< 



'لبنقيذر على سؤل فى و1ث - ١٢
أحتزثات ئال يونس، ]ه؛ا[ىياءئدالئيني 
نمد،ضئخئدبنتالك،غننخننبن 

غنخئال، بن زامع غئه غن ل، حظ بن تختن 
ثاتاإ0 يمول؛ أئة'كال عقر، بن الله عند 

ئئتسلملأ حاجتك غلن معدن إذا •' يمولوف 
تغمر بى الله غبي ممال ، المقدس بيت ولا القبلة 

مزأيتثنا، ظهربيت غلئ يوما ازثميث لمد 
التقدسبثت ضلا j^، غنن الله. ننول 

علنيطوي؛ الديى مى لغلك ت ومال ، لحاجته 
؛، iUL؛م-ال، ؤالله. خري لا فقلت؛ أوراكهم، 

يشجيالازض، غن يزقفغ ولا يصلي؛ اثدي بميي 

أ(الاكان;اشضهسر



اكداد١،إش اض؛ محج ناب - ١٣
ايث،حدقثا ت محال ثكتر، بن صبمايحئ [ ١٥٠]

ي،غذ مجاب، ابن ض عقيو، حدقتي ئال؛ 
تحرصئى البي. أوزاج أف انثة، محص 

اكاصعص-وموبصالض|ذاتيزلإش 
احجبI ه ءمربمووَوتي، ُ— أأ؛ح 

فحزحتيمذل، اللي. ينول ذكى قلم نتاءلث، 
الكالئمى يله ه الئي ووج وئعه ينئ، سؤذْ 
ئدألا عمر؛ قئاذاها ، طييله امزأْ وكائت ، ■بمثاء 

الحجاث،يئرل أف علن حرصا ؛ ثوذ0 يا غرفناك 
الججادِا.آته ١^٠ فأئزل 

•الحاجة قفاء ص به كزا البراز: )١( 
اء.المفيها تنخلن التي الواضع اكاصع: )٢( 
■فيها شان لا التي الأرض وجه المعد؛ )٣( 
•واّع موضع م الأنح؛ )٤( 



ضأثوأمائ، حدقنا ت قال ، كيتنارثرياء [ ١٥١]
عزوة،صبي،صغابم-،ضايهقاِمبن 

.حاجتكن٠ في قحزجن أذ أذن ررفذ : ال ف. 
•البراز بمني • هشام فال 

البنونالسوزفى باب - ١٤

خدثئاال: ق]'ا0ا[ءهاإنزاملميناكي، 
هياض،صعتئداللق،عسمحئدبنأئسبث 

ضحثاف، بن واسع ص حبان، بن يخئ 
ظه—رني—تقوى ازثفث ت عمرئال بن الله عيد 

الله.نمول قزأيت حاجتي، لتغآ,.، حمضه 
الئلم.مشتمبل مئثديزاكنة حاجتة يمضي 

باب- ١٥

حدقنا: قال إنزامم، بن يجموث صبما [ ١  ٠٣]



صبمنمث، أحبرنا قال؛ هارول، بس يزيد 
بىناسخ غمة أف حياف، بن بخين بن ئحمد 
تقال آحنرة عمن، بى الله عبد أف أحبزة حثاف، 

قزأئتظهرتسنا، علن نز، ذات طهرت لمد 
بيتمشثصل لشم علن ثاعذا الله. رسول 

,التفدس 
بابالإشضا؟باس- ١٦

؛ئال الملك، عند بى هشام أبوالوليد يبحا [ ١٥٤]
بسعطاء ت واسمة معاذ، أيى ص شنته، حدقنا 

نتموز مالك بى أنش سمئثا ت قال قنموثه، أيي 
وعلامأئا أجيء لحاجته، ■نحرج المحي.إدا كاف 

•يق ينثثجي يغض؛ • قاء مى ةعث1إذاوْاا' 

يتخذلياءجلد من صض إناء لإدارة: اا 



انماءم، خيل فو باث - ١٧
النغلمتنصاحب فكم أليس • أبوالدزذا؛ نقال 

.والطهويوارساد؟إ
لأاشا0ينمب،دال:طئا

متموئةأيي ئى عهناء ئؤ; — معاذ أيي ص قغثه، 
الله.رسول ثاف يمول أنتا سمت ت ال ق— 

تعناإذاوامنا وعلام أنا سعئة لحاجته، حرج ؛١ 
:،ص•
الإفضاءفي انما؛ انمنرة«خ حيل باث -  ١٨

حدقثات ثال سئاي، يبمس مخئد صبما [ ١٥٦]
ضممة، حدظ ئال 

مالكبس أنش تمغ ميمونة، أسي بن غطا؛ 
فأحمل، الحلأء ندحل الله. رسول 'قاذ يمول؛ 

يالما؛.يئتنجي وغنزة، ماء مى إذاوة وعلام أنا 



عتتاالعنزة؛ شغنة. ص النصروقاذائ، قانعة 

و1ضأ،األآس1؛ فذ اض باث - ١٩
—هشام حدسا ثال؛ فصانه، بن معاد يبما [ ١  ٠٧]

صثقم، أبي بن يخئ ص " الدتثوايي هوت 
نال: ثال أنمه غن قثاذه، أسي بن الله غني 

ش.:»إذاضبأيممحذتفشني
يمنه،دكزة فلايمش انحلا؛ نإذاأفن ، الإنا؛ 

■بنميتهء يتمثح ولا 
إذاناونكزءصم شم V قاب - ٢٠

حدساال؛ فثومك، بس محمد يثئا [ ١  ٥٨]
همثنحم، أبي بن يخيث عى الأووابمي، 

البي.همن أيق، ص قثاذة، أبي بن اللي عند 
■الرمح أسفل الحديدة لؤج; ا( 



بيمينه،يكز؛ يأحدن فلا أحدكم، بال ررإذا ٠ قال 
■الإنا؟اا ؤي بمئش زلا بيمينه، يمض زلا 

دا1نمبمادةا؛لآفثاه بإب - ٢١
Iقال المب، حمد مئ 

محبنصينموامح،ص
نحرجخ اشق انثنت ت قال ئريزة' أيي غن ، جيم 

تهمال مئة، دل.،ئوت يلثفت، لا هكاذ لحاجته، 
ولافأتني- نخرم أؤ - بها أ-حجازاأنتممض ،رابغني 
ثيابي،بأحجايبطزف فأئشُ • ولازؤثُما بطم 

قفنن،فلما غنة، وأغزصث جسه، إلئ هوصنمها 
أئبمةبهس■

غىرهنر، حدقئا ت قال نمنع، أبو صبما [  ١٦٠]
ونكىذكره، غيده أبو لتس قال؛ إشحاى أيى 

.الغاتط الحافرمن ذو يخرجه ْا ; الروث ( أ 



ءئمضلأالآءد،ضبي،كص
أفئأمريي الغائط، اليي. أش ■ بمول الئ؛ جذ 

حجزين،فوجدت أحجاي، وئلأد__ة ة آتي
زوقة،فأحدت أجدة، فلم ؛ ُ والثمث 

وفال؛الئوية، وألمى الحجرين فأحد مها، ئأئقة 
ارغداوض.

