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اكتديم

ئلأاش يهده من أعماكا، محسات ومن أمنا شرور من باق وتحوذ ونتغفرْ، وتتمنه نمله ف، الخعد إن 
.له نائي نلأ بملل ومن له، مضل 

.ورسوله عده محمدا أن وأشهد له، شريلق لا وحده ايد إلا إله لا أن وأشهد 
:بمذ أئا 

دأي-،المح—اري، عبداف أي : الإمجامجين لصضض مجا العلم ؤللة عن فضلا لمى المعوم على نمقي ثلأ 
.بالغةوأهمية عظيمة مكانة مجن الةش؛ُي الخحاج بن ال؛إ مالحين 
ومجنلما، شارع فمن -محايهم؛ جل __ والحديث ^۶ ٤١١ق __ العلم وطلاب العلماء أولاهما فقد ولدا 
•لمواليهما مغرب لهما مختصر ومجن معينهما، مجن يهل عليهما عاكف ومجن لهما، دارس وس حانظ، 

اوحظنوالختصرة، والتومحهلة، المهلولة، والدرامحمات الكتب عشرات مجولميهما وحول حولهما، ألنأ وقد 
.بعدهماولا نلهما مؤلم به بحظ لر ,،ا 

ابالكتبعد — الدين دار جموعليهما ؟ الواسع والاهتمام الشأن هذا لهما يكون لا وكيغأ 
.وأقواها الأسانيد بأصح المروية السوية الأحاديث مجن عليه اشتملا لما ؛ — العزيز 

رخمه— لم جمالإمام صحيح اختصار خلال مجن النيوية السنة خدمجة ق المقل بجهد أساهم أن رأيت وتد 
إخ—واينفع وثانيا فيه، والنفلر الصحيح، هدا بدراسة الغع مجن نفسي على يعود مجا أولا بدللث قاصدا _؛ اف 

■ُءتي وبحن قصدي يخلص أن — تعال —— الق سائلا عليهم، فائدته وتسم إليهم العثليم الكتاب هدا بتقريب 
يزاللا الأخر والبمس منشور، بعضها متعددة مختصرات ملم الإمام لصحيح يرجد أنه يخاف وليس 

.مفقودا أو محهلوطا 

فوائدبعض على اقتصر قد أجمعها أن وجدت المختصرات هده من مطبوع هو مجا بعض ق الظر بعد ولكن 
.والمعاق الأحكام ل المؤثرة والكلمات الجعل من كمحرا وحيف الصحيح، 

الأسانيد،حذف على فيه انتصر علميا اختصارا لم مالإمام صحيح اختصار على العزم عقدت ولدا 
قرأفكأنه المختصر هدا قرأ من يكون بحيث، ؛ والروايات والزيادات، الألفاظ، لجمح مثبما فحسي،، والمكررات 

•شيء منه يفته ب الأصل 
ذكروبصحيحه، لمر مختوبتعريف لم، ُالإُام مختصر بتعريف المختصر هدا يدي ض قدمجتإ وقد 

.المختصر هدا ق العمل مجنهج بذكر ختمتا م لم، جمالإمام صحيح على للمختصرات 



الإطءشطهشصرسري و

: ٠١ملم بالإمام محصن صريمث : أولأ 
•المسابووي القشري لم مبن الحجاج بن مسلم أبوالحسين؛ الحاففل، الإمام، هو؛ 
بنوبشر التميمي، بحى بن بحى مجن وء١ثتين عشرة ثمان سة مليم وسمع ؛ ه( ٢ ٠ )٦ سنة اف رخمه ولد 
لمةمبن عبداف مجن فمع للحج؛ ومجامح، عشرة تسع سنة ورحل راهويه، بن وبحاق النسابوري، الحكم 

كثم؛ومرهم الخاري، مداس أي والإمام حنل، بن أحمد الإمام عن وروى أوص، أي ابن وإسماعيل القعيي،، 
/رجلأُ  ٢٢• مجن محوا ممط الصحيح ق، عنهم أخرج مجن عدد بلغ حى 

)راويابوري النيس—قيان بن محمل بن إبراهيم ؛ اسحاقاأبو ت منهم بالقليل؛ ليس عدد عليه وتتلمذ 
أحمدبن خمدون بن وأحمد طال،، أنجر بن وإبراهيم الص؛رؤ،، إسحاق، بن وإبراهيم مسلم(، الإمجام عن الصحيح 

•، ركثتر ومرهم الفلاني، الخسغ( بن علي بن وأحمد ابوري، النيسلمة بن وأحمد الأعمشي، 
مجنثقة لم جمكان : حام أهمر بن عدالرحمن الإمجام عته تال فقد الحفاظ، الأتمة مجن واحد غم عله وأثنى 
٠صدوق، ت فقال أي، عنه وصقل بالري، عنه كنمت، الحفاظ، 

نبداس وعببتي—ابور، لم ومبالري، زرعة أبو أربعة؛ الدنيا حفاظ ت )بمدار( بشار بن محمد ونال، 
•ا ر بخارى إسمامل بن ومحمد بسمرتند، الدارهي عبدالرحمن 

الصحيحمعرفة ق الحجاج بن مجسلم مدمجان حام وأبا زرعة، أبا رأبتا : المابوري سلمة بن أحمد وتال 
.، رعصرهمإ مجتاخ على 

نفم؛ وعلومجهاالنبوية الستة ؤ، العلمية ا،لؤلفارتا مجن نافعة ثروة —— الذ رحمه — مجسلم الإمام خلف وند 
بصحيحشتهر الموهو الصحيح« ني المرر وكتاب، ((، التمييز )ر وكتاب،((، والأسماء الكي )) كتابؤت ذللث، 

دينالشمي للحافظ ه-محمج وروا؛ ملم الإمجام ترجمة ت ^؛■-، ذلك فمن ومختصرة؛ مجومعآ دراسات ي كمحوون ملم الإمجام مخز كنِح )١( 
وأرمالمعح ن ومحهحه الخحاج ين سلم الإمجام وكتاب مجلوالة، مدالرحمن محي ليوكتور سبح* ب، رمتهم لم مالإمام ركاب؛ الذمي' 

آلن حبن مشهور ومقدمة فامحوري، محمود للأستاذ وصمئ حياته لم مالإمام • وكتاب سلمان، آل حن بن لشهور • الحدبث، لم عق 
ومحترمالم، مللإمام والأُءا، الكي لكتاب نحمجيته ن المشتري محي همدالوحيم الدكتور ومقدمة لم، مللإمام الطعان لكاب محميته ق سلمان 
كم

.ا/،م0ْ( اكلأء)٢ امحلأم ومتر /*،؟!(، tv)الكال عده_، : انظر )٢( 
•المدو؛م، ملم الإمام تلامذة ُز، )٨٣( ؛ ( ٧٧صحيحه)ص؛ ؤ، ومنهجه ملم الأمام كتابه ن طوالة مدالدحمن محمد الدكتور محي رند )٣( 

.)؛(الجرحراكديل)د/بآ،ما( 
.١( )y/،■ بغداد تاريخ )٠( 
الملأء)٢ا/ما'ْ(.امحلأم بر )ا( 











كالسم 

.الاختمار لتتاس وضعي ض )عن( الإصانة _ وأما الصحيح، صلب من الروايات كون حيث مجن 
ايمحتار،اللففل ق ترد لر زيادة تكون أن مجن حديث كل عقب أذكرها الي والكلمات الجمل نحلو لا ^ ٩ 

وإنا، ز وين مجعفب—ع، وصعتها الأول مجن كانت فان المختار، اللفظ ق، ورد لما أ"؛مى رواية تكون أن أو 
•( ) قوستن يئن وصعتها ^( ١٠١١من كانت 

دفقالأحاديث وأما كناب، كل لأبواب وكذا الصحيح، لكتب لة المجتارقام بوصع قمت ١ ٠ 
قالكتب آخر التمم كتاب ق حديث آخر إل الإيمان كتاب ق حديث أول مجن له المجتأرقامجا لها وضعت 

.المعدودات هده صمن ، ١ المقدمة ل الواردة الأحاديث ألحل ل؛ و الصحيح، 
نوصحن ممنه بد لا ما إلا الحاشية ل أذكر فلم التعليقات، بكثرة المختصر هدا تهلويل أشأ لر — ١ ١ 
.الموسعة الأصل بشروح فعليه والأحكام المعاق محعرفة ق التوسع أراد ومجن الإشكالات، بمص 

هفيبدلت أق وحسي ثالأعلآ، الحلل بمتريه بشريا عملا العمل هدا كون إل أيه أن بموتي لا الختام وق، 
الهمم،فيه صعقت ونت ق، العلم 'للبة وإل نفي، إل الصحيح تقربب به قاصدا ؛ ومعي واستفرغت، جهدي 

الشواغل.فيه وكثرت 

هفيل يكتب وان مجي يتقبله أن سبحانه لأسأله العمل هدا بإتمام ل توفيقه على تعال اف أشكر إذ واني 
.الكرم لوجه خالصا يجعله وأن ونيي، نصلي يجن وأن الجزيل، الأجر 

هداق اللحوظات محن يجدونه ما على ينبهوق أن إل العلم 'لملبة مجن وإحواق مشايخي أدعو أن بموتي ولا 
.الصالح والعمل المافع، العلم للحميع تعال اس وأسأل العمل، 

سارومن وصحبه، آله، وعلى محمد، نبينا على وسلم اذه وصلى العالين، رب لذ الحمد أن دعوانا وآحر 
الدين•يوم إل همجه علتم، 

فواثدعلى ال؛ضإة ملم الإمام مندمجة بإثّات عياه عما الحصر هنا وثمين انمحيح، شرط عن خارجة التدهأ كون مجن مجعلوم حو لما وذللتج ( ١) 
.الخديث، طلاب عنها يستغني لا عالمية 











سلءالإطء سري سم ٤

منبدا وجدنا ما ثآئا أّغإ، — ذللق صاى إدا _ بهتص ثإعاذثن جغاي' س عسن ربما مصيلت ولكن أمكن، 
.— ثنالى اللئ ثاء إن — فنله قولي ثلأ إلئه، منا حاجة غئر من بمغج إعادي 

أنمن وأمي، عئرما، من امحوب من أحلم هيأ التي الأخبار مدم أن توخي نايا ؛ الأول التحم نأما 
ثخليطولا ثديي، اختلأذ!أ روايهم في يوجد لم ثملوا، لنا وإمان الحديث، في انئامة ئاتلوهاأهل يكون 

."^؛؛٠٣ في دللذ وبان النحدس، من كمحر على فبه عئن ثد كنا ثاحس، 
بالنوصوفليس من نمن انانيدها في يقع اخبارا أنعتانا الناس، من الصنف غدا أخبار مصنا ئحن ثإذا 

حتر،ااانلم *إن — ذوثهم وصمنا فينا ^١^١ وآن — ١؛^^ على ملهم، المنيم كالصنف والإمان بالحمظ، 
وأصراببمحمحم، أبي بن وليث زياد، ابح( بن ويزيد المثاب، بن كعطاء يشنلهم؛ العلم وئعاطي وانمثدق، 

الأخ؛ار.ومال الآJار، حمال من 
مننأرانهم من — ذو'لأ' — ممون؛ن العلم أهل عند والثم العلم، من وصثا بنا — كاوا وإن يهم 
انلذ عئ^١ لأن و١أنتثل؛ الحال، في مصئوئهز __ ١^۶ في والاحتثامة الإمان من ذكرنا ما عندهم 

نثة.وخصله رفعة، درجة الثلم 
وحاثنانال»عتمر، بن بننصور ولسا، ويزيد، عطاء، نعيتاهز؛ الدين الثلائه نولأء وارئت إدا انلذ ثرتم، ألا 

ألبدائويهم، لأ لهم مباينع، وجدثهم فيه، والاحممامة الحدث، إمان في خاي، ايي ن وإحنميل الأغنش، 
والأعنس،منصور، حمظ صحة من عندهم اسماض ٧ابي دللذ؛ في — بالحديث العلم أهل م*د — ثلأ 

•ومحث ويزيد، عطاء، من دللذ مثل يغريوا لم وآلهم لحديهم، وإما؛هم وإحنمل، 
أبيابن عوف مع الثخيانمأ، وايوب عون، كاس — الأران محن وازت إدا — هزلأء محرك، مثل وفي 
أنإلا صا>نائنا، وأيوب عون، ابن أن كنا مترين، وابن الخنن، صاحبا وهنا اأحنن١تي، وأشعث جميلة، 

غنمدثوغتن غتز وأتعث ك١ن وون ١^،، وصحة اأمصل، كنال في سيد هذين ومحن بثهنا، البون 
نولأءمثلنا واثنا — العلم انل عند — اأننزلة مجن وصمن١ •^١ ١^١^ ولكن — الطم أحل عئد — وأماثة صدق،، 

ه،فيأهله ثزمحب في العلم أهل طريق، عي عم من يهمها عن بمنير سنه ثنملهم وكون — التسمية ي ف— 
خقذي كر زُينطى ،نزكه، مقَ ؛ ٠٧١في اأمدر قضإ زلأ'يزنغ دزنته، ض المدر الخالي بالرجل بممثت يلأ 

ب;قن،تيلنيئإ
تازلتز.ااثا.>ت ننزل أن' 0 ١ش زحوو :أننن١ ولت ^١ — عنها الله زصمأ — غانثه ض يكز زثد 
.[ ٧٦: ايوسف ي غليإ علم ذي( كل وثوى ر : لخالي الله *ول مجن ١^ به ئطن ما مع 

.الله. رحول عن الأحبار، من نألت ما ُؤلما الوجوه من دكزئا ما ثخو يعلى 





_4الإطء سيي سر ٦

اعيتالأما اجل من ولكن والتحصيل، الت،تييز، من ّنألت بنا الأُتصاب ع^ثا سهل ثنا الأبمة؛ وعثرهزمن 
عيوبه—اسرفون لا الذيل العوام إلى بها النحهولخ، ااصعاف ِوالأسان؛د نكنة ٠Jاالأختاز الموم مذثشر 

ناك.ما إجابملذ؛لى ظويما على حمحأ 
(الله. وموو على الكذب ثل والتحذير اهذبن، ورك الثقات، غن الرواية وجوب )ثاب — ١ 

وسقيمها،الروايات، صحيح بين التمييز عرن، احد كل على الواجب ان — ثعالى اللئ وتلذ — واغلز 
وانئاتليه، ني تازْ والمحارجه، صحن عزنت ما إلا منها يزوي لا أن ال»ئهع؛ذ، ثل لها، اقانل؛ذ ومات 

•البدع أهل ثل والنعانديذ التهم، أهل عل ثنها كاف ما نها مص 
الذينأيها يا ر : — ذكت0 جر — اش ئزل : حالمن •^١ يوف ١^٢ هو هدا من ءلنا ١لذي أن عر واإدليل 

٦[،ت زالخحرات ، و\؛أين' ثنألتم ما على نتصيحوا بحهالة ثوما نميبوا ان فبينوا بمبإ ثاس جاءكم إن آمنوا 
وأسهدوار ت — وجل عر — وثال [، ٢٨٢: زالقرة ك الشهداء من مننثزصوف ر : — ثاؤْ جل — ونال 
زأننمول، ت عنّنانط اكاسق خنز أن ١^ هذه مذ يكننا ندل؛،؛I ٢[، : االطلأيى ك منكز عدو ذوي 

.نزذودَةثياذةمراكل 
كان؛ذ ؛ مناjيهناأعظم ني يحتمنان نمذ — النجوه بعض ني الشهادة معنى معناه نارق، وإن — والخبر 

٠جميعهم عمد مردودة ذهادثه ان كما العلم، أهل عثد مقبول غير الماسق خبر 
١كاسق.تثر مم عر ؟^To كنحوذلألت ١لأحنار مذ الننكر رواية مي عر ؛^ ٠١١وذك 

;. الل—؛ رموو ناو( نالأ؛ شعن، بن العغيرْ و جندب، بن سمنه )عذ ١لنشهور ١^ وهو — ٢ ، ١ 
•<( ١لكاذبين فهواحد كذب ٌ يرى بحديث عني حدث مجن رر 

الله.(ونول غلى الكذب ثئليظ )ثاب — ٢ 
علي؛ئكذبوا لا » ؛ إقإالله رّول نال ت نال يحف، ه علثا سمع انه ت حراش بن ربص عذ — ٣ 

•النار« يلع علمأ يكذب مذ نإثه 
ال؛نالله. رسول أن ؛ 'نحراحديااحديكم أن ليعنعني إثه ت نال انه ت مالك بن انس وعذ — ٤ 

.(( النار محذ مقعده نلئثوأ كذبا علمأ ئعثد مذ )) 
.(( اإنار مذ مقعده نلثتوا متعثدا علمأ كدب مذ رر : الله. رسول نال : نال هريرة، أبي وغذ — ٥ 
إم_الت ز ، ن— سة الكونأمجير والمغدرْ __ الن1حد ات؛تا ت iال الأسدى، ربيعة بن غلمأ )عذ( و ٦

متعني١علمإ كدب ننذ أحد، ءر ككذب لئذ ءلُأ كذبا ؛ن رر: يقول ال1ه. رسول سمعت المغ؛رهت 



سلءالإمام صم،د 

ِ.*'•ءأ ..سئساقار,،ذ[1ضأ
نثغ(ما بمم الحديث عن اقهي )باب — ٣ 

•سعع« ما بم يحدث أن كذبا يالمء كمي )) • . الله رمول ثاو ت ثال مئرْ، ايي ض ~ ٧ 
.سمع ما بآكل يحدث أن الكذب س المرء بحسب ت ه الخطاب بن عمر وثال — ٨ 
يكونولا نمع، ما بكل حدث زجل ^ iljفين ائت  'ض: ناللت لي ثاو : ثال وتب، ابن و)عن( — ٩ 
سمع.ما بآكل ونويحدث أبدا إماما 

سمع.ما ب،ّل يحدث ان الكذب من المرء يحب ت ثال اش، عبد عن زوا — ١ ٠ 
مامض عذ يمسلذ حتى به يقدى إماما الرجل يآكون لا ت )ثال( مهدي، بن عئدالرحمن و)عن( — ■١١
سمع.

المزآن،بملم كبمت ثد أزالث ائي ; ساJ معاوي4، بن إيا«ن نألني : ثاو حنئن، بن سنان عن )و( — ١ ٢ 
إي__الثللي، أمل ما علمأ ؛حمفل : لئ مم١ل صك، : ثال علنث. iينا أطن حى ومن، سوزة، علمأ ثاثزأ 

.حديه ني وكدب مسه، ني دل إلا أحد حملها ثلما ؛م الحديث؛ ني والشناعة 
لبنضهمكان إلا عقرلهز، ظئن لا حديثا ثوما بمحدث انذ ٠^١ ; ثال محمود، بن ءإدالاله و)عن( —  ١٣

نثة.

ئخئلها(و١لأحي١ط؛ي الضماء عن إ}}؛،' عن اقهي )ناب — ٤ 
كدابون،دحالون ان الرمآخر في يآقون » •' الله. رسول ثال ت )ثال( نرئرة، أ؛ي( )عن — ١ ٤ 

.(( يمتنوئكز ولا يضلوخلم، لا وإيانز، ثإياكز اباوكز، ولا ثحمنوا؛قز لز بنا الأحاديث من يأدوثكلم 
بالحديثثحدفيز الثوم، ثاني الرجل، محرزة في صقل الشيطان إن ت )ثال( عبدالله، و)عن( —  ١٥

.يحدث احنن، أذري ولأ وجهه أغرنث زجلا نمت ت منهز الرجل ثيمول ثممرقون، الكذب، من 
أنيوشالذ سلتنان، اومها مححوئة س؛اطان اثحر في إن ت ثال العاص، بن عمرو بن عبداش وعن —- ١٦
•رأيا اقاس على ثممرأ ثحرج، 

ابنلن نمال يحدثن، ثحنل — كنب بن بشئر َبني — عباس اش إلمح، ندا جاء ؛ ثال طاوص، وعن — ١ ٧ 
مات لن ثمال لن، _lS وكد١، كدا لحدث عد ت لن نمال حدثه، نز له، ثعاد وكدا، "^،-١ لحديث عد ت ماس 
.؟ هذا وعزنذ كلئ حديثي أئكزت  ٥٢١^١، و١Jكتت كلئ، حديبمي اعندذ ١ أدري 

ا-ناتنكث ٥^١ ظه، ُيكدئ نز'يكن ؛ئ S ض ننول غن نخدث َكا ]١[ ثاس:إJ١ ١;؛، لن ثذ١ل 



سلمالإطء يعيي يمر ٨

.]٢[ ظ ص' k\ '}^_، ث' 
وذل—ووصعب كل ركثم إي ثاثا الله. رسول عن يحمظ والحديث، الحديث، ئحمظ ^1 ]اا)إدعا 

•سرزث( ما ساقاصإلا ثأخذ لإا)لم 
مِليجمبميم.حا_)6ضشممحئ، 

اشياء،ث يكتب نحنل علي، همّتا؛ ثدعا نال عنه، واخفي اختيارا، الأمور له اختار أنا ناصح ولد ت ممال 
صر.0كول أن علمأ؛لأ نمى؛^١ ٠^١ والله : ثئول ^•، ١١به وينر 
سفيانوأصار — ندر إلا ننحاْ ه غبي فاء ب؛ بكاب "ماص ابن،أ؛ي • نال ُلاوس' ض )و( ~~ ١ ٩ 

اتذءثهبدزس_.

مىرجل نال —  'ئالله رُيي عبي بمد — الأتتاء تللث احديوا لنا ت نال إسحى، ر عن )و( — ٢ ٠ 
.إ أسدوا عالم أي ! ١^٠ ناثلهإ : علمأ اصحاب 

عثداللهأصخاب من إلأ عثة الحديث يي ه ظمأ عز بمدى هؤ' : )نال( النأمْ، )وعن( — ٢ ١ 
.نثود نش 

مبما الرواة جزح وأن الخان، ض إلأ فوز لا الروانه وأن الدين س الإمثاذ أن يان )ثاب — ٠ 
النكزمة(الثرمة ض ؛ ١^١٠س نل ١^٠^٠۶ الخٍ؛ة ثن فين وأك4 واجب، نل جائز بهز 

•ثأحدون؛ينقم' عمن ثائظروا دين، الثلم هدا إن نال؛ سترين، ن نحني عن —  ٢٢
قطن. رفاَه؛ ث١ نiوا : ؛١^١ ١١^ زفت  CSjالإ،تاد، ثكونواطرنض لإ : نآل )زظة(، -  ٢٣

•حدبمهم يوحد نلأ البدع أنل إلى وبمظر ■حببم4م، فتوخي نة الأهل إلى 
إنت ال ن. وك؛تاكيت فلأن حدثي ; سلتت طاث>1ا، لقيت نال؛ ءوٌى، ين سلمان عن )و( — ٢ ٤ 
ته.نخد م1؛ا صا-ماق كان 

;بم_ال ^^،، ٠١١تهم يوخد ما مامون كلهم مالة ادركتث؛الندية ت نال الزناد، ابي عن )و( — ٢ ه 
ثسسمأش.

.١كمااتث ؛،لأ ش. رمحتول عن يحدُث، لا : أبراميم بن حني )ونال( — ٢ ٦ 
ئاق.;١ ش نن \لإك' زلزلا اإدين، ثن الإ<تاذ ; الخازك تث تدالله )ننال( —  ٢٧
.الإّتاذ يني المزائلم. الثوم زين بتنا : نال( )زته، —  ٢٨





سلءالإطء سميي يمر ١ •

•وكوم 'قهرا إن وكوم، سهرا 
ilJ• Jli فيه.ثكثنوا الناس، أنسه أخذئه : بموو — اممه وب' — ؛؛

.به أعتد تيإ؟ لقيت وند : ستة وفال —  ٣٠
حدثوإذا .( 'حا دنرءّمن كير بذ هماي ؛ن : لسقان ثنت : ١لثازك بن همدالثه وماو —  ٣٦

كنتإدا ثكنت : همدش ^ ش. : شان يآو ؟ همه ءاخدوا لأ : لااناس أيوو أف د'ى عبآ، لأم جاء 
.همه Jأخدوا لا : وأهوو ديه، في فه أى هماد فيه يكن محلى في 

.ُامحوة ض، ئذ ^ ^ قتة، \و ي : ١^١^ ئذ زض -  ٣٧
اد،عبعنه روى الذي نعيد بن محمد عن ترمو$أ■( نش سالت ت سهل بن النصل و)مال( —  ٣٨

أيهثأخ؛نني همه، نألته حنخ ثنئا — همدة زش١ن _ ^١؛؛ عنى كئتث : محال يوص بن عيسى عن ءأخ؛تني، 

فيمنهم أكدب ثيأء في الصالح؛ذ ُن i : p؛3 أبيه عن المطان، نعيد بن بمنى بن محئد وعن -  ٣٩
.الحديث 

أتنثن  °ز: أبيه عن مم١ل همه، سألته المطان، نعيد ئن بمئى بن محني أئا شيت : ءتاب أش ابن دال 
.الحديث، في ^ ٧٠أكدب ء قيأ في الحئر 

الكدب.تعثدون ولا ^ jllJعنى الكداّ_، يحري ت يقول ت مسلم ثال 
نكحول،حيض '• علكأ بملي محنل عتئدالله، بن عالب على دفث : موتى بن حليمه محال )و( -  ٤٠
عرْوأب١ن، انس. ■ص أبان، حدثني ت فيها هإدا اك5تانة، في شإ°ت ممام، البول، ثأحدة مكحول. حدثني 
زك.فثنكثئ، خش. 

حديث،ائمئذام، أبي هشام حديث، عمان كتا>ّ_، في رأيت ت لحلوائ ١ علي بن الحس قال )و( - ٤ ١ 
^.٠١همد ثن غنن 

•كنب بن نحمد مإ يلان، بن بحثي : له بمال زجل حدض : مقام قال 
هذاتل مجن ابتلي إثما ت قنال . كنب بن محمد من نهنه هشام ت يقولون إثهم ؛ لعمان ثنت ; قال 

.نخثد مذ نغ :ندأنن \ش ؤ نذ. ض َيئى، خدثني : بمول كان ^^٠، ٠١
ظززت سي \إمخ' ^١ نل ٦^١^: ثن لتدااله ى _ ثن ^:١^ ثل همداقه ض )ز( - ٤ ٢ 

!.منهيدلث في رصعتا ما ائظت الححاج، ثن فن١ن قال: الحوائز((؟ يوم الفطر ))يوم عنرد' بن عبدالثه حديت 





سلءالإماء يهيئ محمر  ١٢

الأوضأئ—رح نلن ر —ت وجو عر — ثوله ض جابرا سأل رجلا سعت ؛ نال سمان، و)ض( —  ٥٨
•هذْ ثأويل يحئ لم جابر؛ نمال ٨[، • ؛ لمسف ي الحاكمع، حنت وهو لي الله يخمحز أو أ؛ي لي يأدن محي 

الثحاب،ني عبا إن ; مول فنبت إن ؛ نمال ؟ بهذا اراد وما ؛ لسنان ثقلنا . وكدب ت سمان نال 
ُلأن.نغ ا>ذوا : _ تادى أن جآ ريي _ س ;ثاد ي ش وَلدْ س >خ نذ نغ ص نلأ 

.. يوصم إحوة *ي كان وكدب، الأية، هده ئأويل ندا ؛ جار يقول 
امنهالكر أن استحل ما حديث، أف لجن من بنحو يحدث جارا سععت، ؛ صفيان ورنال( —  ٥٩

,وكدا كدا لي وأن صسا، 
عتداأحمسد،بن جرير ساك ت نال الرازي، عمرو بن محمد ؛ عسان آبا وسمعت ت مسلم نال — ٦ ٠ 

.عبم ا*ّر على بمر الكون، طويل صيخ ئعم، • نال ؟ لمتثه حصءرْ بن الحارث ؛ نقلت 
ويكز. اللسان بمستقيم يكن لم ت نمال يوما، رجلا ايوب ذكن ت نال زيد، بن حماد عن )و( —  ٦١

ماثمرش على عندي سهد ولو — نصله ثى يكر يم — جارا لي إن • ايوب ئال • دال( —')وعنه، آ ٢ ' 
.جائزة صهادئم رأيت 

:_lJ ذكزه نإم —، اثه I ̂jبمني — غ1او\للمم إلا نط أحدا ١عتاب أيوب رأت ما منعت؛ ونال —  ٦٣
.عكرمه نمت : نال مإ لخكرمه، حديث ص سألني لمد نمة؛ عئر كاف الله، رحمه 

نبزيد وحدثنا ; نال . اثزاء حيفا ت يقول نحنل الأعمى، داود ابو علينا ندم همام؛ نال )و( — ٦ ٤ 
ط_اعونزمن الناص ينكس مائلا دللق كان إثما مئهم، سمع ما كدب، ت نمال لمتادة، دللذ ندكزثا أزنم. 

الحارق.

عشنلقل أئئ هدا إن : نائوا نآم، نلئا ثتاذْ، على الأعمى ذاوي أبو ذحل : همام ونال —  ٦٥
امأ ه نواللنيه، يكلم ولا خذا من سيء بمرض؛ي لا الحارق، نيل صائلا كان مدا ت قادة نمال ا يدريا 
.مائك بن سغد عن إلأ نثانهه بدري عن المخثب، بن معيد حدقا ولا مثانهه، بدري عن الحسن، حدقا 
منولئت حق، كلام احاديث؛ بمع كان المدني الهاسمي جّفر ابا ان ت رثه عن )و( — ٦ ٦ 

•النم. عن رويها وكال اقم. أحاديث 
•الحدث في يكذب عبئي بن غرو كاف نال؛ عثيد، _، يوس ض )و( —  ٦٧
ان! الحنن عن حديا، عند بذ عمرو إن ت جميله ابي بن لعوف قلت ت معاذ بن معاذ نال )و( —  ٦٨



٣١ سلء الإطء 

أنأزاد ول؛قت ■منزو، — وش — كدب : ناو . (( مناناص المثلاح عاقا حمل من )) ت نال اقة الله رنول 
•ال؛م؛؛ث نوله إلى يحوو*ا 
اأبيا ; نمائوا ايوب، نفمده منه، وسعع ايوب، لزم ند رجل كان • نال ريي، بن حماد و)عن( —  ٦٩
إان_ذلنالئوق_ \و ه زند - 5وت نخ منا ٢^^١  ١٥: ^ ض محي. ن غزو زم ند ٩ م! 

—ثاهس ; حماد نال — ؟ الرجل ذالئ زنتا انلذ بلني ايوب؛ له نال يم وسألن، ايوب، غليه نسلم الرجل، 
منىاو — م  ١٧؛; ١يوب له يقول ت نال . ^١؛.، بأسياء يحسا إُه بكر! أيا يا ثعم نال؛ — غمرا ي*؛ي 

•الرائب تللذ س — 

نال؛الحس، عن روى محي بن عمرو إن ت لأيوب قل نال؛ —، حنايا يني — زيد ابن و)ءن( — ٧ ٠ 
اقسد.مجل الثكنان بمئلد يتول الحسن سمعن، انا كدب، ; إمال الثيد. مجن الثكنان يحلد لا 

زحلألائاقهازأت : نمال ينما، غنأ إأنل ■^؛١، آتي ١^٠؛ ثوب ينع : مجطم م بن سلام ونال — ٧ ١ 
.ا الحديث< غلى ئأمجنه كتم دينه غلى 

.يحدمحث، ان نتل محي بن غعرو حدثنا ت يقول موسى ابا سمت ت سمان و)نال( —  ٧٢
تكبلا : نكب؛ليً زاسط، ^ فتة غذابي احأُلن شب كثت؛لى : ١'^ شاد )ننال( -  ٧٣

ز.إق،"قابي.غثنطا، 
.كدب ; ال نمثابت، غن بحديث، ^، ٥١صالم عن فمه بن حماد حديت، ت غمان ونال — ٧ ٤ 

.كدب ؛ نمال بحديث، المري صايإ غن ^1^1، وحدست، 
عن،روي أل للذ يحل لأ : نمنثه حازم، بن جرين ١'^، : ئب لي يال : نال ذاوي، و>عنأبي( —  ٧٠
بأتاءالحكم غن حد؛نا : نماو ؟ ذالذ وكتم : لشب ثنت : ذاوذ أبو نال . يكدب مإثه ؛ ءنازْ بن السن 

:نم١ل ؟ أند نشر غنى النئ. أصشر : للحكم ثنت : نال ؟ ذئء بأي : ثه ثنت نال أملأ. لها أجل؛ نز 
صلىالبي. إن ت قاس ابن عن مقسم، عن الحكم، ض ؛ عمارهبن الحتن نمال ٠ عليهم يصل لم 

نذنب.محب، 
يزوىت نال ؟ يزوى من حديث من : ثنت • محب يصلى ت نال ؟ الريا أولاد قي مول ما للحكم؛ ثنت 

•عبي عن الرار، ل يختي عن الحكم، حدثنا ت عنارة بن الممن نمال • المتري الض عن 
ألاحلمتن : نماو — متمون بن زياد وذكر — نارون بن يريد سمنك ت الحلواني النتن و)نال( —  ٧٦

يه،نحذثني حديث، غن لته نتأ متمون، بن زياد لتين ; ونال . محدوع بنر حالي عن ولا تجا، عثه اروي 



صلءالإطء ص محمر !١ 

وكاف• الض عن به، نحدئم إلئه، عدت ثإ مورق، عن به، يحدثني ألته،  *صثإ . النرنيت بكر عن 
أنىمح.س4نا
.الكذب إلى فنيت — تنون بن زJاذ عنده وذزت' — عتدال2ئند نمت ;  Jli)وعنت(، —  ٧٧
للذننا تصور، بن ثاد عن \ؤ'ت' فت : الئاوسمأ داوذ لأبي ثنت : عتلأل بن مخنوذ و)ىو( —  ٧٨

تموز،بن زJاد لقيت ئانا احكت، ; لئ  Jli؟ ثننو بن اقضتت لنا روى الذي ال*طارة حديث، منت سنمغ لز 
يذنب،،رجلا أرأيتنا ت ئماو انس، عذ ئرويها التي الأحاديث، هذه ت لت نهلنا ن1أئناه، مهدي، بن وعتدالتحنن 

°، . Jli: ثك :  Jli؟ علته ائت ترب ألذ ثتوب  JU  : ألكان ِإن ، كث؛تاولأ نليلأ ذا من أئس مذ نمت مآ
أنث.أي لإ أني ;ضنِ لأ نأئث ااث1ئ ظ؛ 

مكن1ْ,يحدُح،، بند لكن ثإ اتوب. س1وت وعناJححنن، اأا نآثظْ يروي، انه .تنذ نلثات داود أبو نال 
معتوص ت شبابة قال ٠ عقلة ين صويد ؛ فيقول يحدثا، عيدالقدوس كان ث صياية قال رو، ^  ٧٩

ينيت  Jli؟ غزا ثيء أي ت له نحل • ثال * عزمحنا الروح يحد أن الله. رسول لهى • يمول ع؛دالئدوس 
>ذخ.فه تدلخو لحأئْل مملخد 

النااح__ئال*تن هذه ما ت — بأيام هلال بن مهدي جلس ما بند — لرجل زيد بن حماد ناو )و( —- ٨٠
.١ \غ' ة ت1 نمز :  Jli؟ تمحز تنئ \و 

•علي نمراه عياش، لاأبي أباق به إلأأمتت حديثؤ الحس عن بلفي ما : عواثه )أبر( وناو —  ٨١
حديث،مذانح، ئخوا عياش لاأبي اباف مجذ الرياُت؛ وحننه انا حمنت؛ ت مستهر ت علي و)نال( —  ٨٢

ع—زفنما أبان، مجن حعع ما علته إ*رما التام، في الني. زاي انئ ت ناحبرني حننه، ننحتث ت علي ناو 
ّتة.أو خننه، ، يستناظ ١^ ئه1 

عننوى م—ا يميه عذ اكتب : المراري إححى ابو لي نال ت نال عدي، لا زكرياء )وص( —  ٨٣
ضنوى ا معث—اش لا إحنمل عذ تكتب ولأ المموفغا، عتر عذ نوى ما عتت تكتب ولأ النرون؛ذ، 
زلأغذزم.١^، 

ينزاكان الكنى؛ وينمي الأن1م، يكني كان انت لألأ بقية الرجل ننم • النيازك الأ ونال -—  ٨٤
ءتاثالمدوس،: هز إإذا قظتو1، الأح1ظإ، نمد ابي عذ ت يحدثنا 
يقولنمعته نإثي اعتدالمدوس، إلا كداب، ; بمزله يفصح ال<ت1زك ائ زأيتؤ ما ت عتدالترا3، ونال —  ٨٥

•ك:مح. 



١٠سلء الإطء 

: JUj_، بن المعلى وذكر — سم ايا سعت ت الدارمي بن عيش و)ُاو( —  ٨٦
.الموت! بعد بعث اراه مم؛ أبو ئماو . بصمح، ممعود ابن علتنا حرج • ثال دال، أبد حدثثا • ُال 

؛ن: نمك رجل' ص رجل، نحدث عليذ، بن إسمعيل عند كثا ت نال مسلم، ل عمان عذ )و( —  ٨٧
بمن.فين أثن حكم ولجن ١^١!، •^١ ; إ،ننع؛ل ؛lJ . اءتثتئ: ^*3 نمال ت نال • بثت لص هدا 

نعيدعن  iSjjiالذي ■ءبمالت-ش بن نحمد ض انس، بن ناللذ سأك عمر؛ بن بشر و)نال( —  ٨٨
غنأ؛ياقث زّ_. بقة ين : إق١ل اقو'أنت، ءو م غن زنأمحن بق. :محس نقال اشثب، اثن 

غنوّنألتئ , يئمة محئ : نمال ذب، أبي ابن غنه نوى ١لJي غن ومحتألته . يثمة فين : نمال ال،ميرث، 
حدبثهم،في بئمة نسوا : نمال الخمسة، هؤلاء غن مالكا وسألت . يثمة محن : نمال تئمان، بن حرام 

في 'م'ؤثمة لوكان : نال لا. : ثنتا ؟ كتبي ني رأين هل : إمال اسمن، سين آتم رجل عن وسأثئ 

.قهناوكال -تغد، بن 'ثمح؛يل عن ذب، أبى ابن حدتا ححاج؛ و)نال( -  ٨٩آ
أنلأختذ نختر ثن غبماش أش أن زنن ١'^، أد'ذل أن ص وذ ي : ١;؛، ونال - ٩ ٠ 
أئإليًمئن.م؛ _ زأيئ إلثا ١^، أذخز لإ أكاة 

أخي.غن إخدوا لأ : — اسه أبي ابن يني — زيد نال : غنرو بن عتتذش وi١ل — ٩ ١ 
.كدابا اسذ أبي بن يعي كاف : نال غمرو، بن عثندش عن )و( — ٩ ٢ 

,حديث صاحب ليس يرئدا إن ت نمال ايوب، عند زكت ذكر ٠ قال زيد، بن حماد ص )و( —  ٩٣
اسنث عئدئ دم ص نمد ئذ تش ننتث أ  ١Jii^، بشر ذ مد>ئنى ز)ص( - ٩ ٤ 

نمئعم، : نال ؟ غطاء ثن يعقوب ُن أصعقن : ليحي نقيل جدا، َنصعمئ المحي، عمئر بن محي بن، عثدالله 
.ععتر بن حد بن غتدش بن محني عن يزوي أحدا أن ارى كنئ ما : نال 

وعت—ذالأعلى،حر، بن حكيم صفنآ المطان سعيد بن يمي سمعت< : الحكم بن بشر )ونال( —  ٩٥
عينيم، أببن دهماف، بذ نوستم، وصنثغا ريح، حييتن : نال دينار؛ بن موستم، بن -تش وصشأ 
•الندم 
كلئعلنن ناكب جرير، على ندت إدا : المبارك ابن لئ نال : يمول عيني بن الخنن ونمنئ : نال 

سالم.بن ومحمد إصنعيل، بن والسري معتسج، بن لإدْ حديث، ئكتب لا ئلائة؛ حا.يث، ؛لا 



سلءالإطء ليع ستسر  ١٦

كثئر•تامحهم ض وأجارهم الحديث، رواة نتهمي ني العلم أهل كلام من ما وأتاة : ننل؛إ محال 
ليذلمى 3الوا منا الثوم مذهب وعمل مهم لنز كناية دكتد١ وفينا اسفنانه، على بدكره الكتاب يطول 

الننلوا حينر بدلل؛ا وأثوا الأخبار، وئاقلي الحديث رواة معايب ص الكشفن امسهم الرموا وإينا ومحنوا، 
أوثرغبمب ئهم،'أو أو أم أو يحرم، أو يتخيل ثا؛ي إلنا الدين أم الأجار؛ي !؛ الحهز،عظيم س نبه 

مايسن ولم زخ' ند من غنه الرواية على اندم يم والأماJة، للصدق بنعدن ليس لها الراوي كان نايا رهيب، 
معّنمن بعض على يونن لا إي التسلمن؛ لعوام عاسا ذللذ، بفعله آتنا كان معوقه جهل منن لمرْ نبه 

الأج—ارأن مع له—١، اصل لا ^كاذب اواكرها ولعلها بعهنها، ستعمل أو ستس^ه١، ان ١لأج١ر تك 
أحبولأ مقع، ولأ بثمة، لئس مى مل يصطر؛ثى أن من أهر المناءة وأهر اكم١ت، رواية من الصحاح 

بروايه__اويقد اانأادهولت، والأسانيد ^١^،، ٥١١الأحادت هذه من وصمنا ما على الناس مجن ي*رج *س كمحرا 
بدللقاقةر إزادْ بها والأءتداد رواتها على يخطة الدى أن إلأ والصنف اقوهن مجن فيها بنا متونه بند 
.إالنيئ من ، واافس١^١>ث من ُلأن جنع ما أكر ما •' بمال ولأف النيام، عّد 

أولىجاهلا يثى بأن وكان فيه، له صيب فلا الطريق، هدا وحللثا الندهب هدا العلم في ذهب ومن 
نذأنْبمإنىذ.

عنبتا صن لو بمول وسقيمها الأّناإيد، ئصحيح في عصريا أهمٍإ من الحدث متحلي بنص ئكالم وند 
لإماثته،أحرى \ذث0إي المول عن الإعراض إذ ؛ صنحيحا ومدتا مت؛نا، رأي١ لكان صمحآ ننادم وذكر حكايته 

العو١نب،ش__تور مجن 0؛منثا لنا انا غتن فه، لأحهال ثئيها دللق يكون لا أن واجدر نائله، ذكر وإحنال 
العأناء،عند ١^١قطة والأإوال اأئ«محطين، حطإ اعمماد ولى وإسراعهم الأمر، بنحديات الحهلة واغترار 

إن— للنائ__ة د واحنام، الأنعنى أجدى مذ١^^ بها ماتاليي بمدر مماكه ^ ننادز°م عن ١لكشم 

لحدتإ،نثاد كل أن : زويه نوء ض والإجار نوله عن الحكاية على الكلام اثثحنا الذي المائل وزعم 
روىالذى الحدي-ث، ي^قون أف وجائر واحد، عصر في كاثا ند بأثهنا العلم احاط وند فلأن، عن فلأن، ت فيه 

نمئيأء ني تحد ولن نناعا، منه له سألم لأ أنه ء1ن به وصانهه منه، ممنه ئد عئه ولى عنن الراوي 
يكونحتى النجيء ٥^١ جاء حتر بكر عنده ثموم لأ ١^>!^ أف بحدت، ستانها ؛و نط، التميا ١نهنا التوايات 

بث_انفيه تص يرد أو بنهنا، ^، Jb«»Jl؛ثثتأنها او نصاعدا، رة دهرهنا من اجتنع١ ند بآثهنا العلم عنده 
حيحةهنرواية ثان، ونز دللذ، علم عنده يكن لم نإن نونها، ننا دهرهنا، من مرة وئلأنيهنا اجتناعينا، 

-ذللي ظن ص'رزى التن قله في َيكذ نز تجا، ث نسع كن.إة، ند ئا'حيه ض ال؛اوي ^؛١ أف ;لإ 



١٧سلء الإماء دءتج4ئ 

أو3ل، الحديث من لثيء منه سناعه فه يرد حتى موئوئا عنده الص ولكف نعه، — وصمنا كنا والأم 
َقر؛يرولإء؛ثورذ•

النعش(بالحديث الاحتجاج صحة رثاب — ٦ 
إلي—ه،صاحيه مسبوق عتت مستحدث مج1محتنغ نوو الأ<ناند في الطنن في — الله لأنثل؛أ °ن—

اتوَامحا'يبالأجاّر، اسم م ص غق اإن؛فق ض ض أف إذلك فه، العلم أنل مذ لت ثاعد لأ 'و
جميعالكونهما منه، والمثناغ لثاوه، له ننكذ وجائز حديثا، مثله عذ روتم، ثمة رجل كل ان ت وحديثا ثديما 
به—اوالشثه ثابتة، عالتواية بكلام، يثانها ولا اجتمعا أئهنا ثط حبر في يأت لم وإن واحد، عصر *ي كائا 

روالأمقاما ذسا، منه 'يننخ أو عنه، نوى من يلي لز هدا أن بجنة دلاله هنالأ بمكوف أن إلأ لازمة، 
هدالمخترع فيعال بجنا، التي الدلاله ثكون حتى أندا ١لثناع على ءالتواية مثرن١، الدي الإمكان على بهم 
اكمةالواحد عن الثمة، الواحد ح؛ن أن : ئوللذ جملة في أعطبت ُد : عنه للداب أو قالته وصمنا الذي و المن 

أوء__صاعدا، تْ، ماثممنا كانا ئد ^!١ ننام حتى : يمثت ثني، \ذذث>\ فيه أذخلت ثإ ؛، ٣١به يلزم نعه 
.زعنتآما على ذليلا يهنإ وولأ ؟ زق' يثزم أحد عن اسزقه الدى \ذثث>ذ' ذدا حد نهز ^^١، منه نمع 

دبمعولن به، طولب الخبر ثتبيت في الشريطة إذحال مجن زع-لم بنا ١^٠٠، علناء مجن أحد  Jyادعى ثإن 
:ئ١J نزن ؟ الدليل ذ١لث و،نا : له ثيز به، يحتج ذليلا زضأ فينا ادعى م وjن نبيلا، إبجادْ إلى ءثرْ ولا ئو 

فيامنه نع ولا يعابمه ولما الحديث الأخر عن أحدهم يروي وحدها ثدبما، الأحبار رواه وجدت لأئي ثلته 
الرواياُّ؛ثذ والمزّنل — ناِع غبر مذ الازنال على هكدا بجنهم الحديث روايه اشث١زوا رأيهم ثلما نط، 

ناععذ البحث إلى العلة مذ وصمت لنا اثخت — بمئحة لني بالأخإار العلم أهل ونول نولنا، أكتل *ي 
ماينوىبدللذجميع عندي عنه قئءب لأدثى منه <نناءه عنى نإذاائانحت خبرعذن١ويه، كل ناوي 

•يته الإرسال لإُثكان ححة موضع عئدي يكذ ولم الحبر، دللذأونفن معرنة عي عرب نإن بعد، عثه 
ثتيتلأ ال لزملذ ييه ١لإرس١ل إمكان به الإحتععاج وثركلق الحبر ئضيفك في الأا1ه '$١^، نإن له؛ نيمال 

.آحرْ إلى اوله مذ السناغ بيه ثرتم، حتى معنتا إٌنادا 
نسدمشامجا ان ثنلم مئمغ، عاسة، عذ ابجه، عذ عروه، بن هشام بإمناد علينا الوارد الحديث أن رذللث 

لمإدا يحوز وند . النيئ مذ سمنت ند عانشة أن ثعلم كنا مجن سمع ند اباه وأن أمح؛' من، سمع 
إسانالرواي؛ يللذ يي ومحذأمح؛ محنه يكول أل • أ■؛مننج، • أو سمنت، ؛ أبي؛ عذ يرويها وواية يي هشام بمل 
سمعهامذ إلى يسندها ولأ مزسلأ، ينويها أن أحب لما أبت؛ مذ هو بمننغها ولم أبي؛، عذ بها، اخنزه آخت 
منه.



سلمالإماء ييي مصر ١ ٨

لحديثإّتاد م وكذللد عالذه. عن أيه، ني منكن أيصا نهو أبجه، عن هشام، ني دللي ينكن وكنا 
مىسمع ند منهم واحد كو أن العنلة ني عرف ند كان وإن بعض، من بمضهم نناع ذكت نيه لتما 

أحاديه،بمص عنه عثرْ ثن نتننع الرواية، يمهس ني يّزل أن ثثهم واحد لكل نحانز 'نحرا، مناعا صاحبه 
ويترلأالحديث،، عنه حنل الدي فينم احيائا، وينشط منه، سمع من ينعي ولا أحيائا عنه يرسله ئم 

الإتّاو.
.العلم أنل واتمة النحيبجن، ما>تا فعل ُن مستفيض الحدJئ،، في موجود مدا مجن قلنا وما 

—،ئعالى الله ساء ه — منها أقن على ؛^١ بثيف عددا — ،؛^١ التي ١^١؛+؛ على — روايصم س وسذكر 
بنهشام ض رووا عئرهم، وجناعه ينثر، وابن ووكتنا، المثارك، وابن الثحنائ، ايوب أن دللذ نمن 

إطن_،ولحتُه، لحله، . الله رسول اقب كنت ت ن١لت — ءنها ال1ه رصي — عايشه ض امحه، عن عروه، 
اجدما 

واو_وحال_او، بن ووهثب الأ«1زد، بن وحنتد العطار، وداود سعد، بن بميها الرواين هي؟ ُروى 
•امحي. عن عانثته، عن عنوْ، عن عروه، بن عئنان ^( ۶٤• ئال مسام، ض اسامه، 

اوأأإازجل_ه، زأنه، ِإلمأ يال!ني ١^٤٥^، إدا . ؛؛^ ١١كان : نالت عاسه، عن أبجه، عن هثنام، وروى 

•S اهمأ عن عانته، عن عنن؛، عن _^، عن الرهري، عن أنس، بن نايلذ بميها مواها َ' 
.صايإ وم بمل، 0 ١^ كال : عائثته عن أبي،نلنه، عن حئ١ن، أبي بن وصالح الرهري، وروى 

عبمالعز؛زبن عمر أن عبدالوحض، بن سلنه ابو أخبرتي ت المتلة *ي الخبر هدا ني كئتر ايي بن بمنى نمال 
صالم.وص مب^ها، كان اي. ؛ن ; اخمJه عائثته ان اخبزه، عروه أن اخبره، 

وئهائاالحئل، لحوم الله. رسول أطعننا : نال جابر، عن دينار، عنرو!_ عن وءيرْ، عيثه، ابن وروى 

•0 النم ض جابر، عن عيأ، بن محمد عن عمرو، عن رئم، بن حماد ُثرواْ 
.١^٠١ يدوي كناية منها يكرنا وفينا ئعداذْ، يقر *نحر، الروايات في النحو وهدا 

،jءي' أن يعلم لم إدا ووم؛ي؛ الحديث، مناد في نبل من نوله ومحقا من عند — الثله كان نإدا  J
دنانه يعلم من برواب؛ م؛؛ نبال ني الاحتجاج ثرلث لنمه نيه، الإرمناو إمكان — ذيا عته روى ثس سثع 
راملالذين ؛ الأتنعن نتل من بجنا لنا الئناع؛ ذكت فيه الذي الخبر من ني إلأ عثه روى ثس سمع 

تطونلآ>اتّ ُئن، شنون نذ تدكتون % إنثلأ، \ص' فطا ن'سو0' وازاتّ م ض' محز الأ:ئاز 



١٩سلم الإطء 

سنح؛اكنا صعدوا، إن ربالصعود ولوا، إن فيه ؛الرول فيرون نععوا، ما هئثة على الجر نسنذون بها، 
;مثر وسمنها، الأسان؛د، صحث ويتفقد الأختار، ستعمل ممن ١^٠,، أئمة س أحدا ^؛^١ وما عنهم، دللذ 

تنزعبماات-ئنن ١شلان، نعيد تن وبمني الخئاج، وشنن!_ اض، س ومالك عوو، وابن ١^٠؛؛-؛،^، ايوب 
مو_ئوصقا ١لدي ادعاْ كنا الأن١jيد، ني اوثناِع موصع ض فتشوا الحديث انو س بندهم وس مهدي، 

سثل•
ع—رفمثن التاوي كاف إدا — عنهم روى مس الحدث رواة نناغ منهز ممد من — ممد كاف وإثما 
عنهمتراح كي م-ن؛ دلك ويتعمدون روايته، في نناعه عذ يحثون نحتنثد به، وشهر الحديث، في باقذلص 

ءلةال؛دليس.

أخدعن دلك نمتا ننا — نوله حكثا من رعم الذي الوجه على — مدلس عثر س دلك اتقى نمن 
.الأئمة مجن سم ولم حمتا، مس 

منعودأبي وض حدمن، عن روى، ند — التجأ. رأى وند — ^،^ ٧٩١يزيد ن عثدالله أن دلك نس 
من4نا،المثناع ذكت عئهنا ^١؛؛ في ولئذ 0، اتجأ إلى يحنيه حدثا مئهنا، واحد كل وعن الأنصاري، 

ذكنوجدنا ولا نط، يمحيت ننعود وابا حدمن، سانه يزيد بن عتداش أن ااتو١ي١ت مجن نيء في حمقا ولا 
•بقينها رواية في إياهما روته 

اللدنذجوت: هدن في طس انه — أدركنا محس ولأ مصي، مجس النم أهل س — أخد ض سمغ ولم 
لأإثاسعندنزْ — ومااةثههنا ننا، بل فيهنا، بصنف محتوي وأبي حدبمن، عن ويد، بن رواهناعثدالله 

مناتت ينا والأحتحاج بها، مل ما احتنن١ل يرون ونويها، الأحانيد، صحاح من — بالحديث النم أتل 
عسالراوي حماغ يصيب محي مجهنله، واه؛ه، — نثل س نوله حكينا س رغم في — وهي وآئار، حش، 
•روى 

مصيعن لعجز١١ ورحصيها، المائل هذا برتم يهن مس النم أهل عئد الصحاح الأيار يندد دهثا ولو 
.٠^١ عنه حكتنا لنا سنه يكون عددا منها تصب أن أحثا ولتجا كلها، وإحص١له١ ؛كرها 

ش.رمرل وصحتاأصحاب الحاهلثن، ادرلث من وهنا — رافعااصائغ وابو الثهدي، عثنان ابر وهدا 
ندأحند — وذويهنا عنت، وان هنترْ، أبي نل إلى نرلأ محي الأحيار، عنهم وملأ ■ما، هلم اتذريئن محي 
نمناأو ابيا، عاينا أثهنا بنيها روم تمغ؛ي ولم تدقا، 0 ابأ عن كنب، بن أبي ض نهنا واحد كل 
.ذثانه 

مننر،واو _، زجلا 0 اهمأ زنن في وكال اJغاهلثق، أذزلث مثن وص — ااشثاني غمرو ابو وأسد 



سلءالإماء سيئ ستسر •٢ 

عنئر،بن عبد وأ-ثد ^jj؛. الن؛ءأ. عن الأئصاوي، نتنود أبي عن منهث، واحد كو سح؛نْ، بن عداش 
•حدثا امحإ. عن — المأ. ووج — فنه أم عن 

•الني. رمن نج، ويد عنئر بن وءأ؛د 
ئلاثث0 ١^ عن الأنصاري، نننود أبي ص — . ١^ رنذ أذزلأ زند — خازم أبي بذ ص وأتي 

مالك،بن انس عن — عثا وصحب الحطاب، بن عم عن حفظ وند — لبلى أبي بن آوأتد 
•حدثا النم. عن 

التحي.ض بكرم، أبي وعن • حديمحن التحإ. عن حصئن، ي عماف عن "؛راش، بن رتحي دأّّند 
•عنه درومح، طالب، أبي بن عيي س ربمي شع وند حب-ثا، 

•حدثا التحإ. عن المحراعمأ، '؛ريج م عن ملهم، بن جم نأ ئافغ وأسند 
.اي. عن أحاديث، ئلائه الحدري، سمد أبي ض عياش، بي بن العنان وأتي 
.حديتا. ١^ عن ؛^^،، ٧١ثميم عن النقي، يزيد بن عطاء وأتي 
,حدقا النبي. عن حدي،ؤ، بن رافع عن يسار، بن ظثنان واسني 
•أحاديث الني. عن ئريره، أي عن الحنتري، عدالرحنن بن حند وأتي 

منهمعلتاه سن١غ عنهم بمفط لم سمثاهلم، الدين الصح١بة عن وو'\وتةم' ئصث١ الدين اإتابع؛ن هؤلاء نكل 
والرداباُغبالأحبار، النعرنة دوي عند — أسانيد وهذ بب، حبر مى ض لمونم أيهم ولا روايإ؛يها، يي 
!ئبعض؛ من بنضهز صن١غ ؛؛^1 ١لثنتو١ ولأ نط، سثا منها وهنوا و>وذثةز لا الأصانيد، صحاح ن م— 

به.^١ ٥١الدي النضر ني كائوا جمين١ لكونهم متنكر، عتر صا>بث، من منكن مئهم واحد يكل الثناغ 
أنص■, , انإ— صفّ، ١ التء,بالش الحدبمن، هم/ V ذ, حكناه الدى المائا, أحدثه الدى — ل اك هذا ان ك٠ 

ندكان إذ صنحن١، مجما باكثن رده في بنا حاجه نلأ خلم، بندنز 
التكلأنوعنه الثلناء، مدهب خالم ما ينع قلى النثنان واش 







٢٣ا_صس 

•( (< ررالصأْ ]٨[) 
■الحراري( بمي؛ ))بقها«، ]٩[) 

[١ ٠ []ip,,]„اأم.
الأزض«(•>)قولأ [)١١]

•))سامحب((ا لآااال
.( (٠ سما نز ؛ئ سأنواأن „أراذ ١[) ]٣ 

الإ»نلأم(1زكان أحذ م ض الملرات ت\ن )ناب — ٢ 
سنعالراس، ثار ئخد، أنل من اش. وسوو إلى رجل جاء ؛ )ثال( همثداش، س طلحه )ض( — ٣ 
الأ_هرّثول سال الأحلام، ض سأل م ^١ اش.، رسول مذ ذئا محي مول، ما ثث ولا صو؛؛، ذوي 
هرشوصيام ثطوغ، أن إلا ))لا ت يال ؟ غئرص علي هل ؛ سال واللثلة«، الئوم يي صلوات ))خنس .؛ 

هل: سال الزكاْ، الثه. رمول له ودكن . (( ئطوغ أن إلا ررلأ ت سال ؟ ءيرْ علمأ مل ت سال ((، رمصان 
أممذولا هدا، على أزيد لا والله : يمول وهو ثأدبر ئال؛ • ئطوغ(( أن إلا ))لا نال؛ ؟ عيرها علي 
.(( ]٢[ صدى إن ]١[ )رانلح فقك؛ الله رسول سال مئه، 

.ا(( صدئ وأيه؛ن المحه دحر )) ت لأو ]٢[ ا « ٢ ١ وأبي؛ )) ] ا ١ ] 

الإنلأم(أزكان عذ النوال )ناب — ٣ 
ءيحي ان ا ينحتفمء،»كان عئ الله. رسول سأل أن ]١[ يهيثا ت نال ُاإل؛؛' بن اس عذ ~ ٤ 

iنحئد! \ و; _lJ التائية، اهل مذ رجل سناء سنع، ويحن مناله النائل، اأ؛ابي؛ اتل س الرجل  Jljl
.„اإل—ه(( : نال ؟ ال1ناء تظى ننن : نال . ا)صاتئ« : ن١ل أزنللق. الله أف تزعار آنلذ لنا نرعم رحوللث، 

))الله((•نال؛ ؟ ححنل ما فيها وجنل الحبال، هده ثصب ننذ ت نال »الله«• ت نال ؟ الأزصذ طى ننذ ت نال 
ورعم: نال . (( ,)ئعم ت نال ؟ أرسللق آلله الحتال هده وثصب الأرصذ، وخلى السناء، -خلى ثبالدي نال؛ 

؟بهيا أمنلث آلاه انح^اJذ، مالدي ; نال . (( „صلثئ ; ن1ل . وليلتنايومنا في صتلوات خمس علينا أن رموللذ 
أرنللذ،نبالدي ; نال . (( ئده ,, ; نال . امجوالنا ني زكاْ علثا ان رموللذ وزعم • نال • (( ))ئنم * نال 
Jl. 1ثاحفي زن__منان متهر ■؛^١ أن رسوللذ ووضأ ت نال • ))ثنم« ت نال ؟ بهيا أمرك آللن   i:

.الخلف حتيثة بم،ا قاصدة ■مر كلامها ي تدخلها أن العرب عادة جرت كلمة م إنما الحلف مجن هنا لس ت الروي قال ( ١ ) 



سلءالإطء ص ممر  ٢٤

اكتحج عيا أن وموثلذ ووعم ؛ ثاو • (( )رئعم ت ثال ؟ بهذا انرلأ آلله أرسللذ، ثبالذي ؛ ثال . (( ))صدق، 
٠(؛ صدقا )) ت قال ٠ نبيلا إليه استطاع من 

صدى)ركن : . ^ ١١_lJ منهن. أمص ولأ عثهن أزيد لأ بالحي؛ والذي.تفلذ ثال؛ ولى، يم ت ثال 
اوقةَ«.ثدظإ 

•ل١النجالمآنا
١^(ذحو يد أم بث ثنثلث من وأن البمه بد يدخل الذي الإيمان بجان )باب — ٤ 

بزمامها،أو ياقته، بخطام نأخد صفر، في وص اله. إرّرل عرض أعرابيا أن ت ايوب أ؛ي( )ض — ٠ 
.النار من ناعيتي وما الحنت، ثن بتي يم بما أخبرني أ محمد يا ت — أو — أ الله رسول يا •' ثال يم 

))كيم؛ت مال • (( هدي لمد ت — أو — وم لمد ر) ثال؛ تم أصحابم، في ثقلن تم النبي.، ثكم ت ثال 
وثصلالرَكاة، وثوتي الصلاة، ويقيم صيا، به ئشرلث لا الله ئثد )ر ت المأ. نمال ثأعاد، ت قال . (( ؟ ئلن؛ 

اثاقه((]اأ.دع لإب 
.(([ الجنه يحل به اثر بن-ا ثمئلذ ))إن ت الله. رسول قال أدبر، ل١[رقلما 

إذاعمل على لليي أ الل؛ رسول يا • قمال الله.، رسول إلى جاء اعرائا ان • نريرإ أبي وص " ■ ٦
٠١.^

.(( وثصوم النهموصه، الزكاة ويودي ال»خوبة، الصلاة وثميم مسا، به ئشرلث لا الله ثمد )) ت قال 
نس)) ت . النئ قال ولى، قلما منه، أمص ولا ^١، ظا ^-١ على ازيد لا إ بيده مسي والدي •' قال 

•(( ذدا إلى ثلظت ^، ٠١س؛هل رجل ينظر؛^، أف سره 
]١[جث ^١ أزائن' ! الأ4 ننول ;١ : ض تي 'وئ ص' :أشالض0 ^ ثبرَ، ص )6 - ٧ 

.]٤[ (( ))1*^ : . ١^٠ ممال ؟ الخه ]٣[، ١لحلأل وأحللتث الحرام، وحرنت ]٢[، المكتوبه 
.سث١[ دللث؛ ظى أزذ ]ولم ]٣[ ■ رمصان[ ]٢[]وصمت • ]١[]الصلوات[ 

.طاا ^ فى أزيد لأ زش! : ]أا]قال 
الخظام،ودعائمه الإنلأم أركان تان )باب — ٠ 

وإقام]٢[، الله يوحد أن على خننة؛ على الأحلام رربيي ت قال ]١[ النبي. عن عمر، ابن عن — ٨ 
.(( والحج رمض؛نان، وٌحام الركام، وإبماء الصلاة، 
اللهرحول ثن نثئه نكدا . والحج رمصن١ن، صيام لا، ت قال ؟ رمصان وصيام الحج، ت رجل قنال 



٢ْ الإيمام فثاج — ١

الهوسوو سمنت إم ت صال ؟ ثئزو ألا ؛ عم بن لعئداش ئال رجلا ان خالد؛ بن ل١ا)وعذارمعرمه 

عندهمحمدا وأن ،< ٧١إلا لا؛له أن ثهادة حمس؛ ررعلى (<() ذوثه بما ويكنر الله، بمد ان ))على ]٢[) 
•ورسوله«( 

صه،والواو إليه، والدعاء الدين، وفتراتع ودنوي. مالي — باله الأم؛الإبمان ثاب ) ٦
ظئه،لز من وثثلٍغه وحمظه، 

نذبمدط ا>أة، ثمحن اقاس، زص م، م :محاترح؛ص;ذي س ^، أبي ص - ٩ 
منت — او — ؟ الوني ))_ : الاله. رٌوو ممال الله.، رمحول اتوا عتدالميس رئي إن ت ممال الم، 

•،(( رالندامى ولا خرابا، غير — ))بالوئد أو؛ — ))مزحبا؛القوم« •' يال • رمحعة • يالرا — الثوم؟(( 
الوإُا مصل، من الض هذا وبتنك بتثا وإن بعيدة، قمة س ئأتيك إيا أ الله رسول يا ت ممالوا قال 
ءا.تنئلم:  Jli. ال؛ثهبه ئدحل وراءئا، س به ثخم قصل، بأمر قمريا الحزام، سهر ني إلأ ئأبك أن سثبع 

;الوا ق((. ؟ باله الإيمان ما ئدرون ))هل ت وقال وحده، بالله بالإيمان أمرهم ت قال أريع، ض وئهاهم بأربع' 
الرك__اة،وإيثاء الصلاة، وإقام الله، رسول محمدا وان الله، إلا إله لا أن ))ثهادة ت قال • اعلم ورسوله الله 

رر: ال وق]١[، والمزيت والحنث»إ، ١لدJاء، : عن . (( المقم من خمنا ثودوا وأن رمصان، وصوم 
•(( ل؟ا ورايثم س به وأخبروا احمظوة، 

•ا (( البلح؛الرم بمحلط وأف (([])) والمْير والثبر'  ١٠ل أ ١ ل 
.[ (( والأُاة الحإلم، ; الئه يشنا خص1ش فيك إن )) عبدالميس؛ اسح للأسج؛ اله. رسول روقال ]٢[ 

مأثبّيا ت فقالوا هل الله رسول على قدموا عداكيبمس من انانا ان ت الخيري 'مثعيد أبي عن )و( ١ ٠ 
منبه إم بأمر قنرنا الحزم، أسهر في إلا علئك مدر ولا مصز، كمار وبثك وبثنا ريعه س حي إثا ا الله 

اءبدوات أربع عن وأدهاك-لم بأزبء، ))آمركم • الي. رسول قنال أحذثا؛؛، لحن إدا الجنه به وئدحل وراءئا، 
،العن__اوم من الخص وأعطر١ رمصان، وصومجو١ الركاة، واتوا الصلاة، وانيموا سئ؛تا، به ئشركوا ولا الثه 

:قال ؟ باثقتر علمك ما ا الله ُبءأ يا ت قالوا . وامحر« والمزنت، والحكم، الدباء، عن اربع؛ عن وأيهاكم 
منفيه ثصبون ئإ ١^ ))من ت قال ١^ ; سعد قال . (( ]١[ اشلئعاء من فيه قممدفون ثممروثه، جدغ ))بلى، 
قال؛بالسيف((• عمه ابن ليصرب — أحدئلم إن او — — ا-حدكلم إن حتى محتربمموه، عثاُه محنكن إذا حتى الماء 

بحاوما.و)خزاا( واللام، بالألف )الداس( ت الأصول ن *و مكيا : الووي قال 



سلءالإطء سيي سءسر ٢ ٦

يا 'بئثو نبم : ثمنت ش.، رنوو من حناء أخ؛(نا وكنت : ثاو كدلاذ، جراحه أصابمت وجو الثوم و»ي 
كثمْأنص-نا إن اف! رنوو ;^١ ثالوا ((، ^١ ^١٠عز ;٨؛^، ١^٠٠ أحمئة؛لأدم ر)»ي : ثاو ؟ الك ونوو 

ووناوع_تدان، ألكتها وإن اJمدان، ألكتها ))وإن ؛ الله. يي ثقاو ؟ الأدم اسمية بها نمى ولا ابرم، 
.(( اJمد١ن ألكتها 

.(( والأئاْ اأح1لم، ; ٠٧١وأمهما لخصقئن بلذ ))إن • عئدالمئس لأسج الله. ئيي وثال ت ثال 
•[ « والناء ))اقنر، ؛ ]١[](^ 

الإسلام(ورثرا؛ع الثهاذمحن إز الدعاء )ناب — ٧ 
أنلثى ا ثومأتي يلذ ))إي: ثاو فقف الله رسوو بثي ت ثاو معادا أف ءباص؛ از ض —  ١١

٠٧١أن ثأغلنهز لدللث أطاعوا نم ثإن ]١[، الله وسوو واز الله إلا إله لا أن سهاذة إز ثاذعهم الخاب، 
صدثهعي ط،/[ الله أن إئجلعثز لدلاذ أطاعوا هز ثإن ولئلة، ثوم كل ني صلوات خنس عليهم 

ذننْواتق أن ^١؛.؛ دلأ[إيالأ ِلدللذ، أطاعوا نم ثإف نزي *ي ثني أعننالهم من ئؤ*خد 
•حجاب الله وس محتها لص ثإثه المفللوم؛ 
•( « وجو م الي مباذْ ت 1لبم ثدعونم ما أول »ثلمح ]١[) 
(٠٦و >رحدثنهم، ل ]٢[ 
ؤيركواالصلاة،  ١٠٣٠٠٥؛، ٧١ومول نحمد الله إلأ إله لا مولوا حم اقاس بمال الأم )ثاب ~ ٨

ووكلتبمحئها، إلأ وناله ثمنه، عصم ذللق فغل من وأن البأ.، به جاء ما يخثهع ؤيوثثوا الركام، 
؛^١٠الإمام؛؛؛واهتمام الإسلام، حقوق من أوعيرها الزكاة مخ من و؛ثال ماز، اش إر مريرتمئ 

الإسلام(

مجين كمس وكنر بغده، بكر ابو واشئلم فؤق الله رسول ثور لنا ت ثال نريرْ، أي ص —  ١٢
اإات_لان نت اُ)) : .  ٠٧١رسوو د١ل وثد الناس، ثماتل كئمآ ; بكر لأبي المحطاب، بن عنز ثال 

عنىوحناُبه بحمه، زلأ وثمنه ماله مني عصز ثمد  ٠٧١إلأ إله لأ ثنن؛١١^ ، ٠٧١إله؛لأ لأ ^^١ حز اقاس 
تنونيلإ  ٠٧١^\ذ\يى غ ؛ ٧١٥١)• زالزك١ة، ١^ ص ق نل ^ I ذ : م 1م ض ؟ « ^ ٧١

أنإلأ نز م__ا ^١٧٠ : الحطاب بن عنز إم١ل . تعهعر لماJلتهلم الله. رسول إر يودوثه كائوا عمالا 
. ٢١أئن نزك _ أبي صدز ثزخ ثد ز;ل_ م - ١^ زأك 



٢٧ا_فظربمالإرمان 

إلاإله لأ أن يشهدوا محي الناس اياتو أن )رأثرت ناوت . الل؛ وو رم ض ميرْ، ص؛؛ي )و( —  ١٣
علىو-سنادهلم بحمها، إلا وأصالهز دماءنز ثم عصنوا ذللذ ثظوا ثإدا به، محت وبنا يي وُيوثنوا الله، 
.ه(

الله،إلا اله لا ت يقولوا محي الثاس اماتل أن امرت )) ت . الله رمرو ثاو ت ثاو جابر، عن )و( —  ١٤
إثن—اؤ : زأ ثإ . (( ال1ه عز وح1ابهلم بحمها، إلأ وأموالهم دماءهلم، مجني عصموا الأن إلا إلا لا : ثالوا ثإدا 
.٢[ ٢ ، ٢ ١ : ]الغاش؛ة آ بننتطر  'شلت ندكن أنت 

ألأن يشهدوا محي اقاكز أثاتو أ0 ))رن : الله. ننول ثال : قال عم، بن •مدالله عن )و( -  ١٠
دماءهلم،مجني عصنوا ثعالوا ءاذا الركاة، ويوئوا ١^١٠، ويةيموا الاه، رسول نحمدا وان الله إلا إلا 
■الله(( على وحسابهم بحمها، إلا 

،]١[ ال1ه إلا إلا لا : عال ررمن : مول الله. رسول سمغت ت قال أيه، عن مالك، أبي وعن —  ١٦
.٢( ال1ه على و>سابه ودمه، ماله، حرم ال1ه، دون مجن يعد بنا وكمر 

•الله«( وحد ر)س لا[)

_-،اإممْ زم - رم في ثثوغ لإ نآ ي خضرة س هجة؛م ض الذلل )ثاب - ٩ 
ولاالجح؛م، أصحاب في فهو ال؛ئنك على م١ت من أن على والدلل للنثترم، الأنةم١ر جواز وسخ 

اثومائل(ثن ذمآء ذللث ثن يقدة 
عندهفوجد ه^، الله رسول جاءه الوفاة طال أبا حضرت لما ت قال حزن(، )بن المسيب )عن( ~~ ١ ٧ 

أسهدكلنه اش، إلا إلا لا : ئل عإ ))يا : الله. رسول ثمال النغ؛رة، بن أيي؛ثه بن و■ءتدالله جهل، أبا 
!؟ مدض ش ١ ط١ل، d َيا : أب أبي ئذ الله زعLJء أئو  JUi<؛. ١^٠ عئد يا لك 
هو; كلنهز ما آتم .، JlLابر عال حتى ، [ ١ ل النماله تلك ي ويمد عليه، مرصها الله. رسول يرل ثلم 
م__انك لأمتثفنن والألخ! ))أما ت اطه. رسول ءمال ١^، إلأ ؤه لأ ت يمول أن وأبى • عيدالمطلب مجتة عز 

نم\و\ث\'محهذو' 'مبأن زالذيذأقو١ _:رناكانشيً _مبخ م ثأزل غثكَ„، ألا لز 
يأبفي — ^١^٠ — الله وأنزل [ ١١٣:زالتوبة ي الجحيم أص،غات أنهز لهز سن نا بند مجن ربى أولي 

<ِ؛\صين' زنوأفز نذ'يثاث 'طيي \ش زلكل ك نذ لأ ر؛نك : S الله لزسول فثال طالب، 
.[ ٥٦: ]القصص 

النمالة،طك في لا[)زسرذان 





٢٩س رص 

شوسوو لنلق ئلت؛ ((، جيل! بن معاذ ))يا ثال؛ ئم ساعة، سار ثم وسعدتلث!، اش رسول تيلق ثلت؛ 
حى»ثإن ت نال إ أغنم ووسوله الله ت ثنت ت نال ،(، ؟ امحاد غلى ش حى ما ثدري ))نل نال؛ إ و-مدنلذ 

لقثي: ثنت ((. أ جيل بن مع١ذ ))^١ : نال ّناعه نان ثإ ((، طا ب؛ ولأ يثدوه أن امحاد غلى اللب 
وزّثولهاقن : ثك : نال ((، ؟ دلاذ نطوا اش؛!١ على امحاد ص ما يدري >)هل ت نال إ وسنديلذ الل؛ رنول 

•]٢[ (< يعيبهم لأ )رأن ت نال أ أغنم 
•غفيرا ت له بمال حنار ]•^5، ا ١ ل 

نثك[لوا„ا: نال ؟ ١^ أنلامحتت ثاك:;اننوواش :]٢[]^ 
نمام—، مر *ي — وقنر بم، ابو معنا الله. رسول حول ثعوذا كنا نال؛ نريره، أبي( )وغذ —  ٢٣
زغ،نمن أول نكنتث إمتا ونزقنا، دوتا، يقلع أن وحشينا غلتا، نأبطأ أظهرئا، ص مذ الله. رسول 

ناما، باتله أجد هل به ت °و'خاشمحار، ليني للامتار؛ حائطا اثنت حتى الله.، رسول أيتغير نام-عت، 
ائطب،تحفز كنا ناحتفرت _، العدول — حارجة بثر من حائط جوف ني يدجل ربيع نايا اجذ، 

((،؟ نمحلذ ))ما ت نال ! الله رسول تا ئعم ت نقلتث ((، ؟ هريره ابو )) ت نمال الله.، رسول غلى ندحلتث 
نأيتثنزغ، من أول نكنتث نفزعنا ذوثا، متطع أن إخشينا ع^ثا، نأبطأت نمنذ، أظهرئا، ين كنت : ثنت، 

نمقه!_ذض 1امئنة„تا : ^١^ هاقا.ذد;'\تيإ إاثقزطكناتثقن١^;، _، 
إإشنَْثثه بها مسشةنا اللأ إلا إله لا أن الحائط هدا وناء من لمت، ننن هاين، ينفمأ ادهب : — نال 

هال1رسول ئعلأ هاثان ت نقلتا ؟ هريرة أبا تا النعلان هاتان ما ت نمال عنو، لقيت، من اول نكان ((، بالحنة 
ننثده بنعنت فزب بال!ثة، نثه ١^١ م1تثةنا ^ ٧١إلا إله لا أن تشهلث لقيت، من : بهنا بفي .؛ 

يوركينبكاء، ،٢^٠؛^، اإ^ه. رمول إلى مجعتا ! هنترْ ا'با ارجع؛١ ت نمال لأستي، نحرزت ؛دم' 
إاح؛تنهع1ن، نححأ : ثنت، ((، ؟ مضْ أبا ))ناللذتا .:!،، ١١ن-ثول لي إمال أئري، ئوغز إإدا غنت، 

امإ غنت ))ثا : اإلٌ رسول له نمال ارجغ. نال؛ لأستي، خرزت صربة ثديي بيذ نصرب به، بعثني باليي 
أننتنهد لقل من بنعلنلذ تر.و'ة' آبا *؛^، ١١وأمي! ١^ بأبي أ الله رسول ^١ نال؛ ((، ؟ نعلتا ما على حنلل؛، 

الن—اصيك—ر أن أختي نإر معل؛ نلأ : نال ((، :ٍ))ثعلم نال ؟ بال؛قة بسره نته به؛ •سما  ٩١لأ؛ثة؛١ 
•>>فحلهم« ت الله. رسول نال ثعنلون، فحلهم غلثها، 

مناد؛((،)رثا : نال — \)؛>ؤ فى نديمه جيل بن وتناد الله.، نبإ أو : نالك بن انس )وغن( — ٢ ٤ 
مع١ذأ((،))؛١ ; نال وسنديك! اقه رسول لبنك ت نال ((، ا معاذ ))ثا نال؛ ا وسعدتك ؛ ٧١رسول لبنك ت نال 

إلاونّث_وله ءناوْ نح1دا أن ائه إلا إله لا أن نتنهد عند مذ ))ما : نال وّتغدتك! اله رسول ثنك نال؛ 



ءسردءيالإطءسلء.٣ 

 JU<■ ؟ فتشتوا اانا،رر بها (ثلأ(تص ا اقه وّثوو يا : ثاو ((، ١^ ض اقنJli  : بهاثأ-؛ص ((، يكلوا ))إدا
.ثمحماموت؛ عند معاد 

—مالك بن عنان أن : حدين ]٢[ الأرصاوي الرمحح بن مخنوذ أن ت ]١[ مهاب ش عن )و( — ٢ ٥ 
االله ومرو يا : ثماو الله. رموو أئهأثى — الأJهنار من وور'\ سهد مثن .، ^ ۶٢١١وهومنأصحاب 

ولمنهم، وبيبيي الذي الوادي ساو الأمطار كان وإذا كو؛ي، اصلي وانا ]٣[ بصري أئكزت ثذ إي 
ت^ ١٠مصلى، ءاتخدْ مصلى ني ثصلي ثاني الله رسوو يا ١^، وددت لهم، ثأصلي منحيهم آتي؛ أن أستطع 

ح—؛نالصديق بم وابو .، الل؛ رسول ثعدا عنان؛ ثال ((، الله ساء إن سائعل )) ت الله. رسول ممال 
انثحب ن )رأيت فال ئإ اثنت، دخل حتى يحلس ثلم له، ثأذئت الله.، رسول ثاستأدن النهار، ارثقع 
نصلىوراءه، ا ممتثآكن، اقه.، رسول ممام اثنت، من ثاحية إلى نأزت' : ثال ((، ؟ بيلذ من اصلي| 

ا-ئنخئى >ثا الدار م مذ رغال ض : فال لت، ءثتاة ض فى زجتاث : س ثم، لإ ركتم، 
ألج إلك : :شض ث^ال ؟ ]٤[ الذ:ئذن تذ ^ أئذ : مم قائل ثئال غدد، مو رخال امحت في 

وجهبدلك يريد الله إلا إله لا ثال؛ ثد راه الأ دلك له مل لا )ر ; الله. رسول ممال ورسوله، الله يحب 
اللهرسول ممال ث ثال ل1ننافنيأ، وئصيحته وجهه رى ثإثمنا : ثال أغ1لم، ورسوله الله : ثالوا ثال؛ ((، ؟ الله 
.]٥[ الله(( ول-ئة بدلك ثقغى ١ئه إلا ة لآلأ مذ؛١^ ١إنار على خمأ؛ ثد الله ثإف ١) :. 

.لآالمحي،غذأ
•ثحدلمي[ ت محمود ثال ذارثا، في ذلو من الله. وسول محها محه لأعمل إر ت زثال ]٢[ 

•]ّآابمضي(
.سث[ أصابه أثه ودوا ،، iJiUظه دعا أئه ودوا : لل[لإال 
ش.رسول أظن ما ; ممال الأئصاري، ايوب أبو فيهم ٥^١ الحدج بهيا ئحدت : محمود لْ[لإال 

دثك—؛؛را _؛؛1 مج،ت؛لته، ; ؛ ؛lJأّنأله، أن عتات؛ نج،ت؛لى ئحلمت؛ن : ثال ثنت، م١ ثال 
.ةمت اول حدئنيه كنا ثحدثنيه الحديثا، هدا عن ثنألته جئه، إلى نحلمت ثومه، وهو؛مام بصره، يهب 

.قا،نمذاقاغأنلأيختنلأثقت[ض الأ.تن أن زى ورن و<ض' ذلك ثني ق لإ : ال؛مي ثال 
وإنئومنن، فهو رسولأ وبنحمد. دينا، و»الإّنلأم نبا، زءس؛١^، من أن على  ١٠٢^)ثاب — ١ ١ 

١^١؛^(ال٠ع١صئ ازئكب 
باللهرصي؛ من • الإيماو طنم ))داق، • يمول الله. رسول سعع انه ت عندالنطلب ين العباس عن —  ٢٦



٣١س ا-س 

.(( رمولأ وبنحثد دينا، وبالإسلام ربا، 
الإممان(من وكونه الحياء، وسيلة وأدناها، وأسلها الإيمان ذنب غذي نيان )ثاب — ١ ٢ 

ستة،— وسون بضع أو — وسبمون بضع ))الإيمان ت الله. رسول نال ت نال هميرْ، أ؛ي ض — ٢ ٧ 
.(( الإيمان س فته والماء الزيق' ض الأدى أناطه وأليافا الله' ألا إله لا نول؛ نأئظها 
((.الإ-بماو س الماء ر) ت ممال الماء، ني أحاه يعظ رجلا ه الن؛ي سعع • أبيه ض سال؛، ض )و( —  ٢٨
فط؛تاض، ت ض 3ذثا ثا، في محن ثن ض 'كاءئد نال:قاذة، )أبي( ض -)6 ٢٩

ضش' «، > كلن ^١؛ ٠١: >كلن_ثال:يذلَ ,>التاق : S (ش 3.نول قال : نال .ف°ي 
:ال ن. صن؛1 ومنه لله، وونارا سكنه منن أن — أو١^^!؛ — الكتب بض نج، لنحي إثا كعب؛ ابن 

ادنأعت قال ؟ فيه وثعارض اش. رسول ض احديلذ ارانج( ألا • ونال عناه، احمرتا حتى عمان نعضب 
اله إُا ئجند أبا يا منا إثم، ت فيه مول زلنا نما ت نال عمران، ثعضب بشير، ثاعاد ت نال الحديث، •ىن'\ف 

•به بأس 
الإسلام(أوصاف جامع )ثاب — ١ ٣ 

1عنأّنال لأ لإلأ الإسلأم نج، لي نل أ الل رسول يا ت نلت ت نال الثسي' عبدالله س سماذ، ض — ٣ ٠ 
ناستقلم((.بالله، أمنتن ت ررنل ت نال ]١[، بعدلث أحدا 

•لاا)محلأ(
أسل(أموره وأي الإسلام ئماضل بجان )ناب — ١ ٤ 

الطعام،))ثهلعم : نال ؟ تص الإسلام أي ت الله. رسول سأل رحلا أن ت عمرو س عتدالله ص —  ٣١
بج؛هلمضشمكُشلإمم.^

سثم : ث١ل ؟ > النيين زنولاةه0:أي نأل ن:ئلأ أن( : )زئئ -  ٣٢
,ويده(( لسانه 

•ويده(( لنانه مجن المسلمون نلم من >رالمسلم ت يقول السي.ل سمعت I )نال( جابر، عن )وآ  ٣٣
حانونالنسبي' ))_ • ؛١١، ؟ أنصل الإحلأم اي أ ؛ ٧١رسول يا ت ننتث •' نال مونى، ابي وض —  ٣٤

٠ويده(( لنانه من 

الإيمان(حلاوه وجذ يهن اصض من خصال محان )باب — ١ ٠ 

ورسولهالله كان مذ : الإيمان حلاوة بهذ وجد فيه كن مذ )رثلاث نال؛ النم. ض أس، عن —  ٣٥



سلمالإطء معيي ممر  ٣٢

منهالله أمده أن بند الكمر ني يعود أن ^٥ وأن لله، إلا يحبه لا المء يحب وأن سواهما، مما أحب؛ته 
.(( الناو في يةذذِ، أن انلإ، كنا ]١[ 

•((( تحن؛>ب، أو يهوديا ))_أل.زيغ ]١[) 
وإطلاقأجمع؛ذ، والناس والوالد والولد الأهل من أكئر الله. رسول محبة وجوب )باب — ١ ٦ 

انمصه(هدم يحثه لز نن على الإيمان غيم 
ولده،س إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ))لا الله وسول ناو : ثاو مالك، من اض ض —  ٣٦
.(( اجنعئ والناس ووالده، 

الحر(من لثمه يحج، ما الننلم لأخيه يحب أن الإيمان خصال محن أن غلى الدليل )ناب —  ١٧
Iنال أو — لحارْ بمب حقي عبد، يؤمن لا أ بيده نفسي ))واليتم، ت نال الثبي. غن انس، غن —  ٣٧

,(( لننمحه يحب ما — لأخيه 
الجار(إيذاء لحرم بجان )ثاب — ١ ٨ 

•بوائمه« جاره يامن لا من ال؛ةه يدحل لا )) ت نال الله. رسول أن ت هممْ أبي غن —  ٣٨
محنكله ذللذ وكون الحر، غن إلأ الصنت، ولزوم والهئئم،، الجار، إكرام على الحث )ناب — ١ ٩ 

الإيمان(

أوزا حئنثئل الأخر والثوم بالله ريومن كان، ))_ :نال 0 الله رسول غن همترْ، أيي غن —  ٣٩
نثكرمالأتم واليوم بالله يؤمن كاف ومن ]١[، جارة نتكرم الأخر والوم بالله يؤمن كاف ومن تصنت، 

((صفه 

•( جاره« إلى ر)نتحسن )رإلأيوذيجارْ((() ]١[) 
Sض رنول ثكنز جن مثاي وأث>ذ ص نمنن : ن١ل أنت : ذن:ي غذأيي )ز( - ٤ ٠ 
؟—ه ٧١رسول يا جالزئه وما ت نالوا ((، جائزثه صفه نتكرم الآ•حر واتوم بالله يرمن ضح' ))من ت ]١[ نمال 
يرمنكان ))من ت ونال ]٢[، غليه(( صندنة نهو ذلك وراء كان نما ايام، ئلائه والصباص وتقه، ))يومه نال؛ 
.„ تش أن >ا ق الآ:ٍر زاتنم بائه 

•أ « جارْ إلى نتشن الأخر واتوم بالله يوص كاف )رش ل١ال 
؟يوننه وكيف، أ الله رسول نا ت نالوا {(، يوننه حتى أخيه عند بميم أن مسلم لزحل بمحل ولا )) ز ]٢[ 

•ا (( به بقربه له ّم(ء ولا خدم بميم >) • نال 



٣١٢ا_فط،بم.الإيمان 

الأموأن ونمص، نزيد الإبمان وأن الإبمان، ثن الئئكر ض اقهي كون بجان )ثاب — ٢ ٠

رئل|لتبم ممام مروان، ت الحثلأة مل انثيد يوم بالحقة بدا من أول ; ثال شهاب، بن طارق ض — ٤ ١ 
نمت؛ فه ما ثصى ممد هذا أم١ ; نثيد ابو ممال هنانلق، ^١ ئرلث ُد ت ممال ؛، ijaitiمل؛الصلاة ؛ ممال 

لممبه،يتطع نز نإن لمل1انه، نستطع نز ثإن بنده، ثث،ضْ ا تنكت منكز رأى ))من ت يقوو الله. رسول 
.(( الإيمان أصنف ودللذ 

امةفي الله بفن يمأ مذ ))ما : يال اش. رسوو أن ت محنود بن عيش عن رافع، أبي عذ )و( —  ٤٢
ظوفبندهز من يقمن إثها ثر بأمره، ويهتدون بنثته يأحذون واصحاب حواريون امته مذ له كان إلا ملي 

مومذ،ثهو بلتانه جاهدهلم ومن مزمذ، ثهو نده جاهدهز ثمن يزمرون، لأ ما وبمنلون بمنلون لأ ما يمولون 
ئذعيش نحدت : زاذع ابو د١ل ((، حنذل فه الإيمان ثذ دللذ وراء ولئئ نوثذ، ثهو يملخ جاهدهم ومذ 
ثنث__ان منثايطنمت ينوذه، عنت بذ عدض ثا1ّتثني؛لته بمناْ، ثنزل مسعود، ١^؛؛ ممدم علمأ، ثأيكزه عنت 

غنت.\,و' خفن َذا نئدنجه غذ نننود ا;ذ ناك شثا 
فيه(الننن أفل ورجحان فيه، الإبمان أفل ثماضل )ناب — ٢ ١ 

النسوةوإن ههثا، الإيمان إن الأ )ر ٠ فقال اليمن، ثحو بيده الثيي اثار I فال مصعود، ايي عن ٤ ٣ 
.ومجخنر(( ربينة ني الشيطان؛ ثرنا بمللع •حيث، الإبل ادئاب اصول عد الميادين ني الملوب وغلظ 

يمان،الإيمان اكذْ، انق نز اليمن، أهل ))جاء تالله. رسوو ثاو ت ثاو هريرْ، أبي عذ )و( ~  ٤٤٠
.يمانيه(( والحكعه يمان، والققه 

أنلفي والحنلأء واشحت النشرق،، نحو ١^^ راس )) ت]١[ ثال الله. رصول أن ت )وعه( — ٤ ٥ 
الثم„.لمآ[فيأذل كيذأذلمح،َتاص 

.))الإيمانيمان،والحكمهيماذة(([]١[] 

•»والودار«ا لآال
والإيمانائمشرق،، في والحماء الئلوب ررغالظ ت اش. رسول ثال ت عداش)ثال، بن جابر وغذ ~~ ٤ ٦ 

■نجمسب.. 



سلءالإطء سيئ محمر ٣ ٤

ادثلأمإفثاء وأن الإممان، ثن \ذثو؛ويارأ شمه وأن اثنوثغون، إلأ ال؛ئ4 يذخنر لا أكه بجان )ثاب — ٢ ٢ 
لحصولها(سب 

حثيثوئوا ولا ئوعنوا، حتى العنه ثدتظون »لأ ؛ ا ١ ل . الله رموو ناو ؛ ناو رثرة، أبي ض —  ٤٧
.(( ينكز ١^٢ أنئوا : نعثنوه ^١ >؛مء عز لائمخأ أولأ لحابوا، 

•[ بيده« ئيي ))والذي لا[ل 
الثميحئ،الديذ أن بجان )ناب — ٢ ٣ 

؛،زلكا؛ررلله، : ناو ؟ لنئ : (٠، اقصيحه )رالديذ : ناو اي. أن : الداري تمم عن —  ٤٨
.(( وعائهم العسلص، ولأتمه ولرموله، 

لكلوالنصح الركاة، وإياء الصلاة، إنام ]١[ على الله. رمرو بايت : ناو جرير، عن )و( — ٤ ٩ 
نم.

.[ (( اّتلت بنا » : نلقني والطاعة الثنع اعلى [ ١] 
كماله(ثقي على!رادة المثاثس؛المشبه عن ومميه الإبمان؛ال٠ع١صي، شنان بجان )ثاب — ٢ ٤ 
ميىَبولا نؤس، ونو ينام مذ الرا؛ي يز؛ي لا )ر : ناو S الله رنوو أل : زن،' عذ)أبي( —  ٠٠
•٢[ ، ١ ل خمس« ونو يشربها حئذ النم يشرب ولا موس، ونو بمرئ مذ المثارئ 
•ا ونونؤس« يقهبها مذ أبصارنم بها اثاس!لي؛ يرنع ترف دان يهة يقهب »ولا ل ]١[ 

•))والتوبهممرصهس(([ ]٢[] 
١لمئ١فق(خْتال محان )ثاب —- ٢٠

ومذحالصا، ثافما كان به كن من ))أريع تالله. رّوو ناو ت نال عنرو، مى عتدالله عذ —  ٥١
وإذاعدن، عاهد وإدا كدب، حدث إد١ : دعها محي ماق مذ ]١[ حله يه كان منهن ]١[ خله يه كان 

.(( نحن خاصم وإذا أخف، وعد 
.))خصله(((لا[)

حدتإدا : ]١[ _ه ُآلالتابق علامات ))مذ : 0 الله رنول نال : نال ئريره، زر )و( —  ٥٢
.(( حان اوتمذ وإذا اخف، وعد وإذا كدت، 

•[ ثلم« انه ورعم وصلتم، صام ))وإن ]ا[ل 



٣٠ا_فواءبمس 

كافت(U : النحلم لأخيب فاو س )ممان حاو تان )ثاب — ٢ ٦
ابهاء بثني كار، يا : لأ-؛ب ثاو ارئ ))أينا : اش. ثاو : )ثال( عم، ابن عن —  ٥٣
.علي؛(( رجعت، وإلا ثال كنا كان إن ؛ أحيننا

بمنم(وم أمحه ص يغب س ^١، حال محان )ثاب —  ٢٧
كم،إلا يقنه ونو أيه لمر ادعى وجل س »لئس •' يمول الله. وصول ّنمع أئه ت در أي ض — ٥ ٤ 
ولص—ه الل عدو ت عاو أو بامحمر رجلأ دعا ومن ١^، من مقعده وكوأ ثنا، ثلص له لص ما ادعى ومن 

.إلآخانه„ كدللذ 
ثهدأمح؛ ض رغب مس ابالكم، ض رثوا ))لأ : ثال 0 الله رسول إن ت ززة )أبي( ض )6 —  ٥٠

•(( كر 

إيي؟ صنئز ١لدي هد١ ما : له ثمنت بكنْ، أبا لقيت زَياد ام  ill : Jliعثنال، أبي عن رو( —  ٥٦
الإسلامني أبا ادعى ))من : مول ونو الله. رسول ثى سمعأدئاي ت يقول وثاص أبي بن سند سمنت 

.. ١^٠ رسول من سمقه وأئا : بكنْ أُبو ممال ((، او'\أ ~عث؛ ثالئه أبيه ثن أثه أبيه ثن 
كم(وقتاله لنوئ النأنلم مثاب : اقمأ. فول يان رناب س  ٢٨

الني>)سناب : 0 الله نال : ثال ننئود، ثن همدالله ض وانل، أبي عن زند، عن —  ٥٧
.(( كم وقاله مثوى، 

Jli  م : ثآل الله.؟ ن-ثول ص َينويه غبمااله س نمتثة أك : لأبي :َةك زند.
بمض(رقاب بمتفم يضرب كئارا يندي رجغوا لا : القي. قول متى بجان )ناب — ٢ ٩ 

وارجع))لا ت نال ئم الناس«، ))استمت الوداع؛ ححة ني امحي. لي نال ت نال جرير' ص —  ٥٨
.(( بعض رناب بنصكم يصرب كمارا بندي 
—زئنفم' ت نال أو — ))ويحكم ت الوداع ححة ني نال انه النبمأ. عن عمن، بن عتدالله وعن — ه ٩ 

.(( بنضن رناب بنصكم يصرب كمارا بندى ثتجعوا لأ 
واثتاحة(الثنسا في الطغن على ال^ممر انم إطلاق رناب — ٣ ٠ 

اثنب،في الطنن : كم _ هنا اقاس في ))اثنتان : الله. رسول نال ت نال هريرْ، أبي عن —  ٦٠
,(( الثت عنى واان؛احة 



سلءالإطء لي؛ ممر  ٣٦

كارا(١^ ١'^ تبة )ثاب — ٣ ١ 
مواليهمن ابى عند ررآبنا : موو نمنه أثه ت جرير ض الثنمأ، عن عندالرحنن، س منصور ص —  ٦١

•إي« يزمع حتى ]١[ كمر نمد 
.ب1فيمةههنا عني ُينوَى أف 1كنْ زلجي .، ١^ عن وأي' وش ُد : تصوت و يا 

.((( ،^ ٧١منه برك ))ممد ]١[) 
,(( صلاه له مل  'زالعند اس ؛ذا )) : محال النبإ. عن عتدش، بن جرير ض )و( — ٦ ٢ 

يامء( ١٣: م كمر  dC)ناب —  ٣٢
ثماءالإُر في بالحديتة الصتح صلاه الله. رمول بنا صلى ت نال الغهني، خالد بن زيد ض —  ٦٣
ورسولهالله ت ئالوا ((، ؟ ربكم قال ماذا اا-رون )رمل ت ممال الثاس، على اثل ائصرن، ثلما الليل، مذ كان 

دللذنوزحمته، ش بمصل مطرنا ت نال مذ نأما وكام؛ بي مؤمن عنائي مذ أصح ت »ناو ت ثاو أ أعلم 
.مومذ؛١١٤^؛(( بي، كافر ثدللذ وكدا، ٢^٠١، بنوء مطرنا : نال مذ وأما ^،، ؛١٣"^١^ بي، مومذ 

انمتتن١ ; ن١ل نمحز؟ نانال إلى ثززا^\وا' : ش. زّثول نال : نال هزيزْ، عذ)أبي( )و( —  ٦٤
•وبالكواكب« الكواكب : بمولوف ]١[ كافريذ بها تهم نريى أصح إلا نغنة مذ عنائي على 

.))ملشامحث«الاال
فتاكرالثاس مذ ))أصح ؛ امحي. نماو اليأ. عهد على الناس مطز ت ناو عباس، ابن و)عن( — ٦ ٥ 

;الأJة هذه ثنزلت ; ناو ((، وكدا كدا مء صنذى لمد : .كهز ونال الله، زحمة هدْ ت نالوا كانت؛ ومنهم 
•[ ٨٢—  ٧٠ت رالواثعة ي ثكدبون ان^iلم رزنئز وئحعلون ر ; بلغ حتى ك اوأنوم بمواثع ائسإ لأ نر 

ؤبمهنهءإزغلاماته، الإبم١ن مذ — غئهز الله زضذ — وغيأ الأمتار حب أن على الدليل )ناب —  ٣٣
اقماق(غلامان من 

.النماق« اية ^,^، اية الأمنار ))حب : نال ١^ : . ١^ عن أنس، عذ -  ٦٦
إلاينغصهم ولا م—ومذ، إلا بمحبهم ))لأ : — الأنمنار في — نآل أنه اإن؛إ. عن ، التناء وعن —  ٦٧
.(٠  ٠٧١ابثضنه أبنهنهم ومذ الله، احته اجهم مذ نافى، 

الأخر«•والنوم بالله يومئ زجل الأمناز يثغصذ ١)لأ :نال 0 الله ز-ثوو أف ت هزيزْ أبي عذ )و( —  ٦٨
•الأخر(( والنوم بالله يزمذ زجل الأمتان ينغصذ لأ الله زسول ناو نال: نثيد، أبي عذ )د( — ٦ ٩ 
إلأبمحبتي لأ أف إلذ الأم. النم لنهي إثه الئننه وبزا الحبه نلذ والدي ؛ )نال( علذ، عذ )و( — ٧ ٠ 



٣٧ا_صس 

قافي.1لآ تغصني ولا نومن، 
ككمرالقمر؛اش عتر على ^ ٠٥١لمظ إطلاق وبيان الطاعات، بممص الإممان شتان تنان رناب - ٣٤

واإ|ءهوق(اثن٠ة 

وأكئتلنصدس \ش\أ منثتن ررَيا اش.أثهداو:رنوو عن ، ٢١١عم بن عتدش ض —  ٧١
•(( النار أوأهل م الانغفاز، 
.؟ ال^ار أوم ١^ ,؛نوو  i; liءَنا فزلة: بمذ \ز'\1 _• 

•(( مئكل لب لذي أعلب ودين عمل ئانمتات من رابمت، وما ١لعشبر، وثكهمن اللس، ))ئون ت ثاو 
ثنيوراتض امثشهادة ; النمل مصان ))أما ت ثال ؟ والدين النمل مصان وما أ اش رمول يا ت قانتآ 

•(( الدين مصان ثهدا رمصان، يي ومطر يصلي، ما التالي وثمنكث النمل، مصان ثهدا رجل' ثهادْ 
الصلاة(رلة نن على امحمر ١-^ وطلاق تان )ناب —  ٣٥

تكيالشثطان اتزل ثنحد الثحاوْ آدم اثن \ 'زرر|دا : 0 اش نّثول ثال : ثال مترْ، أس عن —  ٧٢
.(( النار ثلل بت  13بالحري وارت ١^٠، ثله متحد يالسحود آدم ابن أر ]١[ ويلت يا ; مول 

•لاا)ياوتج(
يرلأوالغم—ر الثزك ومحن الرجل محن ))إن ؛ يمول امحي. سمنت، ت )فال( جابر' عن )و( —  ٧٣
.الصلاة(( 

الأغن١ل(أمحل __ ممالى — الإبمان.الله كزن  dQناب —  ٣٦
:ثآل ((، ]١[ ه „زنان :  Jli؟ أنمر ١^؟^ أي : S ش ننول ثر :  3liم;نة، _  ٧٤

•نبرور« ))حج • قال ؟ مادا يم • قال (<، الله ّجيل نج( ))المهاد • ثال ؟ مادا لم 
•))ورسوله(([ لا[ل
والمهادبالله، ))الأيمان ت ثال ؟ أنمل الأعمال أي ا الله رسول يا ت ثلت : قال در، عنابي( )و( —  ٧٥

ثإنت ئثت : فال ثمنا«، وأوها أهلها، عند ر)أمنها : ثال ؟ أنمر أي : ثنت : نال ((، ّنبينه ني 
.لأ-؛مقا« متع او محنانعا، سين )) نال؛ ؟ ائنل لم 

انإيهاس النعن •دك' )رتكم< : نال ؟ النعل عن'يغض صنت إن أرأيت ! ؛ ٧١رسول يا : ثنت : نال 
٠(( ملق عنى عئلذ صاوثة 

-(( صر ابن حديث رر-ءثل •' وقال —، متهما اف رصم — مريرة وأني، الخيري، سعيد اي حديث من — عب — مسلم الإمام رواء و١ 



سلءالإطء سري ءصرِ  ٣٨

>رالْئلأة:  ji]١[ ؟ ٢ ض أي : S ض زنوو ع ;  Jliننثود، مدش ض )0 -  ٧٦
الله«،سبيل ني ))الحه١د :^3 ؟ أي م : ئلت :  Jli((، وص ))بث ;  Jli؟ أي ثإ : ظن :  Jliلونها«، 

.^١، ه \و'ء' ألأ' أميدة ئ رث 
.محبمك()أط؛نىاش(

بمدة(أغظمه1 وتأن الدئوب، أقح \ذثنب كون رنأب —  ٣٧
u؛lش م )رأن :  Jli؟ ؛ Llعئد أئز م أي 0: ش زنوو نأك :  Jliض -  ٧٧

أفنح1ءه زلدلث متو أف )رتإ ;  Jli؟ أي ثر : ثلت :  Jliلعظ-إ، ذللث ؛ن : له ثك :  Jli((، ظاق وهز 
.ر١[ جارل-(( حبله ئزانئ أن ))نم ت Jli؟ أي ثم ت ئلت ت  Jliمنلذ«، يطعم 
 [ ١ ][Jjjli  التياثمس بمظون ولا آحز إلاها الله مخ يدعون لا والدين ؤ ت ثصدضا — وجو عر — الله
.[ ٦٨: زالمرقان ك[ أو1مjij  1دللذ بمعو ومن يزنون ولا بالحي ألآ الله حن؛ 

وأؤوض(المحائر ت1ن )ياب .  ٣٨
—ئلاظ — (( ؟ الكنأتر بأكتر اهثكز )رألأ ;  Jliiالله.، زنوو عند 'ق :  Jliبمكنْ، أبي )عن( —  ٧٨

نفس،متكئ الله. رموو ولكن ((، — الزور iوJ —أو الرور وقيادة الوالدين، وعفوئ بالله، ))الإمتزالث 
.نكت لته : ئك محي يكترهأ راو نما 

زذونض، زم ^١^، 
 Jالرو »•

!اللهرصوو يأ ت بل ((، المويمات السع ررامحتبوا ت ثاو الله. رموو أن ت هريره ابي عن رو( ^ ٨ ٠ 
الربا'وأم امحم، ناو وأم بالحي، إلا الله حرم التي الشن وقش والسحر، بالله، ))الشزلأ ت Jli؟ فن وما 

.(( المومنات ال،ئاءلأت المحمتات وندنث الرحف، يوم واقولي 
((،والدلإ الرجو قتم الكبائر ))من تالله.ilJ زنوو أن ت العاص بن عمرو بن همدالله عن )و( —  ٨١

l^li  : ؟ زالدًيه >نو 'يشخ زض أ 1^ رحوو َياJli  : ،نأئنا ويمئ، محنا >فو ي 'ينا ))ننز
٢٠( انه فيسسسا 

وبجانه(الكتر يخرم ناب —  ٣٩
بمن،س >ذو ثة  JliLممه ني أخد اقاز ;دلخو ),لا : S الله زحوو  Jli : Jliفداش، ص —  ٨٢

به.ورفنا عليه، إيتاء ت أي ( ١ ) 





سلءالإطء سيئ محمر ٤ •

0،لهمأ ذللث، من مسي في م»غ ]٤[ ثطنقت ]٣[، الأه إلا إله لأ : ساو ]٢[ زجلا ]١[ ثأذزكت 
مىا خونقالها إينا ا ش ونوو :^١ ثنت : قاو ((، ؟ وق1ته اقه إلا إله لا : ))٢^ :ش. رنوو مماو 

أشتأني ثنشت خى ظمأ يكتتنا  Jijإنا ((، لأ أم أقالها ثننز محي قلمه عن فمقت ))أقلا : إاJ \ذكي.( 
رجل؛قال ض؛' — اسامه بمني — الئطئن ذو يقله حتى مسلمنا اقل لا ا والله وائا ت سند قثال ت قال يومتمذ، 

قد: نني إئاJ [ ٣٩: ]الأنفال ؟ < للمه لكئ \ش' زيكون فئ ثكوف لأ نى زقاتلونز ر : اللن ل مبم 
نتنة.ثكون حتى ماتلوا أن ثريدون واصحابالذ وات فتة، ئون لا حتى إاثأنا 

•س ورجل ]ا[إأئل 
 ،^[]y[ عئناْاثأث١.

.الأثهنارياعنه زنكم ]٣[ 
.]أالإنم،خمثقتأ

فزنن نلأنة ثن غم إلى ئ  'ضغدال1ه ثل ئدت أن م: ثن ٍءان ض )ز( -  ٨٨
جندبجاء اجتمنو١ قلمنا إليهم، رنولأ ثنث احديهم، حتى منإحواذلئ، منا لي اجمع ت ممال الزبير، ابن 

حسنإلته الحديث دار نلئا الحديث، دار حتى به، كنتمثحدون بنا ثحدئوا ت ممال اصفر، برنس وعليه 
مىا بثد بنالله. رسول إن محكم، عن احيركم أن اريد ولا اتثكم إثي ت ممال رأسه، عن اثزس 

ثنرجل إلى بمصي أن ساء إذا النشركان من رجل قكان الثموا وإثهم النشرين، من قوم إلى اكلمان 
اقلثرثي، بن انامة آقه ثحدث وكنا ت قال عملته، قصد الن1لعان من رجلا وإن ممثله، له قصد الصلمان 

نحنأح؛_نه حتى إ(حثنْ، نتأله، اانبمأ.، إلى ائتش؛ت إحاء قمثله، ^، إلا إله لا : قال اثنت علته نقع 
لوققاإنيان، »ي اوجع إ الله زسول يا : قال «، ؟ ققلقه ))لم ت ممال نتأله، نوعاه، صنع، كتفن الرجل 
اللهرسول ذل • الله إلا إله لا ذل؛ الثتفا نأى قلمنا علته، حملت وإم مرا، له وسني • وفلأثا فلأنا، 

االله ن-ثول يا : ذل ((، ؟ النتانة يزم ذذ إدا اللن إلا إلا بلا متع ))قكثفن : ذل نمز. : ذل «، ؟ ))أقثلثن 
انعلى يزيده لا قحنل ت ذل ((، ؟ المنانة يوم جاءت إدا الله إلا إلا بلا متع وكتفت )) ; ذل لي. امت؛ئفت 

((.؟ المتانة يوم جاءيتأ إذا الثه إلا إلا بلا منع ))كتفأ ت يقول 
^١(شى ١^ ملاائمأ0:سظها ذب -  ٤٢

م.قم ص ظث١ م >ءش : ^ 0 امحيء أن : لمنن  ٨٩
•(< ثنا قلص الملاح علينا حنل ))نن ت ذل 0 اهمأ عن ميستم،، أبي، ض )و( — ٩ ٠ 







٤٣الإيمام ا_غواربم 

ماوثنثا ياقتاوا، لإذ مانمي ش. رنوو أن : الئاعدي نني بن نهو عن )و( —  ١٠٢
لهميدغ لأ وجو، الله. ونول أصحاب وفي ولى الآ-مو0 ومال حمنكره، ؛لى الله. رنول 
))ام—ا؛ الله. رمول ثمال فلأن، أجزا كما احد، اليوم ثنا أجزا ما • ثمالوا بسيفه، يضربها ابنها إلا ثاذة 

وإداه، منوءفّا وثم كلما تنه إع؛مج ; ثال إ ابدا صاحبه انا ت الموم ثن وجل ثمال ا (( الثار اهل ثن إثه 
وذبابهبالأرض، نتغه ئصل توصع العون، ثاسعحل ذديدا، جو'-، الرجل ٠ُمح • ُال معه، احرغ أحرغ 

الله!رسول أيلذ انهي ؛ ممال الله. رصول إلى الرجل ئخرج ثمنه، ثقل حيفه، على ثحانل نم ثديه، ين 
مأن! ثقك: ذللذ، الثا-ن ثأظم الثار، س؛ذل أنت :  iImذوذ الذي >خل :  Jli<, ؟ ذالأ رَت „ : !١^ 
صويثاب—ه بالأرض، حيفه ثصل ثوصع الموت ثاحتنحل قددا، جر'■، جرح حى طلبه ني إام-غت به، 

فيماالحنة، أهل عنل لينعل الرجل إن » • دباك مّذ الأب. رّول ثمال أ ثفنه نمثل عليه، ثحامل لم ثدييه، 
•الئة(( أهل ثى وهو بناس، ندو بنا الثار، أهل عنل بيعنل الرجل وإن اثار، أهل ثى وهو بفاس' ندو 

نهماائثزغ آدئه ثلثا ئرحة، به خرحئ ثبلكم، كان ثس رجلا إن : )ثال( الحسن، )وعن( —  ١٠٣
إالن_سحد ى إلثده مد تم الئه، عثه •>ومن' قد نمحز: ثآل مات، محي الدم ترiأ وو؟° قكأها، كناثته ثن 

,المنحد ^١ في . ؛ ٧٧١رسول عن جندت، الحديث، بهيا حدثني لمد إ والاه إي : ممال 
النوثغون(إلا ١^ يدخل لأ وأثن اثئلول ثحوم غلظ )ناب — ٤ ٨ 

ثلان: ممالو١ الثبإ. ٥^١^؛ ثن م أثل حيم، نوم كان لعا : ثال الأ؛دطاب، بن عمن )عن( —  ١٠٤
هرايتإُي أ كلأ رر : الله. رسول ممال نهيي، فلأن : ممائوا رجل، على مروا حتى ا نهيي فلأن إ نهيي 

:الثاس في ثناد ادهب الخطاب! ابن نا )) : ه اإ1ه رسول ثال ثم ((، عناءة — او — علها رئة في النار في 
النوثنول.إلأ \ذه ثدحل لا إثه ألأ : ثاذت ث،؛مجتت : ثال ((، النوثنول ؛لأ ١^٠ ندحل لأ أثه 

ولأ1، 1^م ض م قح ض، ق S ي نغ >ثا :  Jliننثنة، غذأيي )ز( -  ١٠٥
ثنرجل له وهبه له، عبد الله. رسول ومع الوادتم،، إلى ائطلمنا تم واقاب، والط٠نام، اإع^اغ، عنمنا ورفا، 
رثيزظ، مدزنولالأههئَفل النادي، زثثا ئ بمي ثل زيد ثل : ُيدني ^، 
نفسوالذي كلأ )) : اقه. رسول ثال إ الله رسول يا الشهاذْ له هنيئا : ممثا حتفه، فيه ثكان بنهم 
ممزع: ثال ((، اثع٠اسم نمنها لم حيبر، ثوم العثابم ثن أخدها ثارا، عليه لتلتهب ١^٠!!* ون ! يدهمحئد 
:الله. رسول ممال خسر، ثوم اصنت الله! رسول يا : ممال —، سراكص او — رجل؛برام ثناء الثاص، 

ثار«•ص أذ ثار س رالث ش» 









٤٧ا_فئبس 

ئنلت.ئد : ئاو [ ٢٨٦: ]الغرة 
سمت(لز إذا واكئواطر؛الملب النمس حديث عن الله تجاوز )باب —  ٠٨

لمما أمنها، y حدت نا لاقي تحاور الله ))!ن : ش. ز-ثوو ئاو : ئاو مضْ، أبي ض — ١ ١ ٧ 
.به(( يعناارا أو تكأموا 

ئكثب(لم بمكة هم وإذا كتنتأ إخسة ١^ هأ؛ إذا )ناب -— ٠٩
بأنعبدي ثحدث إذا : — وجل عز — الله محال >) ش.:رنول ئاو ; ئال مترْ، )أبي( ض — ١ ١ ٨ 
يننلبأن ثحدث وإدا أقالها، يعشر أ'محها نأد١ عملها نإذا ينمل، P ما حنئة له أ'محها ثأثا حسنة، ينمل 
: ٠٠: . ؛ ٧١ننول زئال ، ٠٠بمثلها له أ'محها نآئا عملها نإدا ينملها، لم ما له أغفتها ثأثا ثه، 

هنا'محوها'لء٠لها ثإل انكوْ، : ممال — أبمنت؛ وم — نقه َيننل أ0 يريد عدلأ دالث أ زب : النلافه 
أخذكماطحن ر)إدا ؛ الله. رسول ونال • جراي« مذ ثركها 1دما خنثة، له ناكقوها ركها وإن بمثلها، 

خىبمثلها ئكب ينملها نية وكل صنف، نتعما؛ ولى ١قالها، بنشر ئكب ينعلها حننة نقل إسلامه، 

همومذ حننه، له كنت ينملها نلم بحسنة ^ مذ  ٠٠: . ٥٧١رسول نال : نال )وعنه(، — ١ ١ ٩ 
اعملهوإن ئكب، لم يننiه١، نلمز بخثة مم ومن صنف، سيعا'؛ ؛لى ءتت١، له كنت نعملها بحننة 

إن)ر ال؛ ن—، وثنالى تارلأ — ربه عذ يزوي، منا 0 الله رنول عذ هماس، ابن عن )و( — ١ ز * '
زإفكانة، ط عثدئ ١^ ^١ قز;،^١ يخنئة نأ نذ ذلك، ص نإ ز١قات،' اكات، َف ١^ 
وإنثةرة، 'ّكااصعاف إلى صعق مسصمائة إلى حسثات، عشر عئده — وجل عز الله كتمها فع4الها بها خم 
.]١[ ((واحدْ حية اقه كثه١ إنملها نإ؛^١ وإن كاماه، حننه عندة الله كثها يننلها فأ بنية نإ 

.غاالأ«ا\إ ض،}لآ'هلئضاذه أزننانا ]١[]'>> 
وجدها(من موله وما ١لإفان في الونوس4 تان )ناب _ ٦ ٠ 

اظميتعأئصناماإJانحدني : ننغوه . ١^ rناءرا«ذمجذاصحاب : نال هنينْ، عذأبي —  ١٢١
.(( الأيمان صريح دال- » • نال • ثنم • نالوا «، ؟ ْ وجديو وند )) ت نال به، يتكلم أن احدئا 
.(( الأيمان مخمن تللذ » نال؛ الونونة، عن النئ. نل : نال عدال1ه، عذ )رَ( ١ ٢ ٢ 

ندابمال؛ ذ بمناءلون، الناص يزال ررلا : ش. رخول نال : نال مترْ، عذأبي )و( - - ١  ٢١٠
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.]٢[ ]١[,, ئ؛1)1، : قم ظ، ذس س ض ٢ خ م ض  ٥١طق 

ممأبمآشضو'ه:تنشلأآبمايأم، هم'إثإائ ,, ]٢[) 
.( (( وتقه يائه، ئثشد دللذ، 
 i الأمم !ن >, ائت_مزفو_:ناو:ئو ائه.، ننول ص نالأك، ئن أض ض )؛( ؛ ١ ٢

,(( ؟ ١^ حلى ءمرْ الح1يى، طى ائه هدا ؛ يقولواحتى "؛،؛-١، ماكدا م، ت بمو^ون يزالون 
فاجرة؛النار(يم؛ن نسلم حى اقطع نن وعيد )ثاب — ٦ ١ 

لهالله اوجب فقد مسلم؛يمينه، امرئ حى اقتي ررُن • قال هقد الله رٌول أن ٠ امامة أيي عن ^  ١٢٠
منعضنا وإن )) : ال ن؟ ائه رّثول يا يسئرا فثا كاف وإن : وجو له سال الئه«، علته وحرم النار، 

نيا،انرئ نال تها بمُّإع صبر تجا على حلم س )ر : محال ائه. رسول ض عثدائه، وعن —  ١٢٦،
أبويح__دمحكلم ا م: م_ال مس، بن ١لأثمث عدخل : فال ((، عغتتان علته وم ائه ي قام، يها فص 

]١[نخمُمح وص ي كاذ ا لاك نجأ ا تدارص ر ;  ju^1، ف( : ئبم>-ش؟صا
إذ0: ثك ((، ثمنه » : ال فلا. : نمك ((، ؟ ثه للث هل >) : فمال النبإ. إلى فخاصثه ؛١^>،، 
افيههو ممثلم، امرئ مال بها يقطع صر ي»ين على حلغِا من )) : دللذ عند ائه. رحول فمال يحلم، 

u _اذهلم زأْونش بنهي ستتتول الدين ر؛ن : فننك عمتت١ن«، علته وهن ١^ لقيإ فاجر،  L ؛Aزآلك _؛
١^۶.آخر إلى [ ٧٧عمران: 

للا)خصوفنجتي•
البذ.ى إلُذ'؛نده، ورجل حضرموت، س رجل جاء ت فال جحر(، )بن وص ص )و( — ١  ٢٧

:ي ]٣[ نذو ]٢[ لأبي ^ Jirلي م ض غيي فد ^١ ؛ن آ ١^ رنول ;١ : ]١[ اكثنميُ فقال 
لا.: فال ((، ؟ بينة أللذ )ر : لئحض1نمإ ائه. رسول فمال حى، فيها له ليس أزرعها، ييتم، قي أرصي هي 
بم—ورغولسن علته، حلم ما على محالي لا فاجر الرجل إن ]٤[ إ الي رٌول يا ت قال ((، يمبمة فللذ رر ت قال 
حلملش اما )) : أدم لما ائه. رمول فمال لتخلم، فايطلى ((، دللذ إلا منه للذ ليس رر : فمال يء، ذس 

.غئئنمض„لْا3،^^ _، ثلئ ق، بأكلئ ي غلى 
•عتداف( بن عتدال()رب؛عه بن لاا)رمحعه 



٤٩أ_ساس 

*لأآالنجالًُاجا
•امحر؛تمح[ لآ[لامد 

.ل؛الإذليدهب؛ها[
•( عمتان« عليه وهو الله ي » ]٥[) 

ورنحقه في الدم ئهدر امحاصد كان حى يمر عتر؟ ناو أحد همد نن أن غلى الدلل )تاب — ٦ ٢ 
فهوذهد(ناك دون محل س وأن اقار، في كان محل 

رجلجاء إن ارأيت، إ الله رمول يا ت نمال . الله رمول إلى رجل جاء ت نال هريره، ابي ض —  ١٢٨
إنارايت، ت ال ن(<، ناطه )) ت نال ؟ ناثلني إن ارات ت نال . ماللذ(( ثنطه نلأ )) ; نال ؟ نالي اخذ يريد 

.(( افار ني م >ر : نال ؟ قثت إل أرأبتن : ^ ١٠((، سهد نأت » ; نال نفي؟ 
ككاذصمداشني>و،3سيسم_)زض(  ١٢٩

عنداللهنماو حالي، عمرو، بن عتدالله إلى العاص بن خالد نر'؛ب للقتاو، تسروا كاف ما مناف أبي 
•قهيد«؟ نهو ماله دون ئتل من )) تنال الله. رمول أن علنتا أما •' ■همنرو ابن، 

الئاةلنعيه اثفاهئ اتفاق )ناب —  ٦٣
الننيه، مات الذي مرصه م النزتي ينار بن معقل زياد بن عثتدالله عاد نال؛ الحسن، عن —  ١٣٠

نمولسممت إر حدتلذ، ٠^١ حناْ لي ان علنتث لت الثم.، رمول من سمته حد!ثا محيjLJ؛؛ ؛مر ; معمل 
المحه((علته الله حزب ولا لرعيه عاص وهو بنون، يوم ينون" رعيه، الله ي-ثتءيه عتد من ))ما : مول الله. 

•القه((( معهم يدخل لم إلا وينصح لهم، يحهد لأ ُم النتلمتف، أم يلي أمئر من ما » ]١[) 
.سآ خدمحلق_لإ_لزأكذ ;١ : فال ؟ م م ث خدشي كن ي : ل؟النال 

القلوب(على الفتن وعزض الملوب نئض س والإبمان الأمانة رفع )ناب — ٦ ٤ 
حدئنا:الائم، أثءلت ^^١ أحيننا، نأيت، ئد حييتن، اش. رمول حد؛نا ; نال حديفه، عن —  ١٣١

حديناثم ((، السنة مجن وعلنوا ١^١ن، مجن إعالنرا اأهمأن، ُزل ثإ ١إتجال، »لود_، جدر في ثزلتأ الأمجائه أن )) 
النوم-هتام تم مجتر أره١ نظل نبه، مجن الأمائة نممتص اانومه، الزجل ينام )) : نال الأماJت، زئع عن 

هفيوليس منبرا، ةراْ نفط رحااالق، على دمجتت كحمر ١^٠^، »تل ا؛رنا نظل نله، من ١لأمااة قمص 
حتىه، الأماتيودى أحد يكاد لأ تبايعون، الناس نيمثبح )) رجله، عر ندحرجه حصى، أحد تم ((، ثيء 
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مئماوثبه *ي وما أعقت! ما ! \خو4 ما أ ه اجلت ما ; مال حتى أ أميتا رجلا فلأن بني *ي إن بمال؛ 
مس>ذوسمبمن«.

أوئ_صنازثا ك__ان ولس يئن، علمأ ترديه مسلما كان لس باي«تت، أنقم اثالي وما زمان، علي اتى ولمي 
.وئلأثامحلائا إلا بمأ لأثايع كنت ثنا اتزم وأثا ساعيه، علي ترديه يهوديا، 

افجذس(ين نأرر وأثن •^^١ ومتعوذ عرنا إاتأ الإملأم أن تان )ثاب —  ٦٥
١^؟دو S س ننول ض وكز : ^١^ ذك ص ريأ، -ض  ١٣٢

Jكهمه١تئلذ : ثال أجل، ؛ ثالوا؟ وجارث أهله ني الرجل يقه ثئون ل»ئكم ثمال؛ نعتاه، ئخن : ثوم ثمال 
ة؛حذبمثال ؟ النحر موج تموج التي المس يذو اثم. ٌّمع أئآنم ولكن والهئدثة، والصيام، الصلاة، 
)): بمول ش. رنول نمت : ذبمة ^ ٣١٥[ ]٢، أبولا! لك أن : ثال . أثا: سنتث الموم، ثأحكت 

أوكنم_اثثب وأي ننذ١ء، ئكتئ نيه ثكت اشربها ثثب ثأي ءوذ١، •ءود١ كالأدصم الملوب عز الفتن ئنزص 
الثمو١ت،د'\ت ما ث تضره ثلأ ١لصما، مثل أمص على ; ثلتئن على تصم حتى بيغتاء، ثأقه نيه ئكث 

,هواْ(( مجن ١'؛>^'-، •^١ إلآ منكنا يثكز ولا مغرونا، ينرذّا لا محخيا، كال^كوز ُربادا، أنوي والآحر والأرض، 
ثلوأيهإ للذ أيا لأ ؟ أك1تا ; عنر ثال يكنز. ان يوشلئا ^٥١ ٧٠بابا وبثها بينلذ ان وحدمحه ت حديقة ثال 

لنسحاو؛ثا، ا ز؛ يموت أو بمثل، رجل اتاب دللذ أن وحدته يكمتز، ثل لأ ; نلت يعاد، كان لذلت فع 
.]٠[ بالأعاليط 

Lني اياض شدة :  jLi؟ تر*تاأا أنزذ نا إ نالك أثا ثا رآ، لمثد ثفك ؛ ١١: خالد أُُو ثال   i ر:
.تنكونا : ثال ؟ مح،وا الكوو ثنا : ئلتث 

لم—ااأمؤمن؛ذامن أمم ؛ن : ممال ثحدتا، جاس، عنز عند من حدبمة ندم لما ; ثال ربمي، ل١ارعرا 
.أصحاثه( نأل جلنتث؛ته 

•؟[ ثال وكتم لحرتم،ء، ]٢[]؛^، 
روالأمو١لصدثة، والصلأة، الص؛ام،  ١٠يكمن وجاره، وولده، ومسه، وماله، انله، يي الرجل )فتنة ]٣[ 

ثتنتث; ثال اتحر، كنوج تموج ١^ اريد إثمما اريد هدا ليس ت عنر ثمال ١لمنكر، عن واقهي بالننروزا، 
.م،ئلما(  LjLjوبينها ثينلذ إن ؟ المومنتن اُ؛ر يا ولها للذ ما 

.الحديث رواة أحد حيان، ين ميمان ؛ هو )١( 
الحديث.هدا ب، حالي ش شيخ طارق، ين صعد : هو )٢( 



٠١الإيمان ١-س 

.حدقت[ ; يمه حد ل؛الداو 
إميال1إاه، غد دون أن بملم كنا ئعم ت عال ؟ اثاب من يقم عمر كان هل ت لحديقة ثئانا رئال؛ ]٥[ 

:س__ال سألن، طن، مم1نا الناب، س حدبمه سأل أن ُهثا ; ثال بالأعال؛ط، يل حدثا حدقث 
•نرأ 

غري—ا،بدأ كنا وسنعود عريا، الأحلام )ربدا • الله. وسول نال نال؛ ميرْ، ابي ض )و( — ١  ٣٣
•« ظ؟■؟ نطوبتم، 
ونوئ—أرزبدا، وسنعودعرياكنا ■زيا، بدأالإسلام >)إن ت نال الني. عن عنر، ابن وعن — ١  ٣٤

اوظنيغزض„.نأرز كنا تد:ن، اص 
الظ؛لىثأرن كنا اأندئة، إلى لنارز الإيمان )ران تنال الله. رسول ان ت هريرة اي عن )و( — ١  ٣٠

•. نم،,,
الJن١ن(أام ١لإبم١ن ذم١ب )ثاب _  ٦٦

.(( ١^٠ ١قئ ; الأرض غي مال لا حتى الساعة موم »لا ت نال الله. رسول ان •' أسن عن — ١  ٣٦
لنخانف(بالإبمان الاشنزار )ناب —  ٦٧

نقثا:: نال (<، الإنلألم قظ كز لي \ضف\ ٠> : نقال الله. ننول نغ كنا قال: نديمة، ص — ١  ٣٧
ئ؛تلوا((.ان لأتآكز ئدرون لأ ؛ثكم >) ت ثال ؟ الثعمالة ولى الستعانة بين ما ويحن عليتا اتحازا افه! رمول ي١ 

.^؛١ ُبمش'إلأ لأ ^١ >نل خنل >و ناتلنا : نال 
فاءلو(ذلل عتر من يالإبمان ^ ٠٥١١ض واقهي لضغفه، لبمانه على نحافن ش قنب ئغف )ناب —  ٦٨
:نعد نال جالس؛يهز، وسند رهطا، أعطى الله. رسول ان • وئاض أبي م، نني )عن( — ١  ٣٨
؟نلأن ناللقض ذ!إليء]اا،غئك:نان1ول أغئيز 'شله، نز نولالله0نتلمَض ن٧ 

ه،مناعنم نا محي ؛م ^^، محكت : نال ((، ؟ مسلنا او » : النه. رّول _lJ مؤنا، لأراْ ش ^١٧^ 
^١١٠((، ؟ نستلنا أو >) ; افه. رنول نمال مؤنا، لأَراه وي زف ؟ ثلأن عن للث ما إ ارله رنول نا : نملت 

مون—١،لأراْ زيي مالل4 ؟ علأن عن للذ ما ! اللهرنوي ثا : نئنت مجنن، علنت ما علني يم نل؛لأ، منكن 
الن—ارغي يكب أن حثه متن إلؤأ أحب وغمْ ^*3، لأغطي 1ني ]٢[ ؟ ننلما أو » : . ،؛ ٧١رسول نمال 
(<•وجهه علتم، 

ذ\و'وي.ش، )؛حول إلى راازس!ت 
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.[ (( أ نني أي أثالأ رر : عاو تإ زيي، عنقي، محذ ذدْ اش. رسول ل'األنصرب 
الأدلة(بمظام الملب طنأنثت زيادة )ناب —  ٦٩

ربر : نال إي . أبراهمم' ثى بالثلث أص ئخن )) ت نال الك. رسول أن ؛ مئرْ أيي ض —  ١٣٩
اللهوبزحم : نال ٢[ ٦ • : ]١^٥ ^ نلبي ِليطض وي بلى نال y_ لم أو نال الموثى محي كئم أرإي 

.(( الداعي؛لأجيث يونف تث طول ني ولونثت ثديي، نكن يأوي؛لى كان لمد لوطا، 
بش،الملل وسخ اقاس جبإ إلى نحمد. بتا الإبمان؛ولماله وجوب )باب — ٧ ٠ 

٠—االآ'يات منز اغطيإ ند إلا يإ من الأمحاء س ما :» نال الله. رسول أن ت نرئرْ أبي عن —  ١٤٠
يوموابع__ا أقذتز اكون ١ن نأرجو ^، ١١اوحى؛للت وما اوتت الذي كان وإثنا البسر، عليه أمي مثله 

التتامة((.

ماوْمن احد بي يسمع لا أ نده محمي. مس والدي )) نال؛ أثه الله. رسول عن )وعئه(' ~~  ١٤١
.١لنار(( أصحاب مجن كال إلا يه ازLت بالدي يومجن ولم بموت، ئم يصراني( ولأ يهودي، الأمة 

;نمال ١^*؛^، نأل خنان١ز؛، اهل من رجلا رأيت ؛ نال الهندي، صايإ بن صالح عف )د(  ١٤٢
كالزاكبنهو : ثزوجها ثم أمته، أعتيإ إدا الرجل(، في يمولون خراسان أنل( ُرا ثقا من إن ا عنرو أبا يا 

يوث—وفة ئلأن» ت نال الله. رصول أن أبيه؛ ص موسى، ا؛ي( نا ترذْ ابو حدثني •' السمي، نمال بيته، 
وعثدأ-مان، نلن ومحندنئ، واسنت، به، نامز قق الني وأذرلذ نته، آمل؛ الكت١ب أنل من رجل رش؛ أجرنم 
ادنه__اثإ غداءنا، ثاحزز ثفداه١ أمه نه كات ورجل أجنان، نله نثده وص ثنالي،، ١^، ص أدى منلولأ 
.(( أ-مان ظه ^^■^١ أغتمها، ثإ أذبها، نأنش 

إلىذا غدون غسما يرحل، الرجل( كان نمد ذم(ء، بنير الحديث، ندا حد ت للخراسانج( الثمي، نال ثم 
٠الندثة 

(0 نخثد يثا حاكما؛ثريغة نزنم ين عيلمى ئرول )باب — ٧ ١ 
فيكمتزل أن ليوشكن أ بيده مسي والذي » ت الله. رسول نال ؛ )نال( ءريرْ، )أ؛ي( عن ~  ١٤٣

المالوبميص ]٤[ الجنيه، وبمع الخمير، ويقل الصليب، نيغسر ٣[ — ]١ ممسطا، حكنا 0 مريم ابن( 
•٧[ — أحد((لْ يمثله لأ مح، 

.((( عدلأ وحكنا ممسطا، ]١[)»إم١م١ 
•ا محنفم« وإمامتكم ل» ]٢[ 



٠٣ا_س 

•( «  ٣٤٠٠ثأئقم » ]٣[) 
.[ ٠( واقحاسد راقاغص، الئكاء، ولتدص عاثها، بمش ثلأ القلاص، ولسركن ]٤[])) 
:شم إن ارءوا ؛ مترْ م بموو ثم ، بها« وما الدتا مى خنث؟ الواحده اثئدْ ئكون ومحي لْ[ل)) 

,[١٥٩:لأنء [ ٠٨١مُه، مل به لثومنن إلا الكتاب أمل من إل ور 
.الواذ;ذممإالأالقال 

امزإن» : ى م ص ئافع، ص الزري، ض م، ص" ؛ن : ذب م لأتن بم[لغئك 
ت—ارلذ— ربكم ثأمكم؛جاب ت نال ا لحمني ت ثنت ؟ منكم أمكم ما ثدري ت ذب ابنأ؛ي نال منفم(؟ 

اتلونمبأمجتي مى طاممه ثرال لا )ر مول؛ الإ. سمنت ; )نال( عتداش، بن جابر عن )و( — ١ ٤ ٤ 
:ثمول لنا، صل تنال : ^٥-^ نمول 0، ريم بن عتش ننزل : نال المحانة، يوم إلى ظامريذ المحذ، على 

.الأمة(( هذْ اقه ثكرمث أراء، بنض عز مصي؛ ؛ن لا، 
الإممان(فٍه مل لا الذي الونن تانِ )ثاب —  ٧٢

نإذانئربها، س ااشنئ ثطثع ثى الثاعة ثقوم لأ )) : نال اش. رسول أن ؛ نريرةابح( ص —  ١٤٥
كستأو نل من آمنت ئكن لم إبماُها مسا ينمع لا نوفد ر أجنثون كلهم الناس آمن مم؛ها س طلعت 

.[١٥٨:رالأنمام (( ، ^١ لبمانها ني 
منأننتأ ثكن لز إبمادها مسا يفع لا خرجن إدا ئلأت )) ؛ الله. رسول نال •' نال )وعّئ(، ~  ١٤٦

•الأرض« وذابه والدجال، معربها، من الشن طلوغ طوم إنانها ني كب أو ثل، 
الل_ث: ن١لوا ((، ؟ الشن هدْ ئدهب أين اتدرون )): وو'ت\ نال اانئ. أن : ذر أبي عن رو، —  ١٤٧

ثرالنلأ ساجدة، فخر العرش، ثخت مستمرما إز ثثهي حز ئحري هذه إن )) ت نال ]١[ أ اغلم ورسوله 
خىثحري تم مهنمها، من طالعة ثمحح نرمع، جئت، حئث من ازحمٍ( ارمم ؛ لهابمال *قى كدللذ، 

منارجعي، ابمي، ؛ لهابمال ش كدللذ، ثرال ولأ ساجده، شر الرش، ثخت مترها إز ثنتهمأ 
إلىئقه—يإ خى سثا منها الناس بمتنكن لا ثخري تم مطلعها، من طالعه ثْنيح كرمع، مقت، حسثا 

نمال((، معربها من طالعه فممنيح معربك، من طالعه اصبعم ارمعي، : لها فبمال الرش، ئحتا دالث متمرها 
نيكين أو ثل، من آمنت ئكن َالم بثاJها منا بممع لا جن ^ ١٥؟ داك-لم متى أثدروف )ر : ش. رسول 
.،<ا>س 





ْْا_فوا«بم.الإرطم 

وّووأصحاب ثن وكان — الأئصاوي عتداش بن جابن أن : بن فنه أبحر( و)عن — ١ ٠ ٠ 
))]١[ حدبمه؛ *ي نال الوحي، م؛ ض يحدث وهو ءقق الل؛ رمحرل نال ت قال يحدث، كان ^، إؤة الل؛ 

كرصيعلى جالسا بمثراء جاءني الذي المللذ ثإدا رأٌثي، نرثنت، السعاء، من صوتا نمعت، أمشي، أئا ثنا 
وقرني،ت ثملت زجنت،، ]٣[ رثا منت ]٢[ ، نحستال)) : . الث؛ رنول قال ((، والأوض الثناء محن 

نطهنوتابلد نكر وربلق ثأيذز ثم النير ايها يا ر ؛ — وئنالى محارلأ — الله نأئزل ثدروتي، ((، رملوثي 
•تْا الوحي قابع ثم ت نال الأوثان، وهي؛ ]٤[ نانم، دلإخ' 
•ا « مْ ءم ١^؛"؛^ م دم » ل ل١أ 

•( نحفت« » ]٢[) 
•ا الأرض« إلى هويت ش ر> ل ]٣[ 

•اث؛ها ترض ل٤ألملأن 
•وقاع( بمد الدُم حمي؛ مم نال؛ • الأوثان والرجر ت ثنه ام لْ[)نال 

ك،الن—در —١ أيه يا ر : نال ؟ نتل أول أي : نلنث fبا نألت : )نال( و)عن('يختي، — ١ ه ١ 
:ثمنت، ي، ١^؛^ أيها يا و : قال ؟ قتل ائزل \قو°\0 أي : عتدش ثل جار نألت : ممال ؟ ١^١ أو : ثمنت 

ج—واوي،نصتت ننثا فنهرا، جاورت؛*ثراث ٠> • نال الي. رمرل حدثنا ما احدئكم ت جار قال ؟ ازا أو 
ممأحدا، أر نلم بنالي، وص نيئ، لص دجثمي، أماثي، ثظزت ثوديتث، الوادي، بطنإ إا-تتتطثتث رثت 

مثربلبمثي — الهو؛اء ؛ي علىل١[ هو ثإدا رأكي رثت نويت، م أحدا، أر نلز نويت، 
أرلنماء، عنإ نصبوا ندثروثي، يروه، • نملت خدبجه، ثأستر سديدة، ر-حفة ناحذئني _، الثلأم ظت؛ 
.٤[ — ١ : ]١^ ب نطهن ومحابلذ نكر و'وثك نأئدز ثم النير ايها ي١ ر : وجل_ عز — ه 

•لاال»جالس(([ 
الهثلوات(ومرض الثنوات إلى . !؛ ١١يرٌنول الإحراث )باب —  ٧٤

وئنل طويأبيض وهودابة باثراق، ائت، )) تنال ش. رسول أن ت مالك بن انس ض — ١ ه ٢ 
زبفن '•نال النملس، بتت، ايت، حتى ركثت، ت نال طربه، مقهى عئد حارم بمع التئل، ودون البار، 
—جميل نحاءُي خرجت،، ثم ركنثتن، ني؛ نصلتت النتحذ، دخلت ثم ت نال الأُأتاء، ي؛ ربط التي بالحلم؛ 

بماعرج مم المطره،  'ت°إل: بربل. ننال • اهذ ناخثزت ؛ذمحن، وإثاء خض، مذ بإئاء — الئلأم ■عانث 

ورعت.فزعت اي: (



سلءابماء صيي يمر ْ ٦

وندت محل نحمد، : نال ؟ مثلث ومن : محل جريل، نال؛ ؟ أتت س نبل؛ جريل، ناثتح الثناء، إلى 
ولى؛لحناءبما عرج يم بمًمحر، لي ودعا ي، نرحب باذم، أنا نايا لثا، نفتح إليب، بمث نذ •' نال ؟ إلي؛ يعث 

نحمد،ت نال ؟ معلق ومن بل؛ جتريل، : نال انت؟ من : نقيل —، الثلأم عاث؛ — جريل نامتفتح الثاتيآ، 
ركرثاءبن ويص مريم، بن عيسى الحال؛ بابمي انا نإدا لّا، نُبح إل؛؛، ببث نالُ ' نال ؟ ببث؛ُ؛؛ دنذ ■ بل 
:نبل جريل، ثاسفتح اكالث؛، الثناء إلى بي زج ثم بخير' لي ودعوا نرحبا، — عليهما الل؛ لوات ص— 
إل؛—؛،بعث ند نال؛ ؟ إلي؛ بعث وند محل؛ نحثد.، : نال ؟ معلذ ومن بل؛ جتريل، نال؛ ؟ أن من 

إلىا مبزج ثم بم؛محر، لي ودعا نرحب، الحش، سطر أغبي ند م إدا .، بيوسم، أثا نايا ثا، نفتح 
:نال ؟ معلذ ومن : بل جريل، نال؛ ؟ ندا س ت قيل —، الثلأم ظ؛ — بريل ناسفثح الرا؛*؛' السماء 
النبخير، لي ودعا ز-بآ، بإدوص، أئا نإدا لنا، نفتح إلي؛، ببث ند • نال ؟ إلي؛ بثك وند • نال نحمد، 

تفتحنامالحام_ن؛، ١لثناء ؛لى بمازج ثم [، ٠٧• رُريم ب عليا مكانا ورنعتاه ر ت —— وجل عر — الله 
ذننال؛ ؟ إلي؛ ببث وند ت يل نحثد، : قال ؟ معلذ ومن : بل بريل، نال؛ ؟ ندا س ت محل جريل، 