موءانوسوء«رف ناث - ٢٢

حدقثات ال فيومس، بس محمد يبما [ ١٦١]
بماي،بن غطا؛ ص أننم، بن نني ص نفياف، 

مرة.مرة ه السئ قوصأ : قال غئاص ابن غن 
*يليذفرليذ الإثؤء باث ' ٢٣

حدقتا: اق فهيضئ، بن حسن صبما [ ١٦٢]
ذ،سلتما بى ثمنيح حدقنا ت قال محمد، بى يوئش 

)ا(الأكءاس;طفابيوب



غىحزح، بن عمرو بن بم أبي بن اللي عبم؛ ص
ءئاديننم،صضاشيندد،أنيه

■ثويأمح؛مح 
الؤثو؛وااثد1ولأ□-باب ٢٤

الأنسى،الله غبي بس العزيز غبي صبما [ ١  ٦٣ل
ابنجفاب،عن مغد، حدثنيإبزامحمبن ئال؛ 

غثم1ل،مولن حمراف أف أحبزْ يزيد، بى ععثاء أف 
ئأقنغ، انا؛ ذغا غماذ بى قثمالق نأى أئة أحبزة 
تميئةأيحل ئم قنشالهها، مناي قلاث ئيه علن 

وجهةهمشل فم واسئثؤ، نمقنمص الإئاء قي 
Pمناي، او_زممتنأنس إلن ننديه ثلاثا، 
فلاث؛~رال-ءلىيجلت-ي عتل قم بزأسه، متخ 

مح،دلمقاو:قال،زضوس.:محممحأ
.الضد ل ^ jJJlموصلا ; الرممان ( ١ ) 



ءتًةقت
يهمالايحدث زكغثئن صش تم هدا ثخو 

•٥^٠ من ثمدم ما نة عفر ثمته، 
،يجاو بن صالح قال ت قال إئزامم، وص [  ١٦٤]

؛حمزاو؛ غى يحدث ءزوْ زلكى  '•شهابا ابن قال 
لولا\؛3أ>نمخأ ألا ؛  JlJ، ئوصأئما0 فلما 

ر)لأ: يمول البئ. تمغق خدئمحئوة: نا آيه 
إلاالصلاة، ؤنضر ونحوءة يمسس زجل يثوصا 

قال• ئضلتهأ؛' حش الصلاة وبين يئنة ما نة عز 
ؤإ0محينتءقتئ_ونئآأنزكامن• الأنة •' غروه 

آذبمت4]امحة:هْا[.

اثميئؤأفى ، الإفساد باب - ٢٥
عثاسوابن رئي بس الله وعيد محال ذثزة 

مُ،ضامح.•

•ص الأنف من الماء إحراج الأنتثاروالأّتتنار: ١( 



تقال الله، غئد أحتزئا ت قال ، ]هآ"ا[ىبئاجدا0 
أحثرييت قال الرهرئ، ض يوئش، ا أحترئ

،ض١^؛،.،أنةأباهرين، تمع أثواذيص،أنة 
■اثيمز ومن ثوصأفلينتنئز، ارس • قال 

الإسبمروني-باب ٢٦
أحتزئات قال ثوسئث، [ىيإغئداشسإ  ١٦٦]

اب،ضالآنيج،صظث،ضبيالإث
فوصأ؛رإدا •' قال اللي. ننول أف ، هرئر، أيي، 

انتجمرومن لنتئز، لم أئفب في فليخنل أخدكم 
فلشليومي مس أخذكم اسثنفظ ؤإذا ، فليويز 

ي1لويلا أخاوكم وصوئه؛ في يدحالها أن فنل يية 
•^٠٥٠ نافث أيى 

الصغار.بالأحجار التمسح ألاسجإر: )١( 
■قردا يستنجي:٦١ التي الحجارة جعل إطرالأسمار: )٢( 



بمنحايزجنيذولا قفل بات - ٢٧
ء،ىاهاو«يذ،

ءسأبوعواثة، حدقا ت قال موتئ، يبما [ ١  ٦٧]
بناللي عبي ص ناغلف، بن يوتس عن بئر، أبي 

سمرةفى عئا المى. ئحلثث ت عمروقال 
قجعكاالثمر، أزهقنا وقد فأدزكثا ، تافرئاها 
يأعشاذى فثا، أرجلنغش وضخ قرصا 

أزنئم • ام، ءونللأءئابِرا،ط : ًنؤمح 
.ئلأئا

انوفؤءفي الضصة ياث - ٢٨
ئاثةابئجموظاشلآهممحم،ض

أبوالبمان،ثال؛أحتزثاثغتب،ض؛اصبما ١٦٨]
الوصوءق غسلها تارك والراد؛ موحرالأقدام، : ١( 



امتي،ئاو:صظائلأمحين،ص
ذغاعقماف رأى أئئ غمايثر، بن هاذ موش حمزاف 

ثفلا فنشلهما إئايي مى يديه غش هأقنغ يوصوة، 
ئمصمصقم ، الوصو؛ في تميئة ألحل قم قران، 

ويديهثلاثا، وخهة فشل لإ واتثنئز، وانتئشق 
عتل؛]؛P يرأسه، نتح تم النزفضثلأئا، إر 

ئخويثوصأ ه السي رأيت ت داو< تم فلأثا، يحل 
مناثخوؤصّوبي فوصأ افن ■ وقال هدا، وصويي 

لةعمرالئة منة، قيهفا يحدث لا زينتئن صش ثم 
■دسي، مى قفدم ما 

yLttrYlعقل باب - ٢٩

ايًاثءإدامهمتجع محل انس'يبويذ وثاق 
٠ثوصأ 



ثغتة،حدفئا قال؛ إياس، أيي بى [ ١٦٩]
سمئثقال؛ د، ينا بس محمد حيفنا ت قال 

مىيثوصئوف والئاس يئ.ؤوثا وكايث — هزيزه أنا 
الفاممأبا قإف ؛ الوصوء أشعوا ؛ قال — ائمطهرة 
■ررمحئلإلأءْاب؛ثىالئاي" سقال؛ 

اثنينفى اإؤجإين عقل باث ' ٣٠
ضض بمج 

أحمرناقال؛ يؤسس، [ء،بمائداشبى  ١٧٠]
جزيج،بن عتيد ص المفبرئ، سعيد عى مالك، 

الرحمن،غني أبا يا عمن؛ بن الله لنبي قال أئة 
أضمحافمن أرأخدا لم أرشا ئضثخ زأيتك 

قال:جريج؟ ابن يا من وما : قال يمنعها، 
بملآضسصيمح'،وزأئثك

.يتطهرالذي الإناء ت الطهرة ( ١ ر 



يالصئزة،تميع ززأيتك الئشثة، النعال ئلتش 
زأراالئارإدا تخذص محت.ث وزأَئثكإذَا 

قال، مء" يوم كاف حش أئث ئهل ونم الهلال 
هالنه أززنول قاني الازكاف الله:أئا عط 

ئإئيالئشثه النعال وأثا اكانتئن، إلا بمش 
محهامحس القي الئغو نيش  Wjاللي رسول رأيث 
وأم_ا، أي، أحب قأثا فيها، ويثوصأ ثغر 

يها،تثيغ الله. ونول رأيت قالي التفنرْ 
لمئإئي الإهلأل وأم؛ ، يه، أصح أف أجب فاثا 

■زاجلثة يه ثنمث حش يهل ه الله أزرسول 
انوقؤههي اشقذ ناث " ٢١
قالطساإسماهل، قال نمدد، ئا 

عسب_يرين، يب حمضه عس حالي، حدقنا 

الميرمى.)آ(الراحلة:الإ.مام. )ا(الإءلأل:



ءعأ:أجتأأأع
لإءطثةقاك:قليهصفىم

,منهاة الوصوء ومواصع يمنايها ررايذآيا ت ائثتي 
،شعت؛ حدقنا ت هال عمر، بى كعبماحمص [ ١٧٢]

سؤهثت قال ، رن_لئثإ ئى أشعلما ت هال 
اليئمحال : قانغ غائثة ص قنزوق، عن أبى، 
وْمحيئش' وثرجليُثثئلي قى اشئى غجبمُ ية 