تفتحنامالثادس؛، السناء إلى بنا زج ثم بخير، لي ودعا نرح—،، بهارون. أنا نايا لتا، نفتح إل؛؛، ببث 
ببث،وند قيل؛ ئحثد، : نال ؟ منلذ ومن : ض جزيل، : نال ؟ ندا من بل: —، الثلأم علت؛ — جريل 

؛،١^١٩اإثناء ولى زج ثم بحير، لي ودعا ^؛•>—،، بموسى. أئا نإذا لنا، نفتح إل؛؛، ببث ند * ُال ؟ إل؛؛ 
؟إلت؛ ببث، وند : بل ئحثد. : نال ؟ معلذ ومن : يل جريل، نال؛ ؟ ندا س •' نبيل بريل، ناّثفثح 

يومكل تدخلت هو وإدا النع٠ور، الست ولى ظهره مسندا . ^^؛١٥—؛؛ أJا نإدا لنا، نفتح إل؛؛، ببث ند ' نال 
اثنرفوودا الفتل_طت، كآدان ورقها وإدا المنتهى، المثيرة ولى بي يهب ثم إلت؛، تعوذون لا مللث ألفق سثعون 

حسنتها،من يعتها أن سثتطيع ائ؛ خلق من أحد ننا ثمذت غيي ما الل؛ أر س عشيها نلثا نال؛ كالبلأل، 
امت ممال موقى.، إلى ننزلت ولتلة، يوم كل ني صلأْ خيمن علمأ نزض أوحى، ما إئ اللت نأوحى 

يطمونلا —^، ٠١نإن اش؛وفيفق، ئام!ألت ربلذ إلى ارّبع • نال صلاة، خسإن نلت؛ ؟ أمتلذ على ربلذ نرض 
أمتيعلى حففق إ وب تا : نمك ربي، إلى رجعت : نال و-؛صدهلم، إ<زايل بمي بلوت ند نإُي دللئ، 
ارجعندللذ، يطيمون لا أمتلذ إن ; نال خنثا، عني حط : نقلت موسى، إلى نرجعت، حنثا، عني نحط 

الثلأمعلي؛ — موسى وبص —، وئنالى ثيارلأ — ري بص ازجع ارل نلم ت نال اشئفيغأ، إا-تألت ربلذ، إلى 
ومنصلأْ، حننون ندللذ عثتت، صلاة لكر ولتل؛، ثوم كل صلنات خمس إُهل أ محمد يا : نال تى ح— 
ئكبز لتعنiه١ ننز بمقت، ئإ ومن عثتا، له َفيق ععلها نزن حنثه، له كنتن يغنلها نلم بحنت؛ نم 

إلىاربغ • نمال نأخثرئن، .، موّك، إر انتهي—، حز نثرك : نال واحده، 'نيثة 'محنت عملها نإن قسا، 



٥٧الإبمام ا_س 

.(( منت حتى؛تصت ربي ولى رجت ثد ثملت؛ اش رصوو ثماو اشمحم، ئاصألن ربلق، 
ثأخذْ،اوغأن_ان، مع يلعب ونو جتريل. أثاْ ش. رمول أن مالك؛ بن أنس عن )و( — ١  ٠٣

عنلت»يئإ منلث، الشتطان حظ ث : ثثاو عك، منت ثاشمخ اكنس؛، إاشمخ ثبه، عذ نشى ثصنعئ، 
__ظسن يني — أمجه و1من؛لى الغاJنان وجاء مكانه، أعاذْ»ي يإ لأمت، ئإ رمرم، بناء ذهب من طنت 

فياوخ__نط دللق أر أنى كنت زثد : أس  Jliمنممع وهو تا<سم؛لوْ ئو، ثذ محئذا ؛ن : ثثالوا 
٠صدره 

بنكه،وأئا محتي نص ثرج » : ثاو يؤقإ اش ر-ثوو أن يحدث؛ ض أبو كاف : ثاو )وعنت(، —  ١٠٤
ولبمائ—ا،ه حكننتلئ يهب من بطنت جاء تإ رمرم، ماء من عنلئ ثم صدرى، ثمرج جريل.، *ّرل 

—جميل ثال الدنيا، الثناء جئنا ثلثا الثناء، إ)ى بي ثنوج يدي، ئمأخد نأأثمه، صيري، ثأزعها»ي 
:ذوضاذا.ذد؟إاو:ثآو جرين، ^١ ٧٠: ثآو ؟ ;ذ،٧^١ : ؛IJ ١^؛، ; اثاء لخازنِ _ ١^٠؛ شه 

ض^ ثاذا الذي، الثنان ا ُه؟إاو:نملم.شخ،إاو:قثا م-لإفي : ثاو 0 نخئد نثي نمز؛ 
:او ثن: ثاو بم، شناله مل ئظر وإذا صحلذ يبنه مل ثقلن ثإدا ت ثاو أنودة، يناره وص انوذة، يبنه 

ويةالأموغب؟ آدم. قذا • ثال ؟ غذا ص ا جريل يا ■ ُئت * ُال العئالع، دالإبن الصالح، مرحبا؛امحي 
يلئظن ثإدا اقار، أهل شناي ض التي والأنوذه الكة، أهل الثجن ثأنل محه، ننم شناله وص بيث، يض 

:ا لخازنهثماو ١^، الثناء اتى خى جبريل عرج؛ي ثم •' ثال يكى، شناله مل ئظر وإذا صحلق، يمينه 
.(( إ؛ثح الدتا، الثناء خازن ثال ما مثل خازيها لت ثمال ت ثال )ثح، 

—وإبرابم وتوص، وعبثي، وإذريس، آدم، الثناوات ني وجد انئ » : ثدكر مالك؛ بن انس ثمال 
•(( — احنجن عليهم الله صلوات 
3إ:>اهيزالدك، الثناء ني - انثلأم ظه - أذر زند ثد أنت : ذم أنت ي تازل4ز، كلأ محت• }لز 

^-؛٠—ا؛ ثاو — علته الله ٠نلوات — بإذريس . الل؛ ورنول بئربل تر ثلثا )) ؛ ثال الئادنة، الثناء ني 
بعونيترون يم •' ثاو إذريس، هدا ت نمال ؟ هدا ص ت ثملت م، مز ت ثاو ااعثالح، والأخ الهئالح، بامحي 

موحى،هدا ت ثاو ؟ هذا ص ت ثنت ; ثاو الصالح، والأخ الصالح، بالثبي مرحبا ؛ ثماو — الثلأم لته ع— 
بنعيني هدا ت ثاو ؟ هدا ص ت ثنت الصالح، والأخ المثالح، باقبي مرتا سال؛ ببتي، مروت ئم ت ثال 

:ثنت : قال ١لهثالء، والأم؛ ^^، ياي محث١ : ثمال — الثلأم علته — بإبرابم مرزت يم ؛ ثاو زي 
((.أترا،بي(إاو:غذا؟ شسا 
اللم؛رسول ثال : مولأن كائا الأثص١ري ته وأبا ءثاس، ابن أن : حزم ابن وأخبرني : يهاب ابث ثال 



سلءالإماء سيي ممعر ٥ ٨

.(( الأئلأم صريم فيه أسمع لنثوى ظهرت حتى بي عرج ئم )) .؛ 
'•او ثصلاة، خمسعث ام عز اهن الله. رموو ثاو مالك؛ بن وأش حزم، ابن ثاو 

تاو ث؟ لذ أمتعز ربك ثرص مادا ؛ — السلام عليه — ُومى ثماو بموّنى، أمجر حز بذلك، زنشك 
ذلك،ئطيى لا اقك ثإن زأك، ثزاجخ : — الثلأم ظه _ نومي لي  ٥Jli^٠، خنسع؛ عي ثزص ثنت: 
نأك،زاجغ :  Jliءاختتئه، _ الئلأم علته — نوني ز م-ئت : نال شطننا، نوصع ربي، ثزاجنت نال: 
:نال لذي، ائمول تدل لا خمسون، وهيإ حمس، هي؛ : ثمال رر، ثراجنت : نال ذلك، ُطييى لا امجتك نإن 

ئأتج؛-محي جتربل يي اتحمحآ ُم ت ناو رز، س اشتت ئد : ثملت ر!ك، راجع : نمال موسى، 1ر نزجغت 
ارابهوإذا اللولو جنابد فيها نإنا او،ئ، أذخلت ئإ : نال ؟ هئ نا أذري لا ألوان نعشثها المنهي، سدنة 

.(( \بئك'
:نال — نومه س رجل صنمعه، بن مالك ص ؛ ناو لعله — مالك بن أثس عن نتاذة، عن )و( — ١  ٥٥

الزجمن،بجن الثلاثة أحد : يمول نائلا سمعت إد واتمظان، اقائم بئن؛ الست عند أنا بثا )) ت الله. بي نال 
قادة:نال — وكدا كدا، إر صدري نسرح رمرم، ماء من محها ذهب من بطست ثأبجت بي، نايطلى نأتيت، 

ه،مكايأعيد نأ زمجرم، بماء نعمل نلمي، نامتخرج ^، بطته أسمل أر : نال ؟ بمني ما : مثي لليي ثملت 
عندخطوه يز البعل ودون الحمار، ثوى البرائ : له بمال ابي۵رإ بدابة اتيتر يم ]١[ وحكمه، إبماJا حشئ ئم 

:ال ث؟ هدا من : نميل تميل. نامثمتح الدبجا، ١لثماء اينا حز اJطلقا مإ عثه، نحمك طرفه، أنمى 
:ال ونا، لنئمتح : نال ثعز. : نال ؟ إن؛ بمث وند : قيل نحئد.، : نال ؟ معك ومن : نيل ■مريل، 

•« آدم. عر ثأمحنا نال؛ جاء، المحيء ولعم مرحبا؛؛، 
وفي—، ١^^٣ عليهما — ويحنى، عسنى، اكاقة السماء في لمي؛ انه : ويكر بمصته، الحدبث، وسا3، 

.— عليهم الله صلواُت، — هارون المحامنة وفي إذريمإ، الرابع؛ وز يوسئ، اكافة 
علته،مننت _، الثلأم علته — نومي عر نأت الثاد>نة، الثناء إر انمهتا حر ائطلمنا ئإ رر : نال 

غلام^١ ا رب : نال تكيك، ما : نودي بكى، جاوزته نلعا الصالح، وامحي الصالح، بالأخ مرخا * نمال 
الثا؛عة،الئم١ء ؛ر انتهيناحز ائطلمنا ئإ : نال أم؛ي، س يدخل أكثر؛ما المحه أمحه من يدحل بعدي بمثته 

ثمحتفى1تراهمم«•
ظ_اهنان،وه__نان لها أص1من يخرج أيهار، أربعه راى أثه )ر •' الله. يي وحدث الحدك؛ في ونال 

وأم_اال<ت؛، في قهزان اث١طنان النهران أما : نال ؟ الأنهار هدْ ما أ نمريل يا • نعلت باطثان، وئهران 
jl؟ سا أ;١ جزل : ثئك ١^، ك لي زفغ م زاكزاذ، نائل، الظاهران   J ك:^؛١



٥٩ا_صاس 

اءتنيإيئم؛ين عثهم، ما آخر به بموذوا لم منن خرجوا إدا فك، أف سعون يوم كل يظن المننور، 
الفطن؛،ظى ؛متلق بك. ال1ن أص1ب أصنت، : ثقيل الثن، ظمأ، ثئرصا تن، والأخر خمر، احذنما 

٠صلاة(( خمرن يوم كل علي نصت ثم 
.الحديث اخر ولى تهكها يكن مم 

ئمرمزم، بماء ثعمل البش، مناقا إلى النحر مى مس وبيماثا، حكمه نملئ لقب من بطنت زاأ)ثأتيت 
.وإبمائ١( حكمه ملئ 

—عمنان ئن موسى على ِني لئله؛سري مززت الله.؛» رسول ثال ت نال عباس، ام، وض —  ١٥٦
إلىالمحلق مريوغ مريم، بن عيسى ورأبتن شنوءْ، وجال س كآثن جند، طوال آدم رجل —، السلام علته 

مريةني ثقن نلأ إياه، الله أزاني آيات ني والدجال النار، خازن مالكا واري الراس، سبط واك١ض الحمن؛، 
■لماله« من 

,— ١^٢ علته — موسى لص ند اش. ص أن : يمتنا قاذْ كان : ئال 
ندا: ثمالوا . ؟((ندا ^؛١؛ أي » : ممال ]١[ الأرزق، بوادي ر الله. ننول أن : )وعنه( — ١  ٥٧

اللإلى جوار ولن ]٢[ اكية من هابطا — السلام علته — موّتى إلى أئظر كآئي )ر • نال الأررق، وابي 
»ال؛ نلْ[ هرسى، نية ت نالوا ص ؟ هده ثتية ))أي ت نمال هرسى، يية ]٤[ على اتى يم ]٣[ (،، بالتلبية 
ثانهحطام صوف، من جمة علته جنية، حمزاء ثاثة على —، المثلأم علته — متى بن يوص إلى ائظر كأئي 
•يام« وص ]٧[ •؛٧^، ]٦[ 

.ل؛1ا'يني : ئشتز نال 
'ننروُا؛واث، والمدية، مكه بتن ؤؤق الله نّول مع لاا)سرثا 

•ا ني؛دم« إصنته واصئا ل>) ]٢[ 
•نال[ الوادي«، بهيا مارا ل"آأل» 

ل؛[)تمسرُاقىمحاض.
.لْأل))محفّ«ا

•((( ليم ئانته حطام )) ]٦[) 

عينتهبتن مكون إدئ ت نمال اادجال، ندكترا ءباس، ش عند َكا ت نال ناس، ص _ً)و( ١  ٥٨
اوأنصاحبكم، إلى إائظتوا إبراهمم، أئا » نال؛ ولكن، دالذ، نال ا-ننعئ لم : عباس ابن نمال ت نال كافر، 





1٦١_سس 

الحمر،نج( ك مذس، كديمنيء لنا :» ثاو الله. رنوو أن عتداش؛ ثن جاض ض )و( —  ١٦٢
.إنه(( أثؤ وأئا آياته، عن أخبرنم ثطفمت اإنمدس، ست لي ١^ ثحلأ 

عىثتأبي وئريس ابم، نج، رامحم، لمد )ر الله.؛ وسوو ثاو ت ثاو ريرْ، صأيم( )و( —  ١٦٣
ثي ٥١رثعه : ثآو ثط، ثه كربت ^١ تيه ثآكرثت أبتها اإشس، ين من أتاء ض مأشي نستناي، 

ثإدابمش، ثاتم ئوسى نايا الأيياء، س جماعة ض وأتني، وند به، أنأيهم إلا شمأء ض سالوني ما إلته، أطن 
بهاقاس أرب بمتلي، ثاثم — الثلأم عانه — ريم ./؛ عسنج( وإدا سنوءْ، رجال س كأئه جغد، صزب رجل 
يني— صا-مكلم به ااناس أتته بمش، ثاثإ —، ١^٢ عثه — إئرامم وإدا اشي، مسنود ثن عروه سبها 
النار،صاحب مالال؛ت، ٥^١ محثذ! يا ؛ ثاتلرنال الصلاة من زغت نلما نأممتهم، الصلاة، نحائت — ثفمه 

((.نياتي؛ال1لأم نالممت؛ته، نئزطه، 
١^(ا'7_);ابفيذكرميزة 

ثناءال*—ي وهمأ المقهى،، صدوة إلى، يه انهي الله. رسول اسري لنا نال' عبدالله، ض — ١٦٤
منها،نمص نوتها، مى به يهط ما يقهي، وإليها منها، محص الأرض، مجي به يرج ما يقهي إنها الئادسة، 

ه.النّثول إأغْلي؛ : قال يهب، مجن راس : ئال ١[ ٦ : يمشى، ما الندرة يئشق، إي ز : ثال 
ذ__ثا—ه امت مى بال يشرلث لم لس وعبر الثمر؛، سور؛ خوا؛يم وأغبي ال؛ٌنس، الصلو١ت اظئ ئلائا، 

النئحنات.

ظه— حثريل رأى ت ئال ٢[ ، ١ ر ا ١ ١ رالتحم؛ ك رأى ما المواد كدب ما ر ثال؛ )وعئه(، —  ١٦٥
خناع.شائة نه ]٠١[ _، الثلأم 

٩[(.: {]الحم إو-م،اوأدى ثاب نكان ]١[)) 
١[(.١ : ]الحم ه الكثزى ربه ايات من رأى لمد لآا)ر 

.لم1التيهثوزتها
اي0ةةئةاش-مزلك->وشزآةلآلأ؛>ى<وضزأى ؟7_)نابمحمح 

؟(الإنزاء 

•جثريل، رأى : ثال ١ا ٣ : يملالتحم اخرتم، ئزله رآه ولمد ر هريرة؛ ضأ؛ي، - — ١  ٦٦
،١١: \\ثم < أ>ى نزلة رزلئدزأة اكو١ذنازاى< رناكدت : ثال ثاص، اثن ض )ز( -  ١٦٧

.مرتين، بمواده رآه ثال؛ ١[،  ١٠



صلمالإماء ممر ٦ ٢

ثكث—ممن ثلاث ا عالثه م يا : سالت ]١[ عاJثث، عند ^١ كنت : عاو ننث3(ؤ< عن )و( — ١  ٦٨
ممدنثه، نأى نأنئذا. أن وغنإ س : عالت ؟ ص ما : ثنت ١^، اش عز اغظز ممد منهن، بواُثدة 

ألممحبتي، ولا أثظريتي، ا منين التوأم يا : ممنت عجنت، متكثا، وكئتث : عاو بوهز اش عز أعظم 
:]١^٢ ؟ < أ>ى نزلة نآة >بم [، ٢٣: ]التكوم < البن بالأم ه النت-مزلك_)}كذ يمل 
علىأره لم جتريل، نو إثنا )) : مماJ اش.، رسوو دللث عن سأو الأمة هذه أوو أثا سالت؛ [، ١٣

|أىالثناء ص ما حك عظم سادا الثناء من منهبظا رأته النرتن، هاش غم محا خلى اكي صدر؛؛ 
الآط؛-اناوهو الأبمتار يذرلث وهو الأبصار ئدركت لا ر : يقوو ،< ٧١أن سنع أولم ت سالت ]٢[ (( الأرض 
وراءمن او و-تا إلأ الاله يكننه ان بشر كان وما ر ; يقوو اللات أن منع اولم ١[، ٠ ٣ • ؟]الأنعام ي المحو 

.[٥١:]الشورى ي؟ حكم عز إنه يشاء ما بإدنه ثوز رسولأ أووض بناب 
:بموو واله \بوآةآ ش عر أغفننر ممد س، كتاب من سقا خمم الله.، رسول أن رعم ومن نالت؛ 

.]٣[ [ ٦٧؛ ]الماثدهه رس١لتبم بنعت عنا معل لم وإن ربلذ من إلئلق ائزل ما بلغ الرسول أيها ا ير 
منيعلم لا ثل ر ت يقول والله ١^٠، الله عر اعظم ممد عد، ني يئكون بنا بمير انه رعم ومن عالت؛ 

.[ ٦٥:  J،J]؛< م ك؛لأ زالأم ١^١٣ ؛ي 
,ثنت( لنا سعرى ممث لمد ال1ه، سحال : _lJc ؟ رثه ؤقإ محثد )؛أى هل عائثه، سألت : ]ا[)ثال 

اميده إر عأوحى أدنى أو ثونش ناب ثكاذ قدر دنا ثإ ر : عذله عاين : لناسه ثنت : ]ثال ]٢[ 
التيصورته »ي اأنتة هذه »ي ات١ه ووثه صورة ني يأتيه كان جبريل.، دالث إينا ت نالت ؟ ي أوحى 

.الثن١ء[ أم نني صونئه، هير 
علنهالنه اسم للذي ئنول وإد ر ت الأيه هذه لكتم علته، ائزل مما سيئا كاتنا محمد. كان ]ولو ]٣[ 

أنأحق وال1ه اإناس ولئشى ننديه الله نا مسلف ني وتحفي الله واثق روجلذ علنلذ امسلذ علنه وأئععت، 
.[٣٧]الأم: ي[ تغتاة 

ثورا(رأيت ; قوله ور أراه، أر ثور : — الئلأم علت؛ — هول؛ )تاب؛ي —  ٧٨
*أراْ« أر ور » ت نال ؟ رثلذ رأيت هر ١لله. رمول 'تألئ ت نال در، أبي ض — ١ ٦ ٩ 

لأ-ميىلوكثمه ١^ حجابة : فوله ور تام، لأ اش إن : — اJثلأم ق — رلد ر ناب —  ٧٩
حلمه(عن ^٥ إلئه اقهى ما وجهه بحان 

—وجل عز — النة )رإن : ممال كلنات، يخني الله. رنول غينا نام : نال موسى، أبي ض — ١ ٧ ٠ 



1٦٣_صالإبمام 

قشالنهار زعنو ١^١^، عنو مل التل عنل إن؛ ؛ iyو/'إش'، اشتط، بممحفص يام، أن لن ينبئ ولا يام، لا 
.خلقه(( س بصره إليه ائثهى ما وجهه، سحات لأ-مءت كثمن لو [ ١١النور، ححايئ الليل، عمل 

ومار(نبمائن يئهم م روتة إمحات )ناب — ٨ ٠ 
نحموجنتان فيهنا، وما آقهنا، : قصة س جنتان )) : قاو اقمحأ. عن قيس، بن عدالله عن —  ١٧١

خةفي وجهه الكترياء رئاء إلا ربهز إلى ينظتوا أف وص الموم، ص ومحا بهنا، ومحا آجمنا، ينب؛ 
٠(٢ عدن 

-تازلأاللن تقوو : ^ال ئ■ ذنئلأنل إذَا >> :قال S اليأ ض ٍم، ص )0 -  ١٧٢
:إال ؟ اإنار من وتح؛ا ١^٠ Jدخأنا م ؟ وجوت١ تيص  jijf:ثمولون ؟ ذقا ئريذون ت — وثنالى 

•ل١ا « — وجل عر — ربهم، إلى اقظر محن إليهم أحب طا اغطوا ننا الححاب، مكثغّث 
•٢[ ٦ ]؛>_؛ ،[ وزثاذْ النش أحسنوا للذين ر ت ١^ مذه ئلأ يم ]» ]١ا 

الرؤة(طريق متره )ياب — ٨ ١ 
ش!رسول يا ت الله. لن<ّول قالوا ثاسا ان اخمْ هريرة أبا أن المحي؛ يزيد بن عطاء عن — ١  ٧٢٠

ايلا ت قالوا ((، ؟ البدر ليله المنر رويت في ثصارون نل )) ت الله. رسول قثال ؟ البيامحب يدم ربما ُريى تل 
))ت ال قالله! رسول يا لا ت قالوا (<، ؟ سحاب ذوئها ليس الئنس في ثصارون هل )) قال؛ إ الله رمول 
بمدك_ان من قتبع قلينه، سئا بمد كان من : مقول اإقنامة، يوم الناس الله يخنع كذللد، رونه قإفم 

الأمةهذه ونمى الطن١غيت، الطزاغستت بمد كان من يي و المنن، اكنن بمد كان من وبتع الشمس، الشمس 
نمحز،ا أن; قم—ول يتر»ول، التي صور؛؛ عئر صورة ش — وئنالى ئيارلأ — الله تأنيهم محنافموها، فيها 

في— الى ثع— ،، ٧١مأتيهم عنداْ، ريا جاء تإدا ربما، يأبمنا حتى مكانا هدا منلذ، بالن؛ سوذ تقولون؛ 
جهم،ظهني بين الصن١ط ونجرب' قمحنوئه، ربنا، أن ت ئمولوف ربخم، أنا ت تمول ينرثون، اش صور؛؛ 
وفيئز، اللهإ : يومحثذ الأنل ويغوى الأسل، إلا يوس يكلم ولا يجر، محن أول وأيي أئا تأكوف 
مقلتإُه__ا )) ; قال ا ؛ ٧١رسول يا ثعم ؛ قالوا((، ؟ الثندان رأئم هل السندان، سوك مثل كلاليب جهنم 
—؛،بعنلي النومحن نمهم بأغنالهم، الناس ئططم الله إلأ مظثها ئدر محا ينلم لا آُه غم السندان، سوك 

محيأراد محن برئي؛ ُي*؛مج أل وأراد امحا؛، ص الخصا؛ س الله يرغ إدا م، بمحى، ■ئى النخارى ومحنهم 
هخنين ١ن ثنالى الله أراد محس سثا، بالله يشرلق لا كان من النار، من يخرجوا أن النلاثكت، أنر اقار أهل 



سلءالإطء ص سر  ٦٤

رأثم1لآ آدم ابن من اقاو ئأكل اثثود، بأثر سرمثهم النار قي اللت، 1لآ 1َلت لأ ؛ بموو مس 
اءمعليهم فيصب امتحشوا، وند النار، من الس1ئود، أر ئأكل أن النار على الله حرم السجود، 

رجلويتقى الماث، ص المصاء س ُنالى اللت بمرغ ُم الثيل، حميل ني المة ثنت كنا منه متتون الحتاة، 
ثإثهالنار، ض وجهي اصرف أ رب أي ت ممول الهه، ذخولأ المة أهل آخر ونو النار، على بوجهه محل 

هل: — وثعالى ثارلأ — الله مول ئم يدعوه، أن الأ4 ثاء ما ^ ٧١مدعو ذكاؤها، وأ-مإني ربحها مسني ند 
ذاءما ومواص، عهود، ثى ربه ويغطي غيره، اسأللد لا ت مقول غيره؟ سأل أن بلذ دللث ننك إن عست 

أي: بموو ئإ تنكت، أن اه شاء نا نكت، ورآها الثة، عنى أمل ^١ اا^ار، ض وجهه الله مصرف الله، 
الذين غث سالي لأ عهوذلأ أغطئت ند أنل : له الله نمول المحة، باب إلى ندني ا رب 

ت؛نبل : لت يمول ش الثت، ذدقو ا نُا أي : مقول ا اغدزلأ نا ٣ ائذ ئا زئللذ ؟ أقطثلذ 
إلىفيثدمه ^^، عهود، من الله ناء ما ربه منطي وعرتلذ، لأ ت مقول ؟ عيرْ سأل أن ذللذ أغطثلذ 

اقنناء ما ثنأكتت والسرور، المر ثى بها ما نراى الجنه، له امهمت، الجثة، باب على ئام ثإدا الث، باب 
أغئثذ نأم : ثئ - زتحش تازلث - \ش' مقوو ١^، أذطني ١ نبآ أي : موو م ه، أف 

أكونلا ا رب اي ت مقول ا اغذرلث ما آدم، ابن يا ويللذ ؟ اعط؛ت ما غين سأل لا أن ومواثيمل2، عهودلأ، 
Jlن، ثط ضحلذ ث، _ وض ثانلث _ ط ثسلأ ثى ١^ ثدئو :^١^ ،>؛ _، أشقى   J:
ئى}كدا، ^؛١، مذ لثدوة ض' ش؛ن }ثثتى نثن، ثحأو ! نمة: لت ال1ث ناJ ذظيا، ثاِدا ١^، \د'ض 

.معه(( ومثله للذ، دللذ • — يغالى — اللت نال الأمائ، به امطنت إدا 
وابحدث ^١ حتى قق١، حديبمه من علته يرد لا هرينْ ابي نع الخيري نمد وابو • يزيد بن غطاء نال 

ناوا هنينْ ابا يا ((، معه أقاله وعسرة رر • نمي ابد ■ نال <<، منت وبله ))  '•الرجل لدللذ نال الله أن نريرة 
اللهرسول من حفظت أُي أئثهد ت حثي ابو نال نته«، ومثله للذ، دبلذ )) • نوله إلا حمظت ما هريرة؛ مو 
.القه ذخولأ ١^ أل أخت وذللذ : ٥;؛^؛ أبو نال «، أمثاله وعشرْ للذ، ذللذ » ؛ وله ن. 

ثرىهل ا الله رسول يا ت نالوا الله. رسول رمن في ئانا أن ؛ الجدري حثي عذأبي )و( —  ١٧٤
ليسصحوا بالطهترة الشمس روية في لئصارون )) ; نال j*^((. )) : الله. وو رم نال ؟ القثامة يوم رينا 

ولرسيا لا ت نالوا ((، ؟ سحاب فيها ليس صحوا البدر ليله الممر روية في ئصارون وهل ؟ حجاب معها 
؛ذا١-^هما، روية في ئصارون كما إلا القنامة يوم __ وثعالى ثنارلأ — الله روية في ثصارون ما )) ت نال الله! 

_مذ_نبماون ش ين ثثد ?١)؛ أغد نقى نع؛ نمد، هت° ن1 أثة م ؤغ نودن أدن امحا.ة، لإ 
أهلوعبر ينام، بر، ثن الله يمد كان س إلا يئن لم إدا حتى النار، في يثنانطون إلا والأئصاب، الأصثام، 





سلءالإطء ممر ٦ ٦

لمثنها مخرج النار، من بط محص الراحمع،، أرحم إلا ص ولم الئومنون، وشفع امحون، وثع 
اكنفي؛مج_-ون اأحتاة، ثهر ت لت بمال الحة، أئواه ني ثهر ني لج؛و؛م' حنتا، عاذوا ثد ثهل، خترا بمنلوا 
الشصأصيفر،إلى يأكون نا الشم أوإلى الحجر، إلى تكون روثها ألا الم، حمل »ي المه محرج 

•أمحص« ثأكول الظل إلى منها بكوف وما وأخيضت، 
.؟ باتاديأ رعى كنت كآيلذ أ اش رسول يا ؛ ثثالوا 
اللهأذخلهإ الذين الله، مماء هولأم القة، أهل يتريهز الخوبم رقابهم نج( كاللور برجول » نال؛ 

اربما ; مقولون لئز، نهو زأبمعوْ ننا الجنه، ادخ1وا ; يمول ئم ندموه، خير ولا ءماوْ، عنل بمر الحنة 
أنملقئء أي ا نيا ;i : تقولون ث، س أم ضى فز : تقول _، س ا.ئدا نمل لز ;١ أشقا 

.٢( ابدا بنده غنفز انخط نلأ رصاي ت ثمول ؟ هذا من 
.اثد،ا ثن وأحد الشم؛، ثن أدق، \بنِ أن تلعني ؛ سعيد ابو ]نال [ ١ ل 

النار(ثن ؛حدين ٣١١وإ■؛ماع ؛ ١^٥١۶إمحات )ثاب —  ٨٢
منيدخل الئ، الكن أهل ١^٠ يد-محل )) :نال 0 الله رسول أف ت المحدري سعيد أبي ض — ١  ٧٥

مىحزذل ص م ثثثال ني ض وجدئم س اطروا يمول؛ ثم زا[ النار، النار أنل وثد'بلأ برحمته، يضاء 
اكنفيه نشتون ^؛ ٢١الحنا، أو الماة ئهر ني ينإو')، امتحشوا، ند حنتا ثثها برجون نأخرجوه، ن  ١٩

•لْ[ ؟(( مثوية صفراء ثحرج كيم روها ألم المثيل، جاب إلى الحثئ ثنت 
الن-ارأصابمهم اس ئولكي بمتون، ولا فيها، يموثون لا مائهم أهلها، هم ١^^ ١إنار أهل أما ل» [ ١ ] 

.لشماعة(([ ١١اذن نحنا ^١^١ ١^١ حتى ، ٠١١١٠١ناماثهم بحطاياهز، ^ ١٠أو بدثوبهم، 
•فهز«[ أفيصوا أ ١^؛^؛ أهل يا محل؛ ئم ل)ر ]٢[ 

آ.المثيل(( جانب في العئاءة كناثبت، )) ]٣[) 
.، المثل(( حمينة أو حث، في  ٠٢١ثبت، كنا ]؛[))) 

.^١^[ ١١كان ند .  ٠١٧١رسور كأن :  ٢٢١من رجل رسال ]٥[ 
خروجا(الثار أمل آخر )ثاب —  ٨٣

يمشينهو ]٢[ رجل، ادثذ يذخل س أحر » ]١[ : نال 0 الله رسول أف ت نتعود ابن عن — ١  ٧٦
لمداك، نو»عاني ١لدي تارلأ نمال؛ إليها، الثمت جاورها  ١١٠نإذا هرة، النار وسفنه ويقومء، مرة، 

هذهثن أذيي أ رب اي •' محقول سحرة، له فترم والآ'ميرا، الأولع، س أحدا أعطاْ ما ذيا الله اعطاني 





سلءالإطء يعيي محهمر ٦ ٨

فيأكون الحز؛ هذه إثى يدني أ )؛jL أي : ممال ظل، دان شمْ له ونئل الكة، بل اقار عن وجهه 

إلى«، ؟ نلذ يصرض ما أ آدم ابن يا ت مقول )) يدكن؛ولم نعود، ابن حديث، ثحو الحديث،، 'ٌ'وسايى 
للذ،و هت الله ثال الأGني، به ^، ٥٥١نإذا وكد١، كذا، سل ; اإ1ه ويذكته رر ; فيه وزاد . الحديحا آخر 

أثالذالدي لله الحند : قمولأن الض، الحور محن روجتاه عليه ثدخل محته، يدخل ثم ت ناو أقاله، وعتره 
a وص؛ث،  : ^ : Jli ،^L  ^^ض أخد1لنا ١ ،>.

نال:الله. ونول إلى و'نثن المتر، على نمته : نال شمه، بن النضرة عن المحأ، عن )و( — ١  ٧٨
فيم—،Jالحنه، الجنة اذخلأهل ما بند يجيء رجر هو : نال ؟ محنزثه انقة أهل أدئى ما : نثه موتى تأل )) 

أنتضى 1ُ: ثئ ؟ أض زأخدوا تازو4؛، اقا.ذ نزو ه ئ ! نبً أي تقول: ١^، ادًلخل نئ: 
ومثله،ومثله، ومثله، دللق للث : مقول رب،، رضيت، : مقول الدتا، ملوك من تبك ٠^؛؛ قل لك يقون 
ولدمت،لثا، دْاشتهت، ما ولك أناله، وعسرة لك، هدا : فيقول رب، رضستا الخامسة في ت فمال ومثله، 
٠رب رضيت I ثقول عينلث، 
تلموتيا،فأزس ندي، كنانئ4ز زحتأ ضوك'ت' أولتك : نال ؟ نزلة نأم ننم،ً : نال 

^_م ١اله كثاب في وذ' : ^ ثر، ذ ي;ظتض \ت ولم'م°ص، 
.[١٧:]السحدة الآَيه(( ب أهمن م؛ مذ ؤئأ أخمل ١ ^ص 

وآخرالحنة، دخولا الجنة أهل آخن لأعلم إئي )ر : الله. رمول قال : نال در، أبي عن )و( — ١  ٧٩
ا،'بارهعنه وارنعوا ذثوبه، صغار عليه اعرضوا : فيمال المنامة، يوم به يوتى رجل منها، خروجا النار أمل 

وكدا،كدا ^^١ ؛ JiSi'يوم وعملت، وكدا، ٢^١، وكدا { jkيوم •عملت : ثمال ذيوب؛، صغار عليه فتنرض 
كلص لك ؛ن : لئ  'صظه، ص أن ذنوبه ؟١,^ مذ نشفق زم تكن، أن :ثيع نمز.لأ تقول: 

٠(( ههثاأراها لا اشياء عملت قد أ رب ت فيقول حسنة، '*!يثة 
٠ئواجده ^;، Jbحتى صنحك . !،، ١١رسول رايت، نلمد 

القنامةيوم ثحذ ُحي(ء : نمال الورود، عذ يسأل عتدالله، بذ جابن حمع َانه : الزمحر أبي( )وعذ — ١ ٨ ٠ 
^^^^^با،زناكاكسالأ'نل،

نبيها،)انظر(. عله: وكتب الناص(، فوق )اي بموله: ومره وكذا(، ب—)كذا عنه فم امحى أو الراوي، على الخرف هنا اظلم القاصي: تال )١( 
تراه.كما الحديث ص من أته على ونقوه الكل النقالة فلمع 



٦٩الإبمام ا_فوايبم 

 ،Jون ^١ نمحز، آنا : ثموو ريا، تظن : ثموئوذ ؟ تظروذ س ؛ ثموو ^٧؛،، بمد ريما يأمحنا ئم إالأو:
نؤسأو تافق، منهم أ؛سان كو ؤبمظى ومحنوثه، بهم، ثنطلؤ( ت ناو يصحلق، لهم ثتحلى اليلذ، نظر •محي 
تغويإ التاسئن، وت يطم( ئإ م، ذاء من ثأخذ وحنلذ كلأل؛ب، جهنم جنر وعلى يبموثه، يم ئورا، 

كآصسوإيلويهم الذين يم يحاسون، لا الما "بون البدر، تله كالمنر وجونهز زمرة اوو فنحو النو»نون، 
ولكنائت، إلا إله لا نال؛ من النار من يخرج حتى ويشفعون الشمامة، ثحل ثم كدللق، ئم السناء، ني ئحم 

ينئواحتى الماء، عليهم يرشون الجنة ائل وبمئنل الحنة، بماء فيحنلون سموة، يزن ما الحم من ثلبه ني 
.معهاة؛^؛١١^١ وعشت الدتا، له ثخعل حتى يسأو يم -مانه، ويذهب المم، ني الئيء ثان 

ونيحرفالنار، من ؛^٣٠۵ ثوماإن ر) ؛ الله. روو نال ت نال همدالله، بن جابر )وعل( ~  ١٨١
•الحنه(( يدخلون حتى وجوههم داران إلا فيها، 

دويع—صابة في نحزجنا الحوارج، زاي من رأي شثفني ند كنتث ت نال اشم، يزيد )وعن( —  ١٨٢
—الموم يحدث عتدالله بن جابر نإدا الندية، على ننررثا • نال الثاس، علتم، ثحرج يم لحج، أن ريي عدد، 

صاحبَيا : له مملث : نال اوذهنمث؛ن، ذكت ئد م ثإذا : نال الله.، رسول عن —، سارية إلى جالس 
[١٩٢ت عمران زآل ك اخرجه نمد النار ُدمل س إُلثث ر • يمول والله ؟ يحدثون الذي هذا ما ا الله رسول 

أمنأ: نمال : نال ؟ ثقولون الذي هذا ننا [، ٢٠:حدة رالك فيها اعيدوا منها بم؛مجوا أن أرادوا كلنا رو 
_،فيه الأه تنئه ي JJايغني — ؟ — المثلأم علته — نحمد بنمام سعت نهل ت نال • يعم ؛ ثلتا؟ المران 

بحرج.من به الله ييحرج الذي النحنوذ، محمد. ممام نإثه ت نال . ئعم ت ُلتث 
ند١؛< غتت : نال ذالث، \-ئضذ' اكون لا أن وأحامح1 نال عثه، الناس ومت ١لصناط، وصع ثت يم ت نال 

;١ل فسم، ١^٠١ عيدان كأيهم ثحتجون بمي • نال فيها، يكورا أن بمد الثار، من يطرحون نوما أن زعم 
نوناتويحكم ; نلنا ننجتا، المناطسر؛، كآئهم إيطتحون فيه، نيشلون الجنة، أئهار من ثهرا ندخلون 

واحد.رجل غير ثثا جرج نا والله نلأ نرجعنا، ؟ الله. ررل على يكذب الثيح 
ش،فى ث،رصرل إط ١لنار من يحتج ))ت نال الله. رّثول أن ماللد؛ بن انن ض )و( — ١  ٨١٠
.(٠ ءنها اقه فينحيه فيها، مدني نلأ منها، اخنجتتي إل رب! أي ت نيمول أحا-هم، نيلتمتث 
اآ[،دللد لبجثون اكانة، ئ ١^ ذ نطخ' ,٠ : S خ ن-ثول نال : نال )تغثن(لاا، - ١  ٨٤
وأب1ذم أن : نمولون آدم. ثأئون : نال هدا، مك١ذا مجن يربحنا محي ريا، على اشمتنا لو : نثمولون 
حتىربلث، عند ]٣[ لنا اسقغ للذ، نسحدوا ١^١^٤٠، وأمر روحه، من بلثآ ومخ بجده، الله خلملث الخلق، 





٧١الإيمان قثاُم — ١

نننايطلئ، : لي ثمال اقي، ام، ا وب يا • ثأئول سفع، واثع سله، وسل للذ، ينلمع وئل واسلذ، 
هدا((، ثأئعل ثائطلى الناو، س ناخرجه زثان، من ■>وكب من حثه مثمال مى أدنى أذئى أذئى محه ني لكف 

نشناالمء_حن، إلى مالنا لن : ُالنا المان، بظهر كه نلثا عنده، من يى؛مجثا به، أتانا الذي انس حديث 
عندمن جئنا إ سعيد أبا يا ؛ نمثاظه، ملأنا علئه، يدخلنا : ئال حليمه، أبي دار ني متحف ونو عثه، 

مه،: يمال الحديث، نحدثناه ث، : محال الثماعة، في حدثناه حديث متل سنع ثلز حننه، أبي أخيلذ 
الشحأنسئ، أذري نا ظا رلأ زقي ضٍع، ثزند وئو سئة، عشريذ ند به حا ند : قال زاsن١، نا تثا: 

هداللاز يكزن ما غحل، من الإسان خلى : ويال ا نصحلذ حدُنا، : لة ظنا نتكإوا، ُيحدثكلم أن أوكره، 
س_اطا،له أخر نإ اJنحامد، ئأحنده التابعة، في زيي أرجع؛لى يم )) ت ١حدJ^كموه، ان ١^؛^ وأنا إلا 

لي،اJدن آ ؛1 ; ئأءول ئشقع، واختفع مط، ونل للذ، يمنع ودل راسلت، اريع أ محمد يا ت لي يمال 
زغظني،وم;اثي، ٦^>^، ذالأ؛محلت، محس :  Jliاز لإسذالثَللق، : قال لآإلأإلأُامح، : نال فيمل 

•الله« 1لآ ه لآلا : يال ش لأخرجن وجمَياإي 
يومئذوهو سنة، عشرين محل ; محال ١ناه، مالك بن أس سمع انه به، حدثنا انه الحسن، على ثأسهذ ت ثال 
•جمييأ 

منئلبه في وكان الله، إلأ إله لا : ئال من النار، مجن يخرج )) ; مال اي. أن ؛ )وعنه( —  ١٨٥
ئميرْ، يزن ما الحئر من ممحه في وكاف الله إلأ إله لأ : مال من النار من يحرج يم سعتره، يزن ما المر 

•ذره(( يزل ما الحم من لمحه في وكال الله إلأ إله لأ ت محال من النار من يحرج 
سحنه،وكان الدراغ، مزفع؛ته بلحم، يوما الله. رسول اتي ت قال هريره، أبي عن )و( — ١  ٨٦

الق؛امةزم ياش يحنع ؟ ذالث بم ثدرون وهل ]١[ ١لقيامة، يوم الناس سيد أنا )) ت ممال ثهنة، منها ثهس 
العممن الناس ملع الشص، وندم اتهم، وينفيهم الداعي، مثمنهم واحد، صنمي قي والأجرين الأولى، 
نذ٠^١ ثزون الأ فيه، ائم ما ثرون ألا •' لبعض الثاس بعض مقول يحتملون، لا وما يطيمون، لا ما والكتب 
٧مقولون: ي دأثو0 ٣، ١^١ : لبمس افاس :نض فشوو ؟ رم آلي م 'يشفإ نل ظنون ألأ طم، 

؛نىالناشفع للذ، م1حدوا النلألكه، وأمر روحه، من بلف وٌُح بيه، الله حلملذ انثر ابو ان إ أدم 
عصتالزمصب١^ غضب زبي ؛ن : آدم مقول مامدبلقا؟ إلى ألاثنى به نحن ماإلى ألاثنى ربلذ، 

ادهثواغيري، إلى ادهثرا أ ئمي ا ثفسي نمتنه، التثحزة، عن ^١^٠ وإيه متله، يعده مصب ولن متله، مله 
ق١.؛^؛ ض م وص' الأزض، آز اإ؛-ثل أزو أث ا نوغ ؛١ : مقوزن نو-ئا، دهم0 نوع، آلي 
مضبلم عصثا امحوم غضب مد ربي إن : لهم مقول ؟ بلتا مد ما ثنى ألا به نحن ما ثنى ألا ربلذ، إلى 



الإطءسلءسيخ ستسر  ٧٢

إلىائتوا أ مسي مسي! *وثي، ض بها دعوت ذغوه لي لكت ثد وإثئ ثة، بندم يئصب ولن مثله، ثه 
يرىألا ربلذ، إلى لنا اسمع الأرض، أض س وحليله الله، يي أت ت محمولون إثرامم' محأثوف إبرامم.، 

ملهمصب لز عت ١^٢ غضب ئد ض إن : إبراهمم لهم محموو ؟ بلثا ند ما إلى ثرى ألأ ب ثص ما إلى 
محأئونمجوسي، إلى ادهرا غثري، إلى ادهنوا أ مسي إ مسي ]٢[ كدباته ويكر مثلة، مده مصب ولا مثله، 

إلىلثا اسمع الناس، على وبمكلسمه بر<نالأوه، اقه ئصللذ ش، رسول أئن مجوسي! يا ت محمولون محوسى.، 
عصبااليوم غضب ند ربي إن : موص. لهم محمول ؟ بلثا ند مجا ثرى ألأ ثحن؛؛؛ مجا إلى ثرى ألأ ربلذ، 

إلىادهوا أ مسي ا مسي بمّبها اومر لم م1ا؛ قلت وإيي مجثلة، مده مصب ولن مثله، محله مصب 
همنوكلنة النهد، ني الناس وكلت ائه، رسول ات عيسى! يا ت محمولون عيسى، قانون عيسى.، 

عينيلهم محمول ؟ بلتا ند ما رى ألا محه ئخن ما رى ألأ ريلذ، إلى لنا إاسمغ منه، وروح مريم إلى المامحا 
—دنا له يذكر ولم — مثله مده مصب ولن مثله، مله مصب لز عصثا النوم عضب ند ربي }ن : . 

الله،رسول ات أ محمد يا ثموثون؛ قانوني، محمد.، إلى اذمبوا عئري،، إر ادهوا أ مسي ا مسي 
رمحاالأ محه ثنن ما رى الأ ربلذ، إلى لنا اضخ ثاحر، وما ذئبلذ، مى مدم ما للذ !،، ١١وغمر الأبناء، وحاثم 

وحمتنمحامدْ، من ويلهنني عائ، الله يمتح ُم y؛^(، ٌساجدا نأ؛ع العرس، ثنن؛ نأتي نأئطلى ؟ بلتا ند ما 
نرختضخ، اش_فغ تث، -ل ,;١-^ \ر°خ'تنئي! !ذو:;١ P قلي، لأخي ضة لإ شقا ثه غه 

مىعلته، حناب لأ من ١^؛ من الجنه أذخل أ محمد يا ت فيمال ا امجتي ا امني ا رب يا ت نأثول راسي، 
؛ن! يندهمحمد مس والدي الأبواب، مجي ذللذ سوى محنا الناس دنك١ء وهم الجثة، ابواب س الأينن الناب 

•وبصرى« مأكه بص كنا أو وهجر، مكه ص لكنا المثة، ممناريع مذ بنس بتذ مجا 
)رالأت ١^ ؛يمتألوثه، لأ أصحابه نأى ثلثا ((، القتامة ^؛٢ الن١ص سد )رأئا ؛ نماو ١■؛مى، ثهس نيم ]١[ 
؟[آش نّثوو ممن;١ : ^^١ „، ؟ كث مموئون 

•(([ -تميم إم نوله؛ و ندا، كبئرهم نعله بل لألهتهم؛ نوله و ربي، ندا الكوكب؛ *ي نوله لآأل»وذكر 
—الى وثعثنارلأ — الله يحنع الله رسول نال : نالأ وحديمه نريرة، أبي عذ )و( — ١  ٨٧

وهلت محمول الجنه، لنا ١س٠تح أثاثا! ؛١ مقولون: آدم، محأئون الجنه، لهتر ئزلم حتى المؤمنون محموم الناس، 
—،الله خلسل — إراه؛نإ ا؛ي )لى ادهواذللئ؛، يمتاحب لتت آدم؟ أبيكم خطنه إلأ الحنة مذ أ-؛مجكم 

الذي.، ُوصأ إلى اعمدوا وراء، وراء مذ خليلا كنت إثنا دللذ، يمتاحب لنت : إراهسلم محمول نال؛ 
وروحه،؛ ٧١كلنة عيني، إلى ادهوا دللثإ، بمثاحب لنت : محقول مجو-تى. محأئون ثكلينا، الله كلنه 

^^٠،^١١ة، الأماثوتر-تل له، فيودن محموم، محمدا.، محأئون دلاذ، متاحب لنت عيني. : محمول 



٧٣ا_فثاربم.الإيمان 

تكنء فم أي وامي، أن بأبي ثنت ت ناو كاثزق((، اومحم ثمر وشنالأ، يمسا، الصراط تثم قفونان 
وشدالطير، كم تم الريح، كمر تم ؟ ش طرنة ويوجع؛ي بم، كمحا ق الم إلى ثروا ألم )ر تنال ؟ ١^!؛؛ 

الماد،أغناو ئغحر ئى إ سلم أ سلم وب ت بموو اإءماط، على قاتم وييغم أعنانهم، بهم سئري الرجاو 
ننبأحد نأمورْ معلمه، كلأبب ^١^ ٣٥١١حاقي ويي • نال رحما، إلا السير يسبع نلأ الرجل، ء بمي حتى 

النار«•نج( ومكدوس ثاء، ننحدوس بب، أثرت 
.خريمالنبموف جهنم نم إن محي؟، مينْ أبي ص والدي 

تناغالأيياء أكثر وأئا الجنة ي يسم الثاس أول أثا اقيي.؛ هول ض )ثاب —  ٨٠
جأو }أنا ١^٠، ض ممغ اقاس لإل أنا ,, S الله نال}نول نال: نالك، أنس ض - ١  ٨٨

•لاا]آا« ثبما 
أ.(( واحد رجل إلآ امته، مى يصدنن نا يثا الأبناء مى وإن صدئتن، نآ الأمحياء ثل محي يصدق، لم » ل ]١ا 
•أ ايثة(( باب يأ نن أول وأثا )) ] ]٢[ 
منت ائخازن قفول ثامتفتح، الفنانة، يوم الحنة باب آتي )) . الله رسول نال ت نال )وعئه(، ~~ ١  ٨٨

.(( لأحدنبمك لاأقح يلذأثرت • نيفول أ محمد ت نأنول ؟ ائت 
لأمته(؛ ١^٥١٤ذغرة اقمأ. اخياء ناب -  ٨٦

^j4،بي كل فنحل مشئابه، ذغوة بي لكل الله.:» رسول نال •' نال نريره، أيي، عن —  ١٩٠
باشيشرلث لا امتي مرْ نات نن — اش ساء إن — ئاتله نهل القنانة، يوم لأمتي قمامة دعونجر اتدتنأت وإئي 
شخا

اخت؛_أتوإن—ي( لأمته، دعانا ذغوه محإ لكل )) : نال 0 الله محإ أف : نالك بن أنن عن )و( — ١ ٩ ١ 
•(( القنانة يوم لأمتي شماعه ذغوتي، 

ذ-مويوخنأت أثته، ض بها ذع١ ند د'خم'1 نمأ لكل » : 0 اقبمأ ض عندش، س خابر )وعن( —  ١٩٢
.القنانة،٠ يوم لأم؛ سماعة 

علنهز(قممه ؤبمثاله لأئته النم. دعاء ناب —  ٨٧
اش_>'وغل_غيإ:>امم:اني0ًلأيل -ضمداشنج>ونياض:

الثلأمعلته — عسءا أَنال [ ٣٦]ابراهيم: الآَيه مني، نإثه محني ننن الناس ثن برم اصللن إنهن ررب 
:ال ونيديه، [ ١١٨:]الما'دة ، ١^؛؛^؛ العزيز ائت نإثك لهم يعم وإن عناذلث نإثهم ثعدبهم ن إر 





٧ْ (؛^>< ١١١■فتا»بم — ١

يديبجن لكأز، ثديت ثإُي )ر :  Jliكذبا، عثلث زه ما : ^١ ((، ؟ مصدنذ الجبل، هدا بسفح يهئرج 
,؛، 'ثديي عداب 

.؟ لهدا إلا غنعتثا أما للث، بجا ت له—، ابو ممال ت قال 
.\ذإد،■ آخر \ز ١^_ زأ ^؛١، - ًب{ ه لينب أم 'يدا }ى : الثورة ذدْ ه' لإ 

ت(عئة واكءمف طالب لأبي خل ١^ ذماعة )ناب .— ٩ ٠ 
كانثاثه ؟ بشيء لب طآ أيا م،وتا هل ! !^ ١١رمول يا ; ُال ١^٠ ت •ءثداJم2iاJب بن العباس عن —  ١٩٨
مجنالأسمل الدتك في لكان اذا ولولا ثار، مجن صخصاح ني هو ٣، )) ; عال للذ، ومصب ]١[ يحوطك، 

امسم«.
.^١البمتلأا

ررل،ئئمم
•( صخصاح« إلى ُأخنجته النار، س ■ضن(ب ني وجديه ر) : لاآا)عاو 

;ممال طالب، أبو عمه عنده ذكن الاله. رسول ان ت الحدري سعيد أبي وعن —  ١٩٩
.(( دماغه منه بملي كميه نئلإ ئاو، ثن صحصاع ني فنعل القتامة، يوم سعاعنجر 

غداتا(١^ أمل أهون )ناب — ٩ ١ 
ملظن ثقل غداثا ١^ أئل أش ؛ن ر> ; قال هل الله ننول أف : الخيري نمد أبي ض - ٢ ٠ ٠ ■ 

.آار،ضليدطس>ازةظه،<
وهومنتعل؛ظنطالب، ابو عذابا النار أهل أهون )) ت قال الله.إ رسول ان ت عباس ابن وض — ٢ ٠ ١ 

ثئ؛يبمنام.
ائلاانئَلغداث١، ١^ م أم ؛ن S الله ننوJ نال : قال تشم، ثن النمان _زض  ٢٠٢

وإو__هع__دابا، منه أفند أحدا ان زى م! ١لمجل، بملي كما دماغه، منهما بمبي ثاو س وشراكان ثعلأن، 
لأهممغداثا„.

•القيامة«[ يوم » ل ]١[ 
غنل(يمنة لا امحمر على مات من أن على الدJل )ناب — ٩ ٢ 

إتجب'والرحم، يصل ني كاف جدعاف ابن ! اللهرسول يا ت يلت ت قالت عاسثه، عن — ٢ ٠  ١٢
•الدين« يوم حطينتي لي اغفر رب ت يوما يمل لم إثه يممعه، لا )) ت قال ؟ ثافعه ذالأ قهل ١^^، 





٧٧س ا-فئ،بم 

علينت عرص)ر ت ئاو اي. عن عباس، ابن حدتا ولكن سعع، ما إلى انهي ض أحسن ند ت ساو 
نوايلي ر»ع ؛ئ أحد معه لص والني الرجل، وننه وامحي الرمط، ومعه النبي ثرايت الأمم، 
j ئونى سا : لي نقيل أقي، م نظنئت عفليز،  ،S ،^ نواينإذا خ)''تب الأم، إلى اني ولكن
يدظونأش سعون ومعهم اعتلذ، ذذْ لي؛ نقيل عظيم، سواد نإدا الأخر، الأئق إلى ائظت لي؛ نقيل عظيم، 
.(( عذاب ولا حخاب، يعير الخة 

نم—الذاب، عولا حناب، بعثر الحنه الدين أولثلمذ لي الناس نحاض منزله، ندخل ئهص، يم 
يثنركواولم الإسلام، ني ولدوا الدين نلعلهم ت بنصهم ونال الله.، وسول صحثوا الدين نلعلهم ؛ بنصهم 

:نمال نأحتروه، ((، ؟ فيه نحوصون اتدي ما )) : نمال الثه.، رسول عليهم ننرج اذياء، ودكروا بالله، 
•(( يوَظوف ربهم وعلى ^؛^، ٤٥٩ولأ ئسممل، ولأ يزنون، لأ الذين م ن» 

آحز،رحل نام ئم ((، منهم أن )) : ممال منهم، بخعلني أن الله اذغ ممال؛ محصن، بن ؛-؛ ٠١٤■^نمام 
.عكاثة(( بها نملق رر ; إم١ل منهم، يخعلني أن الأه اذغ نمال؛ 

الجئة(أمل نمتم الأثة هذه كون )باب — ٩ ٥ 
اتزصون)) ت نمال [ ر١ رحلا، أربمن مذ ئطوا ثة في الله.، رسول مع َكا • نال عبدالله، عن — ٢ ٠ ٩ 

]٣[،(( ؟ الحنة اهل ُك ثكويوا أن أئنصون )) ت نمال ئعم. ت نلنا ]٢[ ت نال ((، ؟ الحنة اهل ربع ئتكوُوا أن 
اله الجئأن ودالأ الحنة، انل نصفق ئكوثوا ان لأرجو إني ا بيده مصي والدي )) ممال؛ • ثعم •' نقلنا 

كألنمنةي الأج، ١^ جك في ١كضاء إلأ' الشنك م في أشز وت ممة، شذ ندّ 
.الأحمر(( النور جلد في السوداء 
اللهإننلمه، مذ إلأ اثحنه يدخل لا الأ )) تممال أذم، تة إلى ظهره نأتي الله.، رسول ]حطتا ]١[ 

.„[ض:ك؟امص 

.إةردا[لآألنال:

(((ونمتمن ونتنه ؛ UaLjألف م ثن ١^ بغث أحرج ت لائم الله يمول » ت فوله )ياب — ٩٦
تنيم—ول أ أذم ا يت — وجل عر — الله مول )) ت الله. رمول نال ت نال نعيد، أبي عن — ٢ ١ ٠ 

َكلمذ ت نال ؟ اانار بعث، وما ; نال اقار، بعث أخرج بجول؛ ت نال يذيلذ، في والخير وننديلذ، ثيلذ، 
اساقوري ح>!لها، حمل ذايت، كل وثصع المثغتر، يشبب، من ندالث ; نال عس، وتث'ت1و* ن؛ساثة ألف 



سلءالإطء سيع سر  ٧٨

دللذمحا أ الله وو رم يا ت نالوا علتهم، ناشد ; ناو ((، سديد اش عداب ولكن بسكارى، نم وم١ صك١رى، 
مسيوالدي )) : ناو تإ : ناو ((، وؤ ومنكم ألما، ومأجوج يأجوج مذ نإن أثيروا، » نمال؛ ؟ الرجل 

أديأ محدْ مسي واليمح، » • نال لم وكبرثا، الله، نحمدنا ((، ١^؛؛؛ امحل ربع ئتكو'نوا أن لألممع أني ا بجده 
١نلألمن—ع ؛ئي ! بيدهمسي و١لذي رر ت ^ ١٠ئم وكترنا، ١^٠ نحمدنا ((، ال٠عتة ^ ٠١ئك ثكوُوا أن لأتنع 

نيكال؛ئنة م ]١[ ش!لأم طي ني صء ١^٠ كقر الأ.م ني ظى؛ ؛ن' ، \ذج■ م شز 
•الحناو« ذراع 

.[ „ م ش م ج ص م ]ا[ل 



>جم>خض ش ؛نم 
الطهارةاآ_كثاب 

الوضوء(محو )ناب — ١ 

ثملالك والحمد الإيمان، ثطت الطهور )) الله رموو ُاو ت فاو الأثنري، نالك أبي ض — ٢ ١ ١ 
مثلثةوالور، حموااحثلأْ والأرض، الثموات، ص ما ثملا أو ثملان، لله والحماJ !؛، ١١ومتأحان ١لعيران، 
.مجوبئها(( أو ستقها، ثيايعثمنه يعدو، اقاس كل عليك، او لك ححة والمران صناء، والحثثت يرقان، 

لكثلأة(الطهارة وجوب )ناب — ٢ 
ألاممال: مريض، وص تعوذه، عاثر ابن على عنر بن عبدالله دخل قال؛ سعد، بن ممتعب ص — ٢ ١ ٢ 
منصدقة ولأ طهور، يعر صلاه محل لا )) بموو؛الله. رسول سمعت إثي ت ثاو ؟ عمن ابل يا لي الله ثدعو 

•اتصنة عز وكنك . عنور(( 
حتىأندث إذا احدكم صلاة نخل لا )ر الله.ت رسول فال )قال(ت هميرْ، )ابي( ■ص )و( — ٢ ١ ٣ 

مةا».
وكماله،الوضوء صفة )ناب — ٣ 

تعملثتوصثآ، يوصوء، دعا ^، عنه الله رصي — عمان بن عثعان ان عثمان: مجولى حمران، عن —  ٢١٤
ونىاثتى يده عستل ئإ متات، ثلاث وجهه عسل يم مصنص، ]٢[ ئم ]١[ مت١ت، ثلاث كمه 

الكم—ثنإل—ى اليعنى رجنه عسل ئم راسه، مسح تم دلك، مثر الث1نى يده عسل تم •رات، ثلاث ؛^، ٢٠١١
١^م؛ت^١، وصوتي ثحو ثوهثآ الله. رٌول رايت١ ثال: نم دلك، متر اليسنى ءسل نم ، ^١٣ثلاث 

مدمما له غفن منه، فيهما يحدث لا ركعتن ثركع ثام تم هذا، تحووصحثيب ثوفثأ من )) الله رسول 
•دب« ثذ 

.للعثلأةاحد به يتومثأ ما اّغ الوضوء هدا يقولون: علماوثا وكان شهاب: ابن ثال 
ثعنلهنا(.زب ثلاث كمه على زا[)إأمغ 

•لآأ]أذخللأنفىابمد[ 

٧٩



سلءالإطء جعبي ستسر •٨ 

عمته(والصلاة الوضوء صو )ناب — ٤ 

المؤذنثحاوه الس1حد، بماء وهو عمان، بن عفنان سمنت ثاو: عفنان، مولى حننان، ض — ٢ ١ ٥ 
إشا خوقمخأ ما ش َكاب ني ١^ لنلا حد١٠١ لأ-ئوهأ ١ وش : Jliئإ قوصأ، بوضوء، ُدعا ١لعصر، عند 

اللنغفت إلا ]٢[ صلاة ثصلي الوضوء، محسن مسلم، زجل يثوصأ لا » ]١[ يمول• الب. رسول ّنمعتا 
]٣[((.ثليها التي الصلاة ومحن بته ما له 

أوبمشئء، اح__ددكلم أذري م_ا رر ممال: العصن، fزاها مجئر، ثال: هذه، صلاتنا من اJصنافن١ لا[]ءند 
.دالإ أغ1لم، ورسونه يالله دللق، غتت ك١ن وآن عحدثا، ختتا، كان آن ا الله رسوو يا ٠^١: ؟((، أ-فت 

•( النأقوبه« بملي ثم )ر ]٢[) 
ي[اللأعن_ون ر ت يوله ي؛لى والهدى السنان من أدزلنا •^١ يهمون الديذ إن ر الأية عروة؛ ننال ]٣[ 

.لاوقرة:؟هاا

رسولسمعت يطهور، ندعا عثمان، عند كنت  ijiiالعاص، بن سعيد بن عمرو )وص( ا— ٢١٦
إلاا وركوعه—قوعها، وح وصوءها، ثحسن نهوبة، صلاه ننلم من!•ترئ مآ رر يمول: اللي. 
.كلئ،,،؛> ١١^Uja ٧، ثوت لإ ;١ ١^'، مذ ^١ ^١ كفازة كاك 
اثانإن ض■' يم قوصأ، بوضوء، عمان بن ■ءئن١ن ائت ئال; •ءفنان، مولى حمن١ن، ص رو( — ٢ ١ ٧ 

هدا،وصوئي مئل ثوصا اش. رسول رأيت اني إلا ؟ همأ ما ادري لا أحاديث الله. رسول ض يتحدثون 
.ثافله(( الن1جد إلى ونشيه صلأijه، وكاJت دسه، من ثمدم ما له غفت ^،؛١ ثوصأ من )) ؛; Jliثم 

ثم؟ اش. رسول وصوء اريكم ألا _؛j،؛ ]١[ بالمثاعد، ثوصا عفنان ان أش; عن،بي )و( — ٢ ١ ٨ 
.ئلائاثوصأ؛^؛١، 

.[ الله. رسول أصحاب من رجال لا[لوعئدْ 
نيالتنحي، هدا في بتده يحدث؛با أبان، بن حننان نمعن ئال; سداد، بن جامع عن )و( — ٢ ١ ٩ 
^^،الي م— ظ أمنْ كنا الوصوء اتإ من ر) ائه رسول نال نال: عمان، بن عفنان أن بشر: إمارة 

.يتهن(( لنا كمازات النكتوي١ت »الصلنات 

رأيتنال: ثم حسنا، وضوءا يوما عمان بن عفنان وصأ قال: ءثنان، مولى حمزان، ص )و( — ٢ ٢ ٠ 
إلايهزه لا ]١[ الننحد، إلى حرج ثم هكدا، ثوصا س )) نال: ثم الوضوء، ثأحنن ثوصأ، الله. رسول 



٨١آ_ثثا،بماسارء 

.؛((؛ذئبه من حلا ما له غفن الصلاة، 
.( نبب(( اوفي العنا-ءة، مع أو الناس، مع نصلانا المكوية، الصلاة )لى مشى يم » ]١[) 
مايتهن لنا ^١>^ ٥٤*،^١، ^٠٥{لى ورنهنان ؛لى والج٠عه الحنمإ ١^^١^، )تاب — ٠ 

اأكي١تت(اجبن 
الحمن_ة،أفي والنعنه الحس، الص1وات )) يقول: ^١١!، اممه. رمحول أن هريرْ، أبي ض —  ٢٢١
.الكتار(( ا-كب إذا بينهى ما مكهمات نمصان إلى وزمصان 

ائوضوء(عقب النثب '^ ٠٧١ناب ز ٦
نأذركتبنشإ، نذوثها وبتي نحاءت الإبل، رعايه علثا كانت نال: ^، بن عمه عن — ٢ ٢ ٢ 

وم،يقيم وصوءث، شحمن يوصأ، منلم من مآ رر نوله: س نأذركت الناس، يحدث نائما الله. رمول 
•الظ« له وجمت ألآ ودجهث بمي، عليهما محل وكتئن ثصلي 

ندأاي نال: عنت، نإدا ننظزت، ملهاأ-مذ، ١^٠ مول: يذي ص نائل نإدا ا هذه ماأجود نمنتث: نال: 
إلاإله لا ان اسهد يقول: يم الوصوء، ثسبغ او نيئ، يوصأ، احد مى منكم ما )) نال: آنفا، جن رأيلذ 

.ثاء(( ايها من يدخل التنانتة الحنة ابواب له فت إلا ورسوله، ع؛ا-الله محمدا ان ]٢[ و ]١[ الله 
•ا له« ثريلذ لا وحده » ] ا ١ ] 

.[وأشهد(( ]آ[لرر 
S(اي وؤنوء تج( )ناب — ٧ 

وفثوءلنا وصأ له: ثل نال: _ نصه له وكائت — الأئصاري عاصم س ريي بن عبماله عن — ٢  ٢٣
ننصنص،إاّت؛مظا، يدْ، أدخل يم ئلائا، سننهما يديه، على منها نأطأ بإناء، ندعا الله.، رمول 

ادخلئم ئلأيا، وجهه نغنل إاشمجها، يده، أذخل نم دللذيلائا، نمانل واحدة، كفا س ]١[ واسئثس 
بناسهنننح ناّتأ؛مجها، يده، أيحل نم ]٢[ مرتين، نرش الثرفن إن، بدئ؛ نمنل، ناّتخرخا، يده، 

رم—ولوصوء كان نكدا نال: يإ ]٦[، الكمين إلى رجي عنل يم ْ[، ]٤، وأدبر محييه، نأمل ]٣[، 

.ّلاالُاتمأ
•لا[للأا[ 

■يدْ[ نصل خِ زبماء ]٣[ 

،١^٥۶ان إحذكر س ب ل، عها وإنما ٢(، ١ يرقم)٧ ثريا الخديث هذا تميم )١( 



سلءالإطء سيئ سر ٨ ٢

•واحدْ[ ل؛المْ 
.مثن[ يدا اثدي اأمكان ق رجع ثى ردهما يإ ئماه، \زا يهما يهب ئم ه، را"يعمدم لْ[لبدأ 

.زأ"[ل،شأماهنا[
والأتبمنار(الأستئ؛ار في الإيثار )ناب — ٨ 

ئوصأوإدا بو'ل ثب حمأحدكم، اشئنن إذا ر) ئاو: 0 التجأ به يلغ ز)،؛ أبي ض — ٢ ٢ ٤ 
.٠( ]١[ تقر ئإ ماء، أمه م نمئنل أحدكم، 
•ليسر((( ئم الماء، س بنحريه ثلسثنس )ر ]١[) 

الشتطاننإن ^١^،، ث1تم؛لاث منامه من أحدكز اسمظ رر؛!١ ثاو: التجأ. أن )وعثن(ت — ٢ ٢ ه 
•خياشيمه(( على محيتا 

•ثتوتر(( أحدكم اشنم إذا )) الله رموو ثال )ءال(ت عثدالله، بن جابر )وعن( — ٢ ٢ ٦ 
يكنالهنا(التجلئن مو وجوب )ناب — ٩ 

اصونأبي بن نني توم يوم S اتجأ زوج عانشه على دخلت ثال: شداد،  jyنالم، ض —  ٢٢٧
سمعن،؛إي اأوصوء، ابغ أ عيدالوحص يا ثمالتات عندها، ثوصأ بكر، أبي ابن عبماارح*ن ئدخل ]١[، 

•الثار(( ثن للأغماب ويل ر) نقول؛ الله. رسول 
حنر؛اب بعلى نروئا وئاص، أم بن سغب جثارة في بكر أبي بن وعبذالرحمن آئا، لاا)خرجت 

.غائثته، 

لكاإذا حتى العيينة، إلى مكه مجن الله. رسول مع رجتا ثال: عمرو، بن عندالله ض )و( — ٢  ٢٨
]١[،الناء نن-ثها نز ثلوح وأغمابيم إليهم، ثاكهثا ءحال وهز مصؤا، اإعصر، عند م؛ سئل بالطريق بماء 
.الوضوء(( اّ؛عوا ١لنار مجن إلأءماب ويل )ر اا1ه رسول ثمال 

علىثمنح إحنأنا اأنصر، صلاة حصن0 رثي ذؤإغ صاإرن١ه، مفر ني . ١^ عنا راازئاءل،ن 
.إناذكا( أرجلنا، 

]٢[اب للأغمويل )) ثمال: عميه، يشل لم رجلا رأكا الني. أن ت ا ١ ل ميرْ أبي عن )د( — ٢ ٢ ٩ 
.ساقار((

•ا (( ئ الوضوء أسعوا )) ثمال: محي يتوفثزون ثوما رامح( ااا]أره 
•للغرانسط((( )ر ]٢[) 



٨٣آ_فط،بماسار، 

الطهارة(محل أجزاء جميع انعاب وجوب )ثاب — ١ ٠
ساو؛امحي. ثأبمنْ يدمه، على ظمر موضع ؛^ ٣٠ثوصأ، وجلا أن محطاب: J١بن عنن عن —  ٠٢٣

•صز يم ثرجغ، • وصوءلأ(( يأخن ازمغ )) 
الوضوء(ماء ،خ الخطاياخروج )ثاب - ١١

زىفل النوس، أذ اسر، امحد ثوئ إذا )ر هاو: 0 ش ننول أن أبي ض -  ٢٣١
ثديمن زحأ يديه نتل ^١ ١^١؛، ثطر أخر مخ أو الناء، مع بسه إنها ئظن خطنة كل وجهه س نحرج 

مستهانحبن؛ كل خرخت، رجلي؛ عنل يإدا الناء، يطر آخر •غ أو الماء، مع ثاثاْ بطثتها كان خطقة كل 
•الذنوب(( مذ ميا يخرج ش الماء يطر آخر *ع أو الماء، مع رجلان 

نحرتتأالوصوء يأنس ئوصأ، من )) الله رصول نال ياو: عناذ، بن فنان عن )و( —  ٢٣٢
,محنئحتأظمارْ(( ثخرج حتى جنده مجن خطاياه 

١^^^،(في زاقخجيل ^٠ ٥١إطالة اثث١ب )ث١ب — ١ ٢ 
يمالوصوء، ءأ-تغ وجهه، ستل يتوصأ، مينْ  ١١١رأيتن ُاو: النخمر، عتداقه بن مم عن —  ٢٣٣

يمرأسه، منح ثم اشند، ني أذمغ محي اثسنى ثلتث ثم ]١[، ١^۵^- ني أذمغ محي اثمثى ثدْ نتل 
نكدااو: نم المثاق، ني أض' محي اكننك، رنله نتل ثإ ١^، ني أشنغ ئى اثاتى رفه نتل 
■؛ذ؛^1مالإا.سة ي اسلون \نلأ >رأشء 0: ش ننول  Jiiز3ال: :ج 0 ض ننول ن1يط 

.وثخحيله(( عرته، ثثطل بمز، اLتطاغ ننذ ]٢[ \زتخز.(.أ 
.^^١^؛(لاأ)نى 

•الوصوء((( أئر مذ مححلتذ زم امحان؛ يوم ياتول ابي 1ن )) ]٢[) 
ناصالهوأثل عدن، مذ أيله مذ أبني حوضي إن » نال: 0 الله رّول أن مينْت أبي عذ )و( — ٢ ٣ ٤ 

إبلالرجل يند كما عنه الناس لأني و1ني اشئوم، عدب مذ أممر ولانثه باللبن، العنل بذ وأتلى الثلج، مذ 
مذ]٢[ لأنحي لتت سينا لكم • ئنم » نال: ؟ يومي اتنريتا أ الله رسول يا يالوا؛ ((، ]١[ حوضه عذ الناس 
•]٣[(( الوصوء مذأثر مححلتذ •ما علمأ ئردوف الأمم، 

لاا)))عذبم(((•

•لآ[ل))ءئركم«[
مل—لذ،محنتي أصحابي، مذ هولأء إ زب يآ ثأثول: يصلوف، ثلأ بمأ,( طاممه عني ولمتدن ]٣[]» 



سلمالإطء يعيي محمر ٨ ٤

.؟(([ بعدلث احدُوا ما ثدوي وهل ت نقول 
مسيوالدي غين، من أنك من لأبني حوضي إن ر) اش رسول مال ئاوت حديقه، غن )و( —  ٢٣٠

وثرث—ا،إ الله رمول يا ُالوات . حرصه٠( غذ النري؛ه الإبل الرجل يذود كما الرجال، قئه لأذود إئي ! بيده
•غئركم« لأحد لينتا الوضوء، آثار مذ مححلئذ -را غنإ ثرذون • ثنم )) ثارت 

ن—وثيعا،نوم دار غليكم، السلام )) ، o^_J،١^ ش. رسول أن هريرْت أيي غذ )و( —  ٢٣٦
ال;ن؟ الله رسول يا إخوائلذ أولتا نالوا: . إحواتا(( رأتا ند أيا وددت لاحقون، يكز ال1ه ثاء ؛ن روثا

ش؟رسول يا ١^,؛، مذ مد يات مذ مرفّت كتم نمالو١: . مد(( يانوا لم الديذ وإ-حواتا أصحايي، أتم )) 
يابز نالوات • ؟« حيله يرئ ألأ بهم ذهم خيل ظهري محذ مححله، عث ختل، له رجلا لوأن أرأيت » نمال: 

غذرجال ليداذن ألأ ؛»_، J>Jغلى؛رش وانا الوصوء، مذ ثضبض' عثا ياتوذ نإيهم )) ناو: ! اللهرسول 
.سحقا(( سأحةا، نأُوو مدلأ، بدلرا  °فإئهم نيثال: هلم، ألأ ائاديهم: الصاو انعم يداي كما حوضي، 

الوضوء(ثتلغ حيث، اأحنته ثتلغ )ناب — ١ ٣ 
ظغحتى يدة يند نكاف للصلاة، ثوصأ ونو همترْ، أبي خلم كنت ناو: حازم، أبي خذ —  ٢٣٧

امههنا آهز غلت لو ؟ ههن١ أوم ا روخ بتي يا : إماJ ؟ الوصوء هدا ما ! أبايا له: نملت إبطه، 
,الوصوء(( يلغ حنث، النوس ثذ الحليه ئتلع )ر يمرو: حليلي. ممعن آلوصتوء، هدآ وصات 

النكارْآعلى إمياغ هْنل )ثاب — ١ ٤ 
هبع ويزنالحطايا، به الله ينجو ما غلى أدلكلم ألأ )) نال: الله. رسول أن مترْت أبي عذ — ٢  ٣٨

النناجد،؛لي الخطاوكمْ النكارْ، غلى ١لنءثوء إّتناغ )) ناو: ! اللهرسول يا بلى: نالوا . ؟(( الدرجات 
.1ذإقإ؛^؛;l»؛J(( الصلاة، بعد الصلاة وااتظار 

.لاال„إذمالتاط((ا
التواك،)ناب — ١ ه 

كلمئذ بالسواك لأريهم ]١[ المؤبن غلتم، أشي أن لولأ )) ناو: الني. غن هريرة، أبي عذ —  ٢٣٩
.صلاة((

ذخ—ر؛،:١ البي. تدأ كاف سيء بأي ننتأ■' غانشه، ّتأك ن١ل: ^٤، ١٥بن زي )وأءذ — ٢ ٤ ٠ 
.بال1واك :تئ؟ئالط: 







٨٧اسارق فنائم ٢— 

•أوعرما« ولكن عاط، ولا 
.^ ٧١ونمشر غنها المبلة، بل بثت ند مرا"مص زخدنا ^٢، ١١شات1 أيوب؛ أبو نال 

البل—ن،بمممل نلأ حاجته، على أ-ندكز جلل إدا )) ناو: الله. رّثوو عن ^٠، أبي وعن — ٢ ٥ ٢ 
.زلآ'ثذإذا<،

إلىظهرْ نني عم ابن وعيش المحد، في اصلي كنت، ثاو: -صاف، واسع عذ )و( — ٢  ٠٣
للذ،^١٢۶ ٠٧نعيت ١^١ ئاص: يمول عتدالله: نمال شقي، س إلته اثمزنتأ صلاتي، نصثتث نالئا الة1اة، 

رسوذنرأي—ت، ]١[، بتر ظهر عز رنت وكد عثداش: ثاو النمدس، بثت ولا ؛، iuilممتمل معد ثلأ 
لحا-ءقه.]٣[ اإنثدس بثت مستملأ ننتئن، على ]٢[ ناعيا ش. 

._(أخي لا[)ضتت 
•لآآالِلًاجا 

.]مأ[لمم!جاكثنت[
^؛y(؛lJالامتئجاي عن ١!^؛ )ناب — ١ ٨ 

ولابجرو، ومن بنمتنه ذكنْ أحدكلم بمإبئ لا )) الله رسول نال نال: فائه، أبي عن — ٢ ٥ ٤ 
•الإُاء« م ثص ولأ محبه، الخلاء مجن بمنثح 

ومحرم(المحوو في اقمح، )باب — ١ ٩ 
.وطهورهزرجله، تش، م كو شأئ4 اقنس»ي بمحب ض. رنوو كاف نا'لت،: ^J؛I*، عن —  ٢٠٠

والظلال(١^ في اشظي ض الم )ناب — ٢ ٠ 
؟الله رسول يا اللئايان وما نالوا؛ ال1عائئن((، اثقوا رر نال: . الث4 رسول أن ئريره؛ أبي عن —  ٢٥٦

•(( ٠^٠٣في أو الناس، طريق، في ينملى ١^■^,، )ر ^؛ ١٠
اقيرذ(ص بالماء الانئجاء )ناب — ٢ ١ 

أص_عررا،م بذأْ معة علام ومعه ]١[، حائطا دخل اش. رسول أن مالك: بن انس عن —  ٢٠٧
.بالعاء اسحى وند علنا، نحرج حاجته، إؤف الله رسول شتى درة، عند ثوصنها 

•وءنرْا ناء، ثن إذاوْ طوي وعلام انا، لاالإأ"ذثل 
١^؛(على \إضي )ي' — ٢ ٢ 

رأيت• ئنم نمال: ؟ هدا منل نحل• حقيه، على ونتح ئوصآ، ئم جرير، بال نال• غئام، عن — ٢  ٠٨



سلءالإطء معيي محصر ٨ ٨

.خم؛ ظى ومنح ئوصأ، ثم ثاو، اش. رموو 
.النائية ئزول بعد كان جرير إسلام لأن ؛ الحديث هدا يعحبمهم ]١[ كان قال 

.بدش[]ا[رأتثا1ُ 
ممال;نتنعصتت، مالنا، مال قوم، مناطة إلى قاكهى النئ.، نع كنت قال؛ حديفه، عن )و( —  ٢٥٩

.خمهقلى سنح قتزصأ، عمه، عند ثنت حتى قدثوت، دنة((، ا» 
ه.اللرسول قبور النغ؛رْت قال ئولث، الله. رسول نع غرا أثث سمه؛ س النغ؛رْ عن )و( — ٢ ٦ ٠ 

نمنديه عز اهريى أحدت إلإ . الئ4 رسول رجع قلما اشم، محنلأة مل إدارة معه قحنلت القانط، ؛نل 
ه،جثتكث—١ ؛٥^١؛، ذزاعته، عن جثته خرج يهب ثم وجهن، عسل ثم زان، ثلاث يديه وعتل الإدارة، 
خمهعز وفثأ ث1 اJتإمن، ر ماعئه وهمتل ١^، أنمل مجن ذراعنه أخنج ش الفة، في يديه قأذخل 

ل^،لإأتلل
.]٢[ ي نمنر م، :ئ غد>ض إا؛نوا قد الثامأ نحد >و ننث، تأملط ي: قال 

م،لا غد>،ش ثم إ^ئا الآ>ة،  '■صالثاس نغ قمنر البمش، إندى S اش ننول تأذنك' 
أملصن_لأثه، اان؛ي. قفنى قلنا اقثيح، إأَقتوا المثلم؛ن، دللذ قأئرغ هنلاثه، يم الله. رسول قام 

.لونها ااْئلأْ '،٠^١ أن يعبطهم • أمحنثم« قد —ت أوقال — أحمثم )ر قال؛ ثم عليهم، 
٠حفيها وعر العمامة، وعر يناصنته، رومسح ا ١ ل 

.ئئت„اه,, ؛؛ ١١نذل ت>ئن، ا> ن^نئط ١^١. لآ[بمل 
واثعن١مة(الغاصنة على المنح )ناب —  ٢٣

.والخنار الخمن، عر متح . الاله رسول أن بلال• عن — ٢ ٦ ١ 
الخمن(غز المنح في اقوقيت )ثاب — ٢ ٤ 

أييبابن ظلث إم١لت: الحمن، عر ١لمحح عن أسألها عالشه، أتت قال؛ همائ، بن سريع عن —  ٢٦٢
ام،1يعة S ١^٠ ننول خل متأل1اة، .، ١^٠ زنول نغ ;!١> ^ إإنن ، ]١[ ثئ قي 

للشم.ولثله ويوما، شنام، ولناتهن 
عنه.أثنى عما ذكن ١^١ نم١ن وكان ^: ١٥

•لا[لإإثنأظمةسزا

)ا(ماتننساللأتي



٢٨٩-ثئ،بمالدارء 

واحد(يوضوء كلها الصلوات جواز )ثاب — ٢ ه

و_نساو خفته، على ومنح واحد، بوصوء المنح يوم ١^^١٣ صلى اي. أن تريذْت ض —  ٢٦٣
.أ(( عنت يا صنته عنJا )ر ;  Jliمتنه، ئكن p طا اثزم صنت لمد عنت: 

ثلاثا،فتلها تل الإئاء لبماثها؛ي في ١^^٥ ندة وعتر؛ النثوضئ عنس كراه؛ )ناب — ٢ ٦ 
—اء،الإُ ني ندة ينعس ئلأ رثث، س أحدكم اتتمظ إذا )ر عاون اقمأ. أن نريرْت أيي ض — ٢ ٦ ٤ 
.ندة(( ثان ]١[ أين يدري لأ ثإئن ثلاثا، يسلها حتى 

■'"٠■
لتعمالهثم ثلثرئه، أحدكم، إئاء قي الكلب ولغ إدا رر ١^؛ ررّوو ثاو ثاو؛ نريره، أبي ض —  ٢٦٥

.مأا]»لحمحاب<<[
اوويالهم، با م» اوت ثثم ١لكلأب، متل الله. رسول أمر ثاوت المعمل، ابن وعن —  ٢٦٦

صنعثاعسلوْ الإناء، »ي الكلب وثغ ))إذ١ وقال: ]١[، العنم وكلب ^، ٥١١لكب *ي رخص ثم ؟((، الخلاب 
.التراب(( م الثامنه وعمروه ^١^،، 

•^]١[
١^١^٠(الماء تج، اثتول عن اقهي )ناب —  ٢٨

الت١كد.؛ 111في؛تال أن نز أنت M- اله ننول ض قابر، ص - ٢  ٦٧
•منه(( يشل ثم ]١[، الدائم الماء ثي ئولنأحدكم لا )) ثال: اي. عن نريره، وعراأ.ني —  ٢٦٨
•أ بممي« لا الدي » ]١[] 

١لتاكد(الناء في الابال ض ام )ناب — ٢ ٩ 
•Mه اللننول ثال مول: سمغأدا ائت ز>ة-: نن هشام ض - المثاب ش( ص -  ٢٦٩

.جب(( وم الدانم، الناء في لمندِ' يثمل لا )) 
.ناولا يتناولن نال: ؟ عريره أبا يا ذذ كتم، نمال: 



سلءالإطء معيي يمر  ٩٠

ثطهرالأزض وأن انمجد تجر حملتأ  ١٥}افيمحامات ثن وعتره اتوو همتو وجوب )تاب — ٣ ٠ 
حمرها(إلى حاجة عتر من بالناء 

—اممم أما؛-ءأ، جاء إي الله.، رسول مع انمحد نير ئخن بجما نال؛ مالك، بن أش )عن( —  ٠٢٧
وهئزرملا )) .ت الاه رسول مال ا مه ا مه .ت ^٥ ٧١رسول أصحاب مثال اك1حد، ]١[ في يول 

مجيلتيء ئصلح لا انمناجد هده }ن )) له: ممال ذعاه، ]٢[ ال1ه. رسول إن ئم بال، محي مكوْ ذعوء((، 
رسولمال كنا أو {(، والصلأة، ^ وجل عر الله لذَتر هي إُنا المدر، ولا البول، هدا 

.ظهنتنه ناء ئ ]٣[ بدثو نثان ١^٢، من نام ^: ١٥
•في[ ]١[]^ 

محتله(وكتفثة التض؛ع آلطهل تول حكم )ناب — ٣ ١ 
زئخم،فهز، ولأ ، ji^iنوش؛كأن ننولال1ه. أن M. الإ وذج غائفة، ض -  ١٢٧
بمسلة.ونز وله، ثأتنه ؛، 11ندعا؛علته، مال ]١[، بصمأ نأتمأ 

■]ا[لتءأ 
نوضتة، ٣١تأم لإ با:تن'^١ S اذه ننول أك ي ]١[ ثخنن: بمن قتس أم ض )و( -  ٢٧٢

.٤[ ]٣، بالناء ]٢[ ئصح أن عشر يزد نلم نال؛ نبال، حره، حم 
بنيأحد محصن، بن عكاسه احتث وهيأ الله.، رسول باس اللاتي الأول النها-مات من زا[زوكات 

•حربمه[ بن أحد 
 ^^]٢[•

.]آ[لبم'شلئفلأا
١٧أولأذَكن ف دم تعلام )ر نمال: العدزْ، من عثه أفت ند ش، بابن فته ويحك زأ[رناك: 

منويلد الندرة، من يمتنط الحن_ا، ^١^، *1^1 أذ1فتة، سعه فيه ؛ن الهندي، العود ^١ فتكن ؟ الثلاق 
.الجنب(([دان 







الرحمحنن الو الله ينم 
انمضم_كثاب 

الإداد(الحاض؛ومحا ماثن؛ )تاب — ١ 
]١[، م S ض زنوو أتزث ، خامحالكث إذا أنده لكف : _* غاتشه، ض —  ٢٧٦

 ]٢[.
]ا[رزيمرتيثيا^

.ا؟ ٩ ;نللأ S ؛ش زنوو لكن َث ز5كز;نلالذ؛رم : لُاك']٢[ 
حيض.وص الارار، ٠^!؛، ذناءْ ناشر اللي. رسول كان • يالتأ بوئث، ض )و( —  ٢٧٧

واحد(لحاف الخاض؛ي *غ الاضطجاِع )ناب — ٢ 
ائض،خا وآئنعي، بمشيع ش. رصول كان ت نالت فؤة، اي زوج بونه، )ص( —  ٢٧٨

ثوب.وبثه ومحني، 
حصن،؛ئ الخعلمي، ني اش. رمول  'خشتينت أثا يما ; نالت نلنث،  ٢١)وص( —  ٢٧٩

ء_اوعاني،. ثع—م ت ثل—ط ، (( ؟ أثمت )) ت الله. رمحول لي نمال حيصتي، تاب أحدت ث، 
.الخمنةفي نعه ناصطخت 

.الاثنابةمحن ١^١^ الإJاء في يغتسلأن . !، ١١ورسول هي، وكان ت ئالذ 
،حجرها في والامحاء ، نورهاوطهارة وئزجيله، روجها رأس الخائض عنو جواز )تاب — ٣ 

فيه(اثهمآن وقراءة 
cSفيه، واJنرص للحاجة، اك لأذخل كنت إن نالت؛ النمحأ.، زوج عاتشن، ض —  ٢٨٠

ه؛(نجنأحد، النفي ونز ، ]١[ راحه علمأ إؤق'ثدخل اللٌ رحرل كال وإل ، نارْ وانا إلا عنه، أحأل 
.نعتكماكال ١^١ ]٤[ لحاجة إلا اتتت تدخل لا وكان ، ٣[ ، ]٢ 

.اغتك،ب[ لا[لإدا
زآ[)إأنأه(.

.زآ[زبم;ائض[

•ل؛ألالأئنان[ 







سلءالإماء سري مصر ٩ ٦

اظسط، ١٥اأنرُأة؛ثشل بمواش0:ذو ُاك• ]١[ ط أن : غائشة ض )0 -  ٢٩٠
رمحوواو ثت يالت والت، يداك، ثريت ت ]٢[ عائشه لها ثمالت ، (( ))ت ممال ؟ الماء واوضر'ب 

^١ت، أنماَن^Jj أتة الجل ماء ماؤها علا إذا ؟ دلك يل من إلا القه يآقون وهل ، دعيهاالله 
.(( أغنامه أسه ماءها ١^٢^؛ ماء غلا 

•_( أثي بمي غم؛م لاا)أم 
.؟[ ذلك \مج أرى ك ]آ[لأف 

مائهما(من مخلوئ الولد وأن ، والنزأْ الرجل مي صمه نيان )ناب — ٨ 
]ااءئدرنولالأه0،ظ>س^!١ 'ى زنولاش0،تال:ء'و بجان، ص -  ٢٩٦

:ممنت ؟ ثدفنني لم : ممال ، منهابمرغ كاد دننة ندس ا محمد يا فلذ ^٢ ١١: ممال اليهود، أ-تار 
:. ؛ ٧١رسول ممال أهله، به نئاه الذي يانمه ئدعوة إJن١ : ١ثهودي ممال أ ش رسول يا : مول ألا 

؛ه. ائول رمم له ممال احغك، جئت ١ليهودي؛ ممال ، (( أهلي به سماني الدي محمد اسمي إن )) 
،({ سل )) ت ممال معه، بعود الله. رمول ننكت بادُي، أسمع 'نال؛ ، (( ؟ حدُتلذ إن سيء ايممعلذ )) 

ثيهم » ت الله. رسول ممال ؟ والسنوات الأرض غين الأرض بدل يوم الناس نكون أس ت اليهودي نمال 
نن—١• ١^—ودي نال • (< ١لمه١جرتن ))نمراء •' نال ؟ إجازة اثاس اول نس • نال • (( الحسر يوف الفللنة 

ينحت)) : نال ؟ إرها غز غد١ؤهلم ؛!١ : ^ . (( اانون كد زياذْ ر) : نال ؟ المننه  o^Li-!bحص تخثهز 
نسشا ف4>ئن ٠, : ^ ؟ ظه شنا;4ب ثنا أطنانةا«.ئال:ئ َياكل ك١ن الذي ١^ نت ئم 

الأنض،إلأنزّ،أزضفيًءلأمممسأذل أناللث نجث ; ^ ندت، .ث:  ٠٠ضد 
الول—د،غن أس؛ك جئت ; نال ، ;١^ أسنع ت ^ ١٠،  ٠٠؟ حدقك إل يممعك )) ; نال رجلأن، أو رجر، 

ال1—ه،باين أدكر١ ١^١٠ مني الأطز مني نعلا ، اجتنعاإاذ١ ، أصمر ١^١؛ وم١ء ؛بيض،  ١٠٣^ناء )) ت نال 
،صنز، ا؟نمم لمأ، وإثك صدت، كد ; ١تهودي نال .  ١٠٠^^ بادن آنثا لإطز ني الناْ منمأ غلا وإدا 

أثانجأمحي منه، بمثيء علم لي ونا عنه، نالني الذي ض هدا حالني، لمد » : الله. رسول نمال ندهب، 

•]اإ')س( 
البماثة(عنل صمة )ناب — ٩ 

،٢[ ، ز١ يديه نعمل ، ^١ ١^١^ من اعثنل إدا الله. رسول كاف ت نالذ غالضه، غن —  ٢٩٧
فيأصابعه ندخل ، الناء ياحد مإ للصلاة، وصوءه يتوصأ مإ ، نرجه نيعمل بماله، علؤ( بثمتنه يفرغ ُم 



 __r ٩٧س

ثمجسده، سائر على أقاضي نم حفثات، ثلاث رامحثه على حفن اصتيرا قد أن رأى إذا حتى الثنر، أصول 
•رجليه عسل 

.لاا'لثفأ
•الإئاءأ نج( يذْ يدمل أف ]مل ]٢[ 

منعظ ش. لرسول أدت ت ئالت •مموثة، حال؛هم، حدثتني ثال؛ ءباص، ابن وعن —  ٢٩٨
يإ، يشنا؛؛ وعمق زجه، على به أزغ ُم الإئاء' ض يدْ الحل يم ثلاثا' أو نرض، كمه ثنتل الحثابمت، 

حفثاتثلاث صه ر! على افرغ ثم ، للصلاة وضوءه ثوصأ ثم ، مثديدا دلكا فدثكها ، الأرشميبشماله صرت 
•أ ١ ل زدْ بالئا~بو، أُقه ثم ' رجليه فنل ، دللذ *ه مما عذ ثتز تم ، جمنده ّنار عسنل يم ، كمه ملء 

.ينمصه[ يني . نكدا أانناء يمول وجنن؛ ، بمسه ]١ازئلم 
،الح_لأب ئحو ء بثي دعا ، ال<ثثاوت من اعستل إذا ش. رسول كان ت نالت ، ءالثه وعن —  ٢٩٩

.راسه علؤ، ؛هنا ■ نمال ، بكميه أخد تم ، الأيسر تم الأيمن، رأّث؛ بذا؛يف ؟كمه ثأحد 
يواحد إيء ي والنزأة الرجل وعسل ، ايبمان؛ مل م الناء ثن النتصا المدر )تاب — ١ ٠ 

إمْذلأحلمنا ومل ، دامي؛ خال؛ 
سنأثهاإ، منواخوعا ، ^١ عالذه على دخلت ; نال ، بن ثنه أبحر عن — ٣ ٠ ٠ 

عنىوأزغت متت، وينها ، وينتاناعثتلت، الصاِع، ندر بإئاء ندعت، اأحثاJت، من . ^ ٢١١سل عض 
,كالوزة حتى رءوسهى، س يأحذف البإ. أرواح وكاف نال؛ ، ثلاثارأسها 

،الم_اء من عليها نصب بدأ؛يمينه، اعثسل إدا الله. رسول كان ؛ )نالت( عانثتة، )وعى( —  ٣٠١
على،صب دللذ من زغ إدا محير بميناله، عثه وعسل ؛يميبث، جإي؛؛ الأدى علتم، الناء صب تم ، نمثلها
ْا.، ]٤ ينان ذض' ، ٣[ — ]١ دي مذ؛!١؛ 0 ش وزنول ، أناأعسل كنت : عاثط نالت رأسه، 

.لاا]هوالمنيىا
.ذللثاثن نريبا أو أنداد، ثلاثه ]ينع ]٢[ 

.قيه[ أيديتا ]٣[]و؛قلنث 

•ذ1,وا ذغِلي ت طولا ل؛اتمحرتي 
.آصغ[ ئ؛لأ؛ة والمن سمنان؛ ]ن١ل زْا 

ب(والانئشائ انمنمف ثذكن كثه اثوصوء وصمت وكم حديث )و؛ي ٠ — الحديث عتب — سالم الإٌام قال ي' 



_4الإطء سيي يغتسر  ٩٨

•واحد اثاء يي 0 والنمأ مأ، ثشل كانت أنها : تنونه( )وعن — ٣ ٠ ٢ 
•تموثه بمصل يشل كان الله. رسوو ان ت عباس ابن ورعن( — ٣ ٠ ٣ 
0\ف و;ص' ص، لكث ; ع خدنه، شة 1ءَ أن : شة 1أ بمت زئب )زض( - ٣ ٠ ٤ 

.الجنابةمن الواحد الإئاء في يغتسلان 

.بمكوك ويتوص( مكاك؛لذ، بخمس يقل 0 الله رّوو كان ت )ماو( أنس )وض( — ٣ ٠ ٥ 
أئJاد.ختة آلي ص و:تشذ ،  jlIJiءط؛0 اهمُ ^ :  Jli، رزظ( - ٣ ٠ ٦ 
ئهويوصة، الجنابمجن الماء مجن الصاغ يغ1له 0 ائه رسول كان ت ثال ، ]١[ ثينه وض — ٣ ٠ ٧ 
'ك

.أ 0 الله رمول ]صاحب ]١[ 
ثلاثا(وخر؛ الراس غلى الماء إفاضة اثصاب )ناب — ١ ١ 

اانأمجا ت الموم بمص ممال 0، الله رسول عند العسل ني ثناروا •' ثال نطعم، بن جسر ض — ٣ ٠ ٨ 
.(( أكم ئلأث راٌتي على ان؛ص ؛ؤآ ، اناأئا )ر ؛ 0 الله رسول مم١ل ، وكد١ ٢^٠١ راٌثي انثل *إر 

ئكتمبارئة أرص أرصنا ِإن : ^^١ ، 0 ١^ ّألوا ميف، وئد أن : عثدالله بن جابر وغن - ٣٠٩
لآا«.زأسي غلى ،ي  ufأث١ >ر : ممال ؟ باشم 

مجنحقان ثلاث زأسه غلى صب جنابة، مجن اعثنل إذا 0 الله رسول كاذ : 3ال ، )وعنه( —  ٠٣١
ولرمثر كان اخي! ابن يا له؛ ممنت ; جابر يال كثئر، سري إن  '•نحمد بن الحسى له ممال ، ماء 
زك.شترك، مذ أو 0 ش 

العلة(ضمالر محر - )ناب — ١ ٢ 
نللع]١[ ثامصه راسي، صفر أقد امرأة إر أ الله رسول يا ت ثلتا ت يالت، خلعه، ام غن —  ١٣١

قطهرينرر.، ١^١؛ غلتك ميضئ ثإ حشات، Jلأث ن١ساك غلى ئحثئ ان يكفيك إدما . لا )) ; قال ؟ الجنابة 
•وا لا[لللحيصة، 

يمضنأف م إذا  'صنأنت غنرو غبمالأه:ئ أن' غالثة :ؤ : ^ ص، مد زض -  ٢٣١
أنيأمرهى أقلا ؟ رءوسءى بجضس أن اعئسلن إدا النساء ثار إ هدا عمو لابن غما يا • ممالت رءوسءى، 

راسيغلى أن؛زغ على أزيد ولا ' واحد إناء مذ 0 الله ورسول أنا أعثسل كنت لمد أ رءوسهل يخلمذ 
إراعات.ثلاث 



٩٩ ادءءا\ محاب — *١ 

الذم(مزضع منك؛ي ثن الحيض ثن المشين اثغماJ اتثاب )ثاب —  ١٣
ءالخد؛^!١^)) : ^ \سم، اي.ضفو ع ]١[ أننائ ا0 : غاتشة ص — ٣ ١ ٣ 
قوونيلغ حى ، ثدJدادلكا قدمحت دبآ، على ئصب يإ الطهور، فحسن ثطهت، ، وسذرئها، مائنا
,(( ثطهت؛^1ننئكأ، ئأخذ ؛إ ، ١^١۶ عاثها ثصب ثم ، وأسها

كأنهات [ xjعاتشة سالت ، (( إ بها ثهلهرين اش! <سحان )) ; سال ؟ بها ثطهر وكيفّ، ت اسناء سالت 
الدم.ءر شص ]٣[ ت دللذ ئحثي 

مبثئم الهلهور، تلع أو الهلهوو، كنسن قطهن، ، ماء ثأخذ )ر ت ممال الجنابة، عسل عذ وسألته 
.(( ١إناء علنها ميص ئم ، رأسهاثورن ثنلغ محي ،  ٠٤١،،؛'، راسهاعلى 

الدين.ني ينمهنإ أن ، الحياء ينعهى يكن لم الأمنار، نساء النساء نعم ت عاتشة ممالت 

.لأ[ئ'؛ئُمكنياذيه[
.بم[لقنئ[

وصلاتها،ومنبها الننث٠ء١ئ رناب — ١ ٤ 
tُاطنة ذذ : ُالذ غاشة، ض -  ٣١LL  ١١آلي ]١[ م أبي ^ S ، ؛:ه Lننول

مإدابالحتصة، وليس ى، عن دلك إينا لا » • ممال ؟ الصلاة أثادغ ألمهر، ئلأ اشئاض، ١^١٥ |ُي ! الله
.(( وصلي الدم، عنك ئاعسلي أدرت، وإدا الصلاة، ندعي الحتصه، أملت 

.ثنا[ ١^١٥ وهمأ أند، بن عندالنطبب م ا ١ ل 
عوف،آبن وثخأ ، الله. رمول حثه جحش، بنت، حبيبه ام ان ت )وعئها( — ٣ ١ ٥ 

نتليهذه إن رر ت إه الله رسول ممال ذلك، في إجإ الله رسول فاّتفتت، سنين، صبع اّتحيضت، 
•وصلي« اعثتبي، ٠—]١[ ، ]١[ ثرئ ندا ومحن بالحنصة، 

الدمة ن حمثقو محي جحش، بنت ريب اختها حجن؛ في ثركن بي نمثل محايتج ت عانثة ثالتأ 
اناة.

،ثنياالله يرحم • ممال هتنام، بن الحارث بن p؛،J^>_ بن بكر ابا بدلك نحدمت، ت شهاب ابن نال 
.]٢[ ثصلي لا ت ١٤لأثها لتبكي، كان إن وال1ه ، المثابهدم سمعتأ لو 

•[ (( يم ، حيمتك، ئ،حبنلث، كامتأ ما ندر امخي )) ] ل١ا 



سلءالإطء صبي ،صر ١ • •

ئقسلأن جض يمت ميثن - أم أم اش. رسوو أن شهاب، ابن يدكن لم : محعد بن التث زثال ل\ا 
.هئ[ يقه ذيأء ذلبثث صلاة، كل مند 

الصلاة(دون الحالض على الصوم هضاء وجوب )ثاب — ١ ٥ 
ممالت؟ محيضها ايام ١^٨٠٥ إحاJائا أمضي ؛ ]١[ ممالت عاتقه، محتألت امأْ أن : مناذة عن — ٣ ١ ٦ 

.يمصاء ثوم لا تم ، ش. رسول عهد على ثحيض إحاJا^ا كات ئد ]٢[ ؟ أئن احرورية ; •^١؛>؛^ 
.؟[ الصلاة مضي ولأ الصوم، مضي الحائض بال رما ]١[ 

.[ ت ، ١iJiiسآل، ولجي بحرورية، لنتث ت ل'ا[لظت 
وئحوه،ؤوب النشل ستر )ثاب — ١ ٦ 

ئوجدثه، ]١[ المنح عام اش. رسول إلى دمتث : )نالت( طالب، أبي بنت هانئ ام ص —  ٧٣١
بتت؛يهانئ ام : نلت . (( ؟ هدْ من )ر : نمال ملت، : نالط . ]٢[ بموب دثتْ انته وناطمه يئتسل، 
،٥[ ، ]٤ ركعات انيأ ثن]٣[ نصلى نام، عسله، س نرغ نلثا ، (< هانئ بأم مرحبا رر ت نال طالب، 

ناتلانه طالب أبي بن علمإ اعي ابن رعم ! اللهرسول يا ت نلت ، ائصنز، نلما ، ]٦[ واحد ثوب ملتحما»ي 
'غامحإ ار نالت • (( هانئ أم يا أجرت س أجرنا ند )ر ؛ الله. رسول نمال ، هبئرْ ابن ثلان أجرته؛ رجلا 
.ضحى ودللذ 

•اقهارا ازمع نا ابني ا ١ ل 
^٦بأغلى روم ]٢[ 

.و١لئحود[ الثكوغ، يم لكن انه عتل ، مئهأ اخ،نة نط صلاة صلى رأبمه رما ]٤[ 
.مثمارب[ منه ذللق كر نئوذه أم ركوعه، أم أطول، ن؛ها أيامه أذرى زلا ]٥[ 
•بندا ولأ نبل، سبمها أره رنلم ]٦[ 

ناشل.زّضتئ، لمأ0نان، رَس : نآن نبموة، ض )ز( - ٣ ١ ٨ 
١^١'-؛(إلى اقظر لحرم )ثاب — ١ ٧ 

ولاالرجل، عوره إلى الرجل بمظر لا )ر نال؛ الله. رسول أن ت الخيري سعيد أبي عن - —  ٣١٩
فيالن_راة إلى النتأْ مضي ولأ واحد، وب قي ؛تى لإخ' بمضي ولأ ، ض؛ عورة إلى المأْ 
.(( الواحد الثوب 



١• ١ العيض عظ٠٩ — ٢

\لخأزل'0افي عرياى الاغتسال جواز )تاب — ١ ٨ 
يطرعراه، يشلوف إحرامحل م كان )١ ت الله. رسول مال : )نال( نريره، )أبي( ض —  ٠٣٢

انى مومينع ما وش ; ^،^١ وحده، يضل — الثلأم عش __ موصى وكان بعض، صواة إلى بعضهم 
تال نبموبه، الخم ثقن ، ححر على ثوبه نوصح تغتل، ة مت ندهب ; نال ، آدر انه إلا ، معناتشل 
:ذ\ر\ نوّتى، 1ّتأة إلى إصاث؛ل ثو شز'ت' محي إ -نعم ض خحئت! ٢؛^، : يمول بإثرْ نوني نخنح 

•(( صر^ابالنحر نطفي ثوبه نأحد ; نال ؛ته، ئظن حتى ]١[ الخأنت نمام بآس، من بموسى ما وش 
.بالنحر ]٢[ موصى صرب سعة أو صتة، تدب بالخحر إنه والله ؛ هريرةابو نال 
•(([ بند » ل ]١[ 

,لماارعفياث؛م[
الغوره(بحمفل الاعتناء )ناب — ١ ٩ 

هوعلي، ]١[ للكمة الصنارة معهم يمل كان الله. رصول أن ت عتدالله بن حنابر )ض( —  ١٣٢
Jl؟ ١لخغانة ذرن ممد فى نظن ، \ذ/؛£َ ظذ y \ أخي \ل :١ : نمت ١*^  'ذ^iJ إزاتة،   i:
.■ميارا النوم ذللذ بند رم ^١ : نآل ، ]٣[ عثه معشثا ]٢[ ممط منكبه، عز نجننه ُحأله، 

.لااللثاُض'أ

•لآ[ل؛دام[ 
•إزارْ[ عليه نثني ، (( إزاري إزاري )) ت نمال نام، تم ، ١^^١، إلى عيناه ]٣[روطنحت 

•ال نخف—مّا، إرار وعلي ميل، أحمله بححر أثنت : نال م»؛ممه، بن الس1ور عن )و( —  ٢٣٢
ته. اللول نمنم١ل موضعه، يه؛لى تلت حتى أصعه أن ١<!^ نز النحن، ومعي إراري، نالنل 

.„ سواماة زلأ ،فنية، إزتجغ ١„ 
الحاجة(لمهناء ينثن؛ه ما )ثاب — ٢ ٠ 

ألنيئا ي آلنأسر حلمه، يوم ذات الله. رسول أزذنني ت نال جنفر، بن عندالله عن —  ٣٣٢
•لخل حانش أو هدف، لةا-غته ش. رسول به اسم ما أنب وكان الناص، مذ أحدا به احدث 

•تغل خاط ت ين؛ي 
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ام(ت مئا \ؤض )ثاب —  ٢٣
.„ اقات ث ث ١"^ ,,: مول ننولاش0 نمنث : ُال ، نا.ت ز;د ض -  ٣٣٣
اإثمال ممالمملعد، غز يتوصأ ميرْ ابا وجد انه • ثاوظ بن إبراهيم بن عتدالله )وعن( —  ٣٣٤

.(( النار مثن مما ثوصثوا )ر ; يقول اش. رسول سمعت لأم ؛ أكثهاثنأئوارأنط أئوصأ 
٠(( اقار منتا ثثا ثوصتوا )) ■ هف الله رسول نال ٠ )قالئ( ؤهل اقيي روج عاتشة، عن )ر( —  ٣٣٠

اقارإنثن ث اثوضوء سخ )ناب — ٢٤
•]٢[ يوصأ ولم صلى، يم ، ]١[ ساة كتم أكل الله. رّوو أن ت عباس ابن عن —  ٣٣٦

.،يوئناألا[لمتا
•لآا)ولمبمسماء( 

ثأكلم، ص س حز S ص ننول زأ:ذ : iال ، ١^ أثة غنرو ص )6 —  ٣٣٧
.بموصأو'ز° وصلى، الئكئ، وطرح نمام، المثلأة، إلى ندمي ، ثئفا

بذللق.S اش ننول ض م، ئن تداش )زص( -  ٣٣٨
.^^٢ ،ثإضتي ،َمماأكل S ي أن : . ١^ نزج تنونئ، ص )ز( -  ٣٣٩

تزضأ.زلإ طى، لإ الش1ة، ي S ض أفيذمحميِرنول : Jli.هم_>ز(ضأإيتي 
هلإن رر ؛ ال وق، ثنضثس ، بناء لغا ثم ، ؤا شرب الثم ان ت عباس ابن عن رو( " ١ ٣٤١

لنما((.

خم،بهدية اتيإ نالصلاة، حرج؛لى يم نابه، عليه حنع » . الل؛ رسول ان • )وعئه( — ٣ ٤ ٢ 
•« ماء مس وم؛ ؟قاس، صز يم ' لنم ثلاث نأكل ' ولخم 

الإل(لحوم ثن الوضوء )ياب — ٢ ٥ 
ش؛تإن )) ت نال ؟ الثم لحوم ثن ؛'،"؛ ٢١١، الله. رسول سال رجلا ان نمره، بن جابر عذ —  ٣٣٤

،(( الأب—ل لئوم ثن نتوصأ ئعم، » ت نال ؟ الإبل لحوم ثن أثوصأ : نال ، ثوصأ« نلأ ست وإن نتوصأ، 
•لا« )) ت نال ؟ الإبل تارك في اصلي ت نال ، يعم« » ت نال ؟ الثم مرابض في اصلي • نال 

تللق(طهارته بمتلي أن فله الحدث في يلق يم الطهارة تئن من أن على الدلل )ناب — ٢ ٦ 
،١^٠؛ في !^; ١١ب ئ \4 مل >-غل 0 اي إلى شكي : )نال( : زم تن يداش ص -  ٤٣٤

.ر( ربحا يحد أز ،  Ij^،sسمع حتى ينصرف لا )) : نال 
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عليهثاسكل ، تجا بطنه قي أحدكم وجذ إدا » • . ؛ ٧١رموو ثاو ؛ ثاو ، ئريره أبي لص " ٣٤٠
.(( ربحا يحد (و ، سمع حتى السجد من يخرجن ثلأ ، لا أم تيء مثه أحرج 

بالذثاغ( ۶٠١-ظود تيْ )ناب —  ٢٧
.الله ول رمبها نم ، نناثت ، بسام لنيموثة مولاة على متدق، ت ثال ، عباس ابن عن —  ٣٤٦

.(( أَكالها حرم إثنا )) ؛ ممال ، ميتة أيها ممالوا ، ناتتفعتم؛؛؟((، ثدبغتعوه ، إهابها أحدئم هلا )) ت ممال 
رمولممال نعايت، ، اش. رمرل ساء لينض كامن، داجنة أن ، تجو'و* ميمونة أن ; روعته( —  ٣٤٧

.„ ؟ به تاتتثز ، ةاُمبأخذئز ألأ >ر : S اله 
.(( طهر ثقد الإناب، دخ إدا )) • مول إقئ الله رمول سمعت، ت قال ، روعثه( —  ٣٤٨

؟ثنثه ما : ^١^ ثنته، ، \ 'و'زوغله ابن عز رى : ثال او؛مر، ابي( ورعن —  ٩٣٤
دبحوه،ثذ ١اإكنش ئوتى والنحوس المبر، وماثا ، بالنئررسأ ئتقون إثا ت قنت ءباس، بن عتداقه لتت ١٠'ند 

ءؤق< النرسول 'سألن١ ثد ت عياس ١^ ممال ١لودلث، فيه يحنلون ، بال1ماء ويأُووا دباتحهم، ُأكل لا وئحن 
•طهوره(( دباغه )ر ت تمال للذ، دض 

١^٠٢(—)نابت  ٢٨
،باكداء كنا إذا حتى احماره، بنض م الله. رمول مع حنجنا ثالت انها عاتشه، عن —  ٠٣٠

عنىوشتوا مننه، الناس وأثام التماسه، على إؤق الله رمول ثأiام ، [ ١ ل لي عقد اشخ المس، بذات أو 
ولمبن أثات ؟ عانشة صنعت ما ؛لى ثنك، ألا : مم١لرا بكر، أيي الناص؛لى ثأثى ، ماء منهم ونس ، ناء 

ناّّهواصع الله. ونمول ، بكر ابو ثحاء ، ناء ننهم وليس ، ناء على وشتوا ننه، وباقاس ، الله. 
؟اء نم ننهوليس ، ناء على وشتوا واقاس، ، الله. نّول حننت ت ثمال ثام، ثد ثخدي، على 

محيي يشن—لا ث حاصنتي، في يده بملس وجهن؛ يقول، أن  ٠٧١ساء نا وإ١ل بكر، أبو إناتني ت ؛١^، 
هاللثأئزل ، ناء غير على أصتح خى الله. نسول ثنام نخدي، على الله. نٌئول نكان إلا التحرك؛ 

يأبآل زنمد';١ لأل ض نا : ]٢[ - افماء أخد زنن - الختر ثذ أشذ ثقال ، محثتواَ، اققم آَية 
J_.المد ثزجدنا ظه، كنت؛ الذي المز منكا : عانشه ، _lJiإ بكر 

.قلادة( اسماء مجن امتنارت راءرانها 
فيهللمنبس زجننل ، نخنج١ منه لك  ٥١ننل إلا ثهل، أمر بلد ثزل نا ثوالله ، خئراالله ]٢[]جزاك 



 __r الهم\.ْ

اآنا يموسى ابو ثماو موسى، وأبي همدالله، مع جالسا كنت ت ثاو صفيق، عن )و( —  ١٣٠
:لآَتئء،ج  Jlii؟ نمتع ؤف \ 'م ld\ب قز أئبَ زئلأ أن ي أت ر\ 

ثتئعواماء ثحدوا ولم° ؤ ; النائية سورة في الأية بهذه ثكيم ت موسى ابو نمال ، سهرا الماء يحد لم وإن 
أن—اء ء1نهإترد إذا لأوسلث الأية هدْ ني نثز رخص لو ت ■ءبمالأه ثماو ؟ ٦[ ت إا،أاودة ي محلنا صعيدا 

،حاج_؛ في الأل. رّول بفي • عمار ثوو سمع ألم : لمداش موسى أبو ثثال بالشد، يثئموا 
لن،ذلك ثدَيذ ، S الإ ك م الداثئ، شنا كنا انمي، في قرفة اُض، اجد قإ ثأس، 

نحمئم ، ]١[ واحدة محترية الأرض بنديه صنرب ثم ، (( هكدابنديك ثقوو أن يكفيك كان إثنا )) ت ثماو 
.؟ ووجهه كمه، وظام ، على الشمال 

م.:و يس م^ 
.لاالضضثد;ها

نا؛،إثال:أجد فلز أس، إر : فقال غنن، أتى نفلا أن : أ:>ى مدالإض ض )ز( -  ٣٥٢
آتثأما ، ٠^١۶ ئحد ثلم ثاجننا ّتربب، وات؛ي انا إي الموممح، امتر يا ثدكر اما ت عمار ممال منل، لا 

بنديكمترب أن يكفيك كان إثمنا رر ; النبي. مم١ل ، وصلتت ايزاب، في نثنئكت أJ١ وأما منل، ثلم 
إن• ]١[ ال ثأ ار عميا الله ايق ت عمر ثمال ؟ (( وكمك وجهك، بهنا ثنتح ئم ثنفح، ئم الأرض، 

ثيك.;١ نيك : غنت ^ ، ]٢[ به زس لث 
.حمك[ ض عليأ الله جنل لنا شقت إن ! \ذثل؛خن' أمئر يا : زعمار [ ١ ] 

.MM
بثرثم ض الله. رسول أثل ثال؛ الأمناري، ١إصنة بن الحارث بن الجهم أبي )وض( —  ٣٠٣

ويديهوجهه، ثننح الجدار، على أثل حتى عليه الله. رسول زلا ثلم عليه، ثنلم رجل، ثلقنه حنل، 

•عليه يرد ثلم منلم، ثول، الله. ورسول مر رجلا أن ت عنر ابن ض أهَ؛—)و( 
بمص(لأ  ٣٠١أن ض  ٣١)ئ  ٠٢٩

ندهب،ثاثمنل، جنب، وم الندية، ق طن مجن طريق في 0 ١^ لقنه آته مينْ: أبي ض —  ٣٥ه
اوانلقيثت—ي، ش! رصول يا ثال؛ ززأ؟((، ابا يا كنث ))اين ثال; جاءه، تلما البي.، ثفقدْ تاعثتل، 

•ينحى« لأ الموض إن أ الله ستحاف )) الله. رسول ممال: أشل، محي اجال1ك، أن ثكرنت جب، 
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ساو، جاء ئم ُاعتسل، عنن، نحاد جنب، وهو ، لمه . ١^،، رسول أن I حذبمه وعن —  ٣٠٦
.(( 'شغئ لأ ١^ ؛ن „ : ُال ، تاَى 

وعترها(اوجئانة في مالي الله ذكر )ناب — ٣ ٠ 
.كلأ-تانهعلى الله يدكن . ؛ ۶٢١١كان : عالت ءا؛وذه، عن —  ٣٠٧

المور(على ليس  ١۶٠٣٠^وأن ذللث، في كزاهه لا وأئه الطعام اإنأحاوث أكل جواز )ناب — ٣ ١ 
صولم نأكل، طنام، إلئه ، المحلأء من -ناجه نصي 0 التجأ إف : قاص ابن )عن( —  ٣٥٨

.ثأوصأ(( صلاة، أزذت نا ر) : ُال وصأ، لز : له تر ، ماء 
الخلاء(ذغول أزاد ^١ مول نا ناب —  ٣٢

الحتث،من بلق أعود  ١٠٠۶١١^ )): نال ، الكن؛اد؛ دخل، كال؛^١ الله. رنول أن : أنس عن —  ٣٠٩
.(( والخت١لث 

الوضوء(نمض لا الجالس ثوم أن على الدليل )ناب —  ٣٣
محييناجيه، يرل نلم رجلا، بماجي واهمأ. الصلاة، امنن : نال مالك، ئ أنس، )عن( —  ٠٣٦

بهز.نصلى ، جاء ئم ، ]١[ أصحابه نام 
•لل[لأذصمحمأ

•يوصزون ولا يصلون، يم تامون، . ^ ٧١رسول اصحاب كان ت )نال( أنس، وعن —  ١٣٦



التحٍمَِ\ش 
اكثلأة،_كثاب 

الأذان(تدء )ناب — ١ 
منشولوذ، \ذبينن'بمشن^١ جن" النثنول كان : ض أنت : عنن تن ■تداش عن —  ٣٦٢

ث—اثوسنل و\فوح\ اJخاJوا ; واو0نهم' _lJ دللث، يوما؛ي ث^ةلنوا أحد، بها تائي وليس الصلوات، 
٠—١لبال_صلأة، ت_ادي وجلا ثبمون أولا ت عم سال اليهود، ثرن نل ثزئا بنصهم؛ وثال النصارى، 

. ٠٠بالخثلأة ثآد ثز، ا بلال ثا : S اش وءذ 
الإقانة(زإبمار الأذان بمثهع الأنر )ناب — ٢ 

أنندكتوا ئ، 'ينرثون.ض؛ الخثلأةذئئ ئنلنوا أف دووا : ]١[ تال نالك، تن أنس ض -  ٣٦٣
.الإثامة ويوتر الأدان، يشفع أن بلال ثأثر ' ثافوسا يصربوا أو ، ُارافوروا 

ل١اللثاءص.
الأذان(صمة )ناب — ٣ 

لأ!فأن' أنفد أين،  'ط:„اذنأتي الأذال سا شن اش مأ أن ; نندوزة أبهم، ض —  ٤٣٦
َنوذ،لإ ،  ١٠٠^ نسا أف أشفد آش، ن-ثول نسا أف أشفي الLل، !لا' ٩ لأ أف' أشفي الأئ، ألآ 

نحثداأن اتقد اته، رسول نحمدا ان أتقد الله، لا!له!لأ أن اتقد الله، لا!لة!لا ال أتقد )ر ثيمول؛ 
لأ!فأين، ١^ أين، ١^^ - مم - \ض _مض نرم - الث؛ة ي، لإ اش، ننول 

.١^،(!لأ 
 t — ١^١■؟،>(للننجد نوذض ١^١؛ اتثاب )ناب

الأغنى.نخوم ام وابن، بلال، مولنال الله. لرمول كان ت ثال عم، ابن ض —  ٣٦٥
نم؛و(_ كان الأغ٠ى!ة١ جوازأذ١ن )ثاب — ٥ 

أغنى.زم ، S اش لزنول وذق ذقوم ١;؛،'} كاف : نالت'غاثثة، ض -  ٣٦٦
الأذان(فٍهب ضغ إذا اثكمر دار في قزم على الإعانة عن الإشناك )تاب — ٦ 

ثإن، الأذان نستمع وكان ، اشر قع إدا يغم . الله رسول كان ؛ نال ، نابك بن أنس ض ~~  ٣٦٧
غنىS م ننول ^ أو، اقن أئن، ئئ مول زثلأ، ننمغ أعان، و!لآ اننك، أدانا نمغ 

محنترجت رر ; . ،< ٧١رسول نمال الله، لا!لة!لا ان اسقي الله، لا!له!لا أن أسفد نال؛ ئم ، (< ^٠ ٧١
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•منرى واعي م ثإدا ، ^١ النار«، 
لهاش يسأو ثم الئمأ. ظى يملي يم نمنه لنن المرين فرو محئل الموو اضثاب رناب _ ٧ 

الومينه،
بمروا ممحئل ثفولوا ، النداء سمتم إذا )) ؛ ثاو الله. رموو أن ; الحدري سمد أبى عن —  ٣٦٨

اإنوذ'ن„.
نتولواالمودف، نمتم إدا )) : بموو اي. نمع انه : العاص مئ ■ضري بن ^١^؛ ص )0 —  ٣٦٩

ينبالل-ه ست—^١ مإ ، عشتاظه؛^1 ١^ صز ، محنلأْ علمأ صش من تإثه ظمأ، ص1وا ئإ ، موو ما مثر 
لئأل نثس هو، انا أكون ان وارجو الله، عتاد مذ لعند إلا تجبي لا الحنت يي منزله ثإيها الوساله، 

.الشماعة(( له حلت الزٌسله 

أكذ،م أو ه : ١لنJدن  J\i^١ ٠, : S ننول؛ئه  Jli : Jliالطاب، ثن غنن غذ )0 -  ٣٧'٠ 
إلاف، ^ إل لأ أن* أشقي ; ثا'ل ط، \لأ' ١^ لأ أن أشقي :  Jliلإ محت، ١^ أكن ١^ : أخدم ثال 
Jli  ٧١ر،ول محعدا أن أسقي ت ^ ،Jli  ٥، ۵١١عز حإ ت ثال ئم الله، رّول ن>>نثدا ان انقد ت^^Jli ;

ف:  JUلإ ، زة؛لأض،ثال:لآخنل}لآ غز خمأ :  Jliتإ ج، ٩ لأة زلأ خزل لأ 
ذخزثله مذ م، ألا ف لا :  Jli، ١^ \لأ' ؛'لا 

شئ..
:]١[ النزيل ينتع حتذ ثال مذ )) : ثال انه الله. رسثول غذ وئاص، أبي بن نني غذ )و( —  ١٣٧
رسولا،وينحني ، ربابالله رصت ورسوله، غتده محنيا وأن له، متريلذ لا رحاوْ ال1ه إلأ لا؛له أن أسقي 

.(( يته له عفن ، ديناوبالإنلأم 
.لا[لبمداا

نناعه(عطت ١لثتطان وقنب الأذان فضو )ناب — ٨ 
إلىي—يعوم اأئؤدن، ثحاءه ّثمان، أ؛ي بن معاوية ■ثت كنت ; ثال طلحه، بن عيني غذ —  ٣٧٢
.القيامة(( يوم اعناقا اقاس اطول النزدثون )) بمول؛ الله. رسول نمنت ؛ معاويةممال الصلاة، 
ذهببالمثلأة الناتاء نثع إذا الشيطان إن )) ت يقول خؤة النئ نمعت ت ثال جابر، م، )و( ~~  ٣٧٣

.ااتوحاء(( مكان تكون حى 











الطل،

كاننلثا ، صلاة الأشعري موصى ابي مع صلت ت ثاو ، ءندالاو4 بن حطان عن رو( —  ١٣٩
،صلاة الموسى ابو ثصى نلثا ت ناو ، والركاة ، يالم الصلاة ا؛رت • الثوم مذ رجل نال ، الثنية عند 

'^٠١كيمه الماثل ; نال ئإ المرم، نأرم ; نال ؟ وكدا كدا كيمه الناُل ايكم ت إنال ، وسيم، 
النم، بها تكني ان رهنتت ولمد ، نلتهاما ت نال ! ؟ ثلتها حطان يا لعللذ ; إمال الثوم، نأوم ؟ وكذا 
فيون مولكنم وف ثنلنأما : موصى ابو ننال الخم، إلا بها ارذ ولم ، ثثهاآُا ت الثوم مذ رجل 

أبنو١نص_أتلم، إذا رر : إم__ال ، صلاثنازءأتا ، ،1^1 لنامل ، خطنااش. رنول إن ؟ ئبغ' 
ااصالن،ولا ، ^٠^ اننئصوب غز : ثاJ ، ]١[ إ^ةتوا لإ، ^!١ ، \؛ئد'كب' ليومكم »م صفونئم، 

ويزنعنقكم، يركع ام الإمنإف ، واركنوا، نكرواوركع، نايا'كذ، الله، بمنكم آمي، نمولوا 
لذلربتا اللهإ : نمولوا حمدة، لنذ ١^ نمع : ثال وإد١ بمك، ننك )) : اش. رنول نثال ، (( ملكم 

وإذ١حمده، لعذ الله سمع ت ئبيه. لسان على نال — وثنالى ئبارلأ — الله نإن لكم، الله ينع الحمد، 
نتللذ)) ت . الله رسول نمال ، (( ملكم ويرم ملكم، يسند الإمام نإن ، وامندوانكروا وسحي، كم 

فلقالئلأم لله، ١^^١^، الطسات اق،>مات احدكز، مإل ١^ مذ نليكذ الثنية، عند كان وإذا يقلذ، 
أنوأشهد الله، إلا آلة لا أن أسهذ الهئالحإذ، الله عناد وعلى علينا الثلأم وركائه، الله ورحمة اقيإ أيها 

•]٢[ ورّثوله« عبمْ محثدا 
•أ « نأمثو١ رأ وإدا » ]١[] 

مذأفظ ثريد ; نثز إمال : انجدب ذدا في ^،^ ١١أبي احت ١^٠ نكر أُبو نال : أبو؛,ّنحز ]٢[]^ 
تنمال __ نائصتوا \ 'زوإذا ; يعني — صحيح! هو ت نمال هريرة، اي نحدث ت بكر ابو له ننال ؟ سلينان 

اإين، ا ههنوضنه محنحم عثدي سيء كل ليس • ناو ؟ مها مننه لم لم ت نمال محنحيح، ندي عم 
.فه[ أ■غنثوا ٠^١ ههنا وصننتث 

١^^(بمد 0 الثمأ على اكثلأ٠ )ناب — ١ ٧ 
عن__ادة،بن منني محلى ني وثنن ، الله. رسول اتانا ت ناو الأمناري، ممعود ابي عذ —  ٣٩٢

مكن: نال ؟ قلذ نطي ص ا اث4 ز-ثول ;١ فك نطي أو ص ١^ أ>ق : سند ثذ شن نث إ^١ل 
آلوض نحثد، ض خ ١^ زز؛ „ : S ^ه iال ئإ ثالن، نز أثن ش'^١ S الأه زنوذ 

إبراهيمآل على باركذ كنا نحني، آل وعلى ، محثد على وبارل- إبراهيم، أل على طيذ كنا نحمد، 
.٠( علمتم ند كما والثلأم محيي، حميد إثلذ النالم؛ذ ني 
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>خ؟ ندثآ ك (ندي ألأ : ^lJ ذلأ، :ئ ئ محي :  Jliؤى، أبي ا:س )زض( _  ٣٩٣
عزصر اللهإ >ر : ثوثوا : ُاو ؟ عنالق نصز ثكتفآ ، عاثالن> لسد' كتم ُد ; ، 0 ش زنوو 

وظىتحئد، فى باولت اللهم محيي، حميد إيلذ إبراميم آل على صليذ كنا محمد، آل وعلى محمد، 
٠محيي(( حمد إيلذ ، ١^١٥^٠! آل على باركث كما محمد، آل 

jL؟ ظلي نمقي ص ش ننول :;i م :  "ينم )أبي( ض )ز( .  ٤٣٩  i:
محمد،على وبارلث إبرامم، آل على صلئت كنا ودرب؛ أزيا"؟؛ يغلى نحني على صل امحم • قولوا )١ 

٠(( محيي حميد إيلذ ، إيرامم آل على باركتا كنا ، وذريته ، ارواجه وعلى 

هعلئالل-ت صقى ، واح-دْ علي صلى س » ت عال الله. نمول أن ت هريرْ أبي عذ )و( —  ٣٩ه
•همنرا« 

واقأم؛ن(راقحثيد اشنبإ )باب — ١ ٨ 
،خمدْ لنن الل__ت نمع : الإن—ام نال إدا » : نال 0 الله ونول أن : ئزيزْ أيي ص —  ٣٩٦

.ذئبه(( مذ مدم مآ له عفن النلأتكة نزو نزئه زاني مذ نإثه الحند، للذ ,؛^1 : ^^١ 
نمالالصالذ، ولا علئهز اjنئذثوب عئر : المارئ نال ^١ ,) : نآل االه. نحول أن : )وعنه( —  ٣٩٧

.(( ذئبه مجذ ثثدم ما ثه عفن ، الثناء أهل نزر نزنه نزانى آس، : حلمه مذ 
بالإمام(المأموم اننام )باب — ١ ٩ 

علئ—هندحتا الأينن، شمه نححنذ ننس، عذ ١انبي. نمط : )نال( نابك، بن انس عذ —  ٣٩٨
جعلاثنا )) نال المثلاه، نصي نلما ، ننوداوراءه نصلنا ، ناعيابنا نصلى الصلاة، نحصزت ، مودم 
لنذالاه نمع ت نال ^!١ ، نارنعوازنع وإذا ، نانجدوانحد وإذا ، إكبتواكنز نإإا به، ليوتم الأنام 

٠(( احمعون قعودا ثصلوا ، قاعداصلى وإذا ، ]١[ الحمد ولك ربنا • فقولوا حمده، 
.[ ,٠ تانا إطوا ، نائئاهقى إاإ١ „ ]١[] 

ه،يعوذونأصح١به، مذ واّت ظه ندخل ، الله. رحول اذتكى : نالذ عاتشه، عذ )و( —  ٩٣٩
،الصنز، نلما ، إحلنوا، اجالئواان ت إلئهم نأنار ، تامابصلاته نصلوا ، حالناالله. نمحول نصلى 

نصلوا، جال1اصلى وإإا ، ثارإعواإأ 'ووإإا ، ناتكعواركع نإإا به، بوتم الأنام جمل إينا رر ■ ُال 
•(( جلوحا

يسمع]١[ بكر وابو ناعي، وهو وراءه نصلينا ، الله. رسول اشتكى • نال جابر، عن )و( ^  ٤٠٠



١١٥المن، .إ-س 

إنرر : ثاو حلز،  CJj، ^١ بملأي ثمكا ، سدنا، إلثاثأثان ، جاناثنآئا إلثا ثاقأت ، ئيْ اقاس 
إنبمانمكم وا امحم؛ ثلأ ثنود، ونز ظوكهز فى بمونون والروم ثارص، فنل لممقون أنا كليم 
.(( تعودا فصالوا ، قاعدا صالي وإن ، تاما فصالوا ، قاتما صالي 

رض.
ثحلمواثلأ ، ]٢[ يه ليوثم الأنام إينا )ر : ]١[ ثاو اش. وسول أن : _، عن؛ي )و( — ٤ ٠ ١ 

ريااللهم : ثمولوا حمده، لمن اللت سمع : ثال وإدا ، إاتكئوا،  'غ'و^١ ، ]٣[ إ^كتوا َكن، ثإيا ، علت؛ 
.(( اجنُون جأو><ثا إصالوا ، جالمتاصلى وإدا ، ]٥[ ثامتحدوا سحي، ^١ ، ]٤[ الحمد للذ 

••؛ئ«[ الأنام إينا » ل ا ١ ل 
•( الأنام« بادروا لا » يمول؛ ، بملعناؤقإ الله رسول ل'ا[)كان 

•أ آمان« ت ثمولوا الصالذ، ولا : ثاو وإدا )) ]٣[] 
•دب«[ س مدم نا لا عير السماء أنل ثوو الأرض أهل ثول واثن تإدا » لأ[ل 
.[ (( ي١ن١ثصلوا ، إ١Jناصلى وإذا رر ل ره[ 

صومحرم( باقمحر الإقام ماذزة عن ام )تاب — ٢ ٠ 
ننوأن باقاس بملي نن ومحرهنا ونمر نرض س عدر لا عرض إذا الإنام انخلأف )تاب — ٢ ١ 
ننحى بي الماعد حلم المئوي وسح علنه قذر إذا امحام لزنه الهيام عن إٌم؛ جالس إنام حلم صلى 

(١^١٢على ميز 

ذضنعن ذيي تح—ألأ : لها ثملت عالذه، على دخنت : ثاو عتداش، نن ء؛نالاش ص — ٤ ٠ ٢ 
:لأ؛اقاإ؟„،نأثاررأطلى تثال:،لْ[ m ؛؛ ١١]٤[ ص ٣[ ل\- يى! : _ ؟ S (لله ننول 

وءلينيهب ثم ثافمل، ، ثمعلنا، (( المخصب في ناء لي صعوا رر ثال اقه! رسول ثا تتتظلتومح وهم 
:ا الل—ه رسول ثا ونز لأ. : ثلثا ، « ؟ ١^ أصالي رر : ثم١ل أإ١يى، ئإ عنه، ثأغمئ 

تثم—ال ائ، انيم علته، ثاغمي ، لينوء يهب ئم ثاعتنل، ، ثمعلنا، (( المخصب في ناء لي صعوا رر 
،المحصب« في تاء لي صنوا )ر نمال؛ ا الله رمول يا ونز لأ. : ^١ ، (( ؟ الناس اصز )) 

زونلأ. : ثمنا ، (( ؟ الناس أصز » : ممال اثاف، يم عليه، ثأغعي؛ ، لثوء يهب نز ثاعتنل، ، سننا
العتاءلصلاة ش. رسول ثنتظتون الممحد، في ع\كوزا والناس ثالت؛ أ اش رمول تا ي؛تظتوثااق 

•بك اياب ن ورواه زياداته ذكر، سق وتد ه، *رز؛ اير حديث روايات ب اورد )١( 
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إن؛ ال نم، ااتم__ول ثأئاْ ، باثاس بمتلمأ ان بكر أ؛ي إلى إؤقل اش رمول نأرصل •' ]٦[ عالت ، الأخرة 
اس،بالنصل ! عنر يا ت — رنيقا رجلا وكان — بكر ابو ممال بالناس، صلي ان يامرلأ الله. رّول 

سوجد الله. رمحول إن لم الأيام، تك بكر ابو بهم ثصلى ت يالط بذللذ، احي ات ت عم ممال ت ئال 
أبورآه ثلثا بالناس، يصلي بكر وابو الظهر، لصلاة الماس، احدهما ]٧[ رجلين محن يخرج خفة، مسه 

إل__ىنأجل1اْ ، (( جنبه إلى أجل1اتي رر ; لهنا ريال بماتم، لا أن ; الن؛مأ. إثه ثأومأ لثأتم، ينب بكر 
بكر،أبي بصلاة يصلون والناص ، النبمأ. بصلاة ياثم ونو يصلي، بكر، أبو وكان بكر، أبي ]٨[ جنب 
ُاعد.0 رَاان؛مأ 

•رضعن عاثشة حدثتني ما فلق أغرص ألا ت له ممك عثاس، بن عتدالله على ندتحك : الثه صد نال 
^^١١ك أنت : نال أئه غتن ، ظاطه أثكن نءا فه، حديثها ءضل' هات، : ممال ؟ . ١^،< رمحثول 
؟ءك:لأ.نال:مَغئ.الثاس نغ كأ0َ الدي 

•نه[ ثوم الدي *رصه الله. رسول نرض ]١ازلثا 
.سص\

.له[ نأذن يني، م ينتءس أن أزواجه اسادن وحثه، به لْالواس-د 
اسبق،رجل بكر أبا إن أ الله رمحول يا ت نقلت نالت؛ ، (( بالناس نثصل بكر، ابا َرا ر) ت ]٦[]نمال 

:نالت . (( باثاس نليصل بكر، ابا مروا )) ت نمال عم، امرت نلو اقاس، بحثع لا مماملذ يقم مثى وإيه 
عم،امرت نلو الئاس، يسمع لا •ماملذ يقم متى وإثه ا،سيف، رجل بكر ابا إن • له يولي • لحمصه نقنت 
•نالت،[ ، (( باقاس محمل بكر، ابا مروا يوصغا، صواحب لأس إثكن )ر ت الله. رسول نمال له، نمالئ 

•يما1يهاذىا 

•يحار( لخأ)ض 
هنبوم ١^^، الله. رسول وجع يي لهز يصلي كاف بكر ابا أف ت مالك بن أثى ض )و( — ٤ ٠ ٣ 

اوح»مة،ّتن ش. رسول كثفئ ، ]٣[ ١^٨؛؛ ني صمونت ونز ، ]٢[ الامحن يوم كال إدا *قى ، ]١[ 
نجرولخن ثهثا ت نال ، صاحقاالله. رسول تسم ثم مصحف، ورنة وجهه كان ناثم ونو ، إلثاننظر 

أنوفن الصئ، لثملر عقنه، ظى بقر أبو وئكص ، الله. رسول بخروج نرء مى الصلاة 
لدتنيم ت نال صلائكز،  ١٠٣١ان ; يده إؤق ش رسول إلئهز نأسار ، للصلاة خارج ' الله. رسول 



الط،

.]٤[ ذلك ;و الثن،تاو:مممحلاش0س نشواش0، 
.ثخ( S س ئ ألثا ;>■؛ لإ : ناو أض، \\[)ش' 

.يممدم[ بكر م ندهب الصلاة، ]أ[]ثأثيت 
.WM

•الأم( } 'فالثارة ننوواش-خمشميم-كشف ئظرما؛لى س ١> : لئ[)تاو 
بكر،ا آب^١ )١ ت مماو •رصه، ناقد ، اش. رموو مرض ؛ ناو مدمي، إي ض )و( — ٤ ٠ ٤ 

أنتطغ يلا فانك يمز متى ربى، رجل بكر ابا إن أ الله رّوو يا ت عالشة نثالت . باقاص« نليصل 
واببهم نصلى ت نال ، (( يوسم صواحب نإثكن باقاس؛ نتصل بكر، أبا مري )١ ت نمال • يصلي؛اإثاس 

إؤف.الله رسول -ماْ بكر 

و\شو؛و،اشدة يخافوا ولم الإنام قآحر إذا بهم بمش ض الجناغ؛ جم )باب — ٢ ٢ 
بثهم،بصلح عوف بن عمرو بمي إلى يهب الله. رسول أن ت الثاعدي مند مخ مهل ض — ٤ ٠ ٠ 

أبونمش : نال ؛نز. : نآل ؟ نآبز بالناس أيصلي نمال؛ بكر، أبي إلى المودن نحاء الصلاة، نحات 
الناس،نصفى ، إآ[ الصم »ي ونم حتى نتخلص ، ]١[ الصلاة ني والناص ، الله. رسول نحاء بكر، 
إل؛هإأس__از ، ش. رسول رأى الممن، اقصميى الناس أَةن نلمثا الصلاة، ني يقمن لا نغ ابو وكاف 
بهه امن م__اعلى — عروجل — الله نحمد يديه، أُبوبكر نرنع مكائك، امكث ان ؛ الله. رسول 
نزنصلى، ، اي. وميم الصم، ني انوي ش ، ]٣[ بكر أبو انأخن يم دلك، من الله. رسول 

انقحانة أبي لابن كان ما ت بكر ابو نال ، (( ؟ امرتك إذ ثئت أن متنك ما إ بكر ابا يا )) ت نمال ائصنمحا، 
نيسئء ئابه س ؟ اقصفييى ١^٠٢ رأبمكز لي ما )ر الله رسول نمال أ الله. رسول يدي ص يصلي 
.(( لانأناء التصفيح وإثما إليه، الممن صح إذا نإل نليسح، صلاته 

.اام1وما ]ا[لإحنقا 
.لئ]اإش؛ما

•وواءْا لّآالدرجغامحمرى 
الصلاة(في فمء ئابهنا إذا المزأة وثصبق الرجل تسمح )ثاب —  ٢٣

.« ]١[ لشناء واقصف؛ى للرجال، السبيح » ؛ الله. رسول نال ت )نال( نريرن، )أبي( ض — ٤ ٠ ٦ 
•ويشترون يسبحون، الثلم أهل ض رجالا رأيت وند • ُبهاب ابن نال 

•الصلاة(([ ني ]١[])) 





الط،محام 

.(( ؟ وبه—ا د منالملاثكئ ثصف كنا ثصفون ألا )) ؛ مماو ، فثا خرج ئم ؛ نال • (( عزين أراكم مالي )ر 
نيرَماٍثون الأظ، الختوف يئون النلألكأ ثشُ زص آش! ن-ثوو :;١ نقتا 

,(( الصف 

ش،ززننة فم \ذعلأأ ض قفزو;ت' \ذمملم' : ^١ S ض ^ نغ هآ ٩ ^ لا[)ناو 
.:[ ؤؤة الله رصوو نماو العاص، إلى ذدْ وأثار 

.ا (( وشماله ، يمتن؛ ظى س اختم ظى يئم يم ، نخدم ظى يده بمع أن أحدكم كبي إُنا » ل ]٢[ 
•محده«[يومئ ولا ]٣[])) 
الأووالهتفأ غلى والاردحام ، منهاهالأوو الأوو وفضل ، وإهاشهاانمثموف سوية )تاب —  ٢٨

الإمام(من وثمريهم اكو  ijJوض ، إلئهاوالمنامة 
،اس_تووارر ; ويقول ، ^٠ ٥١١في تاكنا يصح . الل؛ رسول كان ت نال ، معود أبي عن —  ٤١٤

'يلوئهم«•اك؛ى ُم يلوئهم، الب؛يى ئم والنهى، الأحلام، اولو مفم ليليي ئوبجم، فقلم ، تحلمواولأ 
.اختلأناأسد ائوآ نأقز : مننود أبو نال 

والنهى،الأنلأم، أولو ثفز لنلثني الله.:» رسول نال : نال مننود، حدالله!_ عن )و( — ٤ ١ ٥ 
.الأسواق« ومشات وإياكم ، ثلاثايلونهم الذين ثم 

ثنالصفأ سوية نإن صفونكم؛ سووا )) ت الله. رمول نال ت نال مالك، بن أس عن )و( —  ٤١٦
.^٠(( ۵١١ئنام 

•ظهري« خك اراكم ناثي الصموف؛ انموا )) ت الله. رسول نال ت نال ، )وعئه( — ٤١٧
الصمإنامه نزن ؛ ^٠ ٥١١ني الصم أنتنوا )ر ت نال الله. رسول عن ، ميرْ )أيي( ص )و( — ٤ ١ ٨ 

•الصلاة« حنن ثن 
بهابنوى كأينا حتى ، صفونناينوي الله. رصول كان ت نال بشم، بن التننان عن )و( — ٤ ١ ٩ 

ثنصدره بادي١ رجلا نرأى يكم، كاد حثي نمام ، يوماخرج ثم عثم، عمتا ند  ١٠١رأى حتى القداح، 
.(( وجوهكز بجن ١^ أوكحالمن صفونكز، لت>نئن اله ءناذ )) : ممال ، الصغ1 

الأول،والص،وا ، النداء ني ءا الناس يعلم لو )) نال الله. رسول أن ؛ هريرةأبي عن )و( — ٤ ٢ ٠ 
نيتفنون';١ ي آته، لأ-تقوا في نا تفنون' ه ، لأّبمئوافه تتهئو١ أن' ؛.لأ تحدثالز نز 

. ٠٠ع: ي لألأت، وَاكني التنة، 







سلءالإطء سيي همم  ١٢٢

عليهموارملت ، الثناء تمر وص ، اإش؛اطين ص حيل وند ، عكاظ صوق إلى عامدين أصحابه من طاممة 
وارس—لت، الثناء تنبر وص بيثا حيل ؛ نالوا ؟ لكم ما ت نثالوا ، نومهم إلى الشياطى ر-؛ئعتا ، الشهب 

هذاما إاُظتوا ، ومثاربها ، الأرض مساري ناصريوا ، حذث شيء من إلا دالث ما ؛ نالوا ، الشهب عالينا 
أتن__انواال_الين ١^ نم ، ومغاربها ، الأرض مشارى بمتربون ن١ئaلآموا ، الثناء ثنتر وص بيننا حال الذي 
المرانسمعوا قما ، السئر صلاه يأصعنابه بملي وهو ، عكاظ موق إلى عامدين بمخل وم ، تهامه ثم 

اإثمأ ا نومنيا ؛ ^١^١ ، نومهم إلى رج،روا ، ١لثناء خبر وص بينثا حال الدي هذا ت ونالوا ، لت استمعوا 
4زخل—ض م — ١^^ نأزل ، ه؛^،؛١ نشرلأ إلذ به، إآثا ال؛شد، ق َةدي غتا، ئرآى نمتا 

•١[ ت ^، ٢١١الص، س مر افع انت أزأ أدحي ثل ؤ نحثد.؛ 
؟المُ ص S س ننول نغ ص تنوي ئ فنة الت : ؛١^ غام، ض )6 -  ٤٣٣

؟الء__ن ه زناقه. رسول •ع منكم أحد سهد هل ; نقنت مسعود، ١^ سأنت انا ت عكنة نمال ت ؛١^ 
:إملن_ا واإشع١ب، ، ١^^ *ي نالتنثاْ ، سدثا٠ ثنت، ^١>^ الله رمول؛ مع َكا ومحا • ]١[ لأ ت نال 

:إئأنا : نال >وب، ثتل من ٢ناء ص إذا ، نلئا؛^^١ ، ز؛* بها بات ثلة بم إبقا : نال اعتيل، أو اثلم 
انحن،دامي أُاإي  ٠٠■ ننال نوم، بات؛ها لئالإ بسر بتنا ئحدلث، نلم نطلبنالذ، نمدنالث، أ الله رسول يا 

،ر١د ١اوسألوه ، وآثار ، أثارهم نأراثا ، بنا نانطلى ت نال . (( المران عنهم -؛، ^١٠، منه ندهت 
عل—ن،نْ بعوكل ، لحم__ا يكون ما اور \ووود' ني بمع ، عنه الله ١>^ ذكن عظم كل لكم )) ت نمال 

.(( إخوانكم طعام نإنهنا ، بهنا ثسنءوا نلأ )) ؛ . الله رمول نمال ، (( لدوابكم 
.نته[ كنت أني ل١الوودذت 

:1تثُا مسألت : نال أبي، سمنت : نال ، عتداف( بن )عبمااتحس منن؛ )أبي( عن )و( —  ٤٣٤
زيهآذثته ١^ ; منعود ابن — ينني — أبول- حدثتي • نمال ؟ المران استنعو١ ليله بالس امحي. دن آس 

٠شحرة 

وانمر(الظهر ر امحزاءو ناب —  ٣٤
تكنثثناإفي , ^١^۵٣الظهر م نيم؛ ، بنابمش الله. رصول كان ت نال ، ثتاذْ أبي ض —  ٤٣٠

الفله—ر،مجي الأولى الركنه يطول وكان ، ]١[ أ-مائا ١^ وسم٠نا وصورش، ١نماب، بماننة الأوليين 
الصبح.في وكذللذ اكانته، ويمصر 

.انماب[ بمات،نة ١لأتمص اإ؛كةتين م ]١[]^؛ 



٢٣سا1طلئ 

مم،والنالظهر، ني 0 اش )؛سزب محام تحزن كثا : ُاو الخيري، نثيد أبي ض )}( — ٤  ٣٦
الأخريصنج( بامه وحرونا ، ]١[ الشئدة تزيل ل( ا ، ^۶ ندن الظهر من الأوتثن البمتين ي ثيامت لخرونا 

سالأحرثص ي محا*-؛ ندر على النصر ص الأوليين الركنش ي محانه وحررنا ، ل؟أذللق س اثضف ندر 
سامحزكسذلأقسم.اش،وتي 

•أية( لا[)ثدرللأس 
,آنه( ^٥ خنل لأ[)ندر 

ممحهمثصئنئو،نيالأ>ضمح
.دللذ( نمك 

مىيذكروا الخطاب، بن عمن إز سندا سكو! الأكوثة أهل أن( : سمنْ بن جابر عن )و( —  ٤٣٧
لأصليإر ت ٢[ ، ]١ نمال ، الصلأْ مجن،مر به عابوه مجا له نذكر عليه، نمدم عمت، إليه ثأرسل صلاته، 

،]٤[ الأخ—رمح( ض وأحذف الأولثئن، ض ]٣[ بهم لأركد إني ، عنهاأخرم مجا 0 افه ر-ثول( صلاة بهم 
 Jإإسحيى ^١ بالذ ١^٠ دالث ؛ مما.