٠شأنه'كنه 
اثفلأةخانت اذا ص اثميفاس باث - ٢٢
اثماءفالقمش الصح، حفنزت عايشه وهانث 

.٢ التتئم هئزل يوجد، فلم 
أحتزئات ئال يؤسس، بس الله غني صبما [  ١٧٣]

طلخة،أنمي بن الله غبي بن ضإشحاى مالك، 
■وظفه الشعر تريح ت والترجيل الترجل )١( 
بالتراب.واليدين الوجه مسح التسمم؛ )٢( 



ضأصينم،أتحداو:كرضواشه
الوصوءالناس فالثمز الغضر، صلاة وحاثت 

،يوصو؛ ه اللي زشول نأتي ، يجذوْ فنم 
وأمز، يذم الإئا؛ ذلك في ه الله ونول قوصع 
الخاؤفزأيت فال؛ منة، يتوصئوا أ0 الناس 
*ا"؛مهم بمد مس ئوصئوا حش أصايعه ثحت 

قفرالإسانبه يسل اثدى انما؛ باث -  ٣٢
منهايتحد أذ ا بأّئمؤ يزى لا ء عطا وثاق 
فيوتمرها الكلاب، وظي والجتال الحئوط 

المئجد.

وصوءلة ليس إنا؛ في ولغ إذا : الرهرئ وقال 
•يه يثؤصا • عثزه 

يه.يتوضأ الذي الماء • الومحرء )١( 
.الثيء بقية * ايرر ا ٢ ر 



الئةيمول ، يعتنه القمة هدا ت شمتال وثال 
نآءكثنوابم]اسء:م؛[وضانجدوأ  ٣۶ئغالئ؛ 

٠ريتثمم تثوصأيه ، شيء مئة النمس وؤي ماء 

ابنبئرين،قال:إنرامحل،صغام،ض 
مىأصنثاة ثمالّثي. ثى هئدثا • بميده ئك 
لألل؛ قفا - أش أفل قتل ئ أؤ؛ ~ أش بمل 

الدJتامس إلي أخب مئة شعره هئدي ثكوف 
فيها.وما 

أمحزنات شال الزجمآ، عند صبمامخئدئى [ ١٧٥]
ضد، عشا حيفنا ئال؛ ئثمال، م—نص تعيد 

أفأنس، عث ' ستريث ابن عن عزن، ابن 
أولأئوطنحة 'قال زأئة، حلى نما الله. ننول 

مء-ئ أحذ مذ 



ثونم،،ءن>ك،ض]ا-با[>محأغبمالليئئ، 
1لأديهزيزةواو:أديالزذاد،ضالآمج،ض 

شهئاوارإذاشربمحنى1ظء
,سنغاة نكسله ، أخدكم 

لأني:طثثار،ض
بسحمزةُ خدش فال؛ بهابؤ، ابن ■ض يوسف، 

ثبولالخلان كانت : ئال أبيه غن الئي، غني 
اللهننول رقان في الخئجد وئدبرفي وقمل 
ذ;لك.ُن قبمأ يزشوف نم ه، 

حدقئاشعته،قال؛ عمر، بى كدمحاحمص [ ١  ٧٨ل
بنص عى القغتي' ض الم، أبي بن اض 

أنسكررإذا ت يقال ، الئثي. ّتألغ ٠ ئال حاتم 
مجُأ'شل،ظل،وإذاأيفلأئكل؛

الصسد.كلى الدرب العلم؛ ( ١ ) 



ثأجدأنسل'كلبي ت ملث ، فعسي*اغلن أنتكة قائما 
،ائغاسئنثضررفلأتام؛ : قال اخز؟ قغةكلتا 

.كل؟ك،ونلمنمضفآحزاا
اممخزجنن:بث إلإ الوفوء ناث - ٣٤

ذيالقبل بن 
تنتنْفم أغن أوخاء ؤ قعالن؛ اللي وئوو 
]الماء:-ا؛[.1^^ 
أومناليود، دترهِ من يخزج يمن عطاأ وقال 

٠الوصوء يعيد ت ثحوالقمنو ذكره 
الصلاةفي صجك إدا ت الله عند جايزئى وقال 

.الوصوء يعد ولم الصلاة، أغاذ 
أؤحنعوأقلقاي!، قعره مى أحد إل ; الحس وقال 
عليه.وصوء ملأ ، حمئه 

.جلدي حداء ؛ الخف ( ١ ) 





ءتتته1تتءج
؛لينقمحمى عقروالخس ابى وئال 

*محاجيه عسل إلا عاليه 
خدقثا: قال ؟با[لأاآذ؛ئنبيإياس، 

هريرْأبي عث الْفنرئ، شمي عث ذق، آبي ائث 
صلاةالغنيني يزال »لآ ه: اليئ ثال : قال 

.يحيض لم فا الصلاه ينتظر المسجد قي فاكاف 
أص:طاسياأبانيئزة؟

ائزة.الضؤشضي:قال:
عيشة،ائس حدثنا ت قال أبوائولد، صبما [  ١٨٠]

ئوم،ضغئه،ضضالزغرتي،ضئادين 
أوصموئا ينمغ حش يئضرفن ررلأ I قال الئي. 

يجدلبماه.

أوبالغم القيح أو الجرح من الدم مض * والاحتجام الحجامة ( ١ت 
هة.



جرير،حدقنا ت قال ، تعيد بن قثئته كدمحا ء  ١٨١ ل
صالئؤي-تي، بملي أبي مندي غث الآء-شما، غن 

ئاوءلئ:محتزبج: ئخئدبن 
ه،الله ننول أنأل أف ثاثنمت ، ذلاأُُ 
؛مه: همال هشأنة، الآن_ود اذئن المءLJهأمزث 

.الوصوءآأ

الأعمش.ض ثغته، ونواة 

أحثرةنتاي، بى عهتاء أ0 تلمه، أيي غث يخى، 
غمالبى غنمال تأل أئة أحتزة حالي، بن نيد أف 

ئاليمن؟ هلم جامع إذا أزأيث ؛ ٥].^، •غؤيته؛ 
ويميلللضلأة، تثوصأ نمسا يتوصأ ت ذ غنما 

،M زشووالله من تمغئة : غئقاف هال ذكزة، 
)ا(اش;ممرادوي.



وأبؤننزالزبتزوطلخه ظظ دك غن نمآلت 
.يدلك فأنروة ، -فؤببهر كف 

تقال الئصر، أحتزئا ت قال إسحاى، صبما [ ١ ]٣٨ 
،صالح أيي ذكوالط غن المحك-؛ا، غن ، ثغته أحترثا 

أنسله الله ننول أ0 ، \ئوويلإأ نعيد أيي غن 
قماليمطر، وزأنة فجاء الآتحاي، من زجل إليإ 

ممالمم، ت ممال أغجلناك؟اا رالغ1نا ; خ الثبي 
^^^ذاأبن،-أو:سذ،-

li؛l_ ،انومحتوءا.
ثغته.خدقنا قال؛ وهب، ئابعة 

:قغته غن ويمحن عندو يمل ولم : كلغ;بجبم 
.الوصوء 

حنانقط يوفى الوجو باب - ٣٥

؛jJيزيد أحتزئا ت قال ، سلاح بى محمد ؤش [ ١٨٤]



صءتجة، بن قوض عذ تخئ، ص هاروف، 
بيموراينئس،صسينزئد،أن

إئنعذل عزفة، من أقاص نما ه الله زسول 
Iثئ—د بس أسامة قال حاجثة، ممصئ القغب 

تهمك ، ويثوصا علئه أصب قهجعك 
٠أمامكاآ ت فقال آقصلي؟ ، الله زسول يا 
حدثقات ال قعإ_تي، كدثم[محروين [  ١٨٥]

سعيد،بئ تحين سمئت ت قال الوهاب، عند 
بنئاؤع أف إبزاهم، بس تغد أحبزيي فال؛ 

ض،أنيْأىُصمحْين
ثمة،بن المغيرة غن يحدث ثغتة، ئن المغيرة 

ذهبوأئة سمر، في ه اللي زشول مع 'كاف أئة 
.^ من الحج ق الدثع الإئامحة؛ ( )١ 



وهزعليه القاء يصب جعل مغيرن0 وآ0 لة، لحاجة 
لزأمو،ومتخ ننديه، وجهة فعشل يثوصأ، 
•الحقين ض وتشح 

ؤعيوهِبغدانم،ث ائموآن فزاءة باث - ٣٦
فيالقراءة تأس لا ت إبراهيم غن منصور وقال 

ذحنئولأ.حو علن الرسالة ويكتِا الخئاح، 
ئائصإمحسم:إنثانضإزالأاُوقال 

قطلم،وإلأمحظم.
عنمالك، خدشي : قال >مح1إتناءليل، [  ١٨٦]

عباس،ابن تور ثزف ءى تلبمال، بن محزمه 
علميلينة بات أئة أحتزة غثاس، بن الله غني أ0 

~حانتا وهي الني.، روج ة- ميئوئ
واصهلمالوسادة، غرض ق—ي ئاصطجغغ 

الحسد.من الأسفل بالصف نحيط *ثوب والمثزر الإزار )١( 



اللهزنوو فنام طولها، في وأهلة ه الله ونول 
ايل-أوبمةظيل،أؤامحقن .ئزاذا 

فجنشه، الله ننول اسئفظ — بقليل بميم 
العشزالأيأتقزأ ئم ييدو، وجهه ص الئوم يمح 

ثسإلى ثام ثم ، ءمرا0 آو نوزة من الحواتم 
قامثم ، ؤص_وءه فأحتن منها قثوفئا معلمة، 
مثلفصنعت قمئت عتاس ابن قال يصلي، 

ندةنوصغ جنته، إلئ قممث ذهث، تم صع، ما 
البمنثبأدبي زأحد رأسي، ض البمن 

رمح،مزمح،مرمح،تمرمح،م
ئتنلئمحمام الئوديا، أئاة حش اصتلجع فم أوثر، 

■الصبح قصر حرج تم حفيئتص، ركغسن 
الدلكبالأصاي)ا(اكل:



Si
TV - السوانصير١' محي إلإ فيف، لم محي باث

عسقايك، حدفني ت فال إسماعيل، صبما [  ١٨٧]
جانهاغن قاطتة، ائرأته ض عززه، ئن هئاِم 
ءائثةأثث : قالت أنها بم، أبى بنت أس 

الناس^،؛١ الئنز، حشمت، حى غ الق زوج 
تمحقك ثعنلي، محايمه هي ؤإذا ، ي—ضلوي، قيام 

؛ومحاJL، ، ئحوالثما؛ بتدها محاقازت للناس؟ ما 
م،أئ : هأَشازث :آته؟ قثنث،ألأه، نبمئال 

أصئ،وجغلث، الغشئ، ققئثم؛إجلأني 
الله.،ننول انصرف قلما ، ماء زأسي قوى 
سيءمى ارما : شال ئم علئه، وأكن اللة حمد 

مأزن1لأمحزأظليذابيخلاضالأ
بفلالمحي ض ثمفنون أئكم إلي دلفيأوجي ، دالئاو 

)آ(نحلأني:ءطاف.الإغ،اء. )أ(الإس;
 :،_)T■(.الدح



دلكأئ ^٠؟^ - بىفتنةالدجال - فريب ~أو 
علمالثاما ت فنفال أح_لنم، يوقن — أسماء هالت 

اس،لآتيم؟ظذااّ-ر:
خومحمدت فيمول ~ أسماء قالت دلك أئ 

وآمنافاحشا والهدى، بالسات جاءنا اللي، ننول 
كنثإذ غلثثا فمذ صالحا، نم ت فيمال وائننثا، 

محذاب'اُ،لآأ/ىمحمئا،ومحاسم-ر: 
صمتأ'نيي، لا : فنمول - أسماء قانت ذبك أئ 

,، سئا يمولول الئاض 
واذ1فى؛اه فاو ص الرأس سح باث - ٣٨

[٦ ت ] دئءوسا=كلمه أئتحوأ ؤؤ 
ضخ١^ ضزلإ الزأة : الخف ابن نقال 

•■شوأسه-ا

.الشك ت والريبة الريب ( ١ ١ 



ع11ت1تس1تء0
تعصشح يئأذ ُ 1يجزئُ مالك نشتل 

.ؤئد بن الله عبد يحدث محاحثج الرأس؟ 
أحبرنانال؛ يوشيا، بمس اللي غبي ىبم| [ ١٨٨]

أفأبتي' الماؤفي؛ص يخنح( غمروبث غذ مالك، 
بمنغمرو جد وهز؛ ئد، بث اللي لخد قال رجلا 

اللهرسول ثال ثبمث رقتي أف أثئثهع • نحى 
يدعانغم، : ؤند بمن اللة غط ممال ثوصأ؟ ت. 

مصمصقم مرثئن، شل يدني غش قأئرغ ، بما؛ 
عتلقم تلائا، وجهة عتل ثم ثلاثا، وانثئثز 

زأشةفشخ ل المزففتن، إر نزني قرثئن نديي 
حشزأييه نمقمدح بدأ وأدبر؛ بهما فأمحيل ليديه 
الذيالمكسان إر زدهقا ئم محماة إلئ يهفا ذهب 

.يحنئه عشل قم منة، بدأ 
الممية.)>(الإجزاءت



انهسيإلى الذجلنى فقل فاث - ٢٩
ضزهث، خدفنا ت قال موسئ، صيا [  ١٨٩]

حشنأبى بى هممزو شهدت أبتي؛ ص همئرو، 
فدعاغ، المحي وصو؛ عى يند بئ اللي عبد سأل 

ّ،قوصأموصوءَاماه؛
ئمدلأو_ا، يدنه الثوي_ظإا مى يدْ غش ُ قآكهأُ 
واُنثنقزواينثئشى التوزقمشقذس في ندة أذحل 
زجهاشل ندة أيحل ئم ، ءزقاتُ"آ؛ فلاث 
قمالقرمفين، إلث ترقين يذبي همشل قم ثلاثا' 
وأدبرمرهيهما قآئتل وأسة قمشح يده ألحز 

•امحمحن'؛؛ همل ثم واجدة'' 
•حجارة أو نحاس ُن إناء اكرر; )١( 

■)آ(اص،;الكب 
■الد •قدارملء وهي؛ مفق-< حمع ; والعزف الفزعات )٣( 
ارزان()البازتان العفنان الكب،وهما: ُثنى ; الكمان )٤( 

■الحسين عن والقدم الساق مفصل عند 



اثسوضوء فئل اقضاو باب - ٤٠
ئشلأوء>ن1ؤ\ أ0 أهلة الله غئد وأمزخريربن 

.بيواكه 

حدقنات قال شعته، حدقنا ت قال ، مرنناآدم [ ١٩٠]
نحرجت يقول جحتمه أبا محنمات ت قال الحكم، 