:ناوالا[بمملأفيتيتيشفياضإ
.؟[ ب١اصلأة الأغناب لأ[إثئني 
.بم[لةنئ[

.ا ش. رسول صلاة مجن به اقديت مجا آلو زوما ]٤[ 
:ثنت عنه، اإناس ودأ3أ ثئا عي، ذهور وهو الخيري، نعيد آبا أستا ت ثاو نزعه، وض — ٤  ٣٨

مجندالث ض للذ مآ : ممال . ش. ر-ثول صلاة عن أ،1اُإلث : ثنت عنه، هؤلاء سأللذ ع1ا أ.تأللق لأ ؛ر 
أتيييم حاجته، مفضي البقيع، إلى احدثا ثنطلى مام، الفلهر صلاة كان ت ممال عي، ثأعاذها إ محر 

.]١[ الأور ١^^*؛ ض النه. ورسول انعسحد، إز يرجع ئم ثتوصأ، أهله، 
•يطيلها[ لآأل*ثا 

الهم(ي \؛و'\ب ناب —  ٣٠
الن__ويإن،-ثورة داس٠تح ينكه، ااصثح النمأ. لنا صلى ; نال ، _، J^بن عتدالله عن —  ٤٣٩

أخدن— عي اختLموا أو يثلث، ءثاد بن تحثي — عسى ذكت أز وهاتون، موسى، ذكت حاء خى 
ديلذ.حاصر الثاب بن وعتدال1ه ،  'غ'ز، [ ١ ل سنله اليي. 

.ر١ازفدز،[ 





١٢٥الطل، :-س 

معممه نمش ثومه، نوم يأتي ئم ، . ١^ مع محر معاد لكن ت ثاو حار، ض )و( — ٤ ٤ ٨
صزئم ملم، ، ]٢[ رجل ، ]١[ اتمن؛ بنورة ثاقتح ثأمهم، ثومه أثى تم ، العشاء النئ. 
ثانيذلأموم، ، الله. رسول ولآس إ الله و لا • ثال ؟ فلأن يا اناثقت ت له ثمالوا وائصنزا، وحده، 

تم، العشاء منالق صر معاذا وإن بالنهار، ئعمل واضح أصحاب إنا ا الله رسول يا ت ثمال الله. رسول 
؛٤،;؛!١^١ ؟ ]٣[ أن أقان إ ننال ^١ رر : ثمال ئعاذ، فى ائه. رسوو ثأقل ، انثن؛ بنورة ثاقتح اتى، 
«.^١ وي 

،نًنناذانالثس : ارأ ر> : آنت؛١^ : غاتر ض ، ^؛؛؛١ ه أثا إل : كنرو ثقك : نمائ إال 
.هذا ثم : ءمتو ممال ، (( الأعلى ربلق اسم وسبح يعشى، إدا والليل والضحى، 

.لأ[ل:ثاا
ذالأمربك، ؛١^؛ وو\ الأش، زثك ١^١ زيإ ، نضذ١ذ١ بالشنس و\)أ اقا.س، ك إذَا >, ]٣[) 

•بمش((( إدا 
فنام(في الصلاة بمحفيف الأنمة أئر )تاب —  ٣٧

صلاةعن لأثأحر إر ت ممال افه.، رسول إر زجل جاء • ثال الأيصاري' عود مأ؛ي عن — ٤ ٤ ٩ 
يومئذ،عضب مما أسد ثط مزعظة قي غهب ه امحي رأيت نما ، ينايطيل مما فلأن، أجل س الصتح 

وذاواإصعيم، الك؛؛ر، ورائه مذ ثإن ثمحوج؛ اثاس أم ثثئكم مثمريذ، مئكم إن أ الناس ايها تا )) تمماو 
,الحاجة(( 

الصغiن،نيهز ثإن ]١[ ثثحممحأ الناس، أحدكم أم إذا )) : ثال اي. أن : ذنينْ أبي وعن — ٤ ٠ ٠ 
.(( ساء كتئ ثليصل ، ]٣[ وحد0 صلى نايا والمربمن، ، ]٢[ والصمم وامحر، 

•الصلأْ(([ ]اال)ر
•ا الحاجة(( ودا ]٢[])> 

.لمال>رثثطللأن(([
ا'ي: هك : ثال . (( زنك أم )) : له : ثال اي. أن : الثمفؤأ العاص أبي س عئناف )وعن( — ٤ ٠ ١ 

بينصدري في كمه وصع تإ يديه، بجن نظنني ، ادنة« )) ت ثال ، قثامني في أجد إر أ الله رسول 
قطف،نجمحصتنممإ.ىإ؛1ذ:.ا؛ثنته<محلإبم  ١٠٥،؛٠ ٠ ظ » : نال ٢ م، 



الإماءسلءسءي ممر ١ ٢ ٦

وحدة،صش وإدا ، ١^١*؛ يا نيهز وون ، \جف' بهإ وإن النرص، بهم وإن الي، يهم ثإن 
.(( شاء كتم ثثصل 

مىصلاه م حمولا ، صلاه أحف ثط إمام وراء صلتت ما ؛ ثاو أئه ؛ مالك بن آثس وض —  ٤٠٢
زّثوواش..

٤٠٣  i — )ماثم، ال_صلأة ونوني ، أمه مع المحبإ بكاء بمتغع . اش رمول كان ؛ ثاو ، )وعنه
٠العصقرة بالسورة أو ، الحميمة بالسورة 

،الصمأ بكاء ثأمحتنع ، ؛^١^٠١ أريد الصلأْ لأدخل إر )) ت ؤؤق اش رمول ثاو ؛ ثال ، )وعثت( — ٤ ٥ ٤ 
. ٠٠به أمجه وجد شدة مجن ثأحمف 

يرئنام(وثحهٍمها الهثلأة اركان اغدال )ناب —  ٣٨
إاءتداله، مك،ثه ، ج١مه زجندل ، خؤة محثد •ع الصلأْ رمقت ت ثال ، عازب بن الثراء عن — ٤ ٥ ٠ 

مجنقررتا والأُمناذا ، ااتستاوم بين ما ثحننته ، متحدثه ، الث1ثدئ؛ن بين ثحننته ، نتحدئه ، ركوعه بند 
 ،١^١.

بمتنرالله. رسوو رأيت كنا بغم اصش أن آئو لأ إز ت ثاو أثس، ض ثابت، ض )و( — ٤  ٠٦
حتى، إائنا انت۵ب اإثكوِع من را،1ه رغ ؛^١ كان ، ئمتُوثه أراكاز لا مس؛ا بمنع انس ثكان ؛ ثال ، بنا 

.سمأثد ; المائلر بموو حتؤ، مكث، الثحدة من ر١سه رغ وإذا سمأ، ت المائل يمول 
كاثت٠ ثنام في هفل الله رمول صلاة من صلاة أوجز أحد حلفت صليت ما ت قال ، وعنأدسري~~  ٤٠٧

صلاةقير مد ١لحط١ب بن عمر كان ثلما متماربة، بكر ابي، صلاة وكاثت مثماربة، ال1ه. رمول صنلأة 
يستحي،مإ أوهم، يد ت مول حتى ثام ، حمده(( لمن !،، ١١نع )) ثال''إدا الله. رمول وكان المم، 

.ؤ'َ' إل1 : مول ؤ اثئدش بتنأ وبمني 
ثنية(والننل الإمام مثابم؛ )ناب —  ٣٩

مانه، الإناء حدقا ت المتم عز بمول نزيد مز عتدالله محتمعت ثال؛ دثار، بن محارب ض —  ٤٥٨
لممأاقه نع )) • ثمال الركوع، ثى راث ري وإذا ، ركثواثإدا)'غ' ' الي. رّول نع يصلون كائوا 

•محنت]١أ يم الأرض، في وجهه دصع ثد راْ *ش ، بانارل لم ء ندة« 
.تعد[ ثد ^١٠ حم، فهزه، منا أحد يئو زلا ا ١ ] 



١٢٧الطل، ثظ«بم — ٤

.]١[ (( مذ 'قيء س مذ ما دثلء الأوض، وثلء ، السموات ملء ، الحمد للذ ربما اللهم ، حمده 
نمىكنا ، والخطاياالذنوب، من اللهم اثاود، والناء ، وؤ؛ بالثلج، طهإتي اللهم )) ]١[] 

•( الدنس« س )) () الدون« س )) [) الونغ« س الأمحص الثوب 
ال؛نالثكوع، مى رأسه ريع إذا . اقه رسول كان مال؛ الخيري، سعيد أبي ص )و( —  ٤٦٠

و\ل1ما أحق واشئد الثناء أهل ، بعد ميء س شقت ما وملء ، والأرض السموات، ملء الحمد للذ ربنا )) 
.له« مئلث \ولأ ^'١ بجإ زلأ ص، لن! نئطي زلأ أغطت، نا إِخ لأ امحأ : همد ذ وكثا امحد، 

امحةانمسررمحعذالث
لمامانع لأ والمخد، ^١؛ ١١أهل بعد، سئء من شئ م1 وملء ، محثهناوما الأرض، وثلء السموات، ملء 

.„ ^ ٠١مئات ص َبجإ زلأ ثك، لخآ ننطي زلأ أغلت، 
زالشبمود(١^ ي الئزص ةزاءة عن ^؛ ١١ناب — ٤ ١ 

بكر،أبي خلن، صفور؛ زالناس ، ]١[ الستارة الله. رسول كشئ مال؛ عباس، ابن عن —  ٤٦٢
زإنيألأ لن، رى أز اكلمي، ثذانا الْئالذ، ال؛0ا إلأ اقئ؛ ثشن١ت مذ تق لإ إنن اقا-ذ محا ), : مثال 

او1حوذ،زأم١ — زجل عر — الرب فيه ءعظموا الركوع، مآما ، ساجداأو ، ر١كعاالئزآن امزأ أن يهين 
.لكي(( ُيشئاب أن مممذ ، الدعاء ني ٠اجتهدوا 

.•ران[ ثلاث ، (( ؟ بلت هل اللهم )) ممال؛ فيه، مات الذي مرصع معصوب؛ي لاالزراّه 
اجينأز زاكإ زأل اكزآن رانة غذ S الله زنول تياني ؛ )فال( طالب، أ.ني م يأ 3غذ - ٤  ٦٣

.:٢^[]ا[لزلأأئوو 
زاكإ.زأا أئزأ، أن نهبحت ةال، أنن م؛ زض -  ٤٦٤

الركوعفي مال ما )ثاب — ٤ ٢ 
ءآ'ئتواساجد زهز ، زبه مذ اتو يكون ما أمرب )) ؛ مال الله. رسول ان ، هريرة م عذ — ٤ ٦ ٠ 

.٢( الدعاة 

،زطه ، د3ه ؛ كله دبي لي اعفز اللهإ ر> ؛ نئوده في مول كان . ش زنول أن ؛ )زعنه( — ٤٦٦





١٢٩

نو: ثنت ، دللي« عم أو ر> : يآو الضن، ني زفه أّتأك : ثمنت ، نز« )) : ؛ي ساو وحاجته، 
.(٠ اثئود ُكمة مسالذ عنى ثأعم رر ت ذالث، 

الملأْ(في التأس وعئص 3الضب ؛^ Jiكم ص وام اضود أعضاء )ناب - ٤ ٤ 
ولا؛كفتنم، على أنحي أن بو°ت' ؛» الله.iiJ وسوز أن ءباس؛ بن عبمال1ه عن — ٤  ٧٣
«•]٢[ واكذمئن والرمحن، وائدين، واه، ، ]١[ المهة ت اقاب ولا الشم، 

.را[زوأذانسدهعلىأمه[ 
.[  ٠٠الشنن زلأ الشان، زلأ؛كمن „ ل ]٢[ 

همعمحنجد العند متحد إذا رر ت يقول ؤقفل الله رّول سمع انه ، عيدالمهللب بن العباس عن )و،  ٤٧٤
.(( ، وركتتا٥ ، وكما٥ وجهه، ١^١؛—، محتبمت 

ه،ززانمن نتقوص ززأنن يصلي، الخارث بن عدااله نأى أنه : هماس بن همدال^ه ض )ز( —  ٤٧٠
معتني إنت ال نن؟ وراّم للذ، نا ت ممال هماس، ابن إلى اثن ، ائصزناثلما يحله، ثح،نل نمام 

•(( مهونت نهز يصلي، الذي متل هذا مثل إيما )) ت يقول اللم. رسول 
محونيمحمح؛ضمحونيززمحم م ق م هئ-)ثاب 

النجود(في اكخدنن عن اتطن 
دراهمهأحدكم يسط زلأ السجود، ني اهمدلوا )) : ش. رسول نال : نال أثس، عن —  ٤٧٦

,(( الكلب اسناط 

•مجرنميلذ« زازنع كملذ، نصع نحيت، إذا )ر : الله. رنول نال : نال ، اتزاء عن )ز( —  ٤٧٧
محييديه، ص رج صلى إدا كان 0 الله رسول أف : بحثه ابن مالاك بن همدالله عن )ز( —  ٤٧٨

•ندزبجاصبمل١[ 
إ:قه(.ص ديه سخيلإخ ة لا[ركان 

'•يعت—ي — محييه خوي حجي إذا الله. رسول كان •' نالت البز. ووج ميوثه، عن )ز( — ٤ ٧ ٩ 
•السري دخذْ على اطمان نعد زوذا ، ا١ ] وراله س إبطيه زصح يرى جنح—حتى 

وزمحلأأنغسشمحط[





١٣١أ-فواسالط، 

•صاحه[ يد يلل 

•'ل-؛[لامز[ 
 _[■

الاحتلام،ياهزت د نيوفد ا وأناتان، ظى راكبا أملت ; محال عباس، ابن عن )و( — ٤  ٨٦
ثرتع،الأثان ثآرسلت ثزثت، الصف، يدي بين ننزرت ، ٢[ ، را بمي بالثاس يصلي الله. ورمول 
أحد.عئ ذللذ يكز ننز ، الصف؛ »ي زذخنت 

•الي( يوم اذ الوداع، ب ]٢[)^(آ 
يذيين اثنار نتع )تاب — ٤ ٨ 

منسنة فمأء ولى العنعة يزم يصلي سمم، أ؛ي *ع ائا محثما ؛ ثاو السمان، أبي( )ض — ٤  ٨٧
بمعذثلم قظر، ، نحرم في ثدثع ، يدي؛ ص بمكان أن أراد نعط أبي بني من ساب رجل جاء إي الناص، 
أبيمن ثال ثاثما، ثقل الأولى، الدئنت س أتي ئحرء في ثدثع ثناد، سميي، يدي؛ي يص إلا مساغا 

علىسعيد ابو ودخل ت ثال لقي، ما إلئ؛ ثشكا منوال، على ثدحل ثحرج، الناس، راحم لم سعيد، 
الله.رم—ول سمعت ت سمد ابو ثثال ؟ نسكول- جاء اخيلذ ولابن للذ، ما • مروان له ثمال مروان، 

،]١[ نحره في تثدنغ يديه، ص بمكار أف أحد ثأراذ الناس، من نثزْ مصء إلى أحدكم صلى إذا » ت مول 
.(٠ ستطان هو ثإJنا نثماتلن، أبى، ثإن 

.ا،1ثطاغ(([لاا]))ما
أحدايدغ ثلأ يصلي، أحدكم كاف إدا )ر : ثال اش. رسول أن : عمن بن همداش عن )و( — ٤  ٨٨

*المرين« م*ه ثان ثثعاتله، أبى ثإف يديه، محن بمر 
نسألهحهثم، أ؛ي إلى أرسله الغهنمأ خالد بن زيد أف ت سعيد بمر!_ عن النصر، أبي عن )و( — ٤ ٨ ٩ 

يغلملو )ر ت الله. رسول ثاو ت جهنم أُبو ثال ؟ الملي يدي بجن المار في الله. رسول من سمع مادا 
ت١^^ ابو قال ، يديه(( ين نم أن من نه ختنا أربمن، يقم أن لكان ظه، م١دا \)ذتحنز يدي ين النار 

•؟ سنه أو ، سهراأو ، يوماأربعتن ت ثال أذري لأ 
\دو؛(س الملي ذثو رتاب — ٤ ٩ 

.١^١٠ منر الجدار وبجن الله. رسول مصلى بجن كان ت ثال الساعدي، سند س سهل عن — ٤ ٩ ٠ 



همرسريالإطءسلء ١٣٢

يسحالمصحف [ ١ ] مكان موضع يحرى كان أثث ؛ — الأكوع ابن وم — سلمه عن )و( — ٤ ٩ ١ 
.الشاةِ ننت ُدت ، \jp ص نك\ن ، ص دللق َثحى كان S الله ن-ثوو أ0 زذَي ، ب 

.لا[لالآّيمحمس[
المهتلي(يثرُ ٠^١ هدر )ناب — ٠ ٠ 

ُبمصلي،أحدكم يام إذا الله وّثوو ثاو : فال م، أبي عن الصات، بن عندالله عن — ٤ ٩ ٢ 
بمطعثإيه الرحل، آخرة مثل يديه، محن يكن لم ثإدا الرحل، آخرة مثل يديه، محن كان إدا يسترْ ثإثه 

.١لأننذ« زص ، ^١٠^١؛ الخ٠١ت، : ظ 
اأخي اس َيا : د١ل ؟ الأٍقر الكنب ُئ ١^ الكلب مذ الأّنند ١^، ناو نا ١ م 3ك:;اأنا 

.(( سطان الأ1ّند الكنب )) : ممال سآكي، نمت ، ش. رسود سألت 
والكلب،والحنات، ، النراْ بمطع؛لصلاه )) : ائه. وسول محال : ثال ، زت،' أ؛ي عن )و( - — ٤٩٣

وَ;نجذلأذبملإ>ةِ>لك«.

النمش(يدي محن الأغراض )ثاب — ٥ ١ 
القثةءت:نن نترط:تة وأنا ، H الم مذ ]١[ تحقي ^ ي. أن _غذ  ٤٩٤
.لّآاالجنازة كاعتزاض 

.لا[لصلأده[

.لآ[لكمحاا
.ئأويرت[أبمظني يوتر أن أراد ]ّآألءإدا 

والحن__ات،ال1تأه، سلنا: ثال: ؟ الصلاة مطع م١ : عاتثة يالت : هال الزير، بن عزوة -وعذ ٤٩٠
ازةالثئكاغزاض ]٢[ تقرضة S اللهِ ننول ندي تذ زأبمي لخد ، ]١[ نزء لدئ ايأة إ0 : قالذ 

•لض،ومثمغيل؛أ
.ش[ ز زالكلأب، ب١ض، ءثهنونا]ا[]فد 

.نضتبه[ القتلة وبجذ بثه، السرير ]على ]٢[ 
•السرين[ قوسط ، الله. رسول ]يحيء ]٣[ 
.رجليه[ عئد من ءأئسل ه، الله رسول ءأو؛ي ' أجلئ أن ءآكنْ الحاجة، لي زفتدو ]٤[ 



١٣٣أ-س1لطال 

نحدئإدا ننك، في ووجلأي ، ش. ونوو يدي محن أئام كنت : يالت عالشه، عن )و( — ٤ ٩ ٦
•مصابيح ؛يها ثيسرإ يومقذ والبيوت ٠ قالت ، سثهلتهما تام وإذا ، رجلي فقبضب ، 'ما.ارإي 
٩٧  i - )١^ نزج تنونة، ص )ز S ًزفاوا;ة، حزف ننوواف0َني، لكن ، تاك

.]١[ سحي إدا ئزية أصابني زربما -حاتص، 
•خمر؛ا على بمش زدكاف ا ١ ل 

زعلؤأحائص، زأئا جب، إلى زأئا اللئل، س بمش امحي. كاف ثالت؛ عانشه، ض )ز( — ٤  ٩٨
>ط،زظ؛سإنىج.

لبمه(وصمة واحد وب م الصلاة )ناب — ٥ ٢ 
أز)) ; مم١J ؟ زاحد ثوب أحدئا؛ي ابمش ت ممال امحي. رجل ئادى ت ثاو نريره، أيي ض — ٤ ٩ ٩ 

•(( ومحن يحد كمحم 
منهعاتمه على ليس الزاحد، الثوب في احدكم يصر لا )) ت ثال الله. رمول ان ؛ )نعته( — ٥ ٠ ٠ 
•« ء ذي 

فيبه نشلا زاحد، ثزب في يصر الله. رّول رأيت ت ثال سلمه، أبي بن عنز ض )ز( — ٥ ٠ ١ 
.ءاتمهر١[ على طزمه ناصعا سلمه، ام محت 

.لا[بمخانم:ننطنفي[
]١[.به قزشئا زآحد ئزب في يصلي 0 ^ ١١زأيتت : جابر، ص )ز( — ٥ ٠ ٢ 

زعندةبه، قزشحا ثزب في يصر ^^١^٠ بن جابز نأى ١^ حدته: الملإ الربئر آنا أف لاا)عن()عنروت 
.ذللث( بمتغ 0  ٥١١١ننول نأى ؛نه جاض: زث١J محابه، 
حد'يحصثر على يصر رأته ت ثال 0 الني على ذحل أثه ت الخيري نمد )أي( ض )ز( — ٥ ٠ ٣ 
يه.متزسحا زاحد وب بي بمر ورأيه • ثال عليه، 





>ءم>خض ض بنم 
اكثلأةومواضع المنام كثاب — ه 

ت٥—او ؟ اوو الأرض في وضع منحي أي ا الله رموو يا ت ئلت ت ]١[ قاو در، أبي ض — ٥ ٠ ٤ 
نثةأربعون )) ت ماو ؟ محنهما كم ت يلت الأنمى«، المسجد )ر ت ماو ؟ أي ثم ت ئلت ((، الحرام لمنحد ا» 

.(( نحد م فهو فصل، آلصلأة أد°رِقل؛آ وأينما ]٢[، 
منني،و\تم فاِدا ه، في ه أبي َكثأيأض : JlSاوميّ، ثنيي أثناهٍم ]اا)ض 

•يقول( در أبا سمعت إُي فال ؟ الطريق في اتثجد أ أبت يا • له فقلت 
•أ متحد« للذ الأرص يم » ] ]٢[ 

يعطهىلم حننا اعقليت )) : اش. رمول فال : فال الأئصاري، عداش بن جار عن )و، - ٠٠٠
زون١^، ؤأحك؛ي 3أسنوذ، أء، م ألى ونحت خاة، ي \و ثئ مأ كر ?١^ : ثي أحد 
كان،حسثا صلى الصلاة أدركته رجل فخما وممثحدا طهور١، محليته الأرض لذ وجعلت قتلي، لأحد يحل 

.الشماعه(( رأعطيأ؛ منهر، مسترة يدي محل وتحرت؛الرقب 
صفوقناجعلت : بثلاث الناص على يصلنا )) : ه الله رمثول فال ; قال حديفه، عن )و( — ه ٠ ٦ 

ودكن((، العناء يحد لم إدا طهورا، لتا ُربمها وجعلت نسجدا، كلها الأرض لتا وجعلت ال٠نلأئكة، كصموف 
أزى.خصاه 
جوامعاعطستث ; بمت الأثبتاء على يصلتت )ر : فال ه الله رسول أن ت ئريره ي لوص )و( — ه ٠ ٧ 

الخلقإلى وارصلمتا ونتم1حدا، طهور١، الأرض لئ وجعلتأ العنائم، لئ واحلتأ بالثع_ا، ذيو°ت الكلم، 
•« ]١[ امحيوف ئ وبم كائه، 

ولرسفذهب : زز،' أبو فال ((، ياتي محل قوصعت الأرض، خرض بفاتنح امحت ئانم أثا ومحنا )) ]١[] 
.ثظإوما[ زأتمز الله.، 

(ه اليي ءنحتجد ابمثاء )بابن — ١ 
تز لهيمال م فير علوالمتدثة في قنزل العندته، فدم اقه. رسول أن ت نالك بن أنى ص — ه ٠ ٨ 

بمثوفهز،قملدين تحاءرا ١^١^، ثني إلى«تلإ أزمتل إنه ثإ لتله، •عتثنْ أتبع فيهز ئأقام عوف، بن عنرو بمو 
اءبفنألمى ش حوله، النحار بني و«نلأ رديه، بكر وأبو زاحك، على الله. رسول إلى أئظت نكاي قال؛ 

أنزإيه يم ]١[، العنم نراض وبمش؛ي المثلأْ، أدركته حتث بملي الله. رسثول دكان ت قال ئوب، أبي 

١٣٥
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((،هذا اطئم بح— ثاثنونجر ! اقحاو ثني يا ١) : مماو ئحاءوا، النحاو، ثني ملإ إلى ثأرسل قال، ِبالمسحي، 
الن_شرمأ،وموت يحر، فيه كان أثوو، ما فيه لكال : قالأس ش، إلى إلا سنه ثقب لأ وش لأ، : ؛١^١ 

نصفوا: قال منويت، و؛\ومنبث( فنبشت، النشربمن وبمور تمطع، باثحل، ش. ومول قأمر وخرب، 
إثهاللهم يقولون؛ وهم معهم، ه الله ورمحول يرتجزون ئهاثوا ; قال حجارة، عصاديه وجعاJوا قتله، النحل 

.و١إنه١٢مهالأتحنان، مامتر الآخنْ، خنت إلا ختن لا 
.لا[ُأنثىاكءد[ 

الكية(إلى الىثس س القتنة ثحويل )ناب — ٢ 
حثي]١[، شهرا همثتن محثة الممدس بيت إلى الثني؛قه ٌع صليت ٠ قال عازب، بن البراء عن ■_  ٠٠٩

صنلىثعدما قزلت [، ١٤٤: رالقرة ضوإ، زرا كثم ما وحنث، ؤ ت اتمت؛ في اتي الأية ثرك 
•امحت محل وجوههم قولوا قحدئهم، يصلون، وهم الأمتار، من بماس قم الثوم، س رجل قاممى امحي.، 

•فهرا[ عقر نبمه ]أآآآو 
ولرمحإن ت ممال آت، جاءهم إل بقباء، الصبح صتلأة في الناس ثينما قال؛ عمر، ابن عن )و( ~~  ٠١٠

د١تد١تو١، ١^١٢آلي نغو>م نكانمْ د١ظوذا، _، أن أمن زقت ، ٥١ظه أزل قد S اش 
ص.إلى 

ثثلبنى ثةا1 ؤ ; قزلت المئدس ثيت، ثحز يصلى كان الله. نمحول أن أثس؛ ص )و( — ٠ ١ ١ 
زجلقمت [، ١٤٤ت ]البقرة ه الحزام المتحد قطن وجهلذ قول ثتءناها قتله قلنولتنلذ الثماء في وجهلق 

كم__اقمائو١ حولت، قث القتله إن ألأ ; ءنادى زكننه، ٠^١ وقنت ١^•؛^، صلاة في ركوغ وش' محتلمة، ثني من 
.٥١٠١تحو فز 

ذستاجاو(ألمور اؤحاذ غن والنهي فيها الهثور واثحاذ المور غلى المساجد بماء غن النهي )ثاب — ٣ 
صناويرا؛فيه]٢١[ بالحسنة رأيتها كنيسته ]١[ دكزثا صنمه، وام حييبة، ام أن ت عائتثة ض —  ٠١٢

قترهعلى بموا منان الصالح، الرجل يهم كان إدا اولقك إن )) • الله. رمحول ممال الله.، لزمحول 
.(( ١لقت١مة ثوم ش عند الحلق شنار ادلبم؛ الصون، بلك فيه وصوروا حدا، نم 

.^؛٠٠؛؛[ في قه الله نمحول ]١[]عند 
.ماريه[لها ]بمال ]٢[ 

امحوذ،ئ الللنذ : ة مئقز لز اليتم، ننضه في S ائه ننول قال : قالتأ )وَغبجا(، - ٥ ١ ٣ 



١ ٣٧اي،ل، وموافم ااسا.بط غئ|بم — ٥

.(( •ساجد أساتهم نور اثخذوا والنصارى، 
.م1حدايخد أن خثي أثث غم *؛^٥، ابرز دالث ثاولا : ثالت 

موزاثحذوا والصازى، اتهوذ ]١[ الله لس » ت ثاو الله. زنوو أن ت نريرْ أبي ض )و( — ْ ١ ٤ 
*مناجي(( أساتهم 

•لاأ)ررإاثلالله((( 
علىله خميصه يطزح طغى الله. برسول ُزل َلثا • ثالأ عباس، بن وعتدالله عاثشه، وعن — ه ١ ه 

موزاثعدوا واقصازى، اتهود، على الله لته )) : كدللق وهز ساJ وجه؛، ض كسنها اغتم ثإدا دجه؛، 
,صنعو١ ما مثل يحذر . (( مناحي أسائهم 

إلىأبرا إُي )ر ت مول زهو يخض؛ يموت أن مل اي. نمت ت ثال جندب، عن )ز( — ٥ ١ ٦ 
منمتخذا كنت ولز خبلا، إبناهسلم  jLs؛tJlكنا اJحدني ثد سالي الله ثإن خيل، منكم لي يفون أن الله 

زص——المهمايث—اتهم، يوز يخذون كاُوا ملكم كان من زإن ألا حيلا، بكر أيا لائخذت خيلا أثتي 
.(( دللذ عن ائهاكم إثي تاجد م القبور ثخذوا ثلأ ألا متاجد، 

علتها(والحث اثنناجد بماء هضل )ناب - -٤ 
يدعهأن ثأحثوا دللذ، الناس ثكره الننحد بناء أزاد عمال بن عثنان أن ; لسد بن محنود ض — ه ١ ٧ 

]٣[الثت في لن الن ض ]٢[، لي ننحاJا بني من » : مول الله. زسول نمت : ]١[ ثثاو هنته، على 

.متالإمنمأكرتموأثيا
•ا الله« زجه به يثغي ل)) ]٢[ 

امحق(وتنخ الركوع  ٠١٢الركب؛غلك، الأيدي وضع ألى، الندب )ناب — ٠ 
؟خلمك_أإ هولأء أصالي ; تماو ذارْ، ني مننود بن عتدش :أثتا قالأ زعيمته، الأ،نزد، عن —  ٥١٨

يا،باني ثأحذ طمن تموم زدهتا : ثال إُامة، زلأ Lذان، نامزJا ثلي ثهنلوا، ثمومو١، : ثال . ]١[ لأ : ٠^١ 
أبديا،ثصزب : ثال ركنا، عالي أنديا وصتا زكع ٠^١ : ُال خناإه، عن زالاحز يعينه، عن احدئا ثحنل 
ينخرونامناء علتكم ّنثكون إئه ت ]٢[ ثال صش، ثلما ت ثال ثخديه، بتن أدخلهما يإ كمه، بتن زطى 

ا،لميماتهملام النهنلوا دللق، سلوا ئد رايمموهJلم نإذا الموتى، ثزق، إلى ويختقوئها ميماتها، عن ااملأْ 
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أحدكم،ث1؛وئكلم يبلق ثن أكثر كتم وإدا جمنا، ^١ ۵٠ئلاثة، كثم وإدا شحة،  ٣٣صلافم واجنلوا 
أًناحا:نلأف أنى 1ي قكم كنه، ص زممق }نكأ، _:؛، فى ذبم ثفرش أخذكز، نكغ زأذا 

.]٣[ 0 اش نّثوو 
•لاا)نمم( 

.[ اش. رنوو ض ]نكدا ]٢[ 
.يال}مناكإأ

رمح—يص يدي وجنك ؛ ]١[ ناو أبي، جب إلى صك ت نال سند، بن نضب ض )و( - -٥ ١ ٩ 
؛او ونثدي، نضرب أحرى، مرة يبلق ننك ثم •' ناو رمحيلذ، على بكنلق اصرب ت أبي لي نمال ]٢[، 

.الأكب على بالأكفّا ثضرب أن وأثرنا هدا، ض يهينا ]٣[ إثا 
.ل١ألنiثازمحهبي[

•نخدلإ[ بص دوصنهما يهنا، ُويى — بمي — رهكدا ]٢[ 
.ئإ[ ^؛١ منو  ١۶]ند ]٣[ 

امحن(على الإهغاء جواز )ناب — ٦ 
إنا: له نمثا الثث، ض : نماو المدمن، على الأثناء ني عثاس لابن نقا : >إاو( طاوس، )عن( —  ٠٥٢
.سلق. ثة ض بل : عباس ابذ نماو بالرجل' جناء ل*راْ 

إناخنه(ثن كان نا وسخ الصلاة في الكلام ثخرم )تاب — ٧ 
الموم،مجن رجل عطس إي الله. رصول نع اصلي آنا بينا ت نال الثلم، الحكم بن مناوئه عن — ٠ ٢ ١ 
ُحنلوا؟ إل—ي تطرون سأُنكم ما أ امجياه ثكل وا •' نمك بأبصارهم، الموم نرناني الله' نرحنلق ت نمك 

هومأبي الله. رسول ضنى نلثا سكت؛، محني بنقوش، رأبمهم إلثا ان«محاذهز، عنى بأيديهم يضربوق 
Jlفتني، ولا ولا ما ا نوالله ثنه، ثنلٍما أحمس بنده ولا نيله منلنا رأيت، ما ا وامي   i:

كنسااو «، ونراءةواقكبتر، التسبيح، هو إثما الناس، كلام ثى سيء نيها يضلح لا الصلاة هده إن )) 
رحالامنا وإن بالإسلام، الله جاء وند عهد؛ُنامإ؛ث' حديث إني إ اش رسول يا ت نلت ؛ الله. رسول قال 

نلأصدورهم، ني يحدونه صيء دالذ ر) قال؛ تطيرون، رجال وثثا ت نال ((، ُأبهم نلأ ء؛ ■ نال الكهان' يأثون 
((،ندالث خطه واني نس يخل، الأيياء ثى ُيي كان )) * نال يضلون، رجال وثثا ت نلت نال؛ ((، تصديهم 

بناةيهب ند الديب نإذا يوم، دان ناطلت ذ\ذف؛ج'.أ نتل لي عثنا رعى حارته لي وكان نال؛ 
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ثنظ—»؛اش.، وسوو ثآست ٥^٤؛،  l4^5w»٥^؛ ثأثون، كث آنفّت آدم بمي من زجو وأنا عمها، من 
((،؟ ت الأنأين رر ت لها ممال ((، بها ثآئ؛ته بها، اثتني )) نال؛ ؟ ^ءتقها انلأ اش! رمول يا ت قلت علي، يبلق 
.مؤمنة(( ثإئها رر؛^^١ : نال الله، رمول ات ت iالت «، ؟ أئا س رر ت نال الثناء، قي ؛ نالت، 
تز نلثا ^١، ٧ الهثلأة، »ي وم ش. رسول على سلم كنا : نال عتدالله، عن )و( — ٥ ٢ ٢ 

علثا،٧ اكثلأة، »ي علتلذ سئإ  ١۶! اللهرسول يا ت نملنا ^١، ضد نلم علته، صلنن١ اان٠اثاسي، عند من 
.(( شنلأ المثلأة نجر إن رر ت ممال 

فيجنبه ونوإلى صاحبه الرجل ظر المثلأة؛ ض تكلم  ١۶: نال أزلم، بن رئي ض )و( — ٠ ٢ ٣ 
.الكلام عن ونهٍنا بالكون، نأمرتا [، ٢٣٨ت رالقرة ُاين؛ ي وقوموا ر ت ئزلت، جتؤر المثلأة، 

ونو؛أئثه، النمتطلق، بمير إلى منطلى ونو ]١[، الله. رسول أرسلني ت نال جار، ض )د( —  ٤٠٢
—ني،نكدا ممال كلثث، تإ _، يده ا أ زنئر وأومأ — نكدا بجده نمال؛ي ثكلته، ]٢[، بمر؛ على بملي 
—ذيال *ي ننك مآ رر : نآل زغ ^١ برأسه، يومئ يمرا أسنئه وانا —، الأرض ئخو بجده أبما رنئر نأومأ 

.„ ]٣[ تم،أنصإلآر،محأض، 

•علي[ برد نلم ■^؛٠، مئت القتلة، عتر لآ[لووج4ه'على 
•ال؛مذ،ا تل حشد نوجه ل'آالونو 

المثلأة(هم، اثمليل الغنل وجواز منه واقاتوذ المثلأة أثناء ؤي الثتطان لنن جواز )باب — ٨ 
يأعللذ بمتجعل الص مذ عمريا إن ■'» الله. رسول نال ؛ نرئرْ،)نال( أبي( )ض —  ٥٥٢

مجلسارية جنب، ١^، أزبمله أن نننتث ]١[، ندءتن منه، أمكنتير الله وإن الهثلأْ، علمأ تنطع اتارحه، 
تسث__لتنان اخ__يإ نل َنت لكن ثإ _، كلكأز أو — ثثظتون،لته؛جنعون منأحوا حتؤر النت«مد، صواري 

.(( خا،ئااله مدْ [، ٣٥: زمر بندي، مجن لأحد يتغي لأ ملكا ر ونب ر اغمت ب رر 
•لاا)))ندءته«( 

:ل ١iئإ ((، منلذ أعود؛١^٠ رر : يمول ننمتناْ ش.، ر-تول نام : نال الدزذاء، أبي عن )و( — ٥ ٢ ٦ 
jiاش! رصول يا : نلنا ^٨٠؛ ٥١١من زغ ٥^١ سثا، يتناول كأيه يذه وسنط —، ئلائا — الله(( بلعنة ألثلث رر 

إبليساش عدو إن رر : نال يدلا، بمنطت ورأبمالث دللذ، نثن، موله سثننلذ لغ ستثا المثلأة مول؛ي ّمتنالث 

•الخض ا،ن'عادي؛ )١(م 



سلءالإطء سبع يمر  ١٤•

افبمنة (]*نالق : ئنت نأ ، ^١٣ثلاث منلث باش أعود : سك وجهي، ني ليخظ ثاو، س بشهاب جاء 
^١١؛نومما;أفبه لأجغ ص أمحثا ذم؛ رَاش أخدئ، أند'ط لإ ٠^١^،، ثلاث َبمثأ> ثز اقاثة، 

.الثدينة(( أهل 
١^١٥(في الهثثان ختل جواز )ناب — ٩ 

زنووئت زنت بئث خا.لس زم ]١[، كانُبمش S س ننول أ0 : فاذة _ضاض  ٥٢٧
.وصنهانعد وإدا حقها، محام نإدا ]٢[، ١^ الناص!_ ولأبي 0، اش 

اقاص(•لاأس 
.لئلضغا-ي[

الصلاة(في والحطوقنن الخلوة جواز )ثاب — ١ ٠ 
مماو؟ نو عود أي س المتر، *ي ثناروا ند سند بن سهل إلى جاءوا ُما أن ت حازم أبي ض — ٥ ٢ ٨ 

 : d !ننول!ش ززأت ط، زنئ نو، م لأ>فسأي أني و'اش S ه، قس ي لإلjL  i:
يومئذث1مها إثه ; حازم أبو نال — امراة إلى اش. رسول أرسل • نال نحدمحا، أ هماس أبا يا ت له نقنت 

به_اأم ئإ درجات، اإثلأث هده ننمل ((، عليها اقاس اكلم أعوادا لي ثننل الثحار غلأنلث اطري )) ت — 
ن،ثكتعلته، نام اقه. رسول رات ولمي العابة، من لهيأ الموضع، هدا نوضنت ش.، رسول 
نرغؤ عاذ ئم المم، أمم ني نني -قى اكهمى، لنزل رنع، يم المم، ض دم وراءْ اقاس دَير 

((.صلاتي ولتنلعوا لتأتموا؛ي، هدا صنعت إُي إ الناس ايها يا )) ؛ لمال الناس، على انل يم صلاته، آخر ثى 
الصلاة(في الاخصار كزاهة )ثاب — ١ ١ 

•نحممزا الرجل بصلي أف ثهى اثن الثمي.، عن نريره، أبي ص — ٥ ٢ ٩ 
الصلاة(في الساب ونتونة الحصى منح ؛ '^١٥)ثاب — ١ ٢ 

Jl- ثنئت ظ ١^١^ ُيستي >ئل ني _ ثال S ض ننول أف : محب )ض( -  ٠٥٣  J;
.(( ماحدْ ناعلأ [ ١ ل كنت إن )ر 

.]آاللأ:ذ[
^٥١(الصلاة في افجد م اثص١ق ض ١^؛ )ناب — ١ ٣ 

علىأقل ئإ نحنكه، ١^،!!؛، جدار *ي بمتاتا رأى الله. رسول ان ت عمر بن عتدالله ض —  ١٥٣
•صلى« إدا وجه؛ بل الله نإن دجه؛' بل يصحا ئلأ بصلي، أحدكم كان إدا » ؛ لمال اقاس، 
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بلةني نحامه وأي . ^ ٣١١أن : ]١[ انحدري نعيد أبي ض ■ءبمالت-ئنن، تن حنتد ص )رَ( —  ٠٣٢
عدمهأوثحت ،، _ljعن يزئ ولكن اوأمامه، يمينه، عن الرجل ينز3، أن يهى يم بحصاة، لحكها النسجد، 
الزى.

•أجرام( حمل وأبا هميرْ، ابا أن ت عتدالإص بن حنتد لاا)عن 
.يحكه أوئحامة مخاطا، (و اكت^ة، جدار ني بصانا رأى الثم. أن ■ ءاب؛ُه وعن —  ٥٣٣
:سال الناس، عز نأمل ، j^Jlقتلت نج؛ نحا،نه نأى 0 ائه ننول أف : مترْ أبي عن )و( —  ٥٣٤

شيعئإذا ؟ وجهه ني ثثخع يسفل ان أحدكم ايحب يحجا نبه، مسممبن؛ بموم أحدكلم باو ما )ر 
فيضل ، ١١ض لآٍثف _ ]١^٠ ثقل تحد، لإ ^٠ ندمه، تنئ تساره ض كئغ أندكز، 

يبه،ئإتح:ضض:ض_.
•بض[ ش بمصه ثوبه برئ الله. وسول إز أ'دظر كأني ئريرْ، ابو ]محال ل١ا 

ياجينايه الصلاة، نج، أحدكز كاف إدا )) : ائه. رنول فال : نال مالاك، بن أش عن )و( —  ٥٣٥
.(( ندمه حث شناله ص ولكن نمينه، عن ولا نديه، بتن يرعن نلأ ربه، 

.(( دقهاوكمازدها حطيئه، ائن٠نحد في ١^١؛، ر) : ائه. رنول فال : مال : )وعنه( —  ٥٣٦
نينوجدت ونقها، حثها، امتي، أعنال عز عرصذ » : نال النئ. ض در، أبي، عن )و( —  ٥٣٧
ثدنن((.لا النثحد غي؛ ثكون النخاعة اعنالها مناوئ نج؛ ووجدت ١^٥ينر، عن يناط ؛لأيي أعنالهامحاس 

.]١[ بنعله ندلكها ثنحع، مأقه رمول؛لاه.، مع صنلت : نال الشخإر، بنر عتداقه عن زو( __  ٥۴٨
•ل١الامحىأ

الئغالتن،نج؛ الصلاة جواز )ناب — ١ ٤ 
نيبمنلي الله. رسول أكان •' ٌاإلغ بن لأس ملت قال، يزيد، بن نعيد ممثنه؛ أبي عن —  ٥٣٩

اثءن؟ناو:تحز.
أعلام(له وب في، الصلأة كزاهة )ناب — ١ ه 

اننئعلمها، إر ننفز أعلام، دان حميمتة، في بمتلي الله. رسول نام : نالت عاتقه، عن — ه ٤ ٠ 
آماألهتني نإيها لأنبحانثه، واتوني حديفه، ز جهم أبي إز الحميمنة بهده اذهثوا :» ]١[ نال محتلاثه، نصك، 

•(( صلاتي ني 

•الخديث رواة أحد المم، مهران اين و *ا 
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.د[ ند؟ أغلأم لذ>ثإ؛ي [ ١ل 
نذاهعتالمثلأة،ع وكنانة المحاو تجر أكلئ يريذ ^، jjlالئنام بممحضن؛ اكثلأة رم*؛ )تاب — ١ ٦ 

الأحسن(
نابيعوا]١[، الصلاة ت وحصن اونتاء، قرب إدا )) ;نال إؤقل الله رسول أن ت مالك بن أش عن —  ١٠٤

.ءشاثكلم(( عن سائلوا ولا النئرب، صلاه ئصاروا أن نتل به 
ا.الصلاة(( وأقينت را[))) 

•اص حديث بمثل امحي. عن عايشه، عن )و( — ٠ ٤ ٢ 
ااصلأْ،وابستأ أحدكز، عشاء زضخ ^١ رر : انه. رنول نال : نال عم، ابن عن )و( — ٠  ٤٣
.منه(( ي؛رغ حتى نعلن ولأ بالعشاء، نائدعوا 

حديثا،— عنها الله زصيإ — عايشه عند والماسز أنا تحدت : نال عتيق، أبئر ابن عن )ز( — ه ٤ ٤ 
؟ندا اخي ابن يتحدث كنا ثحدث لا للك ما ؛ عا؛ذةله نثانتأ ولد، لأم وكان لحائة، رجلا الماسم وكان 

ننثأعلتها، وأصب الماسم نعضب : ^ ١١٠^، أدبتلذ وأن أمه، أديمه ندا ات؛ت، أين مجن علنت ند ؛ثير أما
تن١لت اص__لي، إُيإ ; نال اجلئ، : ^، ١٠،^،، ٠١قال؛ ؟ أين نالت؛ ثام، بها، أتيإ ند •ءا؛شه ما؛دْ راى 

.(( الأخثان يداقثه م ولا ، ١^٠١٢بحصن؛ صلاه لا )ر : مول الله. رصول سعنت إم، غدر، اجلس 
حضورض كريهه زا؛حه له مئا ، ١١١٥أو٧^أو^١^١ أوبملأ مئا أكل ش ثهي )ت١ب — ١ ٧ 

سوإحراجه الرج، تللق ثدنب خمر الننجد 
:ي يغن— الشحنة نده مجن أكل من )ر : ختن عزوة »يإ عال ال^ه. زسول أن : عنن ابن عن — ٥ ٤ ٠ 
.٠( ]١[ ١لنت١جد تأس نلأ —، الثوم 

•ربحها[ لاأل"هميدءب 
أكلمن رر ت الله. رسول نال ت نمال الثوم، عن أسن، صئل ت نال صهيب، بن ع؛دالغزيز وعن — ٥ ٤ ٦ 

((.م»ثابمتلير ولا منيما، نلأ الشم؛، نده من 
مسإحدكا،-نزنأ نلأ الشم؛، نده من أكل من )) : ش. رسول نال ت نال غنيرْ، أبي وعن —  ٠٤٧

•الثوم« ريع يو؛بما ولأ 

اللام.دار طعة من الذكورة والزيادة ع-دالام، فة ي اكويب ورد الكلمة محن• إل )١( 
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أو— ثثتزلنا ، ١[ ] بمنلأ أو ئونا، أكل من )ر :  Jliس. رسول أن ت عتداش ثن جار وعن — - ٠٤٨
ستأل،نربحا، 1^1 نوجد بقول، من به بمدر أتي وإنه ((، ]٢[ بيه ني وثمني —، مسأداوئا ليتزل 
٠—إيكل )) : محال أكلها، كرة رآه ننثا أصحابه، بنض إلى ((، لإبونا )) ت نمال المول، س بها بما ثأخم 

.[ (( الإس منه يثأدى ^١ نأيي النلأتكه نإن )) ]٢[] 
القةتك »ي 0 الله رسول اصحاب مسا حنن، ئتحت أف نني '٢ نال سمد، أبي عن )و( — ٠ ٤ ٩ 
تثم_ال الريح، الله. رسول نوجد المسحد، إلى رحنا يم سديدا، أكلا منها ثأكقا ج؛اغ، والناس الثوم، 

.(( ني بنا يم نلأ سئا، اأام؛ثة اثمة نده من أكل مذ )) 
اللهأحل ما يخرم بي لتجن إيه ا اقاص ايها )) ت نمال امحي.، دالث نلغ حرت، حرت، ت الناس نمال 

•(< ربحها أكره شرم ولجيا لي، 
ه،مئنآكلوا منهم، ئاص ثرل واصحابه هو، بمنل زراعة على مر الله. رسول أن • )وعثه(  ٠٥٠

•ربحها ذهب حتى الأخرين وأخر انمل، يأكلوا لم الديذ ندعا إليه، رحنا آخرون، يأكل ولم 
الثه.،ُبذ نذكر الننعة، يوم حطب الحطاب، بن عنن ان ت طلحه ابي بن متدان عن رو( —  ١٠٠

ائوام—اوإن أجلي، حضور إلا اراه لا وإثي مرات، ثلاث ُمرإي ديكا كأن رايت إُي ت نال بكر، ابا ويكر 
بيعمل نإن محه.، به بمث الدي ولا حلانثه، ولا دينه، ليصيع يكذ لم الله وإن اشيلمل، ان يأمورني 

أفتت علند نووثي زاض، عنيز وم 0 اقه ننول ور الدين اا1تة؛ هؤلاء محن شورك، نالخلأنه أم، 
الكم—ن،!؛ ١١^١۶ إ(و'كلق ذللي، ننلوا نإن الأحلام، على هده بيدي صربمهم أنا الأنر عدا *ي يطثون أنواما 

نيزاخئئ نا قئء ني 0 ض زحوز نا٢نت نا الكلالة، مذ عندي اهإ ذقا ثنيي ادغ لا ثإ؛'ني الفثلأل، 
ألاأ ت اعني)) ت ال ننصدري، ني طنذبإصعه حتى فيه، لي حيءماأغلظ لي؛ي ومااعلظ الكلالة، 
رايفنذ ا بهبمضي بمضيه فيها أنض أمس إن وش «، ؟ الثناء نورة آخر في اش الصيف ايه ثكميلذ 

ليندلواعليهم بنكهم إثنا وش الأمصار، اراء على اسهدلأ ش اللهإ : ن١ل ممإ اأمران، يم؛ لا ومن ، ١^٢٥
مذأمرهم،عليهم أشكل نا ش ويزننوا نثهم، فيهم ويمنوا ئئهم.، وحثه دينهم، الناس وثنلنوا عليهم، 

إداالله. رسول رأيت لمد والقوم البصل، هدا خب؛ثتن إلا اراهنا لا شنرش، ئأكلون الناص أيها إهم ثم 
•طيحا نثمتهنا ننذاكلهنا، البقيع، ش نأحرح النتحدأنر؛؛، في وجدربحهماثذالرجل 



صلءالإماء سيع ممر ١ ٤ ٤

؛.^(٠٥١نمغ من بموُله وما ))ننجد تج؛الضالة ئذد عن اقهي رن١ب — ١٨
السحل،ني صالة ينشد رجلا سمع س رر • . الله رمول ناو ت )نال( ميرْ، رأبي( ض —  ٥٥٢

.(( لهدا ش لز ١^١جد نال ظلذ، ائت ندذا لا : نثمل 
الأحمر؟الثمل إلى ذعا س ت ]٢[ نمال ]١[، رجل نام صلى لثا 0 النم أف تريدْ: ض )و( —  ٥٥٣

.(( له ُنتت لنا جد ١^٠^١ ضت إدنا وجدت، لا رر : . ١^ و نما 
.الن1حد[ من؛اب نأ-نه نأذخل اشئر، صلأْ النم. صالي ما بند ٩^١^ [ ١ ] 

 _(]y[ ني )١كعد.
له(والنجود ااضلأْ اJثهوفي )ت١ب — ١ ٩ 

محيصناط، له الثطان أدم بالأدان، ودي إذا رر : نال ؤقل الله رسول أن : نريره )أبي( ص —  ٥٥٤
الم—ذء،ص بممحطت أثل ؛^؛-،، ١١نس إإدا أدر، وب؛^1، ^!١ أقر، الأدان نص نإدا الأد١ل، يننع لأ 

لك>حلأبمريمطو،ئذا١!-> اذزكنا وذه;ئوو:
.جالل(( ونن نغدتن، نثنحد صلى، كم أحدكم يدر لم 

.حاجاته[ من ودكنْ ومناْ زا[رإهناه 
•عك[ ]محل ]٢[ 

]٢[،١كمات مجلثنض زكتئن S ؛لاه لج}[ 'وثا صر : نال ]١[، حثه بن عتدالله عل )ز( —  ٥٥٥
وهر]٣[، سحدش محي كم، سلينه وثظرنا صلاثه، نصي نلما ننه، الناس نمام يحلل، ي نآم، ثم 

0أ،لإطم.جاJتذلاقطم 
بمنديمح:ضصداص.

•النحر( صلاة ]؟[)ني 
مي لقن ]٢١[ 
.اوئأ!وس[ من ئمذ ما مكان معه الناس ]وسجيننا ]٤[ 

يدرنلم صلاته، ني أحدكم سلة إذا رر ت الله. رسول نال ت نال الخيري، سعيد ابي وعل —  ٥٥٦
كاننإن ينلإ، ان مل صحدثين ينجد نز اسثمن، •^١ عر ولص الئاJخ، اربعا، أم ئلائا صز كم 

.(( للشتطان ورغ؛نا كانا لأربم،، إرناما صر كان وإن صلاثه، له سمعذ حنسا صر 
ايت له بل سلم، نلنا ]٢[، مصل أو راذ، ]١[ . الله رسول صر ؛ )نال( عتداش، وعل —  ٥٥٧



١٤٥ويوافوالطل، السايط ف؛لا«بم — ٥

رجانه،ثئنى ؛ ثاو وكدا، كدا صثت ; ثالوا ((، ؟ ذاiث وما )) ت ثاو ذيء، الصلاة م أحدث ا اش رسول 
شمأءصلاة الني حدث لن اثة )ر ; _lJ بوجهه، ^١ ائل ُم صام، ئم سئدش، متحد القتالة، وا>سمل 
ص_لأته،أحدكزني ثلث ^١ سمت،، ؛^١ ثثثون، كنا بشرأسى، إتمناأئاولكن ؛؛، يقد' 
1(( نحدثين لينحي ثم عليه، فليتم الصواتا، ر٣إ فليثحر 

م[س إلا دالث -غان نا اش زام : ٢١١لمآ[لثال 
•آئن[ يزى زالذي ]٣[ 

ادايا ت الموم ثال سلم، إلما حم«نا، الغلهز علمنه  IIjصلى ت إال سويد، بن إبراهيم عذ )و( ^  ٠٠٨
علأم،وأئ—١ ١^، ئاحية في وكنت : ثال بلى! : ثالوا ثنلت، ٠^١ كلأ، : ؛lJ خننا، صك ثد ! منو 

،J_li: ثال ئعز. ; قلت : يال ؟ ذالأ موو إ أغزت أيصا'يا وات : لي إال خننا، صك ثد بز! نمك: 
ئوثوشامثل ثلثأ حننا، ]١[ الله. وسول بتا محتلي • عتدالله ثال ت ثال يم '*تلم، ئم نخدش، متحد 

تالوا ث]٢[ . لا(( )) ت ثال اإصلأة، في زيد هل إ ش رسول يا ثالوا ((، ؟ ثأيكز ما )) ت ثمال بينهم، الموم 
كنااستى ]٣[ مثلكم بتنر انا ؛ثنا )) ثال؛ ثم حي ئم نحدش، نحد ئإ إامتل، خننا، صتلتت ند 
•]٤[ شنوف« 

•لا[لامحا 
•أ دالأ« وما » ل ]٢[ 

.سما„اذكتكناذمح،ز((ا
متحلتثه.، اللول رّثحول ثم ((، خالس وهو نحدش، ثلتنحد اخدكز، سي ثإدا لئ[ل)) 
-تخدمحزا-
واأكلأم.^٢، ٠١١بند السهو نحد النبمأ. ان ت عندالله وص —  ٠٠٩

إن—يمح،الله. رسول بثا محتلي ت مول ئريره أبا نمغت )ثال( بن محنلت ض )و( —  ٠٥٦
اإليهإاحثنلت النححد، فتلة في ٢^^١ اتى ثر زكتتن، في متلز النْنن، وإئا الظهن، إما النشإ، محتلأثم 
١فيثين،ذو تمام الصلأة، نصن>ت، ; الناس سرعان وخرج يثكلنا، ان ثهابا وعنر، بم' أبد النرم د؛ي مئمنثا، 

دويقول ما » ؛ ثمال وشنالأ، يعينا، النيئ. ثنظز ]١[ ؟ سيتت أم الصلأة قصزت ! ؛ ٧١رسول يا ؛ تمال 

الخمس،زيد ام 
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ثمثرلمع، كر، يم سحي، ئم كر، ئم وسلم، ركص، ثصلى ركص، 1لآ ثصل لم ؛ صدى محالوا «، ؟ اندم؛ 
■ؤ'وصلإح'ث'وغ'^[ 

*وحلم ئال، ا؛ه حمش بن ■صران ص واحرت ثاو 
.ش![ زنوو ;١ فك :نمكان:ننى  JUi„، 'يكذ لإ كر ,, : S اَش نءJ لا[لفقالَ 
•افتلتم[ بند جالس ]٢[زوم 

ذحلئم ركعات، ثلاث ني نتام انمن، صلى اش. وّوو أن حصين؛ بن عمران وص —  ١٥٦
صنيعن،له ثدكن اش! رصوو يا : ثماو طوو، يديه ني وكان ال؛مدايى، : له بماو رجل، إليه ثثام ننزله، 

]١[،زكنه ثصلى مز، : ثالوا ((، ؟ ندا أصدئ )) : ئمال اقامِ؛، إلى ائتهى محي رذاءه، يحر عمتاف وحرج 
سلم.يم ]٢[، سحيمحن سحي يم سلم، ئم 

.]اا)اابمثافيكاذرلأ(
•السهو( 

اقلأوة(نجود )ناب — ٢ ٠ 
نعهوسجد نتحد، نجدة، i؛^l سورة نقرأ الهمآن، ^١ كان المحي. ان • عم ابن عن، —  ٥٦٢

.]٢[ جتهته لنكان نوصنا بنصنا يحد نا حتى ]١[، 
.عئدئ[ ازدحت١ ]محي ]١[ 

.صلاة[ عتر ني نيه لأآارتنحد 
ضكاوننئيأ0تئازشثد بما، نمد زاشغم، زأ، أنئ S المحي' ص تدالله، ص )}( -  ٥٦٣

بذ'د بنرأته لمد ت عتدالله ثال . ندايكبني ت ومال جتهته، إلى راب، أو حصى، ص كما أحد 
كارا.

نعناءْ فلا ت ثمال الأنام، •ع القراءة عن، ثابت، بن ريي سال انه ت ينار بن عطاء ص )و( —  ٤٥٦
•'ينحي ثلم ذوكا، إذا والنحم ت الله. رسول •ض، مرأ انه ورعم سيء، *ي الأنام 

ربلق.باسم وامرا انثمتأ، الثناء إدا ت ني المحإ. نع سحدن١ ت ُال مترْ، ريي وص —  ٥٦٥
بآ،نجد ائثنمتأ، ١^^١ء ؛!١ ; را اأعتنة، صلاة ممْ ا؛ي نع صك ت ثال رامع، أبي وص —  ٥٦٦

ألماْ.محي بها امنحد أرال ثلأ إقد، الم١صم ابي ]١[ حنم محل1ت؛^١ ; مم١ل ؟ اJثحدة نده نا ت له ثقلت 
■لءد[ t١ل



١٤٧الطل، ويوافو الساي ^٠٩ — ه

اكخذنن(على اتذنن وضع وكتفقت الصلاة الجلوس؛مر صم؛ )ثاب — ٢ ١
اأت_متنىيومة جعل ]١[، الصلاة لي ثني إدا اش. رموو كان ; ثال الزير، بن عتدالله ض —  ٠٦٧

ئخذه•ثلى اثتى يده ورصع اليسرى، ركثته على السمى يده ووصع اليتى، ثدنه ورش وناي، خده، ثس 
•]٣[ بإمحتعه رأثاو ]٢[، ااءغتى 

•اأ.سرى[ ثخذه على امحسرى لأأ[لوثدْ 
•رَقثن[ الثسرى كنه ويلقم الوسطى، إصتعه على إيهانه ووصع ل"آ[لااسابه، 

بالحصىأيث، وآئا عم، بن عتدش رآني :  Jli ij؛: النعاوي •ءبمالتحس بن علمأ عن )و( —  ٠٦٨
رسولكان وكئم ؛ ثئلتثيمتع، الله. رسول كان كنا اصثخ ت سال ثهاني، انصرف ثلما الصلاة، »ي 

أصابعهومص اثمثى، ]١[ ثخذه على اليتى كنه وصع الصلاة لي جلس إدا كان ثال؛ ؟ يصنع الله. 
•]٤[ الي>مى ]٣[ إخدْ على اثمى ووصعكنه ]٢[، الإبهام ثلي التي بإصتثه وأسار كلها، 

لاأ)نتي(•
بياأل٢ألثدغا

• (^)M
.باوساوتاواسار وخمسع، ثلاثة لأ[زوعمد 

وكبجثته(راعها عئذ الصلاة ثن للتخبل الثلأم )ناب — ٢ ٢ 
رصول؛ن ؟ علمها ١^، ت عندالله _iJ سليغشن، سلم  ٠٤٠كان؛ر١أ أثهرا أن • نعمر أبي عن —  ٠٦٩

ظ.كان S الله 

•:بم[لا[ل؛ُ-
اضبيارى نى يسارْ، وعن يمينه، عن يسلم . الله رسول أرى كئت • قال صعد، وعن  ٥٧٠

.خده 

الصلاة(بمد الذكر )ناب —  ٢٣
اتت ثال ءث١م،، ابن عن بمص سمنه انه ت قاص ابن نولى نني أبي ض دينار، بن ءضو ض —  ١٠٧

.بااتكب؛ر إلآ . < ٧١رمول صلاة امصاء ئعرنا كنا 
. Ijاحد؛الق؛^، jU: وإال ثأئكنه، تعتد لأبي ذللف ; •محمو ثال 
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Jli  ذللق.مو أخرنيه رئي : عرو
اثاسيصرف جتذ بالدكر الصوت رنع أن : ثس ابن ض عثاس، اس مولى متد، أبي( )وض —  ٠٧٢

.نمثث بدللذ؛^١ ^^١ ٥١أدا أعلم كنت : عاس ابن عاو :  Jliوأثث .، ١^ عهد عز كال اوخوبة من 
غياب!كر،من اقانوذ اتم\ب رناب — ٢ ٤ 

هل: موو وهي اثهود، من امأْ وعندي 0، الله رموو علمأ ذخل : قالت عائثة، عن —  ٠٧٣
تعابث قالت يهود«، متن إثنا )) : ^ilJ الله.، رموو عارئاغ ت قالت ؟ المور ني مثون انكم طنزب 

:عاتثة قالت، «، ؟ القبور في ئفثون ان،كز : آلمأ اوحي انه ذز'>ب هل )ر الله.، رّوو قاو يم ليالئ، قلبكا 
٠المم عذاب من يستمذ يعد هئ الله رسول فامعتأ 

.١^ غياب مذ 'شذ ذللذ ثني اش. ونوو نمت :  Jliززذ أبي وعن — ه ٤٧ 
الم—ورأهل إن : نمالتا اأندينة، يهود عجز مجن غحوزان غلمأ دخلت : قانت غائذة، غذ رو، —  ٠٧٠

ئملتش.، رموو غلمأ ودخل قام-؛قا، اصدقهنا، أن ؛ UJlونز قكدبمهما، ;  cJliئورهز، غي يعدبون 
إقبورهم م بمذبون المثور اهل أن ثرغتا علي، دخلثا ١لعدينة يهود عحز من عحوزين إن الله؛ رموو يا له• 

 Jت _؛j^l_(( ، سمعه غيابا يعذبون إثهم ،))المر.غياب، مجن يتعوذ إلا صلاة غي بعد رايته نما ت قالت البهائم
الصلاة(في ثنن سثاناذ نا )ثاب — ٢ ٥ 

.^^lJ غقة مذ صلاته غي ينتعيذ آلله. رّثوو حمت : قالت غابه، غذ —  ٠٧٦
مذأرثع،بالله ئثحتعد ]١ا، أحدكز ثشهد إذا ر) : الله. رصوو قاو : قاو ^؛^٥، أبي وعذ —  ٥٧٧

ةفقنت ومذ والننات، النحتا نتنة ومذ ١^، غياب ومذ جهنم، غياب مذ بلق أعود إي اللهإ : موو 
ابحالأثاو((را؛.