يوص—وةشأني ا، بالهاجرلأ الله. رسول علتئا 
وصوبييصل محي يآحدو0 الناس ئبغز هثوصأ، 

الظهربمثم'لبي. قض بق' فثمئحوف 
•عثزْ يديه ونص والعصررضن، 

امي.بمدحُآُفييلغا ت لاآا[و"نالأثوقوسن 
قالمحو،'قم وقج؛"آ؛ محو' ووجهة يدنه فعتل ، ماء 

.الهار نمق الحر اشتداد وقت ; ورجير .اجرة ا( ١ ) 



وجوهئماعلن وأفرعا منه، \ jjJiU• ا لهق
■وثحؤدفها، 

حدفثاال؛ قالله، عبد بى غيي صبما [ ١٩٢]
أبى،خدفثا • قال تغد، بن إبراهم بن تغموث 

أحتزني: قال بجاب ابن غن صائح، غن 
نجوئ—والدي ~ ال قالتيح، نى نخنود 

•بئربم ثس وفوعلام وجهه الله.في ننول 
ناجيم محدقا ~ وعيرْ المئؤؤ غن عروه، وقال 

كادوااي.، توفتأ ؤإدا : صاجتةَ- بجا 
،وصويه علن يمثيلوف 

باب' ٤١

تطالإنم؛ينثوم،ثال:طقا
ضمغثائال الجغد، غن إنماهيل، بن حاتم 

إلىحاليي بي ذهبت نمول؛ تزيد بن الثابت 



أحبيانس إف الله، ينول يا ممالت؛ ، الثني. 
ئمبالترقؤ، لي لذعا وأسي، نمح وجع، 
حلسنمت قم وصويه، من يثيث ئوصأ، 
ثئل؛المحقبئذ'كمميق، حاقح قثفلزتإلئ ظهرئ، 

ؤراوحجلو'أ/
٤٢ -uLj  واحدقبذ واتسسؤ ضص يى

الئؤ،عند نى حالي حدقنا قال؛ يبمامشدد، [ ١٩٤]
عىأييؤ، عى يخشن، ءت-زونس حدقنا •' قال 
يديهعلف الإئا؛ بمس أئهُأهرغ ئيد، بن الله غئد 

مسواسثنشى مضمص أؤ عتل قم فعتلهما، 
إلنيديه شل قلائا، ذلك ممعل واحدة، ممه 

أميلما برأسي وفتح ترثين، ترثين المرممين 
بالثياب.ساو بتت ; لحجلة ا( 



:قال قم الكغنتن، أدبن، زنا 
•الله. ننول وصوء هكذا 

امحأس،رءسح ئ، ' ٤٢
حدقنات فال حرب، بى ئناطبماذ [ ١٩٥]

أبيه،ص يخئ، حدقاعمروبن قال؛ وهيب، 
تألحس أمي بى عمزو نهدت ت قال 

ءبمسينبجضؤضي.،ممءاشزر
ففتنهمايديه علئ قكئأ نهم، قتوصأ ما؛ مى 

قمفننصالإئاع في ندة أيحل قم ا، فلاق
،ما؛ من عرقان يئلأيث، وأٍثنئزقلائا واتثئئق 

قمفلاقا، وجهة ففتل الإثا؛ في ندة أذحل قم 
أئخليدةفيالأ;ا؛سلض1ضاثم

ففتحالإناء في ندة ألحل مم مرقين، مرثص 



فيندة أدحو ثم زأذبزيهقا، ييديه فأنل يزأسث 
•يجلتي فعتل الإئا؛ 

متخ؛ د1ل وهتب حدقثا ت قال قوسئ، وحدقثا 
.مرة زأسة 

اممزأؤؤه>ه ا؛زأص، الوجو ^٠،^؛ باث - ٤٤

ئضزايثنبيت وس ا عمريالحميم وثوصأ 
أحتزئات ئال يوشيا، بس اش ئد [صيا  ١٩٦]

:فال أثة عمن، عندالثهبن عن مابك،غنئاؤع، 
اللهزشول رمان في يتوصقوف والشتاء الرجال كاد 

ها-داثسنيهضءةضمحم
غنثنته، حدقثا : قال أبوالوليد، صبما [ ١ ]٧٩ 

الأ،انر.)ا(ا.فم;





ثمة،فيه تنشط أل ئهنعرالمعصب ، ماء فيه 
-ص: فال محم؟ م : ثمننامحم، القوم ثمتوصأ 

وفيياذْ-
حدقنات ال مث، العلا؛ ئى نخمد صبما إأ ١  ٩٩]

أثوك،صئزمم،صبيمحذة،ص
،اء قفيه يقدح ذغا السئ. أف موش، أيي 

•محي ومج وؤجههُمحي، قيئي شل 
حدقنات ل ثما نوئس، نس أحمد كيا [ ٢٠]'

عمروئىحدقنا ثمال؛ تلمه، أبى ئى العزيز غثي 
أئنقال؛ ص ض الأي ج ص أبيق، عث يخئ، 

صئر،مث فيئؤي ماء لة ثمأحزحنا الله.، زتول 
مرقين'مرقين وقديي قلائا' وجهة شل قثوصا؛ 

^^ييلأمحلبيدأمح'وفليبجق•
أحتزثاشعيب،غنت ثمال أبواليمان، [٣٧ ٢٠١]



ضاللقئ-ن
و\ذخوه الئّئ فمو  UJ : cJUعايثة أ0 عتثة، 

بتتى،فى يمرض أف ثى أزواجه اتثأذَو وجغة، به 
فيجلأْثحط رجلين نص القي. فحزج لة، فأذل 
القاخز، وزجل عباس الأرض؛بنن فى 
:قفاق عباس، ئى الق عند قأحتزت اللي: عنتي 

:ضلآ\ئاو : الآغؤ؟ك صسالإخو 
البئ.أف ٠تخدث غابمة وكاذت عئ، 

رر،زريقوا'اُت وجمة قد زام—نية ينحل بمدما قال 

واكب.الإسالة ; الإعراقوا-.رائ؛ ( ١ ) 
)آ(الهمب:الآدءتت■

.الشد نقيض الخل من شل ; اسل )٣( 
الحوط•)؛(الأوكل:



لحمصةمحمحب في زأجلس الثاساا، إلى أءهدُاُ 
زؤجام.،نمسرأ؛سشتك،

إلىحرج قم قعلس، قذ أن إي؛ يشين ، ٧٠حش، 
م.

اتثؤرمن الوصؤع باث - ٤٧
حدقئات ال قمخلد، بن حالي كيبما [ ٢٠٢]

ضنتجن، بن غئرو حدئنح، قال؛ شلبمال، 
ثان،، الوصو؛ يكشرمس غمي "كال ; د1و،أييؤ، 
البى.دأيث كتفث أح؟ريى ثني؛ بن، الئق بمد 

يديهيىئ_أءل_تى ، ا؛ ميدغا يثوصأ؟ 
التؤيفي ندة أيحل قم مراي، قلاث قعشلهما 

،واحدة عرقه من مرات وامسئقزظآث فمضمفس 

٠الوصية ت العهد ( ١ ) 
•الفعل ل أحذ ت طفق )٢( 



وتت^عنمحء
نلاثزجهة شل مها ئاعقزف يده أيحل ئم 

ترثين،ترثين الجرفمتن إل يدني عتل ثم قران، 
ئموأئنل، فأدبريه زأّنة نمثخ قاء ديد0 أحد ثم 

نملبم،فقاو:صزكيه
.تثوصأ 

نم؛،حماد، خدسا ; ئال 

ماة،مى بإثاة ذغا النيئ. أ0 أنس، ض ئايت، 
فوصع، U؛ شتي.أمن فيه زحزاح يقدح فأتي 

الما؛أئظزإلى فجعلت ت أس مال فيه، أصايعة 
فحرزتت أنش ثال ■ أصايعي بين مى ينع 

اشاتين.ه؛ 

فيه.سعة القعرمع القريب ت ازرحراح آ ١ ١ 
•والفوران الخروج أ المع ا )٢ 

التقديروالحساب.; )٣(الحزر 



الوفوءبائدباب - ٤٨
قال؛مشعر، حدقنا قال؛ أئونمم، صبما ٢[ • ]٤ 

ث—ا0ت سمغث،أئتايمول ئال؛ ابنجبر، حدقنى 
٢بال-صإعُ شتل" كاف : أؤ - شل غ انيق 

■الخد ويثوصأ أمداد، حمته إلئ 

,.ْ,,ءححم،ص
خدشعمرو، حدش ال؛ قوف، ابن 

محنالرحئن، عئد بن ثلغة أيي غن أئواننصر، 
عنوئاص، أبج، بج، تغد م، عتر، بج، الله عئد 

وألالفمتن، غلى تشخ ا أنغ، السئ 
:ممال ، غخرغنذمحأ عترشال ئن الئؤ غئد 

جرامات.( ٠١:محلبعادل،)•اك ( ١ ا 
l٢جرانا.٣٦:;٢(الصاء;شال،يرذ<



صفئاطضام،ه،لختثم،إذا 
تشأوض'نية.

أ0أبوالئصر، أحتزني ت عمتة ئى موض؛ وفال 
الليعمرلعند ممال سعدا، أل أحتزة سلمة، أنا 

,ثحوة 

حدقئافال؛ الحرايئر، حالي صبماعمروبى [ ٢٠٦]
بنتغد غى تبمد، بن يختن ص الك، 

بنءردْ ص جير، بن ناقع ص إبرامحم، 
صئغثق، بن التجترة أبين ءس المغ-تنة، 

المعتوهئائتغة لحاجته، حرج أئة س الله رضل 
حاجته،من قنع جئ غثثه محب ماء، فيها يإذاوة 

■الحمين على ومنثخ قتوصأ 
ضسئتاذ، حدقنا ت محال أبونمثر، صبما [ ٢٠٧]

بنعمرو جغمربن عذ تتمة، أبى عذ يخفط، 



هالشي رأى أئة أئبزة أناة أف الصنرئ، أمئة 
يكحشالخمتن.

■قخمح، ص وأبال' ثياب بث حزث ذثابغة 
قال:الئه، غي أحتزثا : قال ، ٢[  ٠٨]

لئة،ت أمي غن تخئ، غث الأوزاهي، أحتزئا 
ءالشرأيت : قال أسه غن غنرو، جغفربن غث 
•وحئيي همامتي علث نتح ت. 

غنتلقة، أيي غن يخئ، غن نغقؤ، ونابغة 
غموئال:زأثالبي..

طإهويانزهى رجض الحد إذا بات - ٠٠

عث، ركرياءُ حدثئا قال؛ لعم، أبو صبم| ٢[ ٠ ]٩ 
محت؛ قال أسه غى القتيوة، بن ءزو0 ص غامر، 

حقيق،لأئئ فأفويت تثر، في القئ. قع 



نمخ. ءل-اهزني؛" أدحلتهما فإئي ررذغهنا ت فقال 
.علنهما
والسؤيقالفاة لغم بى يتوفإ لم ض باث - ٥١

يثوصئوافلم .ؤإقيثغبمِ وعمروظنا)؛ أبوبم وأكل 
أحتزئات ئال يوننث، بس الله عنن. ص'ما [ ٢١٠]

يماي،بن عطا؛ ض أسئم، بن ؤئد ض مالك، 
ضسشينئاس،أنزشوواشتيمحو

يثوصأ.ولم صلن قم شاة، كتما 
،اللنث، حدقنا مال؛ بكير، بن يخئ ?،ذمحا [ ٢ ١  ]

أحترضقال؛ سهاب، ابن غن مميل، غث 
زأئأئة أحنزة، أباة أة أمئة، بن عمرو جغثزبث 

إلىفدؤي ثاة، ثق مث يذر ط اللي ننول 
.يتوصأ ولم قصلئ كئى ئألمى الصلاة، 

.باوسكين القطع ن والاحتراز الخأ ( ١ ) 



يقوفأولم الفييق ضمبى مى باث - ٥٢
أحتزئاقال؛ يوئنث، ]'ااأ[ىبمائداشين 

بمارشربن عن سبيي، بن يخئ عن مالك، 
أئةأحتزة، النمان ئئ نؤئد أف حايقق، بني مولن 
كانواإدا ختن حنتز، عام الئه. رنوو ئع حرج 

ئمالنضر، محلى حئتز- أدنث وهي - الصهتا؛ 
^الآزوادر''،مثؤت،إلأداسم،Uمزده
ئئئص،فأثلزتووض.وسا،نمقامإفى

ولمصلن قم ومصمصنا، قمفمفس ائمعردا، 

وف،انس أنينا ت ثان، رصبماأص-ؤغ، [ أز ]٣ 
صعن"كربما، بمحر، عن عمرو، أخيي • مال 
■والتجئ القمح عدقوق من ;ًلعام الويق )١( 

)آ(الأزوادوالأزودة;الأضة.
)■ا(المية:اللبالأء.



صلنئم بمدها'قمما، أقل الني. أ0 ،
•تثوصأ ولم 

افنأبمن هف4ص فق ناث - ٥٣

حدقثا؛ لا ثا وقثئته، بكير ئى يحئ صبما [ ٢١٤]
من، شهاب، ابن غن هل، غن الك، 

'عبماس م ض ئ، مح؛ اش ئد بن اللي عتئد 
'•وئال قمفنمص، نتنا ثرث . الله وتول أن 

.»إنلثذننااا 

■الزمه ض كبمال، بن وصالح يوئش ثابفة 
اضةنوبمد لم ؤ«ى الئوم بمي انوقي؛ باب - ٥٤

وفوءاالسة أو والئسنن 

أحتزثا؛ ئال ، يومس بن صبماغتدالأي [ ٢١٠]
أ0غائثة، غن أييه، غن هثاح، غن ماللت، 
وهوبملي،أخدكم نمش ررإذا قال؛ الله. وتول 



صشإذا أحدكم ظ)، النوم؛ غنة يدفب فلتزعدختن 
.أ، منة فيسب ينتعفر لغئة يدوى لا عش، فا وهو 

الواوث،غني حدثنا مال؛ أثومغمر، يبما [ ٢١٦]
خدئثاأئوث،صبيبي،صم،ضي

ختنظننم؛ الصلاة في أخدكم نغش ارإذا ال؛ ف. 
.ما؛^١٠؛ يغلم 

عيرحدثبى انوفيإ ناث - ٥٥

حدقنات فال ئوسص، بس مخئد كرما [ ٢ ١ ٧ ] 
.أئشا سمغثا ؛ قال غامر، عمروبن ص سمتائ، 

غىيحشن، حدقنا فال؛ مشدد، رصبما ت او نح 
أنسغى غامر، نى غمرو حدقنى ت قال ١نمت١ل، 

:ليهنجئءندثونمأ،ئوت،
الوصوءأحدثا يجزئ ت قال يضنغول؟ محم كيئث 



حدقتاسلئماف،ت فال قحلي، [^!حانيئى ٢١٨]
أحتزبى: قال تعيد، بمن تخئ حدثني قال: 

الئنمان،تن نؤيد أحتزيي : قال يماي، شربن 
حئنحيز، عام الله. رنول تغ حرجئا قال: 