.الاخرا لا[لالشأد 
لقبأعود نإثي اللهإ )) : \م'\ب يهولا؛ ]١[ يدعو كال الله. رسوو أل ت عابه عذ )و( —  ٠٧٨

لذيوأعود الممر، فتنة مث ومذ الغنى، فتنة ست ومذ المر وغياب المر، وفتنة النار، وعداب النار، نتنة مذ 
ثمثكما الخطايا مذ قلبي وثق والذل، الثلج، بماء حطاياي اعمل اللهم ]٢[، الدحاو المسيء فتنة سر مجن 

أعودثإًُي، اللهم والمعرب، النشرق بجذ ثاغدت كنا حطاباي، وبجذ بجني وباعد الدس، مذ الأتمذ التوب 
«•]٣[ وانمرم والمأنم، والهرم، الكتل، مذ بلذ 

.رغمر؟7ْ(سملخلإ؛ و.سأني ه ايي أم س ا-يى.دث، عنا )١( 



١٤٩الطل، ويوافم ااساص قتاب — ٥

.لاال؛يالثثةا
.ا (( والننات اشتا، نقآ من بلث وأعود )) ]٢[] 

عرمإدا ااتج__ل رر؛ن : ثماو إ ش وسوو يا النعرم س تتمذ ما أم ما نائل؛ له ساو ت ]ثالت، ]٣[ 
٠أ (( نأخلفث ووعد ثكدب، حدث 

المر،عياب ثى يلذ أعود 1ني اللهم )ر ؛ الله. يي ناو ت )نال( مئرْ، م،)ا؛ي( )و( ~  ٠٧٩
•(( الدجال المسيح وثر والمنان، المحيا، ونتنة النار، وعذاب 

المر،عداب مجن بالله عوذوا الله، عداب مجن بالله عوذوا رر ٠ الله.i رمجول قال ت تال( روضه، ""  ٥٨٠

.(( والمنان النحيا، شة مجن بالله ■ءوذوا الدجال، النتيح مجن،تنة بالب 'ًوذوا 
الثورْبملمهز كنا ١لدءاء،  ١Jهايئنهز كان الله. رسول أن ت عباس ام، عن طاوس، وص —  ٥٨١

مجنبلذ وأعود المر، عداب مجن بلق وأعود جهم، عداب مجن بلق ئنود إئا اللهم ت نولوا » ت يمول المران، مجن 
.(( والنمات ١أنحتا كة مجن بلذ واعوذ الدجاو، النسيح نتنة 

أعد: ^ ١٠لا، : ساJ ؟ صلأتلذ ني أدعوت؛^١ ت لابنه ناو طاوسا، أف بلثني ت الححاج بن نحلم نال 
نال.أوكنا اربعة او JلأJة، عن رواْ طاوسا لأن صلاثلذ. 

صمته(رنان الصلاة تغد الذكر اتماب< )ناب —  ٢٦
١^اللهم >) ت ونال ثلاثا، اصتعفن صلاته، مجن إذا الاه. رصول كان نال ثوبان، ص —  ٥٨٢

•والاكذام« الحلال، يا محاركن الحلاب، دحلذ الحلاب، 
ض.أّثغفت ش أتنفت : مموو : ^ ؟ الأنئuت ص : للأززاض نئك : ، ١١ايلٍد نال 

اُ__ئالله_إ )) ; يمول مجا مجفدار إلا يمند لز سلم، إدا الثم. كان * نالت عانسه، ص )و( —  ٥٨٣
•« ]١[ والاكذام الحلال، يا محاركن الحلاب، وثذ الحلاب، 

•والإكذام«(المئلأل، لاا)ن'ياذا 
أل؛ ]٢[ معاويه إلى شمه بن اأنمْ كب ]١[ ت نال ئمحه، بن الحمرة نولى وراد، ض )و( —  ٥٨٤

وثهالمل__الق، ثه ثه، تريلذ لا وحده الله إلا إله لا )) ; نال وس1لم، الهثلأة مجن رغ إدا كان الله. رّول 
مجن—لذالحد دا ينفع ولأ مجنت، لنا حنطي ولا اغطئت، لنا مانع لا اللهم ندير، سيء كل على وهو الحمد، 

((الغد 

•الأورام عن الحديث مجدا راوي سلم، اين م ا 
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ذللق.بموو الله. وسوو نمت تذ رَكهن ثنا : عنن ابن ُاو 
متا(عن!ئنا؛هل والنهي لتي؛ الْثلأة؛وقار إثان اتماب )تاب — ٢ ٨ 

واوهاثسمن، وأقم ثأئومحا، ثلأ للصلاة، ئوب ؛!١ » : iاJ ش. وسول أن ت 'ززة أبي ض —  ٤٠٩
١^؛؛،يغمد؛لى كا0 إدا لمندفأ ثإن ثأتثوا، ثاثكز ونا ثصلوا، ثنا ]٢[، الثك؛نه وحد' ]١[، 

.صلاة(( ني ثهن 
•لا[ل))دنشون(<ا 

ذأُكز؟((،))ما : _lJجثه، ثنمع إؤإ ش وسول مع ئخنئصلي بثنا فذ(\ فائه، عنأ؛ي )و( —  ٥٩٥
3ناف،ظوا، أذز'فلم، ^١ سوكي؛؛l^، ١^؛؛ أنمإ إدا ضلوا، ثلأ )) : ثال الخثلأة، إلى اتنثلثا : ثالوا 

٠؛( ثأJموانبمكم، 
للصلاة(الئاس موم ض )تاب - ٢ ٩ 

.(( ا ١ ] روني حثي ثقوُوا ثلأ الصلاه، أنينت إدا )) الله. وسول ثال ت ثال فائه، أبي عن — ٥ ٩ ٦ 
•]اال))ثدحرجتا«[

ومحولإلثا يحرج أن ثل الصموزا سلنا __t، أبنت؛لصلاة، ؛ )ثال( هريرْ' )أبي( ص )و( —  ٥٩٧
:]١[ لن__ا ئا!صنزا، يكن، ُيةن أن ثر نهنلأْ ني ثام إدا محي . ؛ ٧١نن_ول ثأش الك.، 

.بماثصلى ثكبر، ماء، واسه ظف' اعتأنل رثي إلنا، خرج ؤؤ ثنتظرْ، ثاما ثرل ثلم ((، مكاثآقم )) 
.أن[ ]يده [ ١ ] 

Sاإبيُ أن:ش ثل ^ اقاّذ ثأخو S، ؛ ٣٧١ ض' ١^٠؛ أن )زظن(: —  ٠٩٨
٠ممامه 

ثإداالنبي.، تخرج حتى بميم ثلأ يحصن، إدا بوئن بلال كان ثال؛ سمنْ، بن جابر وعن —- ٠٩٩
•يراه جئن الصلاة أثام خرج، 

الصلاة(طالث أذرلق فمد الصلاة من ركغة أذولق من —)ناب ٠٣ 
]٢[((.الصلاة أذنل؛ن ثمد ، ١[ ] ١^٨؛؛ من ركنه أذرلأ »من فال: النبمأ. أن ت ئريرة أ؛ي عن — ٦ ٠ ٠ 

•لاال»*غالإيم«أ
.(([لئل))ءا
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أذنلثممد الشنن، طع أن مل اك1ح من ركنه أذرلأ من )) : ثاو ش. رمول أن ؛ )وعنه( — ٦ ٠ ١
.(( النصن اذرلأ ثثد \ذثثحىك ثئرب أن مل ١^۵^ من ركنآ اذرلأ ومن الصنح، 

الئنس،ُمب أن محل سخيْ النصر من أدرلأ من )) : ش. رصول ثال ت ثالت _، li•وعن — ٦ ٠ ٢ 
.(( أدركهاسد ثطلع أن مل الصبح من أو 

.\لمأقو* ميإ |ونا والسطاوة 
الحنس،اكثاjوات أرمحات رتاب — ٣ ١ 

الرمح—ر،ي—٧ عروه عثه ثدخل يونا، ]١[ الئلأْ أخن عبمالم؛ز بن عنر أل ؛ يهاب ابن عن — ٦ ٠ ٣ 
امت ممال الأئصاري، سعود أبو عثه ندخل يالكونه، ونو يوما، الصلأْ أخن شبه بن النغمْ أن إآئصْ 

اللهرمول نصلى صلى، يم . الل؛ رصول نصلى نصلى، رل، بريل أن عبنتأ نذ ألص ؟ ممره يا نذا 
يمالي.، رسول نصلى صلى، يم الله.، رسول نصلى صلى، يم الله.، يسول نصلى صلى، يم .، 
.؟ اثنت بهيا • نال 

ونف. الله لرسول نوأنام — السلام علبه — جمبل اوإن عروة، يا ئخدث نا ائظز ؛ لعروة عنر ممال 
.ابيه عن يحدث، عود نأبي بن بشم كان كدللذ ت عروة ممال ؟ الصلاة 
فيوالشس الةصن، يصلي كاف ش. رسول أن : . ^ ٢١١زوج عالشه حدثتني ولمد : عنوْ نال 

•ثظهر U ]٢[ حخرثها 
لاأ)انمن(.
.لآالسا

الصلوات،ونت عن ت الله. رسول سئل ت نال انه ت الناص بن عنرد بن عندالله عن )و( — ٦ ٠ ٤ 
عنالشنن زالت إذا اطهر صلاة ووئتث الأول، اإشنس نزن كق' وإ م١ ]١[ المنر صلاة ونت )) : سال 
ورمتالأول، ثرُنها ويسمط الشس، ثصئر نز ما النصر صلاة ووثن ١^٠^؛، يحضز لز ما الئناءر'آا، طن 

((•اللئلل٤ا نصف إلى العشاء صلاة وومتت الث^س، ]٣[ يشل لز ما ااشنسن، عابت النئرب؛!١ صلاة 
•لا[ل))ثنطلوعاكطر((ا 

•كطول؛«[ الرجل يل وكان )) ]٢[] 

.أالأوّثط(( ]٤[])) 
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ء0 ص •الححم .راحة اسن(بشلاغ لا : ناو ي أبي م بمنى )وعن( —- ٦٠٠
((هذين متا صل رر • لة مماو الصلاة، ونت ض سألن رجلا ان •' قق امحي عن بريدة، ص )و( —  ٦٠٦

ال*_صن،ثأث_ام امنْ، ثم الفلهن، ثأيام \ثن6ا يإ ثأدن، بلالا أم الشص زالت نلما _، اثتومتن ني ي— 
ع—ابحئ العشاء ثأثام أمره ئم الئ»س، عابت حئ المعرب يايام ^٥، ٠١تم ثقثة، بيصاء ممعة والشص 

ئأيعمبها، ثأبزد بالظهر، ثأبزذ أمنه، الثاني اليوم كان أن يلما اشم، طلع جى المحن ثأثام ؛منه، تم ١^٥^٠، 
١^٥؛؛،يغيب ان مل المعرب وصلى كان، الذي يوى أخزها متفعة والشنل العصز وصلى بها، يرد ان 

((،؟ الصلاة ونت عن المثاثل ^ ١١)); نال نإ ١^١، ثأسفز المحن وصلى الليل، تك ذهب بندنا العشاء وصلى 
•رأبمم« ما بص صلاتكم ونت، » ت نال ا ١^٠ رّرل ^١ آئا ت الرجل نمال 

علتهيزد ثلز الصلأة، نزانيت عن بمتآله نائل أتاْ أتن الك.، ننول عن موسى، أبي )وض( — ٦  ٠٧
ح__؛ذبالظهر ثأن١م اننْ، تإ بعصا، و)و0نهم' يعرن، يكاذ لا والناس اشم، اسس حى المحن نأنام ت نال ذقا، 
والثسنبالعم1ر ثأنام اننه، ئإ منهم، أعلم وهوكان الئهار، انتصمآ ند ت يقول والماثل القص زالت 

١^٠؛^أخز م ^؛، ١١عاب حئ العثاء نأنام أمنة م الشنئ، ونعت حى بالمعرب نأثام أنزه، تإ __، 
منقرسا كان حتى الظهز اخز تم كادت، أو الش،نر؛، طلعت ند ; يقول والماثل منها، ائصنز، حتى العد مذ 

أحزتم اإشص، احمت ننت ; يقول والمائل ُنها، ١دصنما حتى العصتن أخز تم بالأمس، ١^۵،^ ونت 
إدغ١أجغ، تإ الأوًل، ^ ٧١تك ^ كى س يز' تإ ]١[، حثق نقوط ئد كا0 ثى النرت، 

•(( هدين ص الونتا )ر ت نمال السائل، 
•١^،( بمب أن بل النئرب ارثصلى ١ ل 

طرفه(في الم وبماله جماعة إلى بمنمي لمن الم شدة في بالظهر الإبدال اثصاب )باب —  ٣٢
شذْناف بالصلاة، نأبردوا الحر اشتد إدا )) ت نال الله. رسول إن ت نال انه ت هريرة ابي عن  ٦٠٨

امحسنيغءم«.
أز_ أ:مذ أ;ذ „ : S ١^ نثال باامحر، S \ش ننول تؤذن أذن : نآل ذز، أبي ص )ز( - ٦ ٠ ٩ 

ن.اضةِ ض نأ:رئوا \ذزم نإذا تيم، ثح مذ ١^ شدة ؛ن ,> : زقال „،' اكظناكظت _:قال 
•اإتلول مء رأتا حتى  '•ذر ابو نال 

ازب ا ي: ئمالت نبها، إلى النار ١ةثكت )ر : . الأ4 ننول نال : )نال( هزيزإ، )أبي( وعن — ٦ ١ ٠ 
١^،مذ ثحدون ما ُهوأسد ااصت،ف، نجر وثقي ١لش١ء، في ثفس بنفمثتن لها نأذن ]١[، بنصا بعضي أكل 
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•]٢[ (( الرمهرير س تحدون ما وأشد 
•لا[ل))ثأدنليأىس«[ 

مسثمن ■>ورو أو م، من وجدتم وما جهنم، مس ص ونهرير، أو بزث، ص وجذثم ث ]٢[]» 

آلم(شدة صر تجر الوقت أرو م الظهر ^٠؛؛ انخياب )تاب —  ٣٣
.ذحصت إدا الئهن بمش امحي. كاف ؛ ثاو توذ بن جابر ض — ٦ ١ ١ 
.]٢[ يث!كنا ثلز التمأذاء، ]١[ *ي الصلاة الله. رموو إلى ثكونا ت ثاو خباب، وض — ٦ ١ ٢ 

■لا[ل>[ 
.ئنز[ : ثال محتلها؟ ا؛ي ئلت؛ • مم ت ثاو الظهر؟ أنج( ت إنحى لأبي ثلت ت زهم ]ثال ]٢[ 

سثطغز لثإدا الم، شدة *ي . الل؛ رمول مع يصز كثا ت ثاو ٌاإل؛ث، مخ أش ض )و( — ٦ ١ ٣ 
.عنه تنحي ثويه، بنط الأرض من جبهته يمكن أن أحدثا 

اقتكئو؛انمر(اثخباب )ناب — ٣ ٤ 
نذهب•مة، •رمنة والشمئ العصن، بمنر كان الله. رّول أن مالك؛ ن أم عن — ٦ ١ ٤ 

و'الشئضس.^، ۶١م ٢[، ]١، ١^ ١^^ 
•لا[)!دمحاء(

•ءوزث( م، ض ض لآ[)ألى 
من\من'ف' حى بانمن؛ داره ني مالك ن أنس عز ذخل انه : بن العلاء وعن — ٦ ١ ٥ 

منسثاعه الائaننثا إثمنا : له ثمثا ؟ انحن أصكز : ثال ظه، لحثا ثلما المنحد، بحب وداره الظهر، 
ص_لأةطك )) : موو ش. ر-ثوو نمت : ثاو اُصنثا، ^!١ ؛x<ai ،lستا انخن، ستلوا : ثال ١^، 
بمآ؛.لأاللن 'يدكن لأ أبما ثقننا ثار، القطان زو' تذ كانت* إدا ش الثني، َينب لثم الثافق 

يحثاحتى جنا خن ئم الظهن، العزيز عبد ن عمن مع صمحا ت )ثال( سهل، ن امامه )أم( وعن — ٦ ١ ٦ 
:ال ث؟ صنت الم ^؛ ٥١١هذه ما عإ! ؛L : ثمنت انحن، بمن مجدنا٠ مالك، بن أم على 

,معه منلي كنا التي وسلم عليه مالي الله صلى الله رسول صلاة وهذه 
 V 3آثئ : !، ;١٧:ن )ز(ضأض - ٦ ١،i  : ١أه ننول تا صني S ،'سزنل آت١ث ا'>ف ئ م
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ي—اث وُاو ريش، كمان يسب جنن الءندق ثوم الحطاب بن عم أن ؛ عنداش بن جابر وعن — ٦ ٢ ٣ •^١ 
اراش >) :S اش زنوو قاو الشنذ، أ0 كانتً ش انمن أطي أن كدذ نآ زاش ! اشِ ننول 

غزبتم، بند النصن ش. وحول نصلى ش.، ومحول قوصآ بطحان، إلى نرثنا ((، ص1ثها ون 
المعرب.بندها صلى ئم الشمس، 

علنهنا(والئحاهظة وانمنر ١^؛؛^ صلاثي فمحل )ناب —  ٣٧
ار،بالنهوملاثكه بالثل، نلائكه فيكم يعانون )) ت نال اش. ومحول أن ت هريرْ أبي ض —  ٦٢٤

َتيّتبهم، أفم وهو ربهم، منم بكم، ثائوا الدين ينرج ثم النصر، وصلاة اشئر، صلاة ني ويحثمعون 
.(( يaنااون وهز وأئثاهز، يصلون، وهز انكناهز : نقولون ؟ عنائي ثر'كز 
النير،لنله النمر ئظز؛لى ود . ؛ ٧١رمحول عند جلوحا 'قا : )محال( عتداش، بن جرير )وعن( — ٦ ٢ ه 

ثئلتواأن!١ اسظنتلم ثإن رويه، ني نامون ۵Jلا ١لئمن هدا ثزون كما ]١[، ر،قم نثرون إفز أنا )) سال؛ 
بحمدونبح ر ت جرير يرأ ئم — واشئر ، النصر يم — (< غروبها وئنل الشمس، طلوع مل صلاة ظى 

.[ ١ ٣ . :نطه عزوبها، ومل الشن، طلوع مل ربلذ 
•( موذه« وبكم ظتم، نتنزصوف )) ]١[) 
ملصلى أحد النار يلح لن » : مول الله. رحول حمنتث : نال روته، بن عماره وعن —  ٦٢٦

^١نمت ت ا : ١لنصنة أمل من زجل له ممال —، والنصر المحن يغني — (( عروبهاومل الشمس، طلوع 
ادُ—؛ي،حمنته ش.، نحول من حعثه اثي أنهد وأنا ت الرجل نال ]١[ ينز •' نال ؟ الله. نمول من 

•]٢[ نبي ويعان 
.ط4ا إ\ا]أذةولإ 

.منه[ حمته ١^^، بالنكان لآ[ليموله 
•« ال؛ةه يخر النزذين صز من )) ت ^ . اإله نحول أف ت نوني( )أيي وعن —  ٦٢٧

الضيى(عروب عئد النئرب وهت أول أن بجان )ناب —  ٣٨
زت_زازط^،، Jj(ءن:ت أ1\ ئي S  ٠٧١نحول أن : ١لأكزغ م حنة ض -  ٦٢٨
.بالححاب 

وإو_هاحدJ١ منصرف .  ٠٧١ل نمحو مع المئرب يصلي َكا ت )نال( خدبمؤ، بن زانع و)عن( — ٦ ٢ ٩ 
.تنه موام نصر 
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وثأخ،رها(العثء ونت رثاب —  ٣٩
وهيإالعشاء، بصلاة التالي س لئاة ش. زّثوو ض : عالت البإ.، روج عالذه، )عن( —  ٠٦٣

وانصتان،ائناء، ثام : الحطاب ى عنت عاو حتى .، ش ز-ثوو بممحرج ثلم ١[، ل التنذ يدعى انج؛ 
غيركم((•الأرض أهل ثى أحد يقظرها »ما ]٢[؛ عنهم خرج حتذ الننحد لأهل ثمال الله. رسول يمحرج 
اقاس.غي \لإعلإ ثنض أن* مز زذلاث 

عنىالنه. رسول ثتزروا ان محم كان وما رر ثال؛ الله. رمول أن لي؛ ولكت • شهاب اين ثال 
ال؛ئطاب.بن عنت صاح -من ودالأ . (( ^٥١١١٥

.الن!حاو[ أنل م ١Jونحى التو، عامي يهب ز ئة ]٥١^، [ ز١ 
•ا أم« ض أشي أن لولأ ري، 1دت ]» ]٢[ 

عحنجالأمر؛' العشاء لْنلأ؛ الله. رسول ثقظت لئلة دان مكثا : عال عمن، بن عتدالله وعن —  ١٦٣
خ—وجمن ت ثمال ]١[. د؛لث عئر او اهله، سعله؛ي أسيء ئدري ثلأ بعده، او التل، ثلث لهب حتن ألنا 

الثاعه((،هده بهم لصتتت أم على يثمل أن وؤ'لأ ■ززِ'، _]y[ أهل يقظتذا ما صلاه لتقظتول أنىإ )ر 
وصز.الصلأْ، ثأُام النودن، أمت نز 

هاللننول ^١ >خ P ١^١، نإ ه، لإ ، ا,ظإثالإ \إتد، ني ^TI ؤقى لا[لثأخنذا 

.لأ[]»سأذلالأمح،<ا
^١^،العشاء الله. رسول اخز ت ثمال الله. رسول حاثم عن انسا سألوا أئهم ت يابت ر؛عن —  ٦٣٢

ينأَبمكلم س ْيا، غد م ١^ „ لا[غذال: غ لإ ١^،، شطن ثدي أز ١^، شل لى إص 
إصنعهورثع غخثة، من ]٢[ خاثمه ومحص إلى أطر كآئي أس؛ ثال ((، الصلاة اكظزئم ما صلاة ني ثرالوا 

.ب١لخئصر ^ ٠١
لا[فيز[َ.

بقيعني رولأ ممالمثمنة ني معي عدموا الدين واصحاي آنا، كنت : عال موسى، أبي وعن —  ٦٣٣
أبو Jiiمنهم، مت ليلة كل العشاء صلاة عند ش. رسول يتناوب ثكان بالندثة، اش. ورسول بطحان، 

ارانهئى بااصلأة، أتي حتى أمره، ني الشعل بص وله وأصحابي، الله.أئا، رسول ثواعقا ت موصى 



١٠٩الطل، ويوافم الصايط فثاب — ه

ز،وسبكم؛•ءلنك_ على )) ؛ حصنْ لني ثاو صلاثن، محي ثلما بهم، ثصلى .، الل؛ وسوو خرج ثم المحل، 
_لإثاو_:نااىوكز ص ننْ تحش أخد اقاس س فيس أئن فم \ب نمة س أ0 : زألإوا 

.(( ■زو'ض'أحد الئاط هده 
.اش. رّرل من سمعنا بما ثرحع، زجعتا موسى؛ ام ثال ثال، الكلمثتن اي ثدري لا 

اقاص؛مولها التي العشاء أصر أن إمحلد أحب حم اي ؛ لعطاء ثنت ثال؛ جريح، ابن و)عن( —  ٦٣٤
ذرنحتى ثال؛ العشاء، تلة دان الله. ثبي اعتم يمول؛ عباس ابن سمعت ت ثال ؟ وخلوا إماما، اتعتنه 
تماس ابن ثال • عطاء تمال الصلاة، ثمال؛ الخطاب بن عمت نمام واستمطرا، ورقدوا، واصتمظوا، ثاس، 

ثىيان لولا )) ثال راّخ، سق على يدْ واضعا ماء، راصه مطت الأن إليه أملر كأش الله. ثإ ٠حنج 
اكمراصه ظى يده إقة اان؛ي وصع كتم عطاء، ثاسست : ثال (( كدللذ أن لأمت/هاإ اقي، ظى 
يمتأس، الرن ظى أصابعه ، ^١^-٥١وصع تم ثتديد، من صتثا اصاسه ين عطاء لي ثدي ؟ عباس ابن اياه 

وئاحيةصدغ، الفى ثإ ازجه، ثبي ^١ الأذن طرف إبهامه منت، حتى الراس، على كدللذ  ١٠^؛صبها 
.كدللذ إلأ ضء يطس ولأ مصت، لا الLJتة 

أض_لبجاأن* ئ أب : ظ ^١ل ١ أذري اتي0َض؟ثال:لأ ننَذا أ ف ذكت كز : ثك 
العناء_ة،في الناس ظى أن فنا، دللذ ظتالذ شق نإف تلتثد، النئ. صلأها كنا موخنْ وحلوا إماما 

نوي.َزلا ننف، لأ ^-^١ ^١ ۵٠بمن4ز \و' 'د
وكانصلاتكم، من ئحوا الصلوات يصلي الله. رسول كان ت ثال سمرة، بن جابر وعن —  ٦٣٥

,^^؛ ٥١١يخف وكآن سسا، صلأتكأز بعد العتمه يوحر 
امظى الأغن١ب ثعلبنلإ لا )) : مول الله. رمحول سمعت : عال عمن، بن •ءتد١ل^ه وعن —  ٦٣٦
.(( ]٣[ بالإبل يغنمون وهم العشاء، ]٢[ إثها ألأ ]١[، صلأم 

•أ « العذاء لاال))

•الله«[ كثاب في » ل ]٢[ 
.(٠٠الإبل حلاب ]٣[),, 
فٍها(\فوب فدر ز:ثن ي زم ^٥^١ أزل في ؟كم اومك؛ر )ثار1 ٤ ٠ 
اتمتلمعرا[ جنن ن تإ'ي.، ١^ مع الصتح يصلا كن ساءاأنوُنات أن : عاثشة عن —  ٦٣٧

.]٢[ أخد يغريهن لأ 





١٦١المهء ويوايع الصايط ب قط — 6

((،؟ ونه—ا عن الصلاة بمثون أو ؟ وئها ض ١^١٠ يوخرون أمراء علتلق كان إذا أت كتح، ر) ]٤[ل 
تثك؛ثمحنج؟ئلائلت

•ا النسعد« »ي وأن )) ] ]ْا 
.„[ صلاطث أ>زذ ثد كنف % _، للذ كاك ب 'فصيف ثإن ٠> ل ]٦[ 

عئها(اقحلف اقذدب؛ي وتان البمناغت صلاة فضل رناب — ٤ ٢ 
وعشرينبنع المد صلاة من ائصل الحناعة صلاة )) ؛ نال الله. رصول أن ت عمر ابن عن —  ٦٤١

•(( درجه ]١[ 

•( ومسريذ« بمتنا » ]١[) 
ستلمد )) : ]١[ 3ماو الص^و١ت بنص لي ئاسا يمد الأه. رمول أن : هريرة أبي وعن — ٦ ٤ ٢ 

الحطببحرم عليهم نزي بهم، ثآنر عنها، يتخلموف رجال !لى ثمأخالف-،طلناس، بمش رجلا آمر أن 
.العشاء صلاة بمني • (( لشهدهاسمينا عظنا يحد انه أحدهم علم ولو محوئهم، 

ووفلأتوهن__ا، فيهنا ما وثوينLلنون المحر وصلأ0 الساء، صلأة الننافمإن عنى صلاة امل ؛ن ل)) [ ر١ 
.تيو«أ

محلينفلا م أو فننذ لخد ,> : ص غن 'فنلئول ص يال S اي أف : تدالله زض - ٦ ٤ ٣ 
•محوثهم« الحنعة ض بمئلمون رجال على أجرى يم بالناس، 

النداء،نمع نن على الننجد إتيان نجب )ناب — ٤١٢
ثانيلي ليس إثه أ الله رسول يا ت نمال أغنى، رجل امحي. اتى ت نال نريره، أيي ض —  ٦٤٤

نماو:ذعاه، ولى قنا له، رحص محته، في محصلي له، يرخص أن الب. رسول ننأل الننعد، إلى بمودني 
.(( يأجب )) ت قال نعم، ٠ قال ؟<(، بالصلاة النداء مع مهل ر) 

الهدى(تن من البمناعة عتلأة ناب — ٤ ٤ 

-ثثانصLو١ت، هولا؛ على ءثحاذظ م1لنا، عدا اللات نكى أن <نتْ من ;  Jliعتدالله، عن — ٦ ٤ ه 
كنامحوتكم في صمحم أيكم ولو الهدى، سنن من وإثهن الهدى، سنن 0 لييكم الله ناف بهن، ياذى 

ثببجلا، ننل مذ 3نا لظز، هتنُثثنبم ص ثث نيه في نحز،نذا 
ابهه وثرنعحننة، وحطوهأ حطوة بكل له الله كثب إلا النناجد هده مجن مجنحي إلى ينمد ئم العلهور، 



سلءالإطء حعبع محصر  ١٦٢

اإتج-لكان ولمد ]١[، اان٠اق معلوم منافي إلا عنها تظن وما وأبما، ولمد سثة، يها عنت ويحط درجة، 
•الئف في بمام -ش الرجلئن ص بماذى ُمح؛٠ ]٢[ 

.لأ[لمحضأ
ال٠ودن(أدن ^١ افجد ثن الحروج ض اقهي رياب — ٤ ٠ 

مىرجل ثمام المؤذن، ثأدن ميرْ، معأ؛ي الننحد في فئويا ;'كا ثاو الققاء، أيي عن —  ٦٤٦
اأيعصى ثمد هدا اما ت هريرة ابو ممال الن1حد، من حرج حتى بمره ابونريرة ثأتنه يمشي، المسحد 

.الماسم. 
جناغة(في واكثتح اثعتاء صلاة فضل )ناب —  ٤٦

ممنيال٠عرب، صلاة بند اأن1حد عمان بن عثن١ن ذخل : ثال عنن؛، أبي بن )عن( — ٦ ٤ ٧ 
جناعة،في ١لعشاء صلى مذ )) ت يمول اش. رصول نمغت أ اخي ابذ يا ت ممال إله، ممنين وجده، 
.(( كله الثل صني نكآئما جن١ءات، في الصنح صش ومذ اللئل، نصم ثام ثكأدنا 

ثننالصنع >ءنلأة محش نذ رر : الله. نّنول ثال : )ثال( ١لسري، عندش بن جندب وعذ —  ٦٤٨
فيوجهه على خه ئم يدركه، بشيء ذمته مذ يطلثه مذ ثإثه بشذء، ذمته مذ الله بملأسكم ثلأ الله، ذمة في 
•جهئم« ُاو 

رأ،بغدر، ١^٠١٤؛ عن اقحلف في ا1ئحمة )تاب —  ٤٧
١لkاbر١ت(ثن وعيرها ؤوب وجمرة حمم على والصلاة اقاض ش الجنائ جواز )تاب —  ٤٨

تال ثثم منه، ثاكل صننته، لطنام ؤة الله رمرل دعت، ملتكه حدته ان ت ماللث بن أُس عذ — ٦ ٤ ٩ 
ثثقهلجذ، ما طول ثذ اّنزد ند لنا حصم ثمنتث؛لي : مالك بذ انس ثال (<، لفم ثأصلي ، وموائ» 

.؛ ٧١رمول لنا ثصلى وراقا، من واشغوز وراءْ، والئمحم أئا، وصممت، الله.، رمول عليه ممام ، بناء 
. Liامتن تإ زكنثتن، 

ا،بينفي وهز الصلاة، ثحضر ثرينا حلما، اقاص احمن الله. رمول كان ثال؛ )وعته(، —  ٦٥٠
وكانا، بثفملي ظه، وثموم الله.، رمول يوم ئإ ينصح، ئم فيكمذ، يقه، الذي بالبمتاط ثأمر 

•اشمحل جريد ثذ بناطهم 

(٢٠)؛رقم الأيمان كتاب ن إ،واد» ض وتد • ه ♦اللي بن ءr١ن م، الربع، بن مرد عن شهاب، ابن حدبث ض النووي برحم؛٠ ( ١٦



١ 1٦٣لطلء و،وادأ ايسايط ضا،بم — ه

خالتي،"و؛ وأم وأتي، أنا، إلا نن زنا فنا، امحإ. ذخو : ثاو أنس، عن ثابت، عن )و( —  ٦٠١
أنمتاجعل أين : كابت زجل ثمال — ((، يا ثصز — صلاة ونت عتر »ي — يكز ثلاصش ئونوا، )) صال؛ 

اي: اتي سانت، والآثمة، الدتا، ختر من ختر بكل اثتت أتر تا ذعا ئإ _، يعينه عز جقة : ذل ؟ ث 
امحم)) • ثاو أن به لي دعا نا آخر *ي وكان خير، بكل لي ثدعا •' ثال له، الله ادغ خويدتلق أ الله ومحول 

.((فيه لئ وبارلث وولذه، ^، أكثر 
يعيه،عن ثأقامني )ر ; نال خالته، أو وبأمه، به، صلى الله. ومحول أن ت نالك بن أسى وعى —  ٦٠٢

.(( خامن1العأْ وانام 
نحتيحصم على بمثلي ثوجاثْ ت الله. رسول على يحل آله • ال؛ثاتري محتعيد رأي( وص ~~ ٦  ٠١٠
فته.

الصلاة(والفار الجناعة صلاة محنتل رتاب — ٤ ٩ 
ني[ ١ ] صنلاته طى ثنيي حناعة ني الرجل صنلاه )) إقف؛ اكه رمحرل نال ت نال نريره، ا؛ي ض — ٦ ه ٤ 
ئمالوصرء، ثأحمتن ثوصأ، ١^١ ا-حاتنأإ ان وذللق ٤[، ]٣، درجه وعثزيى ]٢[ بمنعا صوفه في وصلاته يته، 
بهاعنه وحط درجة، بها له رنع إلا خطوة يخط ثلم المثلأْ، إلأ يريذ لا الصلأة، إلا ينهره لا المسن»اداو، أثى 

]٥[،ه ئنيإ هيكامن، نا الصلاة في كان العمتحلث دخل ثإدا يوخل حتى خهليئه، 
له،اغم_ن اللهم ارحمه، اللهم يهولون؛ فيه، محنلى الذي نحلسه في دام نا احدكم ظى بمنلون والنلأثكه 

.((٧[ ]٦، فيه بمندُث، ٢ نا فيه، يوذ لز نا فته. ب ١^ 
•«[ لاال)روحلثْ 

•((( حنتارر ]٢[) 

•( جزءأ« » ]٣[) 
•وحلثْ((( بمثليها صنلاه وعثترين خص من أئضنل » ]٤[) 
.االصلأْ(( إلأ أهله ولى يمملب ان يمنعه لا ر) ل ]٥[ 

.بمترط[ يقوأو ; نال يحاو>ث<، ا ن; 
شئم؛إن انرعوا ت نريرْ أبو نال ((، اشر صثلأة في النهار وتلاثكه اللثل، نلائتكة وثحتمع : نال )) ]٧[] 

.[ ٧٨؛ كالالإّمّاء تثتهودا كان افنر رآن إن نزآن؛شنر ور 



سلمالإطء ليي يمر ١ ٦ ٤

اإنساجد،إر كم؛ فضل رناب — ه ٠ 
اإليهأبمذنم الصلاة ني أجرا الناس أئقلز إن )) ؛ . اش رموو ثاو ؛ ثاو موصى، أبي ض — ٦ ٠ ٠ 

•يام« ئم يصليها، الذي س ا-ما اغفلم ]١[ الإمام نع يصليها حتى الصلاة، يقفلن والذي ثابمدهم، منشى، 
•«[ لاال)رنيجناع؛ 

الان وكمنن، ائننعد من أبني رجلا أغنم لا [ ١ ل رجل كان ؛ ثاو كب، بن ابي ض )و( —  ٦٠٦
التمصاءريي الظإناء، ني ركبه ^١^١ افتندتا لو ]٣[ : — له ثنتث أو — له ثقيل : ثاو ]٢[، صلاه يحطتن 

الننعد،إلى منذاي لي يكتب أن أريد إاي ]٦[ الننحد، جنب إلى مثزلي أن بسرإي ما ]٠[ ت ثاو ]٤[ 
.كله(( دللث للق الأه جمع ثد ]٧[ رر ت الله. رصوو ثماو أنلي، إلى رجعت إدا ورجوعي، 

,الندثة[ ني تت أثصى ثن الأنصار رمن ا ١ ] 
.لن[ ثتوجتا : ؛١^ التع. رموو ]'آآرمع 

صل;الأذ[.
•الأرض( خوام ثى ويقيلذ الإمصاء، مجن ل؛ا)بم؛لث 
•لْ[لواشا 

Jlنأم ش.، ض ك حنيش به ثخك : ؛١١! S نث ي نطب :يي لا"[)أن   J;
.ودكن( ؛،، JLl^متر نئ و تما إدءاْ، 

.„أ اس ل؟[]„إنلاقنا
واينتقلان صلمه بمو ثأراد اون1حد، حول البماغ خلت ]١[ ; ثال ؛}!؛، JLPبن جابر ص )و( —  ٦٥٧

زب'وا ثققلأن يريدون انكم بلفي إئئ )) ت لهم ثماو الله. رصوو دللذ نلغ ]٢[، المنعي زب إلى 
اركم،آم— ئخب دياركلم ! سينه بتي يا رر ; _lJ ذللق، اردنا ثد ! ائه رمحول يا ثنم، ت قالوا ((، العسجد 

.]٣[ د'يايممحآ؛اتكإ« 
.ن[ الننعد غن وائ؛ه دياتئا لا[لكات 

.ل؟ألمدمُاأنكئتوقاا
.وئ؛ثاأ 'كا أى َينيا كاف نا : ل'االثقالوا 

١^٢١^،(وكزفغ؛4 الخطايا، ينخى؛؛ الملأ؛ إلى النثم )ياب — ٠ ١ 
يونمجي بجت إلى مجشى يم بجته، في ثطهن من الله.:» زحوذ ثاو : ثاو ^٥، أبي ص —  ٦٥٨



١٦٥وموافوالطل، الساس ق؛نا،بم — ٥

.(( ذرجأ رنع والأ•مى خطنة، ثحط إحداننا خطوئاه كامن اش، رام س ريصآ ليمضي الله، 
خصيوم كل ث يشل أخدكم بجاب ^؛١ لوأن ارأيم )) ؛ نال . الل؛ رسول أن ؛ )وعثن( —  ٦٥٩

الخضالصنوان قل ثدللق )) : نال سيء، يرنه ثى يمي لا ؛ نالوا«، ؟ سيء ذرن؛ س بمي نل مرات، 
١١(الخطايا يهن الله يمحو  ٠.]
((زب نحص يوم كل ث يشل أخدكم باب على عمر جار ثهر كفل الخنس الصلوات فل رر [) ١١

.\ذدثبآ.ع( من دللذ يقي وما الخنن: نال نال: 
أوعدا، ك1نا ئزلأ المح؛ ني لت ١^٠ أعد زاح أو النمحد، آلي ^١ من )) : اهممأ. ض )وعنه(، —  ٠٦٦

افام(وفضل المتع بمد نصلأة في الجلوس فضل )ناب — ه ٢ 
ئعم،ت نال ققل، افه رمول ثخالل أكنت : صمزْ بن لخابر ثنت نال؛ لحرب، ش ُّنال~ ص ~  ٦٦١

طلتإدا ن]١[، شمس الثطلع حتى العداه او الص؛ح، نيه يصلي الذي مصلاه س يقوم لا كان كمحرا، 
وبمنم.ثصحكون، ١^١٥^،، أمر م ثأخذون يتحدئون، وكااوا ، ٢١٠الش>ص 

.^]١[
ولىالبلاد وابثض مساجدها، الله إلى البلاد اجب )ر • نال الب. رسول أن • ميرْ أبي وعن ~  ٦٦٢

.(٠ أ>تزانها الله 
بالإمامة(أخي س )باب —  ٥٣

الح—لنز،نثرمهز ئلأية، كاُوا إدا )ر ; الله. رصول نال ت نال ١لخدري، س*؛د ا؛ي عن ~  ٦٦٣
•أروهم« بالإمام؛ وأحئهم 

jpالله، أردهم؛؛ثاب الموم يوم )ر ت الله. رسول نال ت نال الأئصاري، متنود أبي وض — ٦ ٦ ٤ 
الهج—زةكائوا»ي نإن هحزة، نأندمهز صواء، السنة ني كائوا نإن بالسنة، نأغلنهز مواء، ال؛راء؛ م كائوا 
إلاتكربه على بيه ني بمني ولا نلطانه، ]٢[ ني اإت-غل ١^ بوئن ولا ]١[، سلنا نأئدمهم سواء، 

.بمني«[لا[]؛ئ 





١٦٧الطل، وموايأ الصاي فتاب — ٥

ابملنوُ الا رجمتا ابمث أن ؛ ثثالوااي. إلى ثاس جاء : عاو ماللد، بن أثس عن )و( —  ٦٦٨
المران،مون بمن زح حالي يهم ، ١^١۶لهم بماو الأئصار من رجلا سمن أليهم ثنث، والمنة، ١^٢١؛، 

صينويه،ويحتطبون، الع_لمحد، ني بالناء، يحسنون بالنهار وكائوا بالثل؛تثنون، ويدارسون 
ظعواأف م—و نظونم تهم ^٥^١ إليهم، . ^ ١١بثهم ولأمهماء، ؛؛_4، لأهل اإ1لنام به ووم'ثذ 

حراما'رجل وأي ت ناو • عنا ورضيت عنك، رضننا لقثنالث، ئد آثا ثثا ^١  'غالفهإ : ]١[، المكان 
الله.رص—ول ممال الكمه! ورب نزت، ت حرام ئمال أميم، حتى برم' ئطته خلغه، مى انس حاو 

ورصت،عئك، رصنا ئد انا لمنا عنا بلغ اللهم ت ئالوا وإثهم ءتالوا، ند إخواثكم ؛ن رر؛ لأصحابه
ََثالآ['ز. 

•بمد[ سح ئى ئزاناه زانا منونذ يز ئتلوا الدين في — وجل عز — الله أئزل : أس رئال ]١[ 
صلاةفي ااثك-وِع )بند صاحا ئلاص معوئث بثر أصحاب قتلوا الدين على اش. رصول ]دعا ]٢[ 

•ثركت(ا )ثم ورموله الله، عصت وعصيه ولحيان، ، ^^'؛^؛١٥رعل، )بلس( ■^5، يدعو المبح(، 
بندئعم، : ئال ؟ الصبح صلاة في الله. رصوو ئنت هل : لألمن ثك : ئاو محني، وعن —  ٦٦٩
•سمرا ازكوع 

ثل: او تم؟ الأكوع بمد أو ازكوع، مل القنوت ض نألته : ئاو أنس، عن عاصم، وعن —  ٠٦٧
اللهرسول ئنت إJ٠ا ت ممال الثكوِع، بند فك ش. رصول أن يزعمون ر١س١ ئإن ; قلت ت ئال الركوع، 

•]١[ الراء لهم بمال مى؛صحابه، ؛ثاصا ٥^١ ائاس على يدعو هرا ق. 
ك—ائوامعوئة، يثر يوم اصسوا الدين الثمن على وجد ما مر؛ عن، وجد الي. رّرل رايت ل١الما 

•إّآيهم[ على يدعو مهرا نمكذ الراء، يدعون 
•والمرب اشنر، في الله. رسول فت •' ئال ءازُجث' بن الثرا؛ وعن —  ٦٧١
غمرغمار )) ; ممال رأسه، رفع مإ الله.، رسول ركع ئال؛ الساري، زناء بن خناق وعن —  ٦٧٢

ثم((، وذكوان ر-ءلأ، والنن لأحتان، بني اللهم؛لنن ورسوله، الله عصت وعصية ١اله، سالمها وأسلم لها، الله 
.ساجداوم 

 lJ؛_،؛ ؟jl،9دللك.من؛•حل ثننئ ئحنت •؛



ءمرءعييالإطءسإء ١٦٨

هضالها(محمل واتثاب الماتثة اكثلأة محتاء )تاب __  ٠٥

الكرىأذركن إذا حتى ليله سار ختن غزوة من سل جئ اقه. رسول أن ت ئريره أبي ض —  ٦٧٣
ثم—اربثلث—ا وأصحابه، .، اش نّثول ونام له، يدن ما بلال نصلى الثل، تا اكلأ : لبلال ومحال مس، 
رسوليتئقظ محلم راحلته، إلى متني وهو عيناه، بلالا سلت اشئر، مواجه ناحلته إلى بلال استند اشر، 

ثنزغان1اظا، لإي ه ط رص ثكانَ ١^، ضنتئ4لم ش سض، أط زلأ زلأ؛A؛S ، ،Jض 
إ—ه ٧١نّ—وو يا واس أك بأ؛ي أخد ١^۶، بنفسي أخد : بلال ممال بلال«، أي )) : ممال ش. زسول 

ثأثامبلالا، وأمن ]٣[، 0 الله نسول ئوصا ]٢[ نإ فقا، زواحلهلم داقاذو١ ((، اقادوا :» محال ]١[، بممطلذ 
;ثال الله محإن ذكنها، إذا محثصلها اإصلأْ، يي من رر : محال الصلأْ، محصى ثلثا الصتح، بهم محصلي المثلاه، 

.[١٤:زمحله لذكري؛ الصلاة ثم أؤ 
•للدكنى ت بمنؤها ُبهاب ابن، وكان 

.ا (( السطان به حصنJا منزل هدا ثإن ناحلته، راس رجل كل باحد » • امحي. لتثال ا ١ ل 
.إالناءدار'آازذعا

•سحدشا سحي ]٣[ 
ثسئرونإثكم )ر : ممال الله. زسول حطتا : محال قادة، أبي عن ، lp^jم؛ عتدالله وعن —  ٤٦٧

وابال حمأحد، على أحد يلوي لا الناص محايطلى عدا«، — الله ساء إن — الماء وثأثوف وليلتكم، عشتكاز، 
عئنمال الله.، نمول قص :  Jliجيه، إلى وأئا المحل، ابهار حتى يمتر الله. زسول نينما ت قادة 

ضمال المحل ثهون محي نان م : محال ناحلته، على اغتيل محي أوتظه أن عتر مذ ثدغته نأثثه، زاحك، 
آخرمذ كا0 محي؛يا 1ّان ئإ : ول زاي، على اثدل محي اومحظه أن عتر مذ محدغثه : محال زاي، 
من)) : ممال رامته، محزم ئدعتت، محاتثه، يتحمل، د ك؛ حتى الأوليين، الميأش مذ امتد هي ميله *نال المثحر 

المحلة،مند ممتري هدا رال •نا : محك « ؟ محي •نمتزلث هدا كاذ محي رر : ؛ Jliقادإ، أبو : محنت ((، ؟ هدا 
سثنى هل » ت نال ثم «، ؟ الناص على ئخمى ثزاثا هل رر : محال يم ثئه(( به حفظت  ٢٦الله حفظلق رر محال: 
النم: ال حمنكج،، سنه 3ئ\ اجتنعنا، محي آخر، زاكب هدا : محك يم زاكب، هدا : محلت ((، ؟ أحد 

رص—ولاّتيمظ من اول محكان ((، صنلأثا عآ؛نا احمظوا رر : نال مإ راvنه، محوصع الطريق، عذ الله. رمول 
ارثفنتإدا محي ، y١۶٠'؛—،، ((، اركبوا )) • نال يم ثزعئ، سمنا : نال ظهر؟، يي والئنذ الله.، 
:ال نوصوء، دون وضوءا منها قوصا نال؛ مذ،تاء، سيء فيها مم كان بعيذتأة ذعا ئم ثرل، الشمس 

أدف؛—لألثم تا«، ^١ نثكون ممتأئ، ءتن١ ١•>^ رر : قاذإ لأبي عال ئإ م١ء، مذ ثئء فيها وبقئ 



١٦٩الطل، ويوافم ااساابم قوا«بم — ٥

وركب; او ثيوم، كل بمنع كان كنا ثصثع اأئداْ، صلى ئم ركتين، الله. رسول ثصلى بالمثلأة، 
؟ص__لأثا يي صنما؛تفريطنا ما كنانة ما بعض ولى يهمس مصنا ثحعل ثال؛ منه، وركنا الله.، وسول 

يصرلم س عز الممريط إئنا مريط ني؛قوم ليس أثه أما )) ت إال يم «، ؟ اسوْ لإ ثكم أما » ت ثال يم 
تلت—مالهاالند، كان ثإذا لها، ينب حيذ ثاوص1ها دللذ، ثنل نس الأخرى، الصلاة ونت يجيء حز الصلاة 

وأبال ثنييهم، ثمدوا الناص اصح )ر ثال؛ يم ت ثال ((، ؟ صمموا الناص روق ما ر) ثال؛ يم ونها«، عند 
إنثين ش. رسول إن ت الناص وثال لتحلمكم، نؤ' لم بندكم الله. رسول ت وعنر بئ؛ر، 

بموثوق:نلمز فمء، كر وحميأ النهار، اتد حتف الناص إز ثاكهثا : ثال يزسدوا«، وعنر بكر، أبا يطينوا 
l-؛Sj: إال ((، عنري ني ))اطكوا : إال م ((، عتكز لمنلث لأ )ر : ثنال ١ ^^١ ! خ1كو\ ا ش نّثول يا  i

ئك__ابواالميصأ؛ ني م١ء الناص راى أن يند ثلم يسقيهم، قادة واو بمب، الله. رسول ثعننل بالممأة، 
حب،ي0 الله رسول ثحنل ثمنلوا : ثال سنأوى«، كلكز النلأ أحسنوا الله رسول ثثال علنها 

اسرب«،)) ت لي ثثال الله.، رسول صب يم ت ثال قق، الله رسول وعتر عيري، بممأ نا خر وأسبهم، 
Jlآ•منلم.اثموم نانمأ إف رر : ثال ا الله رسول يا ب تشن حتى أسن'-، لأ : ثئلتت  i ،(( CJi  :،نشرت

لمدالأحدث إر : نباع بن عندالله ثثال : ثال رواء، جامتف الماء الناص ثاني ت ثال الله.، نسول وسرب 
انأك—بأحد ثإر ؟ ئحدث كنئ المتى، أيها اُظن إ حصنن بن عمنان ثال إي الحامع، منحي ني الحديث، 

أقزثحدث<، : ثال الأئصار، من : ظت ؟ أن مثن نمال، بالحديث، أ-قز ثأت : ثنت : ثال ائئاة تنلق 
حفظهأحدا ان ذنرُن، الثه، تللذ سهدت لني ت عمنان نمال الموم، نحدنت، : نال بحدؤكم، اغلم 
حفظته.^^1 

كافإذا خز ثلثا، نأذلقا لن، نم ني S ض نز نغ كئذ : نال نمض، عتنان وص -  ٦٧٥
بكر،م ^١ اسنمظ ص أول نكال : نال الشنئ، بزغت حز أعننا، ننثقا ]١[، رت المنح وجه *ي 

ال1ه.،بي عند نمام ]٢[، عنت استئمفل نم سثنقظ، حز ئام إذا مثامه مى الله. يي ونظ لا وَكا 
ند:زئ١^ ززأى نأنن، زنغ ث^ثا M ط ننول ئى ؟لمحم، ين زيزنع ئكن، نخل 
لمالموم مجن رجل فاعتزل الغداة، بثا نصلى الئمسثرل، ايصت، إذا حز بثا، فنار ((، ارتحلوا رر : قال لّآأ، 
إالله م يا : نال ((، ؟ منثا متر ال مجثنلذ مجا أ فلأن يا رر : الله. زصول له ثال فت، منن ١ نلثا معتا بمثل 

وندالماء، مللب يديه ين نك_، في عحلني نز نحتلى، يالصمي، هثئز ؤق الأه زصول إامنْ جتابة، اصتابمني 
؟اء النايى : لها نملتا مزادين، ين رجلنها نائلة حن؛امنأة إدا معر حن إت؛نما فث١يدا، عظثا ظثتا 

ائطلتي: قلتا ولنلة، يوم، مستنة ؛ نالت، ؟ ١لماء وبص انلك بص نكز ت قلتا لكم، ماء لا ايهاه ايهاه، ت نالت 



صلءالإطء سيخ محمر 

ابهفاستمثا بها، ائطالث حتى شقا، أمرها س ينلكها ٣ ؟ الله رسوو وما : فالت الله.، رنوو إلى 
ز>و؛إلها.(أمر ٠ أتام، صسان لها موتمة أثها \؛>إن'ض' 'ثأتصت١، الJي مثل ثطلها، .، الله رسوو 

ا،روبم~ش عطاش وجلا أربمون وئخن قشرتا، براوبمها، بمث ئم امحاوئن، النزلأوين نج، ننج ثأنيخت، 
—يعني — ١لماء من ثنصرج Jكاذ وهي بثثرا، سق لم أيا عين صاحتا ونثثا وإذاوة، معنا، غ؟ كل وملائا 

؛لها ال فمصمإة، لها وصر وثمر، كسر، من لها فحنتا ((، كان ما هائوا )) ت فاز يإ المزادسن 
أنحنلقيت لمد : فالت أئلها، أظ نل1ا ((، من وأ °ولز أJا واغلمي مياللث، ندا فأطعمي دهبي، ا» 

فأنك،تأةِ، المبمك اكثتلم ذالث ض نحوى ومحَ، ى، مْ مذ ك١ن ! زض؛ ^١ َم؛ ٩ أو• ١^>، 
.زأحنئوا

.٠^١( أحلى الن1انر عند وقعه لا الخي النس تلالذ ]ا[)وف<تا 
.جليداا أ-مزا وك١ن الناس، أصاب ما ورأى الخطاب، ]"؟[]بن 

•ا صئر« لا )ر • الله. رٌوو فمال أصابهم، الذي إليه ]٣[]سكوا 
عنىاصطغغ ش إمّن نقر، تجر كاف إدا 0 الله زنوو كاف : فال قادة، أبي عذ )ز( —  ٦٧٦

•كمه على رانه ووصع ذراعه، صب الصبح قبيل عرس وإدا يمينه، 
الدكنغ١ ^'١ إ4محا ]١[، صلاة نسي نذ ji  Sالله ننول أن : نالك ثن غذأنس )6 -  ٦٧٧
(('.]٢[ إلأ'دلك كقازةلفا

لا[ل„أزمغئفاأ.
.[ ١[ ٤ : ]طه ي لذكري ااصلأْ أفم ؤ : يمول الله ]٢[]^^ 



>خس>حمم
وهمترهاصلاة كثاب — ٦ 

ومحترها(ا!ننافرين صلاة )ناب ١— 

الح_مر،ني ركنتئن ٢[ ، ١ ل الصلاه ئرصت : ثالت أنها النمأ. ووج عائثه، عن —  ٦٧٨
,]٣[ انحصر صلاة في وزيد المثمر، صلاة ء(نرت والثمر، 

.اكثلأْ( اقن لاا)مص 
•نصت[ما ]٢[](^ 
.عتنان[ ثأوو كنا ثأولت إثها ; ئال ؟ المثمر في بإ عاJته  JIjما : لموْ ثمنت : ١^۶، لّاالناو 

١^٠٠من ضتوا أن ٣ ظكز لمس ر : نمت لِثك :  Jliأئ، نش زض _  ٦٧٩
١ت زالمماء ي كمتوا الدين يمتثكم ان خفتم إن  ٠ ه،منعجت مما عجنت ت ثمال ؟ الناس أس ثمد [، ١

.صدثته(( إاثiوا ^i_^، ٠^١ اقه ؛؛، Cajصدنه )) : ثماو دللذ، عن . ^< ٧١وسوو ننألت 
المثمروفي أربعا، الحصر في محكم. لنان على اكثلأْ اقه زض : ثاو عباس، ابن عن )و( —  ٦٨٠
.سوض'^ ن'محن، 

إذاَبة ئ ١^١ أطي -كف : ا;ذثاس ع : ^ امحدليّ، شة صَنوّى )6 -  ٦٨١
.المامم. أبي نثه ركعثتن، ; ثماJ ؟ الإمام مع أصل 

:او ثمكه، طريق في عمر ابن صحثتت ت نال الخطاب، بن عمن بن عاصم بن حمص و)عن( —  ٦٨٢
ةائتماثُئه ثحات معه، وج1ثا وجلسن، نحله، جاء حتى معه، وأئلنا اثل، ئم ركعثن، الظهر لنا نمقي 

ميحات، كنلو ت قال ييحون، ; نلت ؟ هؤلاء يمتع ما ت ممال ثثاما، داسا ثرأى صلى، حيت، ئحو 
آقن،تضئ ش ^ اش0فيالهم،ثزيرثظى ص ب ؛ئي ١ ا;نأحي ;آ ١ مي لأئت 

فيصههى و'محن، على يزد ثلم عمر، وصحب اقه، ثصه حتى ركعتين على يزذ ثلم بكر، ابا وصحب 
اشءتنولِ نج، 'م كال آفد : اقئ نال ه اقن، نمن ثى م فى َيزذ ثلز فنان ًبتث P اقن، 

.[ ٢١]١^١^: ي خنثه أ-ننة 
عنالته ون: نال يعوذنى، عم ابن نحاء *رصا، مرصتآ نال، عاصم، بن حفص عن )و( —  ٦٨١٠

لأينمت،ممثحا كنت، ولو ينبح، رأيه نما ^، ١١ض ش. رسول صحنت، : ممال ؟ \ذثفر في السنحة 
{.٢١:]١^٢^١^ < ط أؤ تيز<نولالأه 'م ?١^ كد ) : نحاز ^ ٧١نآل زند 



ءسمديي1لإطءسلء ١٧٢

معهوصلت أوبنا، بالنييثن الظهر الله. رسول مع صلت : )نال( ماللث، بن أنس و)عن( —  ٦٨٤
ركتثن.الحلتمة بذي العمتن 

:ال نم^٥، ٥١١نصر عن مالك بن انس سألت نال؛ الهناتي، يزيد بن يختي ض ئته، وعن —  ٦٨٥
ركنثين.صز — الشاك شتة — رامح ثلاثة أو أتال، مسيره؛لأ؛ة حرج إدا .  ٠٧١رسول كان 

نبمهرأس على ]١[ نرية إلى المنط بن شر-محل نغ زى' : نال مر، بن جتئر عن )و( —  ٦٨٦
نمكركعتن، الظمة بذي صتنى عنن ائتآ 'و: نمال ثئ، نمك زكتتن، نمش ملأ، عفتن أوثنانته عفتن، 

بمنل.اذ. ر'نول رأبتث كنا أض إثنا ت نمال نت، 
•حتمن[ س ذومئن، ؛ لهالاا1بمال 

حنلىن]١[، مكة إر النديئة من الله. رسول مع جنا حن : نال مالك، بن بس ص )و( —  ٦٨٧
.غفتا:  Jli؟ بنكة أن1لم كز أ نك نخغ، ش ,r._،، ن'محن 

الءج(•لا؛)إلتم،
بمئ(الصلاة فصر ناب ) ٢

بمتوعم واُبوبكربمتْ، ركنتين، ]٢[ بمنى ]١[ س. ن'نول محتلي : نال عنن، ش عن —  ٦٨٨
امالإممع محتلي إدا عنن ابن نكان أربنا، بند محتلي عثنان إن يم ]٣[، خلانته من ًندرا وعثمان بعر، ام 

•]٤[ ركمحن صن، وحلتْ محنلاها وإدا اربئا، محتلي 
.اثننان[ ز١ازصنلأة 

•]آالونحْا 
•ّنئر،ا سط • أونال ّنآز،، ]ّا[لدناني 

.الْئلأةا لأس لنثك ؟ئاو:نكص ضنت ي غز! أي : ؛ ١١نقك iناظث، اتي ل؛ا]ثإ 
دلكل نقيات، نكنأنبع بمس عئنان بما محتلي : )نال( يزيد، س عبمالت-ش عن )و( —  ٦٨٩

بكرابي مع ومحتلت زكثثتن، بمتى . الله نمحول مع محتلين ت نال ئم ناسثنrحع، ممعود، بن اع؛دائه 
انزكتركعات أربح ثى حظي نلتت زكتتن، بمنى الحطاب بن عنن مع ومحنلتت نكتتن، بمنى الصديق 
..١ متمائان 

وأكشنْالناس، كان ما آس بمنى . الله رسول نع محنلتت ت نال ]١[، وتب بن حارثة وعن — ■ ٦٩٠

عاصمس •شمي م النائل )١( 



١٧٣وب السامرن طل، فتاب - ٦

•لا[]امحامأ 

ابالخطبن عم  jjعتداش أحو نو الخزاعي، وهب بن حاوئة : نثأ؛ ُاو الوداع. حثة لآ[]ني 
.ع[

 ٣ — UO( ؛ي الإخاو م الصلاة)انملر
(التح١Jلي صلوا الأ ت ثماو وريح' رد، دان لثلة يي ١[ ل بالصلاة أدن عنز ابن أن ت ئافع عن —  ٦٩١

فيصلوا الأ ت موو ]٣[، نطر دان باردة لتله كائن إذا المؤذن يأمر الله. رمول كان ت ئال ثم ]٢[، 

,زا[]بصحثانإ

•لآ[األآطُابممحثل[ 
■٣١]م 

اءشمى بصل )ر تنمال عنطرنا، سفر، في اش. رمول نع خزجنا ت نال جابر' ص )و( — ٦ ٩ ٢ 
رحله«•م منكم 

:ئلت إدا : مطل؛ر يوم في ]١[ لنودنه نال أئن عباس، بن عثداش عن ١^١^، بن عئداش وعن —  ٦٩١٠
;Jliفي صلوا ; ثل ١^١٠، عنى -ض ; مل نلأ الله، زصوو مأمحثدا أن أسهد ائت إلا ونه لا ان أسهد 
وإئيعزمة، النمعه إن ]٢[ مني؛ خثر نو من يا ننل ئد ؟ مجن!١ أئنمون ; _lJذالث، استنكتوا اثاس ثكأن 

•]٣[ والدحضن المح،، في صشوا ^، i^rأخرأن كرهتن 
,خننة[ لا[لفي'ينم 

.بح[]ئنياهمأغا

ثوجهت(حئث الثمر ر الدائأت على اقاهلة صلاة جواز )ناب — ٤ 
علىك، إ'لنكه مى محل وم [ ١ ] بمش . الله رسول كال ت ثال عمر' عن، — ٦ ٩ ٤ 

.[١١٥:زالقرة الله، وجه ثم ثولوا ثأتنا ز : ئزلت وفيه : ئال وجهه، كاف حئث، راحلته، 
.]شحتت[ ]١[ 



سلء^ سري.iyuيمر  ١٧٤

•حمر إلى نوجه ونو حناو، على بمش الله. وو رم رأيت ؛ ناو )وعته(، — ٦ ٩ ٠ 
تمسينننثا ; سعيد ناو مآ5ث، بطريق ننر ابن ُع أّتءر َةتت • نال أثه بنار، بن ّبي وض — ٦ ٩ ٦ 

ثرلت،المخ—ن، خبت : نث ثملت ؟ كئت أين : عنن ابن ]ي نماو ل'ر'كئ*ا نأ ثأورت، : رلت الصتح، 
 ilJش زنوو ني للذ ي : ؛ S ننووف0؛ن : ؟ممك:شزاش! أؤ

•امحم على يدر كاف 
رجة،وجه أي بل الراُثالإ على سح الله. رنول كاف ت نال عنر(، )بن عتدالله وص — ٦  ٩٧

.فتهابمش لأ أنه همز زُيور.؛^١ 
راحلته،ظهر ظى الثمر ني بالمحل الممحخه بمتلي الله. رنول رامح، أثه ؛ ربينهبن عاثر وض —  ٦٩٨

.ثوجهت حث 

ثرأب—هاقنر، بنص ثلمثاه الشام، ندم حى نالك بل انس ثلمثا ت نال ^؛J_، بن أنص و)ص( —  ٦٩٩
ليرئ—صلي راقك ت له ثمنت — القتلة بنار ض نمام واونأ — النانب دلك ووجهه حنار، فى بمتلي 
نزأئظ.تفش 0 ١^٠ زنوو زانك لزلأم ; نال ١^٠، 

الثمر(في الهثلاثئن بجن الجمع جواز )ناب — ٠ 
السمي،يغيب ان بند والمثاء، المعرب، ين حنع المثير به جد إدا كان عنر ابل ان ت نافع ض — ٧ ٠ ٠ 

.]٣[ واثعذاء النعرب، ص جنع ]٢[ ١^؛ ]١[ به جد ١^١ ك١ل . اق4 ننول إن : ويمول 
لاا)اغق(.

■المحا لآ[انج 
.اأعثناء( صلاة وين تثها يخنع حتى النعرب، صلاة لمأ)يزحت 

إلىالظهر أحر المئنس ثزخ أن نتل ازئخل إدا الله. رمول كان ت نال نابلب، بن اض وص —  ٧٠١
•]٢[ ركا يم الظهر، ؤنلى يبمل أف نتل الشنس راعت ثإف بثهنا، نخنع نزل نإ ^^، ونت [ ١ ] 

•الشمى[ يثيب حى العشاء وبتن بثها، يخنع محي النئرب ]٢[،^ 
الخضر(في _ SC،Jين؛الجنع )ناب — ٦ 

ّتمر؛انمثلأة؛ي بتل حنع الله. رنول أن عباس، ابن حدثنا : )نال( جمحر، بن سعيد )ض( —  ٧٠٢
.والعشاء والنعرب، واإعهنر، ،^، ٥١١بجن نخنخ نبولذ، عروة ني ناثرنا 



١٧٠وؤنمرط طءالصايريم فتاب — ٦

.أثثتُيمخ لا أف أناذ :ناظضمح؟قاو: لإاس لأتن ع : ب 3او 
الصلأْ،يخمع ثكان ثبولأ، عروة عام اش. رموو مع خز، ؛ ثاو جبل، بن نط؛ )وص( — ٧ ٠ ٣ 
مشنخرج، يم الصلاه، أحر يوما كان إدا حثي جميعا، وانمثاء والمعرب، جميعا، والعصن الفلهر، نمش 
ال؛نئم ٣[، — ]١ جميع١ والعشاء المعرب، نحلى ذللق، ثني خرج ثم دخل، ُم جميعا، والنصر الظهر، 

^٠منكز جاينا من النهار، يصحذ خى داُوها لن وإثكم ئولأ، عص — الله ساء إن — عدا ستأيوف أُكم )) 
مىبمئمء بض مثل والعص رجلان، إليها سفا ويذ ، نحقاها، (( آتئ ئى ظا مالها مذ ينس 

ونالالنيئ.، نمهما ثعم، نالا؛ ((، ؟ سثا مائها مذ منثنا هل >) ت الله. رسول فألهما ت نال . ماء 
Jlثئء، ني ا:قنع محي نليلأ، قليلا المن مذ بأيديهم عرئوا يم ت نال بمول، أن الله ثاء ما لهنا   i:

فلأ— غزير : نال أو مئهم، بناء امحذ نحرت ، فيهاأعاذه يم ووجهة، يديه، فيه الله. رسول وعسل 
امرى أن محاة بلذ طالت إن ا معاذ يا يوشلأ )) ت نال ئم الناس، اسمي حتى —، نال ايهنا ١ علي أبو 

.(( ^IjI ملئ ند نهتا 

•اكثكا1 أبو واثله بذ ل'عام ]٢[ 
.١^[ نمرج لأ أن أزاذ : : نآو دالق؟ غز ظ :نا نقك ]٣[] 

والمديث__ةو١لعشاء والمعرب، و١لعصر، الظهر، بجذ الله. رسول جنع • نال ■ماس، اس دص، — ٧ ٠ ٤ 
أقه.يحرج لا أنْ أراد : نال ؟ دللث إش أوال ما : عباس لأس قتل • ]١[ نظر ولا خوف، عتر في 
.ا[)ولأنح(ل َ

ا،جميعثنانيا ]١[ النم. مع صلت ت نال عباس، ابن عن ريي، ذ جابر عذ عنرو، وعذ — ٧ ٠ ٥ 
:؛،3 فء'، زغثز المثرُق، نأي ض زنن خ أي أقئ ! ض نك:ثاأدا خمينا، زسبما 

.^ أَأدا؛ظإ 
.لا[ربالنديثةا 

وبدتالئنسذ، غربت حثي العصر، بعد ثوما ءباس ابن خطيا ت نال ّمحق، بن ^؛ ١۶وعذ — ٧ ٠ ٦ 
الصلاة: يشي ولا يفتت، لا ثمم بني مذ زجل نجاءه : نال أ الصلاة الصلاة : بموئوذ، الناس وجنل النحوم، 
تنخمغ S ش رنول رأ:ط : نال لإ ]١[ ؟ للث ار لأ ا لألثة ضي : م اثذ نقال ! الخثلأة

)ا(ما-دني■



سلءالإطء ييخ يصر  ١٧٦

زكء.زانمرب، زانمر، المحر، 
فاقه.سندي متأقه، ممْ أنا ثآثت ثيأء، دلك من صدرى في ذذ\ح' ; ضق بن عدائه ثاو 
؟[S 1^4 ننول محي ض ١^، ص سمأ و& 1 -م٩^١ ]١[ 

وال؛تنال(اتمين عن ١^١٠ من ^^١^٠ ١١١جواز )ناب — ٧ 
ألأ0 ه غثح أن ;نى!لا لأ ؤ؛ ف مذ لاJتيان أخذكز َبمطإذ لأ : ^ ص غذ - ٧ ٠ ٧ 

._1؛،< عذ ينصرنت . ^٠ ١١رسول رأيت ما أكثر يمت، غذ إلا ينصرن، 
^بمىغذ'مجييغذكارى؟فال:

.]١[ غذ'يسه تصرف ننولالآه0 زأت نأو;١ أئا^١، 
غذَسه(.تصرف sكان ; ؟١١لا[)أن 

الإمام،بم؛ن اثماب رثاب — ٨ 

غلثاينل ه يمينغذ نكون أن أ-مثا الله. رسول حنق صتنا ١^١ كنا : قال اثناء، غن — ٧ ٠ ٩ 
.(( عتادلث ثحمع — أو _ تعث ؛ 'jjقي زب رر ; يقول نظم' : ثال وجهه، 

النودن(قروع نغذ ئافلة تجر الفروع كراهة )ثاب — ٩ 
•(( اذنم!ت إلا صلاة ثلأ ^٠٠، ٥١١افمت إدا )) : نال النم. غن مترْ، أم غذ — ٧ ١ ٠ 
صلاهامت وثد يمتلئ، برجل م الله. رسول أن : بحته ش مالك بن غدالله غذ )و( — ٧ ١ ١ 

نال: نال ؟ S ؛لله ١؛^ لك ض نادا : نقول أطا اضنقا ٠^١ ؟ نو نا دري لأ بشذء ثكك ١^، 
•إ« أربما الصبح أحدكم بمنلي أن يوشلث )) ت لي 

.أيهخذ ظ، ا:ئ ُالك ثذ غ;داش : اكميُو\ز 
.حهلا_^، Jiهدا في أيه، غذ : ونوله : م1للم الحسش، م نال 

سصلاة في S الله ص زئل ذخل : نال >>، ثن غدائه غذ )ز( -  ٢٧١
أيلان يا ر) : ن١ل ائه. رسول ّتلم نلما ائه.، رمول مع ذحل ئم المسجد، جاب في ركعتن نمنلى 

.(( ؟ متا بصلاتك أم وحدلأ ابصلأتك اعتددت الصلاثين ؛١^ 
الننجدآذحل إذا مول ما )ثاب — ١ ٠ 

اكحد،ذخلأخدُ إذا )) : S ائه ^ نال : نال أند، محخذأني خمد، -غذأم  ٧١٣
.(( نصبك مذ أّآلك ائهإ؛م : ثثمل حنج، ^؛^١ رحمتك، أبو١ب ني اقح الأهم ت نليمل 



١٧٧وؤنيرط اإساءلررم, طل، ثتاب ~ ٦

)و(بلأو، بن شنان كتاب من الحديث ندا كنت ت بموو ، ربمنى بن بمتى نمعن : مثإ ماو 
 Jأسم وأبي ت بمول الحنايأ َيص أف محي ت نا•

فيوأئها،j؛^^ صلاتهنا يل اأأيألوس وكرامة ثحثة اثح.اب )ناب — ١ ١ 
الأوقات(جميع 

بننالذ جش. ورسوو الننحد، يحك : ناو ش. رنوو صاحب قتاذه، أبي ض —  ٧١٤
تناو «، ؟ ثخلس ان فتل ركنش ثركع ان مثعلذ ما )) ت الله. رصول نمال نحالنتث، ت نال الناص، ظيراثي 
حتىيحلل نلأ اوننأءدد، احاوَكلم دخل نإدا )) نال؛ جلوس، والناص جالمثا، رايالذ ! اللهرسول يا ثقلت؛ 

•بجمح<<
iذومه،أول نفر س هدم لنن ١لننجد في \ؤجوقل ١رشم١ب )ثاب — ١ ٢ 

ظإنأئى جملي، بي نأئطأ غواة، م الله. رسول مع خزئ' نال عتدالله، ص جابر ض —  ٧١٥
واعيا،حملي بي أبطأ نلت؛ ((، ؟ سأئلق ما )) تنال ئعم، ئك؛ ((، أ جابر با >) • نمال؛ي الله. رسول 

ب.الألرسول ص أكمه راقني نلمذ ثركبت، ((، اركب )) ■' نال نم ]١[، بمشئنه نححنه ننزل، نتحلمت، 
نهلار) ]٣[ نال؛ محب، بل ت نملت «، ؟ محبا أم )) : نمال ثعم، : نملت ]٢[، (( اتروجت رر ت ثمال 

وئقومونو2لؤن؛، 'وئممعهن، امنأْ اثروج أن نأحببت أخوات، لي ؛ن ; نلت ]٤[، وئلاعثلق(( ئلاعثها، جارية 
٩[،]٨، جنلك؟(( ررأمحيع نال: تإ ٧[، ]٦، المحل(( نالمحز ندمت، نإذا نائم، أنلي ))أما نال: ]٠[، علتهن 

المتحد،نحنت بالثداة، وندت ال1ه.، رسول ندم يم ١[، ٢ — ١ ]٠ بأوثة مجنم( ناشتراه ثعم، • قلت 
وادخل،لئا، حم1نذغ » • نال ُ*م، • قلتا «، ؟ ندت حتن الأن )) : نمال المتحد، باب على( نوحدته 

أزجحثبلال، ^٠ نورن اوث٠، لي يزن أن بلالا ثأمر رجعت، تم نمثت، ئدخك، : نال ((، ركتتن ثمنر 
اأحن__ل،علذ ١^ : نمك نذبأ، ((، *،^١ ر اذغ )) : نال وثنت، إلث١ إائطلمت، : يال المير١ن، قي 

.(([١٣]تفه زللث حنللذ، حد » : نمال منه، ١^ أبجل سئء آكل ولم 
•ليال١النذعا

•«[ أبج، بمد ل)) ]٢[ 
•[ « ؟ ولعابها المدارى من أن نأين : نال ل)) ]٣[ 

.[ ٥^١غلذ،( ومناحكها، لأ[ل)) 

٠الخدين، هذا ؤ، سلم الإمام شيخ دم 



سلءالإماء سيي ممر ١  ٧٨

٥١ (]Jli  : ي- آبمً أن /ئ وو - ء أو' - ثان نمغ زرلأ قلد، تدس ه : لت تك
ِلينال أو — لف« لَاللت ماولأ » : نال وصلحس، علتهن، موم بارأة أجيء أن نامك بمثلهف، — ؛حمتهن 
>ا(•
كإ— مشاء أي — ل—تلا ثدخل حتى أمهلوا )ر ت نمال لندخل، دبا الندينه ندتا نلثا ت ]نال ]٦[ 
٠ا المعيية دنححد السعثه، لمثنمهل 

•فراتهم( يقص أو بممحوهم، لتلا أهلن الرجل يطرى أذ الله. رّثول لزأ)ُهى 
،١٠وك—،؛أسنيه؛٤،؛؛؛، )) ; نال ١ ١^٠ ض يا للي م ; ثنت : ثاو ((، ؟ للي بمفر وال1ه وكدا يكدا إ)) ]٨[ 

.[!ض!قهك;١ ص : ثك : نال «، ؟ للذ نغمت زالنن 
.^j؛،[ بممر ^١١!* وكدا، '^١ ائنل ; النثلمون يمولها كلنه نكات ت ة منن ايو رنال ]٩[ 

أهلي،إلى نتلائن علته واّحتتث بومة، نته ((، بمنيه )) : نآل مإ لأ، ; ثنت ((، بومة بنيه )) : اأ)نال ل• 
لاح—ذماك_—»ثلذ اتنان__ي ر) ; نماو اثري، ني نار'نل زجنت، يم ثننه، ثنمذتي بالجنل، انته بنعت نلثا 

.„(للي محن زذناْنلد، نمللث، لخد خنللث؟ 
.[ ٠٠الندئة فلأتة؛لى زللث ج: غنللذ.أبمة أفدذ ند )> : لت ١[]^ ]١ 
:ال ن، ٠٠بنيه بل لا )ر ت نال للي، هو بل لا، ثنت؛ ت نال ((، هدا جنللذ بني( )) ت لي نال اا)دم ]٢ 
محنذهب، أوبه عاي لنجل نإل : ثنت ; نآل ، ٠٠بنيه ثل لأ، رر : نال أ س زّئول َيا ^ هز بز . لأ ثنت: 

:لبلال الله. رحرل نال الندنه، ندت ثنئا : نال ، ٠٠الندثة إلى غلته نتلغ أحدثه، ند » : نال بها، للي 
ارثنيثملا : نمك : نال ^ماءلا، ززاذني يهب من أوبه ثاغطاتج، : نال ،(، ززذهيهب، من أوبه أغطه رر 

.الم؛( يزم الشام أهل نأخدة لي، كبي »ي إكا0 : نال الله.، ننول زياذه 
أنذ،الللي ، ٠٢١زللي ١^، للي رر : ن١ل نمن، : ثك ، ٠٠؟ \لأنى' أئزمذ إ ثا رر : لنال ١[ ل"ا 

•ا الصل« دللذ 
نإذاالضحى، ثهازا»ي إلا نمر من يقدم لا كان : س. زّئول أن ت نايك بن كنب عن )و( —  ٦٧١

فيه.جنن ثم ركنين، فيه ضنن باثنححد، بدا ندم 
أزحوأونطها زكغادت^ وأك٠Lلهاننآن زكاءةان أهنها وأن ١^٠^ صلاة اتتاب )ناب — ١ ٣ 

 vعلنها(اأن٠حاهظة على والخثا أوست ركان١رت
؛لالا، : نالت• ؟ اضى ُبمش S ^؛ ١١كان فل : لنائشة ثك : نال شقيق، تدس ض -  ٧١٧

■محه س بممء أل 
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 fءمَ َ ء

.,، ]٢[  lU,َنا ص > ١^ زك،ثا : ]١[ Jli  Sالض ض ^)^(، ٢٦
•اشهما طلوع عند شان ]اأ]ني 

•ا (( ل))حمينا]٢[ 
ض;امحامحذي،ز:

.^ أحد الله م م ؤ 
وماباش آمنا نولوا ؤ ت ]١[ المجر ركنثي ني ^١ الله. ومول كال( ت ثال عباس، ابن وعن ~  ٧٢٨

]آل< زثتكإ :تا ّواء كث ق ^١ > : >اذ آل ني ١^٠ ]٣[ و' ه  ٣٦: ]١^ i أكا أزل 
.[ ٥٢: عمراي( 

•للالنج،محياا
•٣ نج( انج، 

.^٠١[لمالفيالآ>ة 
غددهن(وتان وتندس \فاو\و0او مل الوانية السن فضل )ثاب — ١ ٥ 

ذتم(الزب ض سماف أبي بن عنبمه حدثني ت ثال أوس، بن عمرو ص سالم، بن افننان عن — ٧ ٢ ٩ 
[١١صلى من )) ٠ يقول الله رسول ممعن( ت يقول حبيبة، ام سممتا ت قال إليه، يفسار بحديث فيه ماين، 

نستغًنو وظأ بموتط:ُن1 ٠، سذنوواش ّمصً ظ  'صث : ث و\ل•'إ 
رقصث اص؛ذم; و'ض ي، س نتيئ ظ ص ن، : ام تذ مُ زنال ئ، ء أس 

ظنّقئن-ذضتنأذس■
.( (( ش صز ثم الوصوء، ثأسغ ثوصأ مسلم عيد س نا )) ]١[) 
.[ (( نريصة غير ثطوعا )) ل ]٢[ 

وبعدمححدتن، وبعدها سئدش، ١^^ مل . ١^ رسول مع صلث ت عال عمر، ابن وعن —  ٠٧٣
نمك^١٧^'، وس ١!>^، i٠١أئا َنذدش، اكة زند نندم، انمثاء نشن نخدم، المغرب 

.تيهفي S الثم نغ 



١٨١وؤسرط الصائريم طل، فتاب — ٦

^١(١٥وتنضها 3اونا الأم ننض وقتل وقاعدا فالنا الئافلت جواز )ناب — ١ ٦
ض]٢[ S ف زنوو صلاة ض _ ااا،فاو:نأك اإنقتجُ شبق ثن مداش ص -  ٧٣١

ث—صلييدخل، إ نمحصلي؛الناس، يخرج، ؛م أزبما، الظهر محل يي يصلي؛ي كاف نثالت؛ ؟ ثظوى 
محني،ويدخل العشاء، بالناس وُيصلي ركص، محصلي يدخل، تم الننرب، بملي؛الناس دكان ركص، 

ئلاولثائنا، طويلا لئلا يصلي ]٣[ وكاذ الور، يهن نكنات سع الثئل من بملي وكاف ركعتئن، محصلي 
ووهونحي ركع، ناعيا رْ[ نزا وإدا وهونائم، ونحي ركع، نالم وم ]٤[، ثرأ إدا وكان ناعيا، طويلا 
ركعتئن.صلى اشم طاغ إذا وكان ناعي، 

.ن١ءدا[ ^؛ ٥١نكثت بمارس، ذ١كإا كنذ ت لا[لنال 
■لا[لٍاش[ 

.لأ[لننُلش.'بج[
.الصلأْ( ]أ[)اقتخ 

.الصلاة( اقتح ]ه[)إدا 
ش؛!١فاِلئا، ش صلاة س همء ني فز؛ S ١^ نحول نا:ذ نآ س: ناتشة، وص -  ٧٣٢

.]٢[ ركع تم ]١[ نمرأهن، نام ايه أربموف أو ئلاوف، السورة مذ علئه بمذ إدا حتى جالسا، نرأ كير 
.لا[]زنزنانما

•دللذا مثل اكا؛ء؛ الركن؛ بمنل؛ي تم نحد، ل؛م ]٢[ 
:ف ؟ _ زنز ُبمش 0 ي ^ نل : اسن ثك : ن١ل شيق، ثن غذ >ز( -  ٧٣٣

اقا.ذ.نمز،:ندناظن
زنو٢ناJت.م؛ مذ ي 'ينذ، لز . ١^ أ0 : غانشة ز)غذ( -  ٧٣٤
.جالنا صلا؛؛ اكثر كان وثقل .، الل؛ رمول بدن لنا ت نالت رزعنها،، ^  ٧٣٥
لنئكال محي ناعيا، حثحت؛ *ي صلى 0 الل؛ رسول رأت ما : نالت أيها حفصه؛ غذ )و( —  ٧٣٦

منها.اطزل مذ اطزو ئكون حتى نيريلها بالسورة، يمنا زكان ناعيا، حئحت؛ ني بملي نكان ]١[، بنام ونا؛؛ 
.ش[لل[لزاحدأو 

.ناعداصلى محي ينت، ٢ 0 ١^ أن : ننزه بن جابر زغذ —  ٧٣٧
نصمناعيا الزجل صلاة )ر : نال 0 الله نحول أن حدثت : نال غمرو، بن غئدالله زغذ —  ٧٣٨



سلءالإطء سبع يمر ١ ٨ ٢

عنرو!((،بن غداش يا للذ )رما مماو: وأسه، على يدي نوصت جاننا، يصلي ثوجدئه ثأثثه، ُاو: ١^٠؛((، 
Ijlئصلي؛!•وأن ((، الصلاة نصف على ئاعدا صلاة )) ; ثنت انلث أ الله رموو يا حدت ت ثنت  p،
.(( منكز كآ-ند لنت ولكي أجز، ر) : ُاو 

 ١ ٧ - UO( ضلأة١^"^ وأن زممه \لمو' زأن اي.فيالم زمم١ت وغذي ؛ ٣١نحلأة
صح؛حة(

س;ونز ]٢[، زممة غشزة ك' ]١[ ش ^ 'بمش S ش زنوذ :^ ق'ذ ص -  ٧٣٩
•]٣[ آخرهما في إلا ّتيء في بخلن لا يخض دللذ 

•وعمْأ رنصان سهر ]١[رفي 
•]^أ]'رماثمأ

.زممة[غشزة لم[لءئلاقثلأث 

٠Ut  — )ًنلأةز-ثولالله0نيكاث َقف : س ماز أنئ : غبمالت;نن غة غذأيي )ز
يصليزممه عتزة إحدى على عيره في زلا زمصان، ني يزيد . الله رسول كان نا • ثانت ؟ رمصان 

ولأئ_ا،يصني تإ زطوِلهى، حننهى، ض سأز ثلأ أرما، يصني تم وطولهن، حننهن، عن سأل ثلأ أربما، 
يث__امزلا ئانان، عتم إن ١ عاJذة يا )ر : ممال ؟ ئوتز أن مز أتام أ الله زسول يا ت ثمنتث ت عاتشة سالت 

•(( محي 
د_لأثيصلي كا0 : ممالت النه.، ننول صلاة عن عاتشه ّنآأت ; عاز شه، أبي زعن — ٧ ٤ ١ 

ام،ثيزكع ان ازاد ءإذا جاض، زنو زممثتن، يصلي نم ]١[، يوتر تم زممات، ثنان يصلي زكنه عشره 
الصتح.صلاة من ز١لإعامة اقداء، بجن زممسن يصلي تم ركع، 

•نابابورثنهن( ركنات، لاأ)سغ 
ف.،ننول ^٨!؛ ض _ ه غئآ تذئزيد الأحزذ د : ض زغذأيي؛نئق، -  ٧٤٢

ك__انءإذ١ ينام، تم جثه، ١٢ثصى أهله إلى حاجة له كان تإ!ن آخنْ، وبض المحل، أول بمام كان • نالت، 
زأئااءثسل، نالتأ ما أ زش زلا ١لناء علنه نأناض نام، : نالت، ما ! زاللهزلأ زب : نالت الأول، النداء عند 

التممثن.صثى تإ للصلاة، الرجل وصوء ثوصأ جثا يكن لم وإن ئريذ، ما أغنم 
الوئر.صلا؛؛ آمر بكون حثي المحل، س يصلي الي. رسول كان • نالت، غالته، غن )و( — ٧ ٤ ٣ 
_داأم،اليخأ كا0 : ساإت° ؟ اا1ه. نحول غنل غن غائثه نالت : ناز م>نتوفى، غن )و( — ٧ ٤ ٤ 



١ ٨٣ومحرط المعايريم طل، فوا«بم — ٦

.نصلى نام الصارخ نمع إذا كان سالت ؟ بملي كان ض أي ؛ نلت ناو، 
لمدي؛لا_ي_ :يي ني ١^  ٢١^. ١٢أش ;i ; ٢ _، ض )ذ( -  ٠٧٤
ءائنا.

وولأحدثني، تئقظه كنت نزن ١^^، ركتي صلى إدا امحإ. كاف ت نالث )رعنها(، —  ٧٤٦

ومي،ن» : اJ ن]٢[، أور نإدا ]١[، !^؛ ١١من بمني اش. رسوو كال ت نالت )وعنها(، —  ٧٤٧'
.(( عالظ يا نأوري 

•لل[لوض 

•]١[ السحر إلى وره ثاقهى 0، اش رسول أوثر ند اللئل كل س ت نالذ )وضا(، — ٧٤٨

رض(أو صه ئام وس اهو صلاة جامع )ناب — ١ ٨ 
أننأراد المدينة، نمدم ؛، ٧١سبل *ي يئزو اف اراد ]١[ عامر بن هتام بى سند ان ت زراره عذ ~~  ٧٤٩

مناتاصا ش المدينه ندم نلما يموت، حتى الروم، ويجاهد والقراع، السلاح، ني نثحنله بها، له عمارا ي؛ع 
؛٧١ئ ننهاهز .، ؛ ٧١بي -؛!١٠ بي إللذ ارادوا سثة رهطا أن ت وأخبروه دللث، عذ نثهوه النيئة، اهل 
علىوأنهي ط1مه__ا، كان وند ١^١^، راخخ بذيلذ حدثوه نلئا ((، ؟ اسوه في لكم أليس )) ت ونال .، 

الأنضأنل أقم على أذلاذ ألا : عثاس ١^ ممال 0، ؛ ٧١ن-ثول ور عن نئأله عثاس، ابن ثأثى رجعتها، 
نارطلمتعثلذ، تردها نأ-؛صني انتني، ئم ناسألها، نأتها، عانشة، : نال ؟ من ت نال ؟ . الل؛ رسول بور 

اتنهفي مول أن ئهثها لأيي ؛ بماربهاأئا نا • نمال إليها، ناستلحقه أئلح، بن حكيم على نأت إليها، 
نأذتعلتها، ناّثادثا عاتشه، آلي نايطاقا نجاء، ظ؛، نأنننط : نال مضئا، ِإلآ فيهنا نأبتأ ظا، الشيعثتن 

لع : ذام ل س نآل ؟ ء نذ : ثقانئ نمز، : نقال ٢، أخي : نقالئ محا، ندخلئا لئا، 
أميا : ثمنت أحد، وم أصيب وكاو : ثنائه نال ، ١۶ونانذ عاث؛، ]٢[، عامر ابن : نال ؟ هثنام 

بيحلى ثإن ت نالت بلى، ; ننئ ؟ ^١٥ ٧١ ١۶الثت ت نالت .، ؛ ٧١رسول حلق ض امحيي ا النوثيتذ 
:ت ثمنلي، ^١ تإ أموت، ختى فمأء عن أخدا اّتأل ولأ أنوم، أن نهننت : نال كان؛_0، . ؛ ٧١

— ٠١٧١^ن : ;؛ Juش، : نئن ؟ ه المرمل أيها يا ؤ ت هزا تت ان: سالت الله.، رسول فنام ص أمحي 





١٨٥وؤنمرط السايريم طل، محاب — ٦

يم((، ورا صلأتلث آخن واجعل ركعه، ثصل الصبح، خشيت ثإدا مش، مش )ر ت نال ؟ الثل صلاة كيم 
آثم، *ؤ'دأو الرجل، ذللي م أذوي نلأ الله. ومول س المكان بدللذ وأئا الحول، رأس على رجل حأيه 

.„ ُائوئر ١^،؛ ;اموا : ض 0 ١^ أن : أ)أيم ثأ إذ 
بأمك—ان الله. رسول ثان ورا، صلاته آتم مححعل المحل، س صلى س ت ثال )وعئه(، —  ٧٠٤

.ذللقل١ا
•وئرا« بالمحل صلافم آخر اجعلوا ))ت ]ثال ل١ا 

•،( مححواملأ0 أوروا )) : —مال اذ]اا : سعيد •ءلأني )و( —  ٧٠٥
•ا د الوئر، م، ف النم سألوا ل—هم ل١أ 

أنلآ:قومسآحر١^،^>^(اآ_);ابسمخاءن 
]١[،ثثوتر التل، آخر مى يقوم لا أن -، خانمحكم )) ت يفوو المي. سمت ت ثال جابر، ص ~~  ٧٥٦

•أنمل« ودللذ محصورة، التل آخر ماءْ ثاف أخره، س ثمحور التل، س بقيام وس وس اءردد، دم 
لاأل»؛بمنا'.'

اقوت(زو اكمم؛ء أكل —ر؛اب ٢٢ 
.(( المنون طوو )١ : ئال ؟ أنمل الصلاة أي الله. رسول سئل ت ئال جاض، م، —  ٧٠٧

ص{ءٍها نشث\ب ناعه \م في )لآب —  ٢٣
'يالنب نفل ,لابجا لا م ني إن ٠, : بموو 0 الإ ّمنن : ناو خام، ص -  ٧٠٨

.لتالة(( كل ودللذ إياه، اعطاه إلا والأجرة الدتا، امر مذ حيرا الله 
مه(زالإم المحل آخر في زالدكر الذغاء في \م'>وب )ناب - ٢ ٤ 

كمحي من كلثلة اث ق ض تزل ناو 0 الله ننول غذ م:>ة، أ؛ي غذ -  ٧٥٩
َثهم،دي ل'ذآ نذ لة، فأب ندغوني، الدي  ١٥ض _، ٌ _ أنا : نقول ٢[، ]١، الأوءل المحل 

.(( ١^،؛^؛يضيء حتى كدللذ يزال ثلأ ]٣[، له ثأغم ١لدي  ١٥مذ ثأغطته، 
•((( الأخت المحل ئلث نمى حئذ ر) ]١[) 
•ُلتاْ((( أو المحل شطت مصي إدا )ر ]٢[) 
•ا ظلوم« ولا غيوم، عم بمرصذ مذ ت يمول — ومالي محارلذ — يديه يحط يم ]» ]٣[ 



سلءالإطء ْمي ءم>  ١٨٦

,•َ_ممحَ ََْ ,٠. َْ م ٠ ُ َ َُ ^ ١١َ،َس َْ ُ ،٠ 1ٌْ ُ م.|  ز.تنانة!ثن.ميس، :ئ ب م ،، ١١ئ : شبأ هاو 
لحبإدا ثى بمهل الله إن » ت الله. رنوو ماو ت قالا نريرة، وأبي سمد، أبي ص )و( —  ٠٧٦

ثاب؟يسم؟خمسمم؟>سم 
س؟ش;شمامح.

اقزاويح(وهو وذضان ؟ ١٩في اأضغوآب )ناب — ٢ ه 
به؛عزيمة،يانرئم أف عير س ومصاف محام في ولجأ الله. رموو كان ت قاو هريره، أبي ض —  ١٧٦

علىوالأمر الله.، رمحوو ثوم ((، ]١[ دبه من مدم ما له غفن واخنابا إبماُا، رمصان قام من )) ; قيقوو 
دللذ.على عم خلاق؛ س وصدرا أبي.نغ، خلاقة في دللت على الأمر كان يم دللق، 

.ذي«[ مئ ثثدم لث;١ > 3اخنا:ا بناثا، ١^,^ قلة قام زنذ ل)) ]١[ 
وجالقصلى السجد، في قصلى المحو، جوف من ]١[ ه الله رسول أل ت عاتقه وعن —  ٧٦٢
الثابة،ا المحنفي S اقه ننوJ ^ مم، أو ]٢[ إا-كمغ بدللذ، بمئدثوذ الثائ قاطخ بم، 

قلمابصلاته، قصلوا ءtمج، التالثة، المحالة من الْسيد قوأهل دللذ، إذؤ'ث0 الناس قاصبح بصلاته، قصز؛ا 
:ون يمولمنهم، رجال قطفي الله.، رسول إمحهم ي،؛مج نلم أهله، عن المحي عحز التاب،نة المحله كانت 
يماقاس، على أثل النم قصي قلما المم، لصلاة ■^٧ محي الله.، رسول إمحهم يحرج قلم أ الصلاة 
نلأةغئو وص أذ ]٣[ خشت زلم ^، ٧١شأم فذ خف لإ ؛نث : :فد أثا : ؛ilJ : نشهن 
.((غلهافنحروا التل، 

.]ا[لداتلإلةا
.]أالُناكابلةا

•( خشيت« أني إلا المئجإلإكم، من يشني قلم » ]٣[) 
بن،عبدالله ]١ا إن ت له وفيل — بمول كعب، بن أى سمعت : قال -ميس(، )بن زر عن )و( —  ٧٦٣

م؛^1 ]٣[ م! \إ ه لأ اللى ^١^ ]'٢[ : أئ ق\لِ _ اكدر ص أن  ٥١ض من : نقود،;قول 
بقيامها،الله. سول )ن بها أ*ر؛ُا التي المحله هي هي، قلة أي لأعلم إئي ! وواللهيستثني، ما يحلفع رمصاف، 

•لها قعاغ لا نمصاء يومها صبيحة في القس ثطلع أن ر؛أماردها ]٤[، وعسرتن سم صيم قله هئ 
.لاا]س'[

.الحديث هذا رواة أحد ( ١) 







١٨٩ومحرمأ السائرين طل، محا«بم — ٦

.ثيامهمن ثريا محوذه ثكان ((، الأيش ي و شحان )) ; ثماو سعد، ئم ركع، مما ثريا طويلا ثام يم ]١[، 
.لل[ل>>ةالأقاك„[

:بو : ثآو ي، إم فمنت قى ض S، صك : )ثاو( ذض -  ٧٧٢
.زأدَغت ض، أن غت : ثاو ؟ به خننذ زنا 

أصح(حش أجمع المحو ئام بنن روي نا )ناب — ٢ ٨ 
زغل;او^ „ : ؛lJ شأًتخ، زنون1لمهة، S ض ننول عد ذم : ؛lJ _صصداش،  ٧٧٣
.في؛دنه،، : - ؟lJ أو• - ني؛يته القط1ن 

ايت ثمنت ((، ؟ ثهنلون ألا )) ت ثماو وثاطمه، '؛زثه، آي. أن ; طالب ايي بن عيأ وص —  ٧٧٤
إنذللق، له قك حى . اقه نمول نقا، يقا أن قاء ثإذا الله، بيد ائفسنا إثما أ الله رمحول 

.جدلا قيء أكن الإسان وكان ت وبمول ثخذه، بمترب مدبر وهو نمثه، 
محي 'ضأحدكز م إاذة ض ١^ بجد ,٠ : - S ي به طغ ِ م•ينة أبي ص )ز( -  ٧٧٥

عنهاحلمن وصأ وإذا عقدة، اح1ت ثذم (__؛J، ثإذا طويلا، لئلا علئلذ : يصرب عمدة بكل ئام إذا 
.(( ك!لأن النمس حسن، أصئح وإلا النمس، طيب نشيطا ثأصتح ١^،؛، اينتت صلتم، ُإدا عمدئان، 

الننجد،في وجوازها نيته في الثافلة صلاة اتتاب )ناب — ٢ ٩ 
•(( موراتخذوها ولا نوتكم، في صلأّغم ص اجعلوا )) ثال النم. عن عز، ابن عن —  ٧٧٦
ليهإثح*__ل منحيه، في ^٥ ۵١١أحدكلم ثصى إدا ))الله. رسول ثال ت ثال جابر' وص ~  ٧٧٧

•(( حيراصلاته محن بيته في جاعل الله ثان صنلاته، مجن نمسا 
الذي الوالبج، فيه، الله يذكر الذي اك فل )) ت همال الني. ض موحى، أيي ص )و( —  ٧٧٨

.(( والثت،انم، مثر فيه  iLiيذم 
مىينم الئئطان ؛ن ممار، بيوئكم ثحعلوا لا )) تثال الله. رسول أن ت هريره أبي ض )و( —  ٧٧٩

٠(( البقرة سورة فيه تقرا الذي البنت 

نح—زجحصير، أو بححتفة، ]١[ حجنزه . الث4 رسول اشز ت ثال ثابت، بن ريي وص س  ٠٧٨
تلمه،خ_اءوا إ ن; ثال نملاته، بمنلون وجاءوا رجال إليه ثتقع ت ثال ]٢[، فيها يصلي الله. رمحرو 

إليهمنحرج الباب، وحصبوا أصواثهم، ثرثعوا إليهم، يخرج 'ثلم ؛ ثاو ■تهم، الله. رسول وأبطأ ثحصروا' 
فقز،ع أثث محت ش بجم م زال نآ S الله ننول م نقال ص! ننولالأه0 



سلمالإماء سبغ يمر  ١٩'

.(( المدبه الصلأْ إلا بيه »ي ء الم صلاة تص ثإن بيوت\ثلم، في بالصلاة ننثد' 
لا[]نياكعد^
.اش0بمافيلي[ ]آا]نمشزنوو 

وهمره(الثو قتام من الدانم انمل فضيلة )ياب — ٣ ٠ 
فيه،ممش الليل، س يححرْ وكان حصم، الله. لرسول كان ت ئالت، انها ت عاثشه عن —  ١٧٨

ماالأعمال من علتكم أ الناس ايها يا )) ; ممال لتلة، دان قابوا بالنهار، وسطه بصلاته، يصلون الناص ثحعل 
محنيآل وكان ((، ثل وإن علنه دووم ما الله إلى الأعمال أحب وإن يملوا، حتى يعل لا ال1ه ئإن ئطيمون، 

.أُثوةعنلأ عم^وا ^١ 
عنلكاف كنى النوتل! ام يا : يلت : ثال عا'وذه، اللمومجنى  ٢١ألت : ثال عشه، وعن —  ٧٨٢

زنوونآ تشيع أيكم محنة، طن "^١^ لأ، : ثازتْ ؟ الأ؛دام من  ١٥نص ك١ل ض ؟ S الأه 3نول 
.اذه0نثبإ؟ 

أممه١،— ٧^٠٠ — اقه آلي الأغنال أئ ر) : ]١[ الله. رسول ثال : ثالتأ عائثه، وعن —  ٧٨٣
.لومته العنل عمك إدا عائشه وكان : ثال ((، ثل وإن 

ض.؟ ١^٠ إر أئ اكل نر؛أي S ١^٠ زنوو لل[)أن 
يذهبحش أونمني )و°ف بأن ^ ٠٧١أو ١ثهمأن غلته اد1ثغجلم أو صلاته في ئص من أمر )^١^، — ٣ ١ 

ه__دا؟((،)رما مم١لت ساريتين، بين ممدود وحنل الن1حد، . ^، ٧١رّوو يحل ثال؛ انس، ص —  ٧٨٤
كسل،إاذا نشاطه، أحدكز لتصل ->^«، )) : ممال به، أننكت ؛^، ٣٠أو كسف يصن،'إادا لربمب : ثالوا 

.((]١[ممد أزم 
•لل[))رثليئعد((( 

م—رنعتدالنرى بن أسد بن حبيب بن ئويت بنت؛ الحولأء أن : التجأ. روج : عانقه وعن —  ٧٨٥
الثق]٢[، الثل ثار لأ محا ززغنوا ص، بئخ ال>لأئ ذدْ : ثقك ]١[ S اش ر-ثول زعتدنا با، 

.(( ]٤[ ا ستامر حتى ]٣[ الله يمثأم لا ثوائه ئطيمون، •؛١ العمل مذ خذوا ا اللتل ثام لا )) ت الله. وو رم 
.((( ؟ هده نن » : ممال ^^، ومند•ي الله.، رسول تجأ ذخل ت مالت عاسثه، لاا)عذ 



١٩١ومحرط الصايريم طل، فتاب — ٦

.[ فه»؛cحثه(( ،؛١^ ناإلته الدين وكاذرس ل؛[ل» 
؛نالنوم، عنه يذهب حتى نئو°ذد° ١^١٠، ني أحدكم ئنس إذ١ )) ت ئاو . ١^ أن ت )وعنها( —  ٧٨٦

. ٠٠ثمه مب يتئفر، يذهب لع1ه واءس وهو صز إدا أحدكم 
الم_تآنُا1ّتصعز الثل، من أحدكز ثام إدا رر : ش. رسول نال ت )نال( ورصأبي((رممْ، -  ٧٨٧

.فلبجنحخ(( يمول، ما يدر فلز لسانه، على 
به(يتعلق وما القرآن فيانل )باب —  ٣٢

أبهآ(: ز-ماز ^١ آيه ب : قذل اثهمآن بمنهد الأم )ياب -  ٣٣
أدكنز__يلمد ! الاله '،uS-'jiرر : نمال ]١[، اللئل س يمرا رجلا سمع اهمي. ان ؛ عاتشهص —  ٧٨٨

.(( وكداكدا، سورة مى ]٢[ اسمطتها كنتث ١^ وكدا '^،؛١، 
•( انثتتها« » ]٢[) الصحي[ لاال؛ي 

الإ؛_لكفل المران صاحب مثل إسا )) ت نال الله. رمرل ان عمن؛ ن عتدالله عذ )و( —  ٧٨٩
.(٠ ]١[ ذمت، اطالمها وزن ان1كها، علثها عاهد إن المعم^ة 

ا.سنه(( به يمز لز وإدا دكنْ، والنهار باهل' نمأْ المران، صناحمث نام وإذا » ]١[] 
كنتآ،١^ ست ت ]٢[ يمول لأحدهم بنتنا )) ت الله. رسول نال ت ]١[ نال عتدالله، وض —  ٧٩٠

.(( بعملها النعم من ١^^ صثدور من ثمنتا أمند نلهو المرال، اسدكروا سم، م بل وكثت، 
.المذآن[ ; — ، وربنا؛lJ— النمتاحف_، هده إ١[لثع١هدوا 

•[ (( أو وكنتا كنتث، صوره ئسيتث )) ]٢[] 
لهو! يدم محمد ثمن نوالدي المران، هدا ))ثعاهدوا ت نال النبي. عن مجومحى، أبي عن )و( —  ٧٩١

■(( عملهاني الإبل ثن ثملتا أشد 
١^؛^؛،ئحس؛ن اتءت١ب )نابث — ٣ ٤ 

الصزتحنن لنبمأ أذن مآ لثيء اللت أذن نا )) • يمول . الل؛ رسول ّنآع انئ • منرْ ا؛ي ص —  ٢٧٩
•(< به بمنهن ثش؛١^؛^ 
أبي- الأذنمي أو• - شن ثل تدالله إن ,> :S الله ز،ثول نال : نال ُبن;دة، ض )و(  ٧٩٣

.(( ذاوي آل مرامثر من مرمارا 



سلءالإطء سيئ ممسر ١ ٩ ٢

لهماء؛_افأستمع وأئا رأبمي، لو )ر : موسى لأبي اش. رموو نال نال؛ موسى، أبي وض —  ٤٧٩
,(( داود ؛ JTمزامثر مذ ثرمارا اوتنآ لمد أ اثارحه 

قنع،قه(يوم آكح نورة المأ. قداء؛ ذكر )باب —  ٣٠
ا١ ] المّح عام اي. نرأ ت يمول المرني معمل بذ عداش سمت نال؛ رة، بن مناوئه عذ — - ٧٩٥

•(( ]٣[ وي في رجع راحلته، على المنح نوره ]٢[ له مسم »ي 
.^؛١۶^ لكز لحكت الناس فإ بمقمع أن أخاف ١^٠ لولا ت معاوية نال 

.عزثاثته( مكة نتح وم ش. رنول لاا)رات 
•لأ[امح؛[ 
•ئ[ ورجع مئمل، ابذ نمرأ ]'؟[انال؛ 

)؛(Tyitلقراءة الثكنة ئزول )ثاب —  ٣٦
س__حابة،نثغشته بثطنتن، مربوط رص وعنده الكهف، سوره يمرا رجل كان ت نال ال؛راء، عن —  ٧٩٦

;]٢[ ءم__ال له دللذ ندكر النبإ.، اتى اصح نلما منها، ]١[ ينمر نرسه وجنل وُدُو، يدور، نحنلت 

لاا)مح(•
.ُلأل«اارأ لآأ[ل))
رنه،جالذ مربده؛ئ ز ثمرا نولثله بتنا حصثر بذ أند أن الحدري؛ نمد أ؛ي( )وعذ —  ٧٩٧

الظلةمثل نإذا إليها، نقمتن يحنى، ثطا ان نحشيتت ت ١ند نال امتا، جالت، ئإ اخرى جالذ ئم ازئ 
يا: نمك الله. رنول على نغدوت : نال أزاها، نا هى الم ني جذ عن الثتج أقال فيها رأسي نوى 

ائن؛)) ت الله. رسول نمال نرسي، جاك إذ مربدي في ائرا اللئل جوف مذ الثارحه انا بتنا أ الله رسول 
إُإمنات، : نال ((، حصر ابذ ارا )) : اله. رسول نمال أيصا، جالت ئم إمنات، ت نال «، حصثر ابذ 

حشتمئها قربيا يحي وكان فاتحرفت، نال ((، حضير ابن ازا )) ٠ ؤفقذ الله رسول فمال أيضا، جالت، 
لذُن)) ; اقه. رسول نمال أراها، ما حتى الحو في عرجذ الرج أقال فيها الظلة مثل نرابمت، ئظأه، أن 

.بمز(، ئشت نآ اقا-ذ ثناذا لأثئ رأذ زلز لك، تشخ كاث \إج' 
خافظهبة )ثاب _  ٣٧

غلالمراق ثمرا الذي الئوس غل » * الب. رسول نال • نال الأسري، موسى أيي عذ ~  ٧٩٨



١٩٣ومحرما الساس طل، فثاج - ٦

-ظو،وطننها ريح!ها، لا النم؛ نثل ١!^؛!)، م؛ لا اJذي وفل طيب، وطننها طب، رءنها الأئرجة 
\فو°\6'م؛ لا اJدي ]١[ اكانق وقل مر، وطعنها ثب، رتثها قري؟ قو ققو'\ذ من؛ اثدي الثانق ومز 

•(( مر وطننها ريح، لها لص الحممة كفل 
•( الماجر« ]١[))) 

فه(يثثاثج والذي، المزآن في النام محضل )ثاب —  ٣٨
مناوالذي اثزرة، الكرام السمرة مع بالمران ائناهز )) ت اش. رمحول قال ت قالتت عاتثة، ص —  ٧٩٩

.(( أ-مان له ساى علته ونو نيه، وقتع المزآذ، 
ثنأنمل القارئ كان وإن به والخداق اشتر اقل غلى اثمزآن اتثاب؛زاءة )ناب —  ٣٩

غايه(النمزوء 

:ض' ,,، ]١[ ه أتزأ أن' ١>^، ط' ؛J ,,: ثمم ئال S ط زنوو أف : ج تن اس ض ر  ٨٠٠
إال؛فئلمم.، ٠٠ِلي -^١!، >!li ٠> ^ ؟ إكِ ّثاني، آش 

.،،[لاا],\لإبجشينموا
واقدثر(اثقزاءة عئذ والثكاء للاثناع حافظه ْى القراءة وطلب القرآن اثناع نحل )ناب — ٤ ٠ 

رمحوليا ت قمنت : ، jli، ٠٠المزآن عاي ١^ )ر ت ]١[ الله. رسول لي قال قال؛ عتدالله، ض — ٨ ٠ ١ 
١^١ثى اانم١ء، ]٢[ قمزات ، ٠٠غيري مى أسمنه أن أذقهي ١^٠ » •' قال ؟ أئزل وعلتلذ علتلث، ^١ أ الله 

زأمحيزنت [، ٤١; رالساء ، '؛-٠^١ هولا؛؛ على بلث وجئنا بشهيد أمة كل ثى جقا إدا تكتم ؤ ت بلت 
•]٣[ سيل ينوعه تزأبتت رأسي، ترلت جني، رجل!لى عنزني — ذ أ— 

•امح1لا[لومعز،
•[ سورة ]'آال'ءأ؛هسأول، 

.—ا متم ملأ —  ٠٠نهز كنت ما — أو — نيهز يمط ما علتهم 'ذهياتا )) ؛ النم. قال ت ]قال ]٣[ 
ئ،يوموزه معليهم نمنات ■ءل؛تا، ١^١ الثوم بنص لي، تنال بحنص، كئذ تال؛ )وعته(، — ٨ ٠ ٢ 

الل_4ر"«ثول عز إنأرها لمل والله ت ويحك ت ثنت ت إال ؛ئزنت،، ،تكدا ما والله ت الموم مجن رجر إذال قانات 
الخات__ن،أئثتزب : تمنت : إال ال؛ىثر، ريح ُنه وجلتت أكننه!ئ ^١ إتتننا ((، أ-صتنئ )) : نج، نال ت. 

الحد.قحللمه ; قال أجيدلأ، حتى ثترح لا ؟ بالكتاب ونكدب 



سلءالإطء معيي ممر ١ ٩ ٤

ومملمه(الْثلأة ر اأم1ن \ب' 'غفضل )ثاب — ٤ ١ 
نيهيحد أن أهله إلى وجع إدا أحدكم ابمحب )) ت الله. وو رم ثاو ت ثاو ميرْ، ا؛ي ض — ٨ ٠ ٣ 
منله حير صلاته احدكم؛ي يهن مرأ ايات ثلاث )) ت ثال مم، •' ئثا ((، ؟ سنان عظام خلمات ثلاث 
.(( سنان مظام خلنات ثلاث 

أنيحب ايكم )) ؛ ثثاو الصمة، نج؛ وئخن الله. رموو خرج • ثال عام، بن محه وعن  ٨٠٤
:ممثا «، ؟ رحم ثطع ولا إثم، عثر ض كذناوس بئاهش ثنه م امحق، أذ؛لى طحاف، إلى يذم كل بمدو 

—اش ثن'قاب ايثئن ^؛١ او ثنلم، النسحاو، إلى اخوي' يعدو اثلأ )) ت ثال دللذ، لحب ا الله رسول يا 
•الإبل« ثن أغدادثن وثن أرثع، ثن له خم وأربع ثلاث، ثن له خثر وثلاث ئاقئن، ثن له خثر — وجل عر 

اإ؛همة(ونورة اممذآن راءة فضل )ناب — ٤ ٢ 
يومياتج؛ ثإثه المران، اثرءوا )) ت يقول الله. رمول نمعت، ت قال اثاهلإ، امامه )ايي؛( عن —  ٨٠٥

عناثان،ك١ذهنا القنانة يوم ٌأيان ثإُهنإ عننان، آل ومورة اثهمْ الرهراوين اثرعرا لأصحابه، سمينا امحاني 
١؟^؛،محوره اثرعوا اصحابهنا، عن ثحاجان صوانا طتر ثن ؛رثان ]٢[ كأيهنا او عنايان، ]١[ كآيهنا او 

.(( ادطله س،تطيعها ولأ ح1نة، وركها ركه، اخدها ثإن 
.الئحنة ; اتطله ان بلعني ت ٢ ر معاوية ثال 

.لاا)>,و'كصنا„(

ومَيالمران بيوئى » ت يمول الني. نمت ت )ثال( الكلأي، حنعاف بن اقواس عن )و( — ٨٠٦
ولأو__ة. ^٠ ١١رمول لهنا وصرب ((، ءننان وآل اليعرة سورة ميمه به يعنلون كاوا الدين واهله الم؛امة، 

ثرمن حزثان اوكأثهنا سرى، ينهنا صود١وان ظلت١ن أو عنامنان، كأيهنا )) ت إ١ل بعد، سنهن ما ١مثال 
.(( صاحبهنا عن ئحاجان صواف 

ائتمزة(آخر س راءه على والخث، اتمزة نورة و"؛ءواذم المانحة فضل )ناب — ٤ ٣ 
;ثماJ زانه، ز'و،' نوقه، من ميصا حمع انم. عند ثاعد حثريل بيننا • ثال ؤاس، ابن ض — ٨ ٠ ٧ 

ث—مالأزصيى إلءا ُرل مللت هدا : ئمال مللذ، منه ثنرل ١^، إلأ ثط متح ثم ١^ ئتح السناء، مجن ثاب ندا 
نوزةو-؛ماتيلم الكثاب، ثاحه مللذ، ثبإ يوثهنا نز اوتسهنا بمورس أببن • وثال نحلم، ^، إلأ نط يزل 

,الخديث هدا إساد رحال أحد ؛ ملام بن ام 



١٩٥ويعرما اإسامين طء ختاب — ٦

(عطثت.إلا ^4^1 ، ؛*4؛؛-م؛ لن اتمرة 
رنووثاو ؛ ثاو الأئصاري، مننود أ؛ي عن ثئس، علمنه.>و عن يزيد، بن عبمالتحس وعن .— ٨٠٨
نمعود،أنا ثبت ثآو ((، كثاه لثلة ني حز؛ نورة آم س الاص هاش ثرأ س » • م. 

•اي. عن به، ثحدثتي سألته، باكت، يطوف ونو 
امحزمي(وآية الكهف نورة فضل )ناب — ٤ ٤ 

■ب'الكهف حورة ل١[ أوو س ايات عثم حفظ س » ت ثاو اي. أن ؛ الأزياء أم ض — ٨ ٠ ٩ 
,(( الاجاو ثن 

•لاأ)))سآم«( 
منلذاله كتاب ثن آية اي أئا-ري أ المنير ابا يا )) • اله رسول ثال • ثال كعب، بن ابي عن —  ٨١٠

مع_الق؛ ٧١كثاب ثن آية أي أثيري اكذرا أبا يا )) ت ثال إ أغلم ورحوله افن ؛ ثلت ثال؛ ((، ؟ أغفم 
يلذناله ٠> : زثال صدري، ني نمزق : ثال الإوم. الخيُ نو إلا ٩ لا  iLi: تك : ثال «، ؟ ٣ 
,(( المنذر أيا اللما 

أخت(اله م  jiقزاءة ههثو ب)ناب ٤ ه 
:لإ\ „، ؟ ١^ ثلث ولة ني ثقزأ أن أندكز „أبمم : فال S اهمأ ض الازذاء، أبي ض -  ١٨١

.« ]١[ القنآن ثلث نحيل ؟إال:„شنوالنك القزآن ثلث نقزأ نثق 
.أ (( الئزTن أجزاء ثن جزءا أحد  ٠٧١ئو يل ثحعل أجزاء، ئلائه الئزآن جرأ اله إن » ر [ ١ ل 

((،اله_ران ُك علتكز نأرأ ثإُي احئلوا ))ت . ؛ ٧١رمحول فال ت ثال ئزيزْ، وعن؛بي —  ٨١٢
؛ثي: لبمس سنتا ممال ذحل، لم ]١[، أحد نواله ثل ت ثمرا اله.، يي حرج ُم حسد، س نحسد 

ن—أنزالكم نلتث وئي )) ; ممال .، ؛ ٧١نبإ حرج ثم أدخله، الدي ثدالث ال>ثناء، ثن ج١ءه حتر ذذا ارتم، 
.(( ائقران ئك ثندل إثها الأ المران ثك علتكم 

.اإشد،هم:ثنفاا لا[لالئ 
ص_لأتهز،ني لأصتعحا؛؛ نمزأ وكان سرية، على رجلا بعث . ال؛ رّول ان ت عالثه عن )و( — ٨ ١  ١٢

((،؟ لق دل بمي سيء لأي سلوه ر) ت ثمال .، ال؛ سول بن يبلق دَ؛ر رجعوا ثئا أحد، الن نو بمل ثيحتم 
.(( يجه اله أن أمروه )) • . ال؛ رسول ثمال بها، أقرا ان اجب ثانا الرحس، صفة لأيها ت ممال نتألوْ، 



سلءالإطء سيئ ،،صر ١ ٩ ٦

اأممذتن(٥^١٠٥ فضو )تاب — ٤ ٦ 
نيلم اللئله أيان؛نزلت ثن ألز )) : اش. رحول ]٢[ »او : ثاو ]١[، عامر بن عمه ض —  ٨١٤

•(( اقاس برب أعود وثن ١^،، برب أعود ش ت ثط مثلهن 
.نحثد.[ رثناءاصحاب من اوكان [ ر١ 

.ل؟[]ليا
وعلمها(ما همل أوعءرْ فمه ثن حكنه مملم س وفضل ؤبممه موم؛المران س فضل )ثاب — ٤ ٧ 
ثهر١^، الله آتاْ رجل : اتش ني إلا خد لا » : ثاو S البأ عن أيه، عن خالم، عذ — ٨ ١ ٠ 
.(( النهار واناء الليل، اناء بمفقه يهو مالأ، ال1ث اتاه ورجل اقهار، وآئاء الليل، اناء به بموم 

اللهاتاْ رجل امحين، ني إلا لحد لا )) الله. رموو ثاو ت )ثال( ممعود، بن عتدالله وعن —  ٨١٦
.(( ويثنهابها، بمضي ثهو حكمه، الله اتاء ورجل اللحى، ني ملكته على مسمه مالأ، 

علىيستعمله عنت وكان بنممان، ا ز١ عنن ي •تد١لخ١رث بن ئانع أن ; واتله بن عامر وعن ~~  ٨١٧
منمولى ت ثال ؟ أبزى ابن وس ت ثاو أبزى، ابن ؛ ثثاو ؟ الوادي أهل على اّثنننت من : نماو مكه، 

عالز؛_المنائض،وونه _، زجل م — ش لكتاب قارئ إثه : ثاو ؟ مول عليهم ثاشحلمت : ثاو موالينا، 
•آخرين« به وبمع اتواما، الكتاب بهذا يرنع الله إن )) •' ثال ثد ييكم. إن أما •' عنر ثال 

.]اأ]ثذالفطاب[
•ت١ة،وت١ن احنق أسعة على المزTن أن تان )ن١ب — ٤ ٨ 

على]١[ ١أمنفان سوره بمزا حزام بن لحكيم بن هثام نمنت ت )ثال( الخطاب، بن عنز عن —  ٨١٨
ثثهإ ثاJaننز،، حتى أنهثه، مز عثه، أعخل أن نكدت ؛^،؛^١، . انه رنول وكان ارؤها، ما غير 

احلغير على الفرثان صورة بمرا هذا سمعت إني إ الله رسول يا • ثمك .، الله رصول به نحتت بردائه، 
٠^١)٠ : . ^ ٧١زنوو نمال بمن؛، نمته ١^٠ اأقناءه ممزأ ((، ١^١ أنش، )ر : . ^ ٧١رسوو سال ؛^١^١، 

أختف،نعة عنى اُزل ١أمتآل هدا إن انزلت، ^؛١ )) : ممال نمزأت، ((، ١^١ » : لي ثال ئم ((، ائزنت 
٠(( منه ثيسر ث ٠امءوا 

.الله.[ رسول ح؛اة ]١[]^( 
خرف،على — السلام عليه — جبريل أثرأني )) ثال؛ الله. رسول أن عباس؛ ابن وعن — ٨ ١ ٩ 

أحتَف«•سعة إلى اقهى ثى مزيدتج،، أنتنيده، أرل نلز ^١^٠، 



١٩٧ويسرما السائريم طل، غوا»بم — ٦

نيبميتلص لا واحدا يكون الذي الأم ؛ي مي إلنا الأ-حرف، البنه تللذ أن بلبي • شهاب ابن يال 

أئكزتهاهماءْ *نرأ بمتني، رجو نزنحل اأننُُد، في ]١[ كنتا ت ئال كب، بن آبي ض )و( — '٢٨ ♦ َ
ائه.،رموو عالي جميعا دحأنا الصلأْ عصتا ثالثا صا-مه، سوى ماءْ ثمن؛ أخر، دخل ئم عليه، 

ثقرآ،الله.، رّول صاحبه،  ٠٠١سوى؛,^لمن؛ أحن، ودخل علته، ماءة را هذا !ن ; ثمنتث 
اللهرسول رأى ثلثا أ القايليآ في كنت إي ولا التكذب، س مسي في سقط الثم. ثحثذ 

تن—ي ثمال زف — وجر عر — الله ق أئظت ^^؛^1 •؛^il، ثفصت صدرى، م ضن/-< عشتم ثد ا م. 
ادنأْت اكا؛ته إلمأ زد أقي، عنى صل أ0 : زذذت؛'ته زف، عز ١'^ ارأ أن : إلمأ زتذ إ أئ ثا )) 

رئةبكل لذ ثلأح-تف، -تبمة عنى امأْ ١^: إلمأ زد أشي، على هون أن ت إل؛ه زللت' حرثتن، على 
الخل١١^ ينعب توم ١^١١^ وأحزن لأشي، اعْز ١^٠٣ لأشي اغ٠ت اللنم ت ثمك سألنيها، متنأك نذذثكها 

•« إبراهم. ش كلهم 
•لا[لغالناأ 

;ال ثم—، الثلأم عاثه — جميل ءآداْ )) ض•' غمار بمي اصاة عند كان النئ. أن )وعنه(ت —  ١٨٢
دللذ((،مليى لأ اني وإ0 ومئفزثه، نتاثاثه، < ٧١)رأسأل ثمال; حنق، على المران ١•،:^ منأ أن يامزلأ  ٠٧١؛ن 
ونبأي،نن١إاJه،  ٠٧١أمتأل ٠) : ثمال حزمن، على ١أئتآن ١^ ثقزأ أن  ٠٧١إن : إمال التاس٠، ^١٥ يإ 

أحنف،—ة ولأُ عز المتآن امتالذ أن؛^١ يأمرنث  ٠٧١إن ; نمال ، ٠٧١٧١جاءْ ئم ((، ؛، U1ُطييى لأ اقي وإن 
lJ_ ; (( دللذ يطليى لا أقي وإن ومئفرثه، معاثائه،  ٠٧١أسال ،)) ئقرأان يأمرلذ الله إن ت ثمال التايعة، جاءْ ئم

.أضا;واَإذد نحه، زثوا خزف ي أزف، نبمف فى ي ص 
ركنة(في فأكز مودمحن وإياحة النزعة في الإفراط وم الهذ واخثاب، القراءة ئزمحل )ناب — ٤ ٩ 

اأبا يثم—ال؛ عبما٧ه، ؛لى [ ز١ سان بن ئهيلث ■' له بمال رجل جاء ثال؛ وائل، أبي عن —  ٨٢٢
؟ن ياّر غيماء ُرْ ت أو آسن. غير ماء مجن ت ؟ ياء أم ثجده  ١٧١؟ الحزف ٠^١ مزأ كتم ا عتدالزحمن 

jii :' ش_الزذ، في اْصل لأنا \و ; ]٢١[ فيذاوا؟ثال اخت ثد ١*^ زم : إئال'يدائه
فيهيرّتح اقلب، ني وئع إذا ولكن ئراقئهم، يحاوز لا المران بمريون إن'أزاما ! الئعر كهد هدا : عنداقه 

سورتنبثهن يمرن الله. رسول كان التي النظائر لأغلم ؛م والس«ئوذ، اا؛كوغ، الصلاة أنمل ه ئمع، 
•بما ُد ت ممال دخ، ئم ْ[، ]٤، بي؛V علمنه ]٣[ ئتخل عدالله، ثام ثإ ركنه، كر ني 





٩١ ٩ ويسرط الصايرص طل، ختاب — ٦

.قاوا ئإ له[لثصحلذ، 
بها(الصلاة ض ثهيإ اكي الأودت )ناب — ٠ ١ 

وضالئنسن، ب ثم حتى النصر، بمد الصلاة عن ئهى : الله. رموو أن : مترْ أبي ض —  ٨٢٠
.الئص يقع حتى ^٠،، ٥١١بمد اإصلأة 

الحطاب،بن عنت منهز ش. رحوو أصحاب من واحد غئن نمت ؛ ثاو عباس، ابن وعن —  ٨٢٦
حتى١^۵^، وبمد الئس، تحق حتى المخر، بمد ^٠ ٥١١عن ثهى ش. رّوو ان إثإ؛ أ-جهم وكان 
.اشتمنلإت 

حتىالنمثر، صلاة بمد صلاه لا )) : النه. رموو ثاو ت )ثاو( الخيري، معيد أبي( ورض —  ٨٢٧
.١^٠^؛(( ثطثع حتى اشم، صلاة بمد صلاة ولا الئص، ثئرب 

عتوبها،ولا الث،ور؛، طئوغ بملأتى؛ ئحتو١ لا الله رّرو ثاو ت ثاو عمر، ض وعن —  ٨٢٨
.„ تإان يزر ثشغ ثإثها 

هذهإن رر ت ثمال باأن<محمص، النصن الله. رمحول بما صلى ت ثال الغماري، بمثرة ابي وض —  ٨٢٩
حتىبمدها صلاة ولا مرتتن، اجرْ له كان عليها حاثظ نض إف1نوها، ملكم كان ض على عرصت، الصلاة 

.(( \الثحم' والش١هد الشاهد، بمللع 
نيهن،صش أن بمهائا الله. رّوو كان ماعات ثلاث ت )ثاو( المهني، عامر م؛ عقبه وض —  ٠٨٣

الشص،ثمل حتى الظهئرة ثاتم بموم وحنن ثزمع، حتى بازعه اشس ثْتع حتذ ت نوثاثا بهي ئمحر أف أو 
زحينمحاشئضتوبحىممتت.

هممه(نن غنرو إسلام )تاب — ٥ ٢ 
يأبعى كئئر، أبي بن ويحثى عمار، ابو عتداف؛ بن شداد حدثنا : عمار بن بكرمه )ض( —  ١٨٣
—وحت__را ثقلا، علته واش الشام، إلى انسا وصحب وواثلث، امامث، أبا قياد وي ت بكرمة ثال — امامه 

و'ص°صلألة، على الناس أن أظن الأُامإي؛ وانا؛ي كتذ، ت السلمي ينه عمرو!_ ثال • ثال امامه، م أض 
شئتناح^تي، على ثمنين أختاتا، يحبر بعكه برجل ننمنذ الأوثان، يثدون ونم قيء، على لينوا 
؟أن ما : له ثمنت بنكه، علئه دخنت محي ثتنطمتت فه مشحما . !، ١١رموو ثإذا عليه، 

أرمثتي)) ت ثال ؟ أزنللئ، محمء وبأي ت ثملت الله«، أرقنني )ر : ناJ ؟ ئ وما ؛ ثمنت ((، ثم أئا رر : ثاو 
;او ث؟ هدا عنى معلق ثنن : له ثنت ((، ميء به بثترلث لا الله يوحد وان الأوثان، وكثر الأرحام، بصلة 



صلءالإطء سيي يفلسر ٢ • •

الإيلذ )) ؛ او ثنلمعلق، إئي : ثملت آس؛؛، مثن وبلأو، بجت، اير يوفد ومعه ؛ ثاو ((، وعبد حر، )) 
ظهرت،ثد يي نمت ثإدا أهللق، إلى ارجع ولكن ؟ اثاس وحاو حالي، ثنى ألا هذا يوملث دللذ متبع 

الأمح—ار،أث،؛ص ثحعنت أهلي، »ي وكنت الندثه، الله. رنوو وثدم أهلي، إلى ثدهت : ثاو ((، ثاتني 
^؛١١١هدا ثعل ما ; ثمنت المدينه، اض من يثرب اهل من مر عاي ندم حتى الندينه، ندم ح؛ن الناس وأسأو 

ينه، JuJlثمين بلدآ ثلز ننله، أزاذ زند سزاغ الناس؛لته : ثمالوا ؟ الندينه ندم 
L((، بنكه ثبتني الذي أن ثعم؛ ر) ؛ ناJ ؟ أثغريي ا النه رسوو ^١ ت نمك عثه، ئدحك   i ثمنت : و:

هب،،الصلاه صل )) ; نال ^^٠، ٥١١عن أتمرني واجهله اقه، علنلق عما اخبرني إ الله ثبإ ي1 ت ثملت بلى، 
سحيوحنثي تطان، نرني ص يقع من ثتع نإثها ئرثمع، حش الئص، ثعللع محي ^٨؛؛ ٥١١عن أئصن مم 
نإنالصلاة، عن ائصن ئإ الظل؛١^^،، يستمل حتى محضونة، مشهودة الهثلأْ ثإن صل، مم ١لكمار، لها 

عنأئصن مإ العصن، ئصش محي محصورة، مشهودة الصلأْ نإن ثهنل الصء، أقل نايا جهنم، سحر حنثي 
اَي: ثقك :  Jli„، الكفات لإا نئخد زحشذ ص ئ>ئصمني ي \ص ي محي اكثلأة، 

إلانست شق، وبمتننتنصنص، وصوءه، بمرب رجل منكم ٠^١ ر) ت نال عنه، حييني نالوصوء أ ١^١" ثي 
أط—زافمن وجهه خطايا حرت إلا الله أمنه كنا وجهه عسل إذا يم وحثاقيمه، وفه، وجهه، حطايا ختت 
إلارا'ن__ه يمنح يم ١^١؛، نع اثامله من يديه خطايا خولا إلا المتنمتن إز يديه بعسل يم الناء، مع لحيته 
اُاهد1ش رشه :ظا;ا حئتتْ ؛لأ \وِ ثدته ، JJJلإ الأاإ، نغ خمره س'أطناف نأس4 خطا;ا َ:ءتق 

ءرْاوصنءِا ؛لا قه نلثه ونرغ أهل، له هو باليي ومحده عليه، وأئنى ١^، نحمد نصلى نام هو ثإن الناء، مع 
هولأن ضه'ض'ذم 

نبعمزو يا ث امامة ابو له فمال هه، الله رمحول صاحك، امامة أبا الحديث بهيا عينة بن عمرو فحدث 
وريستي كبزت لمد ! ام١مةأيا يا ; عمرو ثمال ؟ ١^^٠، هدا يعطى واحد ممام في مول، ما ائظن إ عينة 

اقهرسول من أسنعه لم لو اقه، رسول على ولا اقه، على اكذب ان حاجة بي وما أجلي، واقرب عظمي، 
سمقنأو؛سذللق.زمحي ، ١٧بهندك أزلأا_ئىظو;تات؛نا نم، أز .[لأ}ئ 

عروتها(ولا الثمس طلوغ بملابجم شحروا لا : )باب —  ٠٣
الشنس،ظوغ ُثحتى أن اقه. رسول ئهى إننا عنت، ^ ]١[ : ناك أنها عائشه عن —  ٨٣٢

 ]٢[•
.اش.الرهمشامح[ ننول لاالَلإ'يدغ 

.[ (( دللذ عند ثممتلوا ^^١، ولا الشنس، طلوغ قحتوا لا ر) : 0 اقه رنول أنال ]٢[ 



٢' ١ ومحرط السائرين طل، ثئا«بم — ٦

الضتر(تغد اي. بمئهنا كان اللثتن ااتك،قتن *عرفة )باب — ٥ ٤ 
سوالسور أرهر، بن وعبمالتحس عثاس، بن عداش أن : عثاس ابن مولى ، s4Xعن —  ٨٣٣

بغد١لتكضن عن وطها جميعا، منا ١^٢ علئها ارا : ممالوا .، ^ ٢١١روج عانثه آلي أنظوه نخرن 
وكنتت عباس ابن ثال عنهما، ثهى . ؛ ٧٧١وو رم أن ; بلعنا وئد رص1نهنا، انك ا-؛صوا إُا ت وئل ائعصر، 

P؛: محاك به، أنLوني نا زتمحا محا، فدفك : وب ض ه، اثا-بى ١^١^، ينلحلإ:تن 
٢١نثاك عانثه، به؛لى ما يمض ظنه  ٢١مدوني؛لى بمولها، ءا-؛صئهلم إليهم، د؛مجتا ظنه، ام 

دخل،ئم العصم، صلى نإثه صلائنا، -مى أما بممحن١ نأبمه ثإ ■ءنهنا، ينهى ش. رسول سمعت : غنة 
تله ثمولي بحيه، نومي ثمنت؛ العارJة، إلته ثأرظت ثصلاهنا، الأJهنار، من حرام بمي محن وة نوعندي 

يدم،اث__ار ؛؛0 ؟ وص1يهنا وأرالث الثكعتتن، ذ١ثض عن ثنهى اسنعلث إثي ١ ش رسول يا ت غنة  ٢١مول 
اامية ابي بمن يا )ر ت قال اتحرفا، ثلما عنه، خرت فامتأ يده، فاثار الجارية، ثمعلت ت تال عنه، فامتأخري 

ركنثصالعن ثشفلوني ثومهم، من بالإسلام عدالمس مجن ثاس أثاني إيه العصر، بعد لإضنل عن ألت 
.(( هاثان ثهنا ١^^، بعد اللتين 
دبن'يصليهنا . ١^ رسول كاف اللتئن الثءئدتن عن عانشه أثه ت غمه أبي( روعن —  ٤٨٣

أقتهن_ا،ثمإ اأعصر، بعد إ۵نلأئنا س1هنا او عنهن١، سغل إيه ثم العصر، ثيل يصليهنا كان ; ثمالت العصر، 
.اقتها صلاة صلى إدا وكان 

•ق داوم ت ثنتي ت ، لإسمعيل ثال 
علاي—ةولا م__ثا، ]١[ ثط يتي في الله. رسول ركهنا ما صلاثان ; ثاك نقه،  li■وعن —  ٨٣٥

•النصر بند وركنثثن اشنر، مل ركنتين 
.عدي[ يفون كاف يومه؛لدي كال ]•^١ [ ١ ل 

اأنقرءسا،صلاة تل ركغسن اتماب، )ناب — ه٥ 
رعنكان ت نمال العصر، بند التطوِع عن نالك بن أس ظلت ت ثال ئلمل، بن محتار عن —  ٨٣٦

صلاةمل الشسن زوب بند وكقل النم. عهد على ئصلي وَكا العصر، بند صلاة على الأيدي يصرب 
•بمهنال'آا ولم يأمدا، ننم نصايهنا، كان ثال: ؟ صلأئنا اقه. ن«نول أكال : ثه ثملت النعربز١[، 
٠ركنثين، ركعثين فيركعون السواري، ابمدروا النعرب لصلاة المزذن اذن لاآ)فإذا 

٠الحديث هذا إصتاد رجال أحد ؛ جعفر ين ام 



Y'Y  سلءالإماء سبي ،مر

.بمتليهنا[ من ة كم من صاتت ف' الصلأْ ان قمب المس!حد، تدحل القريب ١^*^ إن اأ[ل"حتى 
آْ_);اب::نذممحمحمة(

ا،ئلائنالها صلاه«، أدام كل بص » اش. وّرو نال ت نال العزنج(، نعمل ئن همداش ض —  ٨٣٧
.(( ثاء لمن رر ؛ ]١[ الثالثآ *ي نال 

•الرابمث( لاا)نجا 
الحرف(صلاة )ناب —  ٠٧

والطائفةوكنه، الطالفم بإحدى ]١[ الامف صلاه الله. ومول صلى ت نال عمر، ابن ض —  ٨٣٨
بهمصلى ئم أولتلذ، وجاء العدو، على نمغى أصحابهم نمام في ونانوا يم العدو، نواجهة ١لأخنى 

.]y[ ^ زنولأء ثولأ؛ نضى لإ S، اي طز ثإ ^، S اي 
•]١النجبمضسما 

••بماءأ رثى ناب أو راما، نصل يبلق س خوف؛َثر كاف نإدا : عمن ابن ونال ت ننال ]٢[ 
صفم:نصئا ]١[، الخوف صلاه الله. ومول مع قهدت نال؛ عندالته، بن جابر عذ رو( —  ٨٣٩

نزك،ت_الإوي ٢^^١، ث'ي S،  ٢١١قن ؛، زنذ١٢زال،دئ:أثا، ^ش0، ف طط 
١۵م وإبليه، الدي وااص،دا يالثحود، ١ئحدر ثإ جمعا، ورس١ الثكوِع، من ر١سه رثع ئم جمينا،  ١١،^
ب١إئئود،النوحر حدرالص،نث J١يليه ااثّ؛١لدي ونام .١لئحود،  ٢١نصك، ننثا الندو، يم ني المؤخر 
منناسه زنع مإ جميعا، ونكأتا .،  ٢١ركع ئم المثدم، ؛،،,؛ ٥١١وثأحر المؤخر، الصف مدم ُم وناُوا، 

امونالأولى، ؛ ١٠٤٦^ني حرا نؤ كان اليتم، يليه اليتم، و١كuj؛ بالسجود، ائحدر ثم جميعا، ورسا الثكوِع، 
الم_ؤحرالصف؛ ااحدر يليه الدي، والصمِ؛ ١لثحود، .  ٢١نصي نلما العدو، يحور لي المؤخر الصف 

.جميعا وسلتا .،  ٢١سام ئم ننحدوا، بالجود، 
.ب^من١Jهز هؤلاء حزسكم بمنع كما ت جابر نال 

:الئتركون نال الفلهن، صالثا ناما سديدا، ث١لأ ثمائلوئا جهثه، س نوتا الله. رمول مع لاا)عزوذا 
:0، ١^؛ ننول لثا ذللي ندكن ذللي، 0 ١^ ننول جزيل ثأمحن لآثطتاني، هض'ه' °و

.العصت( حصنت نلما الأولاد! مى أمحهم أحب مي صلاه ّثأتيهم إثه ؛ ونالوا
هظننصفهم الجوف، ني بأصحابه صلى 0 الل؛ رسول ان • حثمة ا؛ي بن ّتةل ص )و( ""  ٨٤٠

وثآحنمدنوا، ئم زكنه، ظمهم الذين صلى حتى نائما، يزل نلم نام، ئم زكعه، يلوثه بالذين نصلى صمم، 



٠٢ ٣ وؤتسرمأ الساءترهن ء طل يد فظ — ٦

.ظ؛ يأ ركنأ، سمموا الدين صئى محي سد نإ زكنه، بهز نمش ثدامهز، كائوا الدين 
أن: الخوف صلاه الإياع دان يوم اش. ومحول ءع صر عثن ، ^١٣بن صالح ض )و( —  ١٨٤
اصرفوا،نم لأمسهم، وائموا نالما، بت ثم ركنه، منه بالدين قلى الندو، وجاه وطائفة منه، صمت طاثمة 

وانم—واحالسا، ثت ثم بمن، التي التكنه بهم فش ١!؛خري، الطاتمة وجاءرت الندو، وجاه ضموا 
•بهم ّئم ثم لأمسهم، 

اأنثإذا ا كن: ثال الأياع، بيات كنا إدا محي 0 اقه رمحثول مع أثثا : ثال ض؛نابر، )ز( — ٨ ٤ ٢ 
منل—ىالنه. رسول وسف النشربن، من رجل ئحاء ت ثال الله.، صول لن ركناها ظليلة شامة على 

محمىت نال . (( لا )) ت محال ؟ اتخنني ش. لنّول ; ممال Jالإنطه، إقفل، اقه ثبي تنل نأخذ ؛شخن؛، 
وعلمه،الثتم، ثأعند الله.، زسول أصحاب قهدذه : iال ((، منلذ يتعني ال1ه )) : يآل ؟ مني يتنلذ 

نكاتت مال زكنثين، الأحنى بالطائمة وصلى ثأخروا، ثم زكنثص، بطاممة قلى بالصلاة، نودي •' مال 
نكنتان.نكةات، ارع الله. لنسول 





>ءٍمض بنم 
الجنغذب_كثاب 

ضاوم_:„ضث;يمي ذئو -  Jii 'هM اش زنوو ض لمنز، ئداش ض -  ٨٤٣
.ناتئتسل(( الحننه، 

ذض'ص ي اثا>س خف م ي الظابِ ئذ غنز أنُ : أيه ض ^١^، _زضثلم  ٨٤٤
أنىأملجأ نام قغلت إئي : مماو ؟ هده ناعة أية : عنت ثاداه ش.، رسوو أصحاب من رجل 
شرمحرل ان جحتآ رثي ! أيصا والوضوء ت عنت ئال ثوصأت، على؛ن نلمز؛زد ^١،، ١١نمعت حتى اظي 

0كال;أنتباكم.
ذحلإي العنعة يوم اس النخطب الحطاب بن عنت بتنا : نال هنينْ، )أيي( ض )و( — ٨ ٤ ٥ 

أاأنو،نان امتن يا : عفنان سال أ ^١، ١١بمد ناحرون رجال بال ما ت ممال عنت، به نمرض عفان، بن عفنان 
.١^١، نمحور و1نعوا ألت ! أيaن١ والوضوء ; عنت س١ل أثك، ثإ ثوصأت، ان ١لند١ء محنمعت حئ زدت ما 

.(( ثثئتسل الحنعة، ١^٠٠ أ-نولإتز جاء إذا رر : يقول 
به(أمنو١ ما وتان التجال من ثالغ كل غلى البمنغة عحل وجوب )ناب — ١ 

نحتلمكر عز واج_، العمعة يوم العسل )) ت محال الله. رمول أن ت ١لخدرى محمد أبي عن —  ٨٤٦
لا،ئ«.