ي1سءشكازضلس.انمز،محا إذا 
يالشييق،إلا يزث فلم يالاطعمت، ذغا صش قلما 

المعرس،اليي.إلى قام ئم زسيئنا، فآقلمئا 
يثوصأ.ولم المعرب، لنا صلن قم فمضمصن، 

بوديبمتتوبن لا اذ انممايو بن باب - ٥٦

 [ ١ ٩ T ] ،صحدقناجرير، ال؛ ئيبماعقماف
مؤ: قال غثاس ابن غن مجاهد، ض مضؤي، 

،مئة أؤ انمينق حيطان مس يحايط الثبي. 
ممال، في يعذبان إئشائئن صوت مممع 

الذنوب.من القبيحة الفعال ; الكاتر )١( 



)فال تم ، يو قي نعدبان وما ءيغيبان ؛ المحي. 
الاحزوكان بوله، مى ينثتز لا أحدهما كان بش، 

قتسشزهايجريدة ذغا م فوالنمثةسةه يمشي 
قملكنزة، منهما قتر ثل عش فوصع كئرثص، 

أنارست : قال هدا؟ فغك بين الئؤ، زثول يا : نة 
•ينتثارا أن إش —أؤ؛ ستا لم ما غنهما يحنقا 

انبووفثل فى جاء ما باث - ٥٧

راكاثلأينقتزمناكر: ءسِلخاس؛وقالالن
•الئاس بول يل'كزبومح، ولم ، بوله" 

حدساقال؛ إبراهيم، بس صبمايغموث ؛! ٢٢]'
بسووخ حدثني ئال؛ إبراهيم، بى إنمابمل 

عن>، مثموئ أيي بن غطاء حدقتي ت محال ، الفامم 
قل:كانيبمفئز

يه.فتعمل يما؛ أثقة لحاجته 



uLj -٥٨

مخئدحدذئ1 ت قال اكش، ئى قخمد صبما [ ٢٢١]
قجامد،غن الاغتش، حدقنا ; قال خاؤ.ا، ايي 

غنطاؤس،ضاينمئال:مي.
فييغيبان ومحا لنغدبان، ررإئهما ت ممال ، ثيزض 

وأما، النزل سثترمس لا فكان أحدئما أما كم؛ 
زحلتةجريدة أحد ئم باشيمهء ينشي الأحرفكان 

تثائوا واجدة، قتر ثل فى قعرز ، يضمتن فشمها 
يحممحررنغله ت قال هدا؟ فعلت يم ، الله زشول يا 

.سناه لم ما غنهما 
حدقنات قال ، وكيع وحدقنا ؛ المش ابن قال 

مجاهدامنمغت ت قال ، الاهممش 
•برقه؛؛ 





٤الإيان. من الرسول. حب ار~باب 
٤١.......................الإيإن حلاوة باب ٩— 

٤١,.,,.,,الأنصار حب الإيإن علامة —باب ١ ٠

٤٣■•■■••■■■الخن الدينمارمن من آا-ذاب 
أعالمكم»أظ المي.: غول *أا-باب 

٤٣,.,,..,.,,القلب فعل ايرفة بالئا،ااوأن 
الكفركاق يعود أن كر0 من —باب ١ ٤

٤٤.,.,..الإيان.من النار ق يلض أن يكرم 
قإن الإيأهل تفاصل اب ١-بْ

.ْ؛.........................,....,.الأعال.
٤٦الإيإن. من الحياء —باب ١ ٦ 

وصلأا-باب 
٤٧...................آلزمةئيلوأطلم< 



٤٨.,..هوالعمل الإيإن إن قال من -باب  ١٨
ابإذالميكنالإلأمئىبما-ب

أولأم الامحتعلى وكان الحقيقة 
.؟؛...................,..الخوفساكتل.

٥٠.,,,.....الإسلام من اللام فشاء إ ٠
٥١......كفر وكفربعد العشير كفران ٢-باب ١

أمرالحاهليةمن المعاصى 'آآ-باب 
بارتكابماولأيكفرصاحبها ولا 

٥٢بالشرك 

آلم—وميئني ظامئان ؤإن ؤ اب ب" ٢٣
٠٣.................آئثئلوأقأئبلحوأس 

..،ه...,...,......,....؛آا-يابءللمدونم.
٥٤..,,,.,..,,,.,.,...,...علامةا>لاش هأ-ياب 

٥٥........الإيإن.القدرمن ليلة قيام 



٥٦يآ-د1بالحها:سالإيان....س...بس..س.

٥٧• - • • ■ الإيإن من رمضان قيام بابتطئ 
مناحتسابا رمقان صوم باب " ٢٩

٥٧. .................................الإبإن.

٥٨. ........................يسر.الدين باب ٣ُ" 
٥٩. .الإطن.ا.ّ.ّ.........من الصلاة -باب ٣١

٦• ٠ ّ م . ....٠. .٠. ....كا،لرء إسلام حن باب " ٣٢
٦١.. ....أيومه...الله إق الدين أحب باب " ٣٣
٦٢. ..........ونقصانه.الإيإن نيادة باب " ٣٤

٦٤.. ............الإسلام...من الزكاة باب  ٣٠
١٥الإيإن............ من الجائز اشاع باب - ٣٦
محطأن من الومن خوف باب " ٣٧

٦٦يشعر- وهولا عمله 



عنالني. جثريل َذال باب " ٣٨
وعلموالإحسان والإسلام الإيإن 

٦٨.تس ..اضهلخ.ت.وبيان الساعة، 
٦٩-باب ٣٩

٧٠لدينه استبرأ من فصل باب — ٤ ٠
٧١.......... الإبان..من الخمس أداء باب - ٤ ١

بالنيةالأعإل أن حاء ا ماب ب■" ٤٢
٧٣..... .....نوى.ما امرئ ولكل والحبة 

ابقولاضه:ررانمين-ب٤٣
ولأئمةولرسوله لله النصيحة 

٧٠........ّ .........ّا؛ وعامتهم 
٧٧اسم ٣-محاب 

٧٧.......... ...>.....٠٠....العلم.قفل ا-ياب 





أءتأتء:ت;ءأ
مبالغاءرب ابئولالمىس• بم~ب

.,محء:سسم::::
يتخولهمالبي. كان ا مباب ~ ١ ١ 

•٩..........ينضرالا كي والعلم 
أيامام العللأهل جعل من —باب ١٢

٩١معلومة 

ييفقهه حيرا به الله يرد من باب — ١ ٣
٩٢. .................ُّّ..ٌٌ.,الدين 

٩٢.....................العلم ل الفهم —باب  ١٤
٩١٠.......والحكمة العلم ق الاغتاؤل ١—باب ه
مومئب ا ذهل ذكر ا مب ا ي— ١ ٦

٩٤ّ . ...الخضر.البحرإل ق عليه الله صك 



الميه:رراللهمعالمهقول باب -  ١٧
٩٦. ................................اتمحاب«

.....تسابمبمحسإعانممر.
٩٧. ...........العلم.طلب ل الخروج باب ~ ١ ٩ 

٩٩...••■•.•■■.ءلموضأ•■■من ضل •آ-باب 
ابرلجاساء_ضرالجل----بب''ا

.؟-ا.......يم..........,.هقالملم.آآ-بابفضل 
الدابةعلى وهوواقف الفتيا باب -  ٢٢■

١٠٢وغيرها 

اليدياثارة الفتيا أجاب من باب ٢" ٤

١^.^تحريض اب ْآ"ب
الإيإنمحففلوا أن عق القيس عبد 

١• ٦ • ورّاءهم من وس والعلم، 



محصاق

ة،المازلآلة الق ة الرحلاب ب- ٢٦
أهلهوتعليم 

١• ت.٨ ت - ت ت ت. ت. العالم- ق التناوب -باب ٢٧
والتعليمالوعغلة ق الغضب باب — ٢٨

----مايكرم--إذارأى 
الإماممحي ركسه عك برك من باب - ٢٩

١١٢.-------أوالحدث-
ليفهمالحديث أعاد من باب ٣— *

١١١"محه 

١١ ٤ -- --------وأهله ك الرحل تعليم باب ٣- ١
١١ ه - - - - وتعليمهن اء التالإمام عقلة باب ٢'٢— 
XT  ١١ ٦ - ----------الحديث. على الحرص باب

 nب\ا------------ابكشضالملم؟-ب-



بخةاوا٠

حدةعق للتاءيوم بجعل هل ْمأ~باب 
والعلم؟

حتئفراجع شيئا سمع من باب " ٦٣ 
١٢•يعرفه 

١٢٠......الغائب الشاهد العلم ليبلغ 
١٢٢.....خم-بابإئمسكذبءليىاضس 

العالما،ما-بابكتابة 
١٢٨.............بالليل.والعظة الحالم باب — ٤ • 
١٢٩....................العلم مرق الباب — ؛ ١

٠.................الحلم.آ1-يابحففل  ٠ ١٢.^'.٠
١٢'٢٠................للعلمإء الإنصات 'أ؛-باب 

تمثل إذا للمعال؛ يستحب ما باب — ٤ ٤
م؟سكلالحلممأءلالناس أي 
،^١١٠٢" ٧٧١



١٣٧...جالسا  ULc■وهوقائم مال من باب " ٤٥
رميعند والفتا الموال اب ب" ٤٦

١٣٨ابإر 

أوتيتموما ؤ ٠ تعاق الله قول باب َاة~ 

الاخيارنحائبعص ترك من باب ~  ٤٨
١٤٠■■■عنه الناص بعض فهم يقصر أن 

دونقوما بالعلم حص من باب — ٤ ٩
١٤٠.......... ..قوم؛'كراستأنلأطهوا 

١٤٢. .......... ..العلم ق الحياء —باب ٥٠
١٤٤...بالسؤال فأمرغيره استهحيا من باب ِ ٥ ١
١٤٤.....المسجد.ق والمنيا الحلم ذكر باب — ه ٢

ممابأكثر المائل أجاب من باب — ٥٣
١٤٥.... . .. ماءله 



ع^ق1111ء
مماب٤- 

١ ٤٧...................الوضوء ق حاء ما باب — ١ 
١ ٤٧..ُ. ......ضور.شر صلاة شل 

الحجلونوالغر الوصوء فضل باب ٣— 
٠,منآثارالوضوء  ١٤٨.......................٠

حتنالشك لايتوضأمن اب ب— ٤
١٤٩يتيقن 

٠٠.الوصوء ق التخفيف باب ~ ٥ ١٤٩..........٠
١٠١٠٠.٠٠..............الوصوء إسباغ ٦—باب 

غرفةمن باليدين الوجه غل باب ٧- 
١٠١٢واحدة 

وعندحال كل عل السمية باب ٨— 
١٠٣الوماع 

٠١ ٤ .. ...........٠ .الخلاء عند يقول ما باب — ٩



١٥٤_ ____الخلاء عند اناء وصع باب ~ ١ ٠
أوبغائط القبلة تستقل لا باب — ١ ١

٠١٥٥ جدارأووحو0 البناء عند إلا يول 
١٥٦...............لبنتثن.نبرذعق من باب - ١ ٢

١ ٥٧...ِ. ......ايراز.إل الماء خروج باب -  ١٣
١ ٥٨,البيوت ق المرن باب — ١ ٤ 
١٥٨باب — ١ ٥ 
١٥٩,,.,.,.,..,,.,...,.بالماء الاسجاء باب - ١ ٦

٦١ ٠ , لعلهورْ الماء معه خمل من باب —  ١٧
قاء الممع زة العنحمل اب ب— ١ ٨ 

٦١ ٠ ِ الاستنجاء 

١٦١....بالم٠ين الاستنجاء عن الهي باب " ١٩
١٦١,.,,بال إذا بيمينه ذكره يمسك لا باب ~ ٢ ٠

١٦٢.بالحجارة الاستنجاء —باب ٢١



١ ٦٣..................مرة.مرة الونحوء باب —  ٢٢
١ ٦٣.............. Cjyy Cjyyالوصوء باب —  ٢٣
١٦٤...............ثلائ.ظدظ الوضوء -باب ٢٤

١٦٥..............ْأ-بابالأتئارفياترضء 
١٦٦............... ....الامحتماروتراباب —  ٢٦
يمحولا الرحلى ل غاب ب— ٢٧

١٦٧.............. ...القدس. على 
١٦٧...........الوضوء ق القمفة باب —  ٢٨

١٦٨..................بمآ-بابغسلالأءقاب.
النعلسق الر■جلين غل اب ب٣— *

١٦٩......ّ ٣ النعلن عر يمح ولا 
١٧٠. .....والغل الوضوء ل التيمن باب ٣- ١

حافتإذا الوضوء ناس الاب ب— ٣٢
١٧١. ..الصلاة 



شعربه يغسل الذي الماء باب — ٣٣
١٧٢الإنسان 

منإلا يرالوصوء لر من اب -ب٣٤
١٧٠■•■•••■■ ■ •والدبر•الفل من ت المخرجتن 

١٧٩............صاب الرجل -باب ٣٥
١٨١...وغيره الحدث بعد القرآن قراءة باب — ٣٦

الغثىمن إلا يتوصأ لز من باب لأي 
١٨٣المقل 

اللهلقول ه كلالرأس مسح باب " ٣٨
١٨٤.........دزءوس1ظإه ؤأسحوأ م ؛ تعاق 

١٨٦٠......الكحبيث.الرحل؛زإل غل —باب ٣٩
١٨٧..،..الناس وخوء قفل اسعإل ٤-باب '

١٨٨ا؛-ياب 
منواستنشق مفمص من باب — ٤ ٢

١٨٩............................واحلءة غرفة 



١٩٠...................مرة الرأس مسح باب " ٤٣
امرأته،مع الرجل وضء —اب ب — ٤ ٤

٩١ ١ الرأة رصوء وفضل 
علىوصوء0 ه البي صب باب " ٤٠

١٩١............................ايتمزعليه

الخفبق والوضوء الغل باب — ٤ ٦
١ ٩٢,والحجارة.والخشب والمدح 

١٩٥..................التور ْن الوصوء باب —  ٤٧

١٩٧,,,..,,....,,,,,,,..,..بالد الوضوء باب — ٤ ٨

١٩٧...............اض.المحعلى ه؛-ياب 
١٩٩...طاهرتان وهما رجله أدخل إذا ٠~باب ٠

المشاةلحم من يتوضأ ب من باب " ٥١
*'٢ؤيق والم



عًًقع^تتتع
آْ-بابمنضضمنامحولم

.ب.0آ.س.,,.يتوصا/ب,تت,زت,ِسسس.
٢٠٢,.,,,.,.مه-بابهلسسسساشن؟ 

يرمنب ومن النوم من الوضوء ٠-باب ٤
ةالخفقأو والعسمتن ة النع

٢٠٢وصؤءا 

٢٠٣حدث غير من الوصوء باب — ٥ 0
منيستر لا الكسائرأن من باب — ٥٦

.,.ِة'آ.ِب,ِسِبوله^

٠٢ ٥ ٠ ٠ ٠ ٍ ِ ِ ٠ ِ ِ ٠ ِ الثول غسل ق جاء ما باب —  ٠٧
٢٠٦ِِ___ِِِ__بِ____ِ ب