•[ عثه« يدر ما اللمب مذ وص وكوالث، » ل ا ١ ل 
•ا النتأة« طب مذ ولو )) ] ]٢[ 

مأئونالنوالي، مذ نازلهم ثذ الحعنه ينتابون ]١[ الناص كان ت عالذ انها ت عاثشه عذ رو( —  ٨٤٧
ننولممال عندي، وهو ^، إنناف الله. رحول ناي ١^^، منهم ستج امحات، وبمثهم محاء، ام 

.!« ندالأأنممحرتمبمبم : اش0 
وم'باعت—تقم لو : لهم ثقيل مر، لهم يكون نكاوا كماْ، لهم يكذ ولم عنل، أنل اقاس لاا>كاف 

,الحئعة، 

اأجمعة،نوم والثواك الطيب )ناب — ٢ 
تعباس لابن نهك طاوس؛ نال الحمعة، نوم العسل في الني. نول ذكر انه عباس؛ ابن عن —  ٨٤٨

أفنه.لا : نال ؟ أهله عند كان إن ذتا أو طنا، وينس 
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ام،أيسبم؛ كو نج، يقسل أن مي( كل على لله حق » ؛ يال الثمي. ض هميرْ، أيي وض —  ٨٤٩
٠ا( وجسده راسه، يعسل 

ثكاُناراح، يم الخانة، عسل الجمعة يوم اعتسل من )) : ]١[ محال الله. رسول أن ؛ )وعئه( —  ٠٨٥
كسارب ثكانما ؛، ^١١١١الساعة ني راح ومجن بقرة، رب ثكأيما اكازية، المثاعة ني راح وس بدثة، ئرب 
بيصة،رب يكأنما الحامسة، الثاعة ني راح ومن دجاجة، رب ثكانما الرابعة، الساعة ني راح وس أرن، 

.الذكن يستمعون الملاثكه •حصن>ت الإمام خرج ئإذا 
.(([ د هالأول الأول، يهبون ملائكه النتحد ابواب مى باب كل على كان اأحمعة يوم كان إدا ر١[])) 

الحجة(في الجمانة ثوم في )ناب — ٣ 
اموالإم^J؛_—؛، يذم أصت. : لصا-مالف قنت ^١ )) : محال . ؛<؛^ ١١عن ززذ أبي عن —  ١٨٥

.(( ]١[ نت سد يحطب، 
.(( لعذت ممد )) : م واثنا مترْ، أبي ك ،ض : الرد١د أبو iال 

•لفوت«( ممد ]١[))) 
الجنغة(وم في ١'^ الثاعة في ذاب — ٤ 

يصاييائم مسلم يوافقها لا ستاعة لالجمعة ني إن )) ت الماسم. أبو ئال ; مال مينْ، أبي عن —  ٨٥٢
.يزهدها ^١، ٧٥يده ; ومال ((، ؛ Yjإياه أعهإا٥ إلا ]١[ حبرا الله يسأل 

•]١[)»س؛ئا«(

•[ حفيفه.(( ساعه وهي )) ت زيال ]٢[ 
الذأبأسمنت عمر؛ من عبدالله لي تال : مال الأشعري، موسى أبي بن رئة أبي عن )و( —  ٨٥٣

الاه.رسول نمعن ت يقول نهثه ئعم، ت منت مال؛ ؟ الجمعة ساعة قأن في ش. رصول ص يحدث 
•الصلاه(( مصي أنْ إلى الإنام يخلل أف ين نا هي رر : يمول 

الجنغة(نوم فضل )ناب — ه 
آدم،خلى فيه الحمعة يوم الئممن عثه طلعت نوم تصر )) : مال الثممأ. أن : ^^٠ أبي ■ص —  ٤٨٥
.(( الحمنة نوم في الثاعة؛لا ثقوم ولأ منها، اخرج و؛؛ه الخه، ايمل وب؛ 

١^٠٠^،توم الأئة هده هذاثة )ناب — ٦ 
]١[الة1امة وم الئ1بمون وسحن الآتمون، نحن )) : ائه. رمول مال : مال ززذ أبي عن —  ٨٥٥



٢٠٧لم\_ثثاربمالبس 

لهائت هداثا علنا  علائت كثه الذي النوم ٥^١ يإ بعد٥؛^، من أوتينا٠ ملنا، من الكتاب أوبن أمة م أن يد 
.((عد بند و١قهنانى ^،؛١، اثهوذ بع؛ ب لنا ثالناس اآ[، 
•أ الكه(( يدخو س أوو وئخن )ر ] [ ١ ل 

.( (( له ائه لهذائا نيه، ناختلموا ظهم، فرض الذي يومهم وهذا » ]٢[) 
دث_ا،كان من الخنعة عن ائه أصل )) : ائه. رصول نال ت نالا وحدمه، هريرة، أبي وض —  ٨٠٦

الحئنه،نحنل الجمعة، ليوم ائه نهذائا بنا، ائت نحاء الأحد يوم لقصارى وكان الست، يوم لنهود نكان 
المام_ةيوم ون و١لأو^الدتا، اض من الاخرون ئحن القيامة، يوم ^١ ثع هم وكدللذ والأحد، والثت، 
•الخلائق(( ^3 ا ١ ل لهم ال٠مضي 

(•ينهم« الممضي » ]١[) 
٢١١البمْعة( يوم اقهم همل )تاب — ٧ 

الخلية(وأمنت، است«ع نن فضل رناب — ٨
مله، ندر ما نصلى الحننه، أثى ئم ]١[، اعتسل من )) ت ثاو اي. ض هريرة، أيي ض —  ٨٠٧

اماييلاثة ونصل الأحرى، الحمعة وص ينه، ما له عفن منه يصلي يم خفته، مذ بمرغ حتى ادص-تا ]٢[ 

•( « الوصوء نأحس ئوصآ، مذ )) [) ١ل 
.اتنع،و((ارآ[ر))

.أ ٠( لغا ممد الخنى، مذ ل))ومذ ]٣[ 
القنذآثزول حئ الخانة صلاة )ناب — ٩ 

.. الله رنول عهد *ي الحمنة بند إلا تعدى ولا ميل، كنا ما ت قال سهل، وعذ —  ٩٨٠
تجعرجع ئم الشمس، زالت إذا ائه. رصول مع ئحمع َكا ت نال الأكوع، بن سلعه وعذ —  ٠٨٦

•محءل١أ 
.به[ ستظل نيتا لآحيطان لحد ]وما [ ١ ] 

.( ٨٠٢)برقم الكاب علا )، ذكر، ض وقد ه، عريرة أي حديث ض الروي  ٠١ترحم 
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ال؛فة(س لهنا رث انمثلأة قل الحطسن ذكر )تاب — ١٠
ئال؛يقوم، يم يحلس، ئم  I_iiالحمنة يوم يخطب ش. وصول كان ثال؛ عمر، ابن عن - —  ٨٦١

١^٢.َنماضلون 
يحلستر،ئإ يالئا، يخطب ش.'iij رسوو ان ت سمنْ بن جابر أمأني ت ثاو سناك، وص —  ٨٦٢

منأكثر منه صلت واش ثمد كذب، ممد جالمتا، يحطب كان ١؛،< مألأ ثمن ]١[، ثانما نخطب يقوم، ئم 
صلاة.ألم 

•دُيدكرالناس[ ١^، ]١[]^؛ 
(ي 3النا وركولث إلتها ١^٥٥^١ أولهوا تجارة رأوا  ١٥^)ؤ : ممالى قوله تج؛ )ثاب — ١ ١ 

]١[،١^١٢ مذ > م ص، 'ئ  lljliخف ?١)؛ S ١!^ أن : ثنتدش خابر غذ —  ٨٦١٠
رأواوإدا ؤ ؛ الحننةفي التي الأيه هذه ثأنزلذ ]٣[، زجلا غشز امحا إلا يس لذ محي ]٢[ إنها اقاص ثامتو 
.اأرأأ ١ : ]الجمعة ي ثاننا وثزكولأ إنها امصوا لهزا أو تحازة 

.ّثزبمه( لا[)سدت 
اقا,ذإمحا(.لأ[)فءنزج 

•وعم( بكر ابو بهما)ببم ليا ]٣[ 
•الأي[ل؛ال؛دم 

أم'زس بمالت،ص ص، ذلجل : ض قطزة، ثن م غذ مدة، أبي زغذ -  ٤٨٦
لهواأو تحارة راوا رإدا ؤ ت ُ*الى اه وثال إ ثاعدا يخطب الحبيث هذا إلى ائظزوا ممال؛ ثاعدا، يخطب 
إمحاز;نكولأاشنموا

الجنغت(ثزك في التئليظ )ثاب — ١ ٢ 
ائه.ول رمحمحتمعا انهما ت حدثاه هزيزه، وايا عمر، بذ غبدالله ان ت ميناء بن الحكم غذ —  ٨٦٥

مذليكوس يم ئلوبهم، على اش ليخنن أو الحمنات، وذمهم ص أثوام لثثهص )ر • ُنر؟ أعواد على بمول 
•العافل؛ن« 

والحفة(الصلاة ثحمف )ناب — ١ ٣ 
وخطتهإصدا، صلاته ثكات ااصلوات . ؛؛^ ١١مع اصلي كنت ثال؛ محتمزة، بن جابر عذ —  ٨٦٦

.ثصدا



 _v ٦٠٩البسا محاب

صوته،وعلا عناه، ]١[ خطب إذا الله. رسول كان ت نال عتدالله، ين جابر وض ~~  ٨٦٧
اثئن«،كهوالساعة أئا، بنت رر : ومول ومثاكلم، تندم : يقول جض، تذر كأيه حتى غته واذتد 
هدىالهدى وحم الله، 'كاب الحديث تص نإن ت يند أثا )) ت ويقول والوحطي، المائة، إصعته بص ويقرن 

رلأمن مسه من مؤمن يكو أولى ررfu : مول نأ ((، ]٢[ صلاله بدعة وكر م،حدئاوها، الأمور وسر نحني، 
•يعلي« صاعا؛إلي، أو دنا رلأ ومن ثلأهله، مالأ 

•و؛دأ دللذ، إثر على يقول ثم عليه، ويثني الله، يحمد الحمنة يوم ر [ ١ل 
•أ له« هادى بملل؛لا وس له، نضل ثلأ الله، يهده س ل)) ]٢[ 

ملمعالريح محذْ س يزني وكان سوءة، أزد من وكان مكه، ندم ضنادا أن : عناس ابن وعن —  ٨٦٨
يدي،على بحي الله ل*ل الرجل فذا رابت، اُي لو " نمال أ محتون محنيا إن يهولون؛ مكه أهل من >1مهاء 

سال؟ للذ نهل ثاء، من يدي عنى يتمي الله وإن الزيح، هده س أرقي إئي أ محني يا : نمال نلقنه : نال 
له،ادي هنلأ بملل وس له، نضل نلأ الله يهدم س وسلمنه، ئحمده، لله الحند إن )) ; الله. رسول 
.(( بند ام١ ورسوله، عبده محثدا وأن له، سريك لأ وحده ^ ٧١إلأ إله لا أن واثهد 
لني: ال نم: نال ، ^١٣ثلاث الله. رسول علته ناعاذهن هولأء، كلناتك عاي أعل! : نمال : نال 
اعوسيبلعي ولمد هولأء، كلناتاق مثل سمنت نما ١لشماء، ونول اJئحنة، ونول اتكهنة، نول سمنت 
؟((،نومك وعلى )) ت الله. محرل ر نمال نتايعه، ت نال الإمحتلأم، عالي اباينك يدلث هات ; نمال ; نال النحر، 

هلت للحنش الثرية صناحب نمال بمومجه، نمروا سرية، الله. رسول نتنث ت نال نومي، وعلى ت نال 
ضناي.قوم هولأء نإن ؛ ردوهانمال؛ مطهزْ، منهم أصنت : القوم من رجل نمال ؟ محقا هولأء س اصتثم 
يات يلنا ئزل نلثا وأبلغ، ناوجز، عثار، حطتنا : ^١^؛ ابو نال : نال نان، بن واصل عن )و( —  ٩٨٦

طولإنُ » : مول S رش زنوو محننذ :إني نذال تشنك، كئك نالز زأزفزذ، أ:ك، كد ا الغْزان ا 1ُ
.(( سحرا النيان مذ وإن الخطنه، وانصزوا الصلاة، نأطينوا فمهه، من مئة حطتته ونمنز الرجل، صلاة 
شتورسوله، الله يطع مذ ت نمال امحيأ.، عند حطب رجلا أن حاتم؛ بن عدي عن )و( —  ٠٨٧

اللهيمص ونن • قل ألت، الخطيب بس )) ت الله. رسول نمال ]١[، عوى نمد ينصهنا ومن رسلت، 
•(( ورسوله 

.لاأ)إقدعوي( 
•ه ماللذ يا وئاذوا ؤ ت المتر ني، يقرا التي. "لمع انه •' أبيه عذ ينلى، ذ صموان عن )و( —  ١٨٧



سلمالإطء سبي مصر ٢ ١ •

اش0مم(س؛يننول الب زالمآنِ ق ؤ : أش : ئالط ]١[،  ٨٧٢
•جمعة كل في المتر على بها بمرا وم الئمعة، 

.]ا[]بمم>شمحأتيبمأ[ 
زاحد'اS ض ننولِ وي ضتن1 لكن لخد : ق' ااشان، ثن بثت.ئارئةَ م لإ ض )0 —  ٨٧٣

كل\ jtjjaj. ش رسول لمتان عن إلا ^ \وبو و'\قو°\ب ق ؤ ؛ أحدت وما ت، وبعص سثة، أو سثن، 
.اقاس خطب إدا المتم على جمعة يوم 

،i-AU _ ،ننال:مح> ى 'والمم ض _؛>؛ :ذ يض ]١[ ن؛ى : تال ت3تئ، تن شان؛ ص محن
.الن،ثحة باصبعه وأذناو هكد!، يده يقول أن عالي يزيد ما الله. ومول رأيت لمد التدين هاثين الله ئح 

روته(•ت عماره ممال ثديه، َيزءع جمعة بوم مرواف بن بشر رأيت يال؛ عئدالرحمن، بن حصئن لاا)عن 
يحطب(والإمام التحية )ثاب — ٤١ 

يخطب،. ؛ش ورسول الجمعة، يوم الخلمائ سلتالق جاء ; قال عتدس، بن جابر ض —■  ٨٧٠
أحدكمجاء إذا )) ت مال ثم يهما«، وحور ركعثئن، ماركع مم ]٢[ أ سثلذ يا )) ت ]١[ له مثال مجلس، 

.(( فيهما وليثحوز ركعتين، ننوغذ يخطب، والإمام الحئنة، يوم 

.[ Jliل(لأاإات-ني،6و:لأ< 
الحطتة،في التغبم حديث )ثاب — ١ ٥ 

مئئت:: مال يخطب، وهو اي.، اقهنتث؛لى : رهاعه أبو ماو : مال هلال، من حميد )ض( —  ٨٧٦
وث—نلثالله.، رسول عئ ماثل : ماو دئه، ما يدرى لا دينه ض لمتال جاء غريب رجل أ الي رسول يا 

هبيزئنل S، اقه ^٧ ظه شد : قال -ئديدا، ي بث %آي* فاني إئ، اتقى ئى خك 
.آ:>ذا p\lخفثث، أش P ١^، شئ مثا 

*؛(٠٧١صلاة في يمزأ ما )ثاب — ١ ٦ 
أبولنا محتلي مكة، وحرج؛لى الميتة، على مترْ أبا مروان استحق ت مال رافح، أبي انخن عن ~  ٨٧٧

اأبهادركت ; مال ه، المثافقون ج١ءلئ إدا ؤ ; الآ■؛مة ^'^*؛ ١١ني سورة؛J؛_؛ بعد ممرأ الحمعه، هريرة 
وأبسال ؟لآقوئة، ثنرا؛هنا طايب أبي بن عبي كان بمورثتن ٥؛?>-^، إيلذ له ثمنت \تحن'ف',< ح؛ى هريرة 
الجئنة.يوم ؛^١ ^؛١ اش. رسول نمعن ش ؛ هريرة



_\

.ئ.َ. ؛ة؛ العننوني العيدين، »ي  Vjij. النه رسول كان ؛ قال بشم، بن اقنمان عن )و( —  ٨٧٨
يوم»ي والننعه العيد، اشع وإذا : نال العاشتة،، حديث، نلأئالث ؤ : و الأغلى،، ربلذ ام ح سؤ 

المثلأتن.أمتا»ي بهنا م؛ واحد 
ثئءأي : ظ ي:شم، النمان مس!لى ثذ الض٠ثالث ف : ق1ل عيش، مدش وص -  ٨٧٩

.أثالأ، هل ؤ ت كان:^؛١ ت ممال ؟ الحنعة سورة سوى العنعة يوم الله. رسول ئرا 
الجمغت(ثوم في يقزأ نا )ثاب — ١ ٧ 

توِ ئtءدة، الئنزيل لر أ ; الننعت يوم المحر صلاة ني ^؛١ كان النيإ. ان ت عباس ابن عن —  ٠٨٨
العنع__ة،ورْ ماكعت صلاة »ي كان . ^ ٢١١وأن ؛، ،؛^ ١١من ح؛ن ١لإسان على اتى ل هؤ 

والمناشن.

نيي تزيل ال( ؤ : ١لئننت؛— يوم اكتم ز ُهمأ كان المأ. أف : رضْ أيي ص >و( —  ١٨٨
.< م-\ تئ1 فذ لإ يذ؛لأم جن الإ;_،ن :>>أنىض اض ض الأود، رخمت 

البمنغة(تغد الهثلأة )ناب — ١ ٨ 
الح1نة،بند صمحم إذا الله رسول قال ت قال ئريره، أبي غذ أمحه، ض سهيل، غذ —  ٨٨٢

•رجت ^١ وركضن المسحد، في ركمحن قصل سئء بلذ غحل قإل ت قالءسهئل 
ك__انت ال قئم بيته، في صحدتن متعني امننز،، ١لحنعه صتلى إدا كان انه عيدالله؛ وغذ —  ٨٨٣

.دللتتبمتغ الله. رسول 
ئمر،أحن ابن الئاب إلى أرسله جمر بذ ئافع أف ت الحوار أبي بن غطاء بن عم )وغذ( —  ٤٨٨
الإمام jJL،قلئااو«مهتور؛ه، ني الحنعه معه صليت، . ٣ ; ممال ااصلأْ، ني معاوية منه رآه ثيء غذ بماله 
ث_صأهالأ نال!ننعه صثت، إدا نعلت، لعا ثني لا ت ممال ارمحتل؛لمأ، يحل قلثا قمتلستت، مقاهي، ني فمت 

أوثكأم، ئمحي محتلاه؛۵^٠ ئوصنل لا أن ت بذيلذ أُرثا . الل؛ رمول قإن لحرج؛ أو ثكلم، محي بمنلأة 
َم ْ َ

ص•





يم بمآش 
المدينصلاة كثاب — ٨ 

،ان وعثم، وعنر ، بكر وابي ، . الب يي مع ابلر صلاه سهدت ت نال ، ماس ابن عن س  ٨٨٠
يجالس■ص إلئه أنظت كآم . اش ثبي قرو ت ئال ، ٢[ ، ]١ يخلب ئم ، المحقة مل يصليها ثآقلهم 
المؤثن_اتج_اءل؛ت ؛^١ امحي ايها يا ؤ ت ثثال ، بلال ومعه ، النساء جاء حتى يشفهم أمل ئم ، بيده الرجال 

ثرغحى ثال ئم ، منها رغ حتى الأيه هذه قلا ، [١٢؛إا،لمتحنة ي صتنا باش يشركن لا أن على تايتلق 
ح؛نثذيدرى لا ا الله ئمأ يا ، ثعم ت منهن عيرنا يحيه لم واحدة ارأْ سالت ، « ؟ ذللث على أكن )ر ت منها 
يبنثحعلن وأمي، أبي، لكن فدى نلم ت ثال ئم ثوبه، بلال منط ، قصدئن« ت» ثال ]٣[ ؟ م من 

•لْا بلال ثوب في ]٤[ والحواتم القح، 
■ولابغدنا( ، ملهايصل لم ركتين ئصلى أوفْلر، اصص، ثوم حرج الله. رسوو لاا)أل 

.اإنحاءإسمع  ١jU^ ]راى ]٢[ 
•بالصدق[ وأرهن ووعظهن، ل'آ[]ئدكرهن، 

•]لا]وامحءن،ومح'ء[
.وتلقي ، ئرصهاثلمي لْ[)ئحنلت 

قيأ، ابد يوم الصلاة . الله وسول مع سهدت •' ثال ، عيدالله بن جابر عن ، عطاء عن )و( —  ٨٨٦
،طاعته على وحث ، الله بتموى ثأر ، بلال على متوكثا ثام ثم ، إثامة ولا ، أدان بعير الحقة مل بالصلاة 
:مم_ال ، ]٣[ زدك_نص ، ائناة، أتى محي نصي ئإ ، ٢[ ، ]١ ثك'/'ش' الناص، ووعظ 

١؛؛ننر: _lJc ال؛ددين، سمعاء ، ال!نماء صطة من امرأة ممامت ، (( جهنم حطب أممركز ثإن ثصدئن، )ر 
فييبن حليهن من ثثصدئن ثحعلن ثال؛ ، (( العشم وئكمزل الشكاة، لأيكن )ر ت ئال ؟ الله رسول 

•]٤[ وخوابمى أئرفهن، ثن بلال ثوب 
.لا[)لإثاقاس(

.نزف[ اش. نبي رغ لآ[لئلئا 
•ثوبه[ باسط وبلال بلال، يد على يثوكأ ]وهو ]٣[ 
العمري ؛ي :  Jli؟ فذزخمأ يمرغ، ح؛ن النساء يأتل أن الأن الأنام على أحقا ت لعطاء ، ١ ]ثنت ]٤[ 

•جريح اين م النائل )١( 

٢١٣



سلمالإماء سي؛ ممر ٢ ١ ٤

.ذمحآ ،زنايإلأ'بم لخقشاذبف ؛ن 
يومولأ ر، ابقَيوم ُيودل َيمح لم : نالا الأنصاري، عندالله م وخابر هماص، ابن وعن —  ٨٨٧

الأن • الأنصاري عتدالله بن جابر أخ؛رأني •' ناو نأخثرني، دللذ، ض حم بند ، لسأثتت نأ الأص٠حى، 
نداءلا ؛ شيء ولا ، نداء ولا إنامة، ولا خرج، ما بند ولا الإمام، يخرج ح؛ن ابلر يوم للصلاة أدان 

•إنامة ولا يؤمني، 
للصلاةيودن يكن لم انه ت له ويع ما أوو الربئر ابن إلى أرسل عباس، ابن أن : عطاء و)عن( —  ٨٨٨

بندالمحيه إثما : دللذ مع إلئه وأرسل يومه، الزبير ابن لها يودن نلم ت نال ، لهائودن نلأ المطر، يوم 
الحج.مل اإزبئر ١^؛، نصنى نال؛ بمنل، كان ند دللث وإن ، ااصلأْ 

أذان،بمر رمحن ولأ رة، همن ابدين الله. رسول مع صلت ت نال ، سمنْ م جابر وعن س  ٨٨٩
.إنانة زلأ 

الحثة.مل العيدين يصلون كائوا وعمن ، بكر وابا ، النم. أن ت عمن ابن وعن —  ٠٨٩
نمياابلر ويوم الأصحى، يوم يغرج كان • الله. رسول أن • الحدري سعيد أبي عن )و(  ٨٩١
حاجةله كان نإن مصلاهم، ني جلوس وهم الناس، على نأثل نام، وسلم صلاثه، صلى ثإدا بالصلاة، 

((ث—صدنوا ثصدنوا ثصدفوا رر ; يقول وكان ، بها أمنهم ذللق شر حاجة له كات او للناس، إكنْ محعث 
ن«؛ءنج—ت، الحكم بن منوان كان حتى كدللذ، يزل ٠!-^ ، يتصرنث ، اء 11اليثصدئ من أممن وكاذ 

ين—ازعممزوان ثاذا ولض، طن، من خ؟ بني ند الصك بن كف' نإذا النصلي، أثثا محي مزواذآ محاصرا 
۵؛الأثتداء أين ت محك منه، إإلذ زانتت دلنا الصلاة، لحز أجره زائا المتر، لحز يحرني  'خيده  ؟^^٠ ١١

ثلاثاعلم. مما بحير ئ١تون لأ أ بيده مسي زالدي كلأ، ت نلت ، ثننم ئرلث ند ! سمد أيا يا لأ ت نمال 
.اJصنز، م ، ٠^١^ 

للرجال(نمارمحات الحفة وفهود المز إز المدين ة الثناء خروج إباخة ذكر )باب — ١ 
النزاتق،: زالأصحى ابلر، يي ئحرجهن أن الله. رسول أنرئا ت نالت عجه، ام عن —  ٨٩٢

يات نك اأنسين، زدقزه الخم، زيشهدن ^^٥، ۵١١معتزثن الءثص، ثأما ١لخاJور، زإزات زالحثص، 
.(( -حنابهامن ا•؛حتها اتلستها رر ت ناو ■؛حثاب،  l^iيكون لأ إحذادا ! الأهنمول 

I حريحاين واد-مل ، عطا، : م اتل نا■



٢١٠*^^ 11طلء فناج — ٨

،١١\مو( في ومده ابد ص الملأة رك )؛اب - ٢
ابدتن(صلا؛ ي به يم؛ U )ثاب — ٣ 

ورزبه ^١ ٢٥كان ما ت امحي واني آبا سأو ت الحطاب بذ عنن ان ؛ عتدالاه بن همثداش عن —  ٨٩٣
اما__تي،و:ؤ اأنح؛_د و'\قر'\0 ق ؤ ت يهنا؛ بمرا َفان • ثثال ؟ دابر ' الأصحى ني الر. 
]١[.ي الخنت وادثيى المثاعه 

.المحيي، واكران الساعة،وق، زااز؛امإت 
ابد(أيام في فٍه لا،نضب الذي اليب في ١^٢٠^؛ )ناب — ٤ 

ثنيان٢[ ، ]١ الأئصار جواري مذ جاريان وعئدي بكر، آبو علي ذخل ت مالتأ عانشه، عذ — ٨٩٤
الشتطانأبمزمور ]٥[: بكر أبو ساو ، ]٤[ باعنتن وثسثا : cJliبعاث، ^؛٢ الأنصات به ماولتا ^١ ]٣[ 

عيدائوم لكل إن بكر ابا يا ]٧[ )) ت الله. رمحول ساو ، ]٦[ عيد يوم في ودللذ ؟ الله. رمحول محت في 
•(( ]٨[ عيدئا هدا و، 

.بدن؛[ زثئمان ]١ا 
•تاآ[لتج(مزا

.لّآ[]وثصربانا 
•وجهه[ وحول اكراش، لئ[لداصءنمعض 

•لْا]محنيا 
.عنه[ الثه رسول ثكشم بكر، أبو داقهنهنا بثوبه، مسجى الله. زورمحول ]٦[ 
•ا (( ذعهمال)) ]٧[ 
.3،مجتاا ، غمرهنا عمل زثلئا ]٨[ 

َيلثو0زالتشة خثن;ي، ثائ ض موب S اش ننول نأت لخد ! والله: ُالث( ، )وئفا-  ٨٩٥
،]٣[ أجلي مذ بموم مم ، ]٢[ يهم إلى أئظر ِلكي برداي يثرني ]١[ 0 الله رحول منحي في بحرابهم 

اللهو.على حريصة السذ الحدية زه[ الجارية ندر ثامدروا ، ا؛ا أيصرف التي انا أكون حتى 
خديوراءه نأناميي ئعم، ت ممنتت ، (( ؟ ثظريذ سثهثذ )) ت نال وإما ، الله. رمول نألت ]نإما ]١[ 

.حدْا على 

.( ٨٨٠برقم)الكتاب مدا ؤ( ص وند ، ا— عنياذ رصي — ءاس ابن حديث ء،ى النووي به رم )١( 



سلءالإطء سبي يمر  ٢١٦

•وعاي[ ل'االأتظرمحذأدم، 
 ]٣[[J^j  أ « إ أبمْ بمي يا ذوفم رر ؛ بموو•

•ل؛ألبمجاةأ
•لْالمحةا 

نبعن—ر دخل إي بحرابهم اش. ومول عند ينمون الحسثه يئنا ؛ نال ، ننينْ أبي وض —  ٨٩٦
•(( عمر يا دعهم )) ت ءقل الله رسول له نمال ، بها يحصبهم الحصباء إلى نأنوى ، الخطاب 



>حمض ؛نم 
الأشقاءضلأة ه_كثاب 

ثزأنئ ثم، ظ أنى >خ : S اش ننول أن : الأضاري زند نداش )ض( -  ٨٩٧
•]٢[ وداءه وحول القتلة، اّثمل ١[ ل أن.ندثؤ أراد 

•لا[لجنل!ليممحها

الاشتهاء(؛ي اتدين؛الدعاء رفع )ثاب — ١ 
ثى]١ا، الأشتماء »ي إلأ ذعائه من ذي[ء في يديه زغ' لأ كاف : الله. يمأ أن : أس ض —  ٨٩٨

الأشقاء(بي الدعاء )ناب — ٢ 
مىجمعة يوم اقعد ذحل ]٢[ رجلا أن ت ]١[ مالك بن انس ض ثمر، أبي نريك!_ ض —  ٨٩٩

رسوليا ت ُال ثم عالنا، الله. رسول ئامتمثل يخطب، ُاأم الله. ورسول اشنتاء، دار يحو كان ياب 
:و\ز ثإ ثدنه، S س ننول مُغ : ُال ]٤[، ئغئثا اش ثاذغ الثل، و'اممف ]٣[، الأنزال فكت أ ااأه 

عزعة،ولا سأحاب، من الثناء غي رى ما أ والاه ولا ت اس عال ((، أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم رر 
الثناءنطت ثن ^١ الترس، مثل متحابة ورا؛؛ س عطلت عال دار ولأ محت، من نالإ وص ^تثا، وما 

غياذاب ذلك من زجل يحل ئإ : محال ّتتتا، الئثس رأتا ما أ والله علا ت نال كز'ت'.أ ئإ ]٥[، اتثتنت 
ذلكتالأم__زال،أ يارحولالل—؛ ت ئمال عاسمتلهعانتا، ورمولش.ُالتزيخلب، اJعننةاiنمبلة، 

عيولأ حنلنا، الاهإ رر : و\}أ ئإ يديه، الله. رحول زي : عال عنا ينسكها الله عاذغ الجل، وامطمت 
الشثسني ئنشي وخنجنا عاملت، ((، ]٦[ الثحر ومنابت الأوديآ، وبملون والظزاب، الاكام، على اللهم 

■ M
.أذري،لا ت محال ؟ الأول الرجل أص ت مالك بن انس متألت ت ثريلت نال 

زآ\jj غلى م 'يضف S ض ش.، نحول ۶ ذفى ^ انا:ذ : ل١النال 
.إي[ الحننة 

■لا[وماصا 

٢١٧



سلءالإطء سبي هصر  ٢١٨

.اتهاثمم( رفكن الشم، واحمر المطت، يحط ا ال1ه ثبمأ  Ij: وثالوا عصاحوا، الناس، إليه رأ[رعام 
.أفن[م أن ضة  'ئ١^! \وء نأ:ط ش ]ْ[لزنككا 

 ]٦[ Jإلا ئاحية إلى يدم يشتر عما ؛ لءا ]مرجت•
أجرإلا ثاحئة مى أحد يحئ ولم ^١، فاه وادتم، وساو الحوبة، مثل غي ائنديثه نأيت نحى ]٧[ 
•بحود[ 

ةئوبالله. رّوو عحسن ت عاو مطر، الله. رموو مع وثخن أصاتا، : عاو انس، وض — ٩ ٠ ٠ 
.(( ثعالى ، Jjiعهد حديث لأئه )ر : عاو ؟ ندا صنعت لتر إ ^< ١١رّوو يا : عملنا المطر، من أصاثه حش 

بالنطر(والمرع وامحم الريح روية عئد ؛ ٣١)ناب — ٣ 
أرىحتى صاحكا نستنمنا ش. رسول رايت ما لت؛ ١٠^١ ٠١النئ. روج عايشه، عى — ٩ ٠ ١ 

:ممالت ]٢[، وجهه في دللذ ءرء-، ]١[ ربحا أو عئنا، نأى ^١ وكال : عانت يسئم، كاف إثما لهواته مجته 
وجهلذفي زخأ رأته إدا وأرالأ ١^؛، فيه يكون أن زج١ء ءر-ئوا  ٣٠١وإ؟ اإناس؛٠^١ أزى ! !؛ ١١رنول َيا 

عومنأى وعد بالريح، ثوم عدب عد عداب؛ به 0كورا أن ريوتني ما ا عانشة يا )ر : نمال ت عالت الكنا،ب! 
.(( ممهلزياعارض هدا ت همالوا العياب، 

 ١Jماوسر سرها، مى وأعود؛١-؛، به، ارسك ما وجر فيهل، ما وحر حرنا، أمتأللث إثي اللهم )) ت ]١الء
•د[ وأدبر وأم،، ودخل، وحرج، لونه، ثمر الثماء ثخلت وإذا ت مالت ((، به ت jLاز«٠^١ وسن مها، 

.دللق[عنئ ويهب به، م مطزت ل'االغإدا 

والدبور(الصيا ريح م )باب — ٤ 
.(( بالدبور ■ءاد وأهلكت يالصنا، نمزت ^ أنه : النئ. ض عباس، ابن عن، — ٩ ٠ ٢ 

٢١٨



الرجمالرجمن التب بمم 
امحنوف»ا_كثاب 

امحنوف(صلاة ا_)ثاب 
يى؛مج]١[، اف. ونوو حماة ني الئس حض : ثان امحإ. روج عانته، ض —  ٩٠٣

٤[،— ]٢ طويله نراءة إقق اش رصول ثاثرأ وراءه، اقاس وصئ لكن' ثمام، اثنسحد، إلى الله. رسول 
ئم((، الحند وللذ ريا حمده لس الله سمع )) * ممال ]٦[، راسه رثع يم ]ْأ، طويلا ركوعا ثركع كثر، ثم 

اوك—وعس نوأدنى ]٧[ طويلا ركوعا ثركع َكر، ئم الأولى، اكراء؛ س أذئى مي طويك ثاثرأ؛راءْ قام، 
مثلالأحنى ني يل ئإ ]٨[، سحي ثم ((، اثحند وللذ ربما حميم لني الله سمع » • ثال ئم الأول، 

ثخطبثآم، يإ ينصرفن، ان مل الشنسل اُحنت ]٩[ و سحدات، وأربع ^'5*1'-;،، اربع امحتكنل حتى دللذ 
ثحسنانلأ ش أيان من أيان والنم الشص، ؛ن )) : ثال م أهله، هو الله؛٠^١ على ثأقى ١[، ل• الناص 

الثنيمرج حتى ثصلوا )) ؛ ابمتا وقال ((، [ ١٢]للمثلأؤ ثائزعوا [، ١١]رأبمموها ثإذا لحثاته، ولا احد، ؛عوت 
نطناأخد أن أريد رأتني لمد حتى وعديم، سيء كل ندا مماثي *ي رأت ر) •' الله. رسول وثال عنكم«، 

ورأيتلأ-خو'ت'.( رأينول جى مصا بنصها يحطم جهنم رأيت ولمي اثدم، جننت رأيتموني حع، لقأ اص 
.(( الثوائب سيب الدي وهو لم، ابل فيها 

.إاجتنعوا[ جامعة، الصلأة ; مناديا ]ا[]معثا 

]<[]٣[.
•]؛[J>^؛؛[ 
.]ْ[]طا[

.الأول[اكيام دون ونو جدا، القيام ]ثاطال ]٦[ 
.]لأ[]جا؛ا[

يمالأول، الركوع دون ونو الركوع ثأطال ركع، تم الأول، امحام دون ونو المنام، ثأطال ثام، ]تم ]٨[ 
تمالأول، الركوع دون ونو الركوع، ثأطال ركع، ثم الأول، المنام دون ونو المنام، ثأطال نمام، راصه، رنع 

.سحي[

.}ثد[S، رص؛قه ]ا،[]اء>ف 

٢١٩





٢٢١اصويم 

ذالأ،من ئخ—وا نصنع ثام، ئم سعدتن، نعد ئإ ]٧[، ثأطاو ]٦[، ونع مإ ]٥[، نأطاو ركع، يم ]٤[، 
١]نيأء;وَلمو_ث ك—ل علمأ عرص 1ده )) تنال ئم ، ٩[ ]٨، شئدات وأربع ركنآت، أربع ثكا؛ت  ٠،]

نطم-ا،ثئه—ا ثاولت )) ؛ ناو ((،؛?؛ [١٢]أحييه نطما منها لوناولت حتى [، ١١]التنه علمأ ننرصت 
لهآرة »ي سدب ِإننايو بمي مذ ١[ ]٣ امنأْ فيها النار، علمأ وعرصت منه، -؛■ي شثرت 

نيثمنه يحر مالك بذ •ءمو سامه؛ ابا ورأبتث ١[، ]٤ الأرض خشاش مذ ئأم ثدغها ولم ثطمنها، ثم 
اا1هأيان مذ اثان وإثهنا . عفليم إلا؛موت بمصنان لا والنمر الننذ، إن ؛ يقولون كائوا وإثهم الثار، 

.(( شعلئ حتى ثصلوا حمنا، ثإدا [، ١٠]يريكمونما 
.النم.[ سام ائكحنتأ؛نوُّآ إينا • الثاّذ ننال الله.، رنول ابن إئرامثم نات ]١[]يوم 

•لآ[لفماممائلما
•لّآألرأسهسايةوع[

.ل؛[لمحأبمذوزاصالأولى[
•*مانام[ لْ[لئخوا

•ثنرأ؛راءه[ الركوع ثذ ]رأسه ]٦[ 
.الثانتة[ الهماءة ]درن ]^١[ 

منهااثاس وميم ثندم، ئم اذناء(، آلي اقهى )حتى اقهثا محي ظنه، الصنوفث وثأخرت ثأخر، ]تم ]٨[ 
.الثنذ[ أمت وقد \و0نن>نأ -من خمإف' منامه، ني نام حتى 

قام،مما ئحوا ركع تم القراءة، نأطال زا، نم نكبر، بدأ، نعدات بأربع ركنات ستا بالثاس ]٩[)نصلى 
الثك-وعمذ رأسه رنع تم نام، مثا حوا ركع تم الأولى، الهماءة يوف هماءْ خوأ الركوع، ثذ رأُنه رنع تم 

لنعدبالس1عود، ائحدر ئم الركوع، مذ راث رغ نم نام، مئا حوا ركع تم اكاإية، دون قراءة نقرا 
_توتكوءمدنا، التي من أطوو د^ها ١^٠ إلأ ركنه فيها لئس ركنات ، i-'tAjأيمنا نركع نام، تم نئدتن، 

•نغوده( مذ نحوا 

•[ (( ذدْ صلاتي نج( » ١[] ]• 
•أ « مناثي، ض ثمتث خى ثندمتث، رأيموتي حنق ود؛كم [])) ١١]
•أإ*ل«[ لأ أن تي بذا تم إلي؛، إثّظروا سرها مذ اثاول أن اريذ وانا يدي، مدذت ولند [])) ١٢]

•[ (( طويله سوداء حمريه )) ] ١[ ]ّآ 



ص4الإطء سيخ محصر  ٢٢٢

•ا جوعا« ماثت ش رر ١[] ]٤ 
•[ (( اقاس س أحد لموت ينكسمان لا وإنهما ر) [ل ١٠١

علىيدخلت اقه.، رنول عهد عز الشن تصف : عالت أنناء، عن ثاطنه، عن )و( — ٩ ٠ ٨ 
تهالت ؟ اي—ة ت ثقلت الثناء، برا>سها؛لى ثأثارت ؟ يصلون الناس ذأن ما ت ثقلت يصلي، وهي عاتسة، 

أصبثحعلت جنبي، إلى ماء مى ربة ثأتندت ١لعشمأ، ثحلأني حتى جدا، القيام الله. رمحوو ثآط1و ئعم، 
رسولثخطب الشن، ثحلت وثد ش.، رسول نحزى' : ثالت الناء، من وجهي أوعلى، وأصي، على 
بيرأقث قد رأقئ؛لأ أكن لإ شيْء مذ نا : أثا:ند ٠, : نال لإ ه، زأتى اللأ، نخمد اقاص، S اش 
الدجالالمسيح فتنة — مثل او — ثريا المبور نمون؛ي انكم إلن؛ اوحئ ثد ر؛إدئ واقار، الحنه، حثي هدا 
أذاكوُئ، إأث_ا ؟ >خل ^؛١ طئك ن١ : ئ1\و أندكز، _، أنن١؛ _ ذللي أي أذري لأ - 

والهدى،باكات، جاءثا الله رسول هو نخمد، هو ت مقول __ اسناء دللذ؛١^، اي أدري لا — النوس 
ال>ابثأن اكافق، زأث١ ْنالثا، فز بهِ، َقؤمن ^ م 'كا ثد نن : لئ ثقال >ار، ثلاث زاطتا إأ-تا، 

.]١[ (( ثمنت .؛^١، '^^j، الناّن نمنت أذري لأ : ثمول — أ<نناء ثالت ذللق أي أذري لأ — 
ثىبدنِع ثأحطأ ممزغ، النيئ.، عهد على الشئ كفت : ثالت بكر، أبي بنت أنناء لا[)عن 

ثائن_ا،ال1ه. رسول إنأت اوسحد، ويحك جن، لإ حاجتي، ثمصنت : iالت دللذ، بند برذال؛ أذرلأ 
أشمهي الأحرى وإلى ثني ]أسن ١^٠ ألممت؛لى يإ أجلس، أن اربد رأتني محي - القيام ثأطال منت، ثمنت 
لوأنحتى البام ثاطال راسه، رثع نإ الأكوغ، ثأطال ثركع، ثأقوم، ثم، اصنف هدْ تأقوو الشيمة، ثم[ 
•يركغ( لم أثن إَل؛ث خيل جاء رجلا 
الشن.خفى : نل زلكن ^^،، ١١كفت : ثقل لأ : ؛١^ مزة، غن )ز( - ٩ ٠ ٩ 

الله.،رسول ثصلى .، الل؛ رسول عهد على الشن ائكفت : ثال عباس، ابن عن )و( —  ٩١٠
وهوطويلا، بانا ثمام رثع، ثم طويلا، ركوعا ركع يم اتمرة، سورؤ ئحو ثدر طويلا باما نمام منه، والناص 

دونوهو طويلا، محاما ئام تم سخي، ثم الأول، الركوع دون وهو طويلا، ركوعا ركع تم الأول، القيام دون 
الب—امدون وهو طويلا، نياما ثمام رثع، تم الأول، الركوع دون وهو طويلا، ركوعا ركع تم الأول، امحام 

;إمال ١لشن خلت J١وفد اJصنذا، م سخي، تإ الأول، الثكوع دون وهو طويلا، ركوعا ركع تم الأول، 
((،اقه إاذكتوا دللذ، زأيز ^!١ ،، ^١٧ولأ أحد، لنزت ينكسمان لأ ١^١< ١يات من اثان والمم الشن )إن 

ناي_تأنمي )) • ثمال ]١[، كقت رايتالئ تم هدا، مماثلذ ني سننا ناولت رأينالث أ الله رسول يا ت ثالوا 



٢٢٣•ا_فط،بمالشوءنح 

نط،تز، لكثوم (ن  '؟Jjاقان، ووايت الدنا، بميت ما مثن لأكمحم ولوأخذتن ءغفودا، ٠^١ ثناولت الح؛ة، 
)ربأكمر، Jii؟ باش أيكإرن ت نل ((، بتكعرهن )ر تثال ؟ اقه رمور يا يم I نالوا ((، النساء أهلها أكثر ورأيت 
خت__رامثلث رأيت ما ت ئالت >؛_1، مثلق رأت ُم الدهر، إحداص إلى لوأحسنت الإ-صان؛ وبخمر الن؛م؛ر، 

نط

لاا)نإزأتالثثكم(.
ثجدات(أزح مر ر'ممتات ثنان ركع هال)كة هن ذكر )ناب — ٤ 

ثمزأ، ثم ركع، ئم زأ، كحوف؛ ني صلى انث : 0 النمأ عن عثاس، اس ض طاوس، —ض  ٩١١
.]١[ مطها والأ•؛مى نال؛ نعد، نر ركع، ئإ رأ، ئإ ركع، ئإ رأ، ئم ركع، 

.لا[لزضيأثثلذلأ[
جاثعه(الصلاة : امحنوف بصلاة النداء ذكر )ناب — ٠ 

وديياش. رّتول عهد على الشس اُكض لنا : نال الخاص، بن عمرو مخ عثداش ض — ٩ ١ ٢ 
جل—ئثم نعدة، ني ركنثتن نركع نام، تإ نغدة، في ركثثن الله. رسول ثركع جامعة، الصلاة ت ■ ؛

.ا منن أطول كان نط شعودا نعيت ولا نط، ركوعا ركنت ما عاتقه؛ نثالت الثنس، عن 
مىاثان والممن ١لئسن، ؛ن )) ; . ؛ ٧١رمول نال ]١[ ت نال الأJصارى، منوي ابي وعن — ٩ ١ ٣ 
]٢[،ق—_ثا ا مثهرأبمم نإدا اقاس، من احد لموت ينكسمان لا وإثهما عباده، بهنا الله بم؛ءوذث الله آيات 

.(( بخر م١ يكشف محي اقة واذعوا ثصلوا، 
.^؛[ ١^١٥٠لموت ائكفئ ت الناس نمال ٌات؛براميم، يوم الشمس لا[لائكسات 
.لآ[لإقونوا[

ثكونأن يحشى نزعا نمام اليأ. رمن ني [ ١ ل الشنن حنت ت نال موّتى، أبي ض )و( — ٩ ١ ٤ 
;نال ئإ نهل، صلاة ني معلن رايته ما ومحول، وركوِع، محام، بأطول بمثلي نمام المشتد، اتى حتى الساعة 

نإذاجادء، بها يحوفّث يرملها  ٠٧١ولكن لحياته، ولا احد، لعون ئكون لا الله يرٌثل الي الايات هدْ إن )) 
٢٠( وامتعفاره ودعائه، ذكره، إلى فافزعوا ميثا، مجتها رأيتم 

,ااشسن، إاا)كسمت 
ائكسنتإذ الله. رصول ح؛اة في ارمي؛أملهي انا بينما ت نال ننْ، بن عبدالرحمن وعن —  ٩١٠

في،َناَتقط ق، الئنس انناف في غ  ٠٧١لنّتول نآ'يندث ي لآلأئظزن : زنك محدتلأ، ^، ٧١



ضالإماء ،مّرسيي  ٢٢٤

•دم وركع سورش' سرأ الشص، ض جلي؛ ش ويهلو ويخنذ، ويكن، يدعو يذي؛ رابع ونو 
ألزي ح !ن „ :  Jliظ.، ء 'ض، 'JJلنن:محكأن ن ^١^ _زض  ٩١٦
.(( نصلوا رأيتوننا ثإدا ش، ايات من !ة وثجهنا لثات؛، ولا احد، 1موت يحسمان 

إبراهيم'مات يوم اش. رمحوو عيد على الئنس اُكنمت : )ثاو( ئمه، بن النغ؛رْ و)عن( — ٩ ١ ٧ 
إداثلصاته، ولأ أحد، بنوُّث ينكسمان لا اش آيات س آيان واثنر الشص، إن )) : اش. ونوو تماو 

.(( تكشم حى وصلوا اللن، ثاذعوا نأتنوننا، 



الوحمالرحنن اش بمم 
اقبمامأا_كثاب 

الله(إلأ إله لا الموش ثلمن )ثاب — ١ 
.(( الله إلا إله لا موثاكم لقوا )) ت الله. رسول ئال ت )قال( الغيري، سمد )أبي( ض — ٩ ١ ٨ 

.(، ١^ إلا إلة لأ ئاكز لكوا ر) : S ١^ ننول  Jliأ  Jliئ، _زضز  ٩١٩
انمتت(عد مال )؛اب — ٢ 

ولفيقمصيبة، تصيبه مجسلم من ما رر ت يقول الله.ل رسول سمعت ت تالتأ انها حلمه، ام عن ^  ٩٢٠
لهالله اخلم إلا . مجتها^١ لي وأخلم مجصني، في اجرني اللهم راجعون، ؤيه وإُا لله إثا ت ائه أنره م، 

إل—ىه—ا-م بيت أول ؟ سلمه أبي مجن حير الممنله؛ اى ; ئك حلنته، ابو مات ءلئا ; ءاوأ، ، ٠٠مجتها حترا 
الله.ول رمسل؛يإ أو ت نالت الاه.، رسول ]١[ لي الله ثاحلم ئثها، إُي، ئم الله.، رسول 

ايعنتهأن —ه ٧١ثندعو اتتها، أما )ر : ممال غيور، وأئا بنتا، ^٠ إ0 : ثملت له، بممحطيي بكنه أيي بن حاطب 
. ٠٠]٢[ بالصْ يدهب أن الله وأذعو عتها، 

.مئه[ لا[لختتا 
.S[ ^ ٧١ن-ثول لآ[لثاك:مبم 

والثت،(النريض، عد مال ما )ثاب — ٣ 
وانتولالث-ت، — أو — النرص حهسم ^١ )) : ققد ش رموو نال : نالت شه، أم عن — ٩ ٢ ١ 
•(< يقولون ما على ياوُنون الملاثكه فإن خيرا، 

ثوليرت)ر : نال مات، ند غه ابا إن ا ائه رسوو يا : ثملت النئ.، أت غه أبو ^١^ إنثا : نالت 
محم-دامئه؛ لم، ختن نو من آقه ثأغمنير ثمك، ; نالت حمنه(( عمى مثه وأعميي وله، لي، ١^ الهإ 

خضل(إذا له والدعاء المنن إعناض في )ناب — ٤ 
:نال ئم ثأغنصه، بصتْ، مس وند غه، أبي على . ؛ ٧١رمرل ذخل : نالط شه، أم عن —  ٩٢٢

إنثبحم، إلا أمسفم على( ثدعوا لا )) نمال أهله، س يام، ثصج ((، الصر ثبعه فبص إدا الروح ن إ» 
واحلمهالنهدص، في درجته وازنغ شه، لأبي اغبإ اللهإ )) : نال تر ((، ثمولوذ نآ على يوترن النلأ*كه 

•(( ]١[ فيه له ورز م؟' نج، لا وائنح العالص، رب يا وله لنا، واغمز العابرين، تج، عيه في، 

٢٢٥



سلءالإطء ييي ستسر  ٢٢٦

ا.(( ئس؛تها سا؛عآ أ■مى وذءوْ ، ^١٢الحداء ^١^ ثاو )) ] أ ١ ل 
ئمة(ثئح المتت تمر قحوص )تاب؛ي — ٠ 

،٠٠؟ ثصتْ شحص مات إدا الإسال ^١ ألم » : الثه. رسوو ثاو ؛ )ثاو( مئرْ، )أي( ض —  ٩٢٣
.ثمنت؛٢ مإ حتن ثدللذ )) : ثآو ش، : ثائوا 

امحت(على ١^١٠ )تاب — ٦ 
عزبذإأزض وم زيب، ئك؛ ّغه، أبو مات ^١ : شه أم ؛1^، : ثاو عمم، بن عيد —عن  ٩٢٤

سنُدني،َان ثريد الصمد من ازاة اثنت !ئ فه لثكاء ئهيات ند ثختا عنه، تحدث بكاء لأبكينه 
عننكست مرض، . (( ؟ منه الله ط اخر بثا الشتطان ئدخلي أن ١^^^ )ر ; وثاو الله. رسوو ثاستملها 

.١^، نلمز اثكاء، 
انوتحرم ثدمء، * jllإحدى؛إلته اقي.، عتذ كّا • ثال ريي، بن اسامه عن )و( —  ٩٢٥

وكرأعطى، ما رنه أخذ، مآ فه أف نأجرى ١^،، ارجغ >) للرسول ثماJ الموت، في ١^١ ابنا أو لها، ص^ي١ 
:ض' لئأبما، أنت• ثد >نول، ذذ نشب،,؛ نكب، نسر، بأ;و عئدث ثي'ء 
منمعومنه ثرخ؛لته؛لصبي، معهم، وايطلمت جيل، بن ومناد عنائه، بن ثني منه وثام النبي.، ثثام 

فياله خفها رحمه هده )) : ثال ا ؟ ش رسول يا هدا ما : ثني له تمال عناه، مماصن، منة، في كأيها 
.الرحماء(( عنائه مجن اله يرحم وإثما عنائه، قلوب، 

موذهاله. رصول ثأش له، سكوى عناية بن نني استكى ت ثال عم، بن عياله عن )و( —  ٩٢٦
ثمال•عشية، في وخذه عليه دخل ثلما مسعود، بن وعبماش وناصى، ابي بن وثني عون،، بن مع 

الل_ه.وف رمبكاء ١^٢ راى ^١ ققل، افه رسول ثنكى الأه؛، رسول ؛١ لا، ت إالوا ((، ؟ قصي اثد )) 
و١منار— بهدا يندب، ونكز اتملب، بمحزن ولا النتن، بدمع بمنيب، لا ١^، ؛ن ! سنعون ١^ ))ت ممال ^٤^١، 

إلىس_أو-ثتخي
_^^(—٦

٩٢٧  I — ننلم؛،^، ١^١٥مجن رجل خاءه ؛ئ الأه. رسول •ع جلومحتا كنا ت ثال انه عمر؛ بن عتداله عن
تس_ال ((، ؟ ءنادة بن معد أخي كتم إ الأمتار اخا يا )) ت اله. رسول ممال الأمتاري، ادبر ئم علته، 

ولاننال، علينا ما عثر بضتنة ولحن ننه، ونمنا ممام، ((، ؟ ٠^٠؛ يعوده من )) ؛ اله. رسول ممال صالح، 

٠الخادي>ث هدا إصناد رحال أحد هو وا 



٢٢٧فوا،بمالخام - ١١

رصووذئا حتى حوله من نومه نا»سأخن جقاه، حتى ااسواخ تك نجر ينشير قمص ولا نلاض، ولا خنافت، 

الأولى(اكئدمة عئد ١'^؛؛ غلى المتر ي )تآب — ٧ 

الصتتإسا )ر ; نمال اعرنلذ. نز ! اللم رمول يا )) ؛ نمالت بواض، بابه على ئحد نلم بابه، نآثت، النوت، 
٠(( اإصدمة اول عند )) ت قال او ((، صدمة أول عند 

•لا[]ءندذا
غلته(أهله يكآء بمذب النثت )^١*^ — ٨ 

أنتشمير ألز أ ُظ 'يا مهلأ : نمال ]١[، عنن غلى ثكت -نقصه أف : عنن( غتداللم)نن غن —  ٩٢٩
.؟ (( غثه أهله بمكاء يندب الميت إن )ر ت نال الله. رسول 

•نال( نلعاأناك عليه، نصيح عليه، أغمي عمت طس لا[)لئا 
•(( عليه نيح بما نبره ض يندب الميت )) ت نال النيئ. غن عمر، عن )وعئه(، —  ٠٩٣
امننن، عنعلى ذخل محي ننزله، من صهئب أثل عمت أصيب لث نال؛ موسى، أبي وص —  ١٩٣

;نال أ اننوميئ أمر يا أبكي لنليلذ ا والله إي ت نال ؟ نكي أعلي ؟ ئيكي علام ت عمر ننال ييكي، بمحياله 
.„ ُندئ م محي نذ >) :^ S الأه زمثول ا0 غن لني ١ ذالله 

.(ئوذ أوكلث كان  ١٠١: تقول ض' : ء شخة، لنرّى دللذ ندوذ : رأ، نال 
سعغتأما أ حفصة يا ; نقال حفصة، غلته غولتأ طس لعا الحطاب س عمن أن ت انس وض —  ٩٣٢

غيمتأما ! صهت_ا^١ : غنت ننال صهثب، غلته وغول . ؟ {( يندب غلته العنول » ت يقول الله. رسول 
.؟ يعدب غلته المنول أن 

;ال ن((، ]٣[ أهل-ه ببكاء ليندب الميت إن )) ت يقول اله. رسول سمنت، ؛ — ]٢[ نيئهانم يقوم، أن 
I ٠صهر ين عياللك م لنار ا



سلءالإطء سبع سر  ٢٢٨

اَكإدا ئى إه[ او؛ءطاب بن عنن النومنى امم نغ ]٤[ كنا : هماس ابن ساو م<فه، عداش ثأرملها 
نوإدا ٠ ندمت، الرجو، دالأ س ناغلم ادهب لي؛ سال شم؛، ظل ني ئازل برجل نو إدا بامحداء 

ا،بنثنلنى منْ، : محال صهيب وإكت دالأ، من للذ أعلم أن أمرئني إيلذ : مماتت رجت؛لته، صهتب، 
انالم——ومنال أمم يثث، لم ثدمنا ^١ ]٦[، بنا ثثتحئ ءرْ، أهله، معه كان وإن ت نال أفه. معه إن نقلت؛ 

نال— سمغ لم — أو — ئغلز للم' : ]٨[ عنت سال صاحناْ، وا ، ؛•؛؛١٠^١ : يقول ]٧[ صهيب نحاء اصب، 
بك—١٠نعض ب i^^mJالنثت إن )) نال؛ الله.، زصول ان ئنز لم' ١^ ، lijuاوأ1 ؛ — نال او أيوب؛ 

N«؟.أض 
عاث—•ثة،عالي ندحنتث نقمت، ١[، ر• نعص(( )) واماعمرممال؛ نأر'نلهامرفه، ■ءتداا1ه، نأما؛ ؛١^ 

نك١ءيعذب [ ١٢]١^، نط؛ن ش. زّثول ناله ن١ ١ وش لأ ؛ ١[ ]١ ممالت عنت، ابن نال بنا نحدتها 
ولاثزروأبكى، اصحلذ، لهت ش وون [، ١٣]عدابا يكاءأهله ش يزيده الكار إن )) نال؛ ولجت أحد، 
أخنتم،«•درر وازرْ 

ولكيمكدمحن، ولا كاذبين، عثر ض لتحدُوني إثكم نالت؛ عنت واس عنت، نول عاتمشه بلغ لما )و( 
.[١٤]يخلئ اJثنع 

]^[]١[.
•( البكاء ض نهى ألا : مواجهه ونو عتناف، بن قمر؛نمرو بن عبدالله ]آ[)ممال 

•[ (( عليه )ر ] ]٣[ 
.]أ[)ضدنط( 

•]ْ[]سنآكه[ 
•[ الموميئن امتر نالحى اربل، ت ]نمك ]٦[ 

.إ]م[
■[ ؟ علي أثئكي إ صهيب ]ار[]يا 

•( الم« ببكا؛ » ]٩[) 
.عنت[ نات نلنا : ثاس ابن ]نمال [ ١ • ] 

.]ال[]بماللئقننا
.[]امحس[١٢]
.١^۵[ حب5لم : ءاJشه ]نالت [ ١٣]



٢٢٩اا_ساوبيال> 

•أ ص؛ ص عم ابذ نال ما إ ١[^ ]٤ 
.(( آلم يكاء يندب الثت إف » : ثاو اش. وسوو أن : عم عتداش!_ وعن —  ٩٣٤
٩٣٠ I — )العينإن )) ت اقيي. إلى يرع عم ابن ان • عاسث عند ذكن ت ناو أبيه، عن مشام، عن )و

بخطيسه،لثندب إثه » : الله. رسول نال ]٢[، إئنا وهل، ؛ ]١[ نمالت ((، عليه أهله ببكاء نثر؛ نج( يندب 
وفيهبدر، يوم المليب على نام الله. رسول إن • نوله بل وذالأ ((، الأن عليه تتكون أمله وإدا بدئه، أو 

أنتنلنوذ ١^ )) : نال ١^١ وهل، وند ائول، نا يننثوف ١^ : نال نا فنأ نمال اتنثتربن، من بدر نظى 
فينن بننمع ان ووتا ٨[ • : رالنمل ؛ الموئتم، سنعع لا إثلق ؤ زان يم حن«، لهز انوو( كنت نا 

■الثار ثن نماعدهم بوئوا حغ( ؛ يقوو( [ ٢٢زناؤلر المبور؛ 
 lLiيأطأ[.شي، ج أزتكذب، أنا٩ تد>ننن! لأبي ]١[اتلإ
•يا عليه يبكوف ونم يهودي، جنانه الله. رسول على ]٢[]^^، 

سمه؛بن المعتوه نمال كنب، بن زفه بالكونة علنه نيح نن أول : نال زك بن علمأ عن )و( —  ٩٣٦
•(( القيانة يوم عليه نيح بما يندب ثإثه علته، نيح نن )) ; يقول الله. رسول صمعّط 

اثناخة(نج؛ افثتديد )ناب — ٩ 
بمركويهن•لا ادثاهليث أنر ثن اثتي، ش أربع >ر ت نال الثمأ. أن ت الأسنري نابلي أض،( )عن ~ ٩  ٣٧

تبلم إذا النائحة )) ؛ ونال ((، والنياحة بالنجوم، والأش1ماء الأسناب، يي والطعن الأح«تاب، نجر المأ؛م 
•جرب« ثذ وثزغ نطران، ثن -زبال وعلئها القنانة، يوم تمام نوتها نتل 

طالب،أبي بن وجنغر حارئه، ابن نتل الله. رسول جاء لنا : )نالت( عاسته، و)ءن( —  ٩٣٨
اب،البسق، الناب؛ صار ثن أثظر وانا * نالط الحزن فيه ينزن، الله. ر-ثول جلس رواحه بن وعتدالله 

٠—يهب،نتنهاهى، يذهب، أن نانزه __ بكائهن ويكر — ج*فر نساء إن أ الله رسول يا • نمال رجل، نأياه 
ايعلتنا لمد إ : نمال أواْ ثإ نذنب، نتنهاهن، يذهب، أن الثاننه إأمْ يطته، نز ١نهن نذكز إآئاه، 

نالذافزاب«، ثن أزاههن م إا-نث، ادهجأ، رر : نال 0 الله زّثول أف زعنط : ، ١١نالذ ! الله ننول 
ثنالله. رسول ركف وتا ، الله. رسول انزلذ نا ئمنل نا والله أملذ،  ٠٥١أرغم ت نمك : عاستة 

.١;^'( ط.من زنوف ئزن ك]اا)زنا 
همدارحمن.يتت عمره عي القاتلة ، ١ ل 



ءص،رصيالإطءض ٢٣.

ألآ؛ ١٢١ثا وذ' نما كوخ، ألا  ٢١نغ S ش زنوو ٢ أط : ف° غجة، أم ض )ز( -  ٩٣٩
معاذ.وامزاة سره، ابي اتة أو •،*I؛، امنأة سنة ١^١٠ واتة ١^۶، وأم نثم أم ت خمس 

زلا) <، شقا باله يمركذ لا أن ظى يك ) : ١^ ض زلط  ١٧: _• (، ١٣)}— ٩ ٤ ٠ 
آوإلا إ ث افرنوو يا : ثملت : ئالذ حة،  ١٧١منه كال :  LJli[، ١٢:]المتح؛ة ماروف، »ي يضيثالث 

((.يلان آل إلا )ر : ش. رمحول _lJ إ اّعدهلم أن من ]ي بد ثلأ اJح١هإثت، ني أسندوني ^١^١ ثإثهم فلأن 
١^١؛^(اتاع ض ائناء ئهي )^١٧ — ١ ٠ 

.•^٧١ ُيمم أَوز ^، ٣٠١اساع عن نهينا : ثالذ عطثه، أم ص — ٩ ٤ ١ 
(٠٢١مل في )ناب — ١ ١ 

ثاهااعسثها )) ؛ ]٢[ ممال ا، ١ ل ابنته ثمل وئحن الني.، عكا دخل ت ثالذ عطيه، ام ص — ٩ ٤ ٢ 
قثاأو لْا كامرا الأخرة م واجنلذ وسدر، ناء، دللذ رأض إن دللذ س أو أو ]٤[، حننا أو ]٣[، 

•« ]٦[ إباْ أئمئها » : ممال حموه،  ١٧١ثألمى ، ٥١٧١قنعنا  ١٧٥((، ثآذثي نرص، ^١ ١٠^١^;، 'س 
.S( ش ننول ذث نقط لاا)ذا;١^ 

•ا منها« الوصوء ومواضع نيايها' ابدأف » ] ]٢[ 
•ا (< ^١ ]٣[])) 

.نبما،أزأوسذلك«ال؛ال„أز 
•( كائورا« الثامنة ثي واجعلن لْا))) 

.وئاصثه١ا رمها، : أئلاث ^ Ajسرها نفنرئا : زآ'ا]ثالذ 
ما_)نابفيكهناك(

ثوحأالله، وجه لإئغي الله سأ؛لي في اله. رسول مع ها-؛نرزا مال؛ الأرت، بن محاب ض — ٩ ٤ ٣ 
لهيوج—د ثلم إحد، يوم قتل عنير بن نصعب ٢ ثسا أجره من يأكل ٧ نصي نن نمنا ١^٠، على أ٢منا 
راسه،جرج رجليه على وصعناها وإذا ر-علأه، جئ تم \ّه 'وعلى وصعن١ها إذا ٥^١ ثمزة إلأ فيه يكمن ّتيء 
ثهوسزرة، نه أنعت من وثا ((، الإد■؛م رجليه على واجعلوا ، }١٠٧يلى مما صعرها )) : . ؛،< ١١رمحول ئمال 

.ه;خا
من]٢[ محنحوثة محض أواب ثلاثة ]١[ مي الله. رحرل كمن : مالت عاثشه، عن )و( —  ٩٤٤
فيه—١،لن؛كمن ه لَاتترَيئ أثها  ١٣الناس على تثه  ١٧^النله أئا عنامه، ولأ نميص،  ١٣تئ كزحف 



1٢٣١ا_سالدظل> 

نىلأحبسنها ؛ مماو بكر، أبي بن همداش ثأحدها نحولثة، بيض أواب يلأيت ني وكس الحله، فتركت 
'بمها ودصا-يى ناعها، فيها لكمنه ليثه — وجل عر — الله وصيها لو ؛ نال ئم مسي، فيها اكش 

•عنت[ ئزهمتا ُم بجي أبي بن لمدالله كان يمنية حلة رفي أ ١ ] 

النثت،ئسجتة رتاب س ١ ٤ 
.ص؛- بثوب مات جئ الله. رسول نص نالت؛ أم عائشه )عن( — ٩ ٤ ه 

المثت(كمن ثخبن في )ثاب — ١ ٥ 
فينكس ثبص، أصحابه س )؛جلا ندكن إو'ث حهف : . ١^ أن ; عبمال1ه ثن -خابر )ص، _  ٩٤٦

يلآ٩^١ بمطر أف فيه!لأ بمش حتى بالليلي، لإخ' بمر أف . ^ ۶٢١١نزجن لئلا، ومن طائل، عنّ كمن 
•كفه« نثيحس احدكز؛^، كمن !^١ رر: اي. ومحال ذللذ، 

بالبمارة،الإسراع )ناب — ١ ٦ 

ت— نال لعله — نحئت صالحه، ثلث نإن بالجنازة، أسرعوا )) : نال . ^ ١١عن أبي،y^»، عذ — ٩  ٤٧
.(( رناغم ص ئصعوثه نشث دللذ، غتن ثكن وإل عثه، مدموJها 

راباعها(١لبمار٥ على اكثلأة فضل )^١١^ _ ١ ٧ 
نئزاطنله ظئها، بملي حتى الجنازة تهد س )) : 0 اممه ننول نال : نال ،^؛'^٠، )أبي( —عن  ٩٤٨

الحف—يننل )) : او ن؟ القيراطان وما ; محيل ((، ءثناط١ن نله ٤[، — ]٢ ثدنذ حتى فتهدها ومن ]١[، 
•« ٦[ ]٥، العظيمين 

هزي—زة،ي أبحديث بلعه نلئا ينصرف تم فيها، بملي عمن ابن وكاف : عنن بن عئدالله بن ّناللم محال 
.ا كثيرة ثناريط صنتا لمد نال: 

•((( نئزاط نله يثنها، ولز جنازة، ظى صلى مذ )) ]١[) 
•( ثنها« فى » ]٢[) 
•( اللخد« في وصع محي » ]٣[) 
•( ئذثذ« حك، امحا ومن » ]٤[) 

•(<( احد مئل اصعرنما )ر : نال ؟ القيراطان وما : لْ[)نيل 



ضالإماء س سر  ٢٣٢

.احد( مثل ت نال ؟ القماط وما أ نريره أبا يا ت ئلت ت ، ١ ل٦ا)دال 
صاحبتث—اب طالع ن؛ئ عنبن عندش عند ماعدا كا0 أثن : وئاص أبي بن ّعد وض —  ٩٤٩

من)) ; يمول اش. رسول سمع انت ؟ ئرئرْ ابو بموو ما سع الأ أ عمر بن عيدالله يا ت ممال النثهثورة، 
أحد،مثل براط كل أم ثن يراطان له كال تذئن ؤ بنها ئم فها، وصلى محتها، ثن جنارة خ *٧ 
ضعانثث'بم1مزا آلي محابا عنن ابن ٠؛^ «، ]١[ أحد ثثل الأجر ثن له كاف رجع تم فها، صلى وش 
حتىيده مي بملبها الننحد حصباء من مصة عم واخد؛بن مالت، ٠^١ ب؛ءبتْ يرجع تم نريره، أ؛ي يول 

يدهني كان الدي بالحصى عنن ابن ضن'ب' ^^٥، ابو صدق، ; عاتشة مالت ; ممال الرمول، إليه رجع 
.^٠ ٥٥٢راريط ني زئ كد : دال تإ ١لأرض، 

.ئننن:أتيمحا1ُومح[لاا]ثثال 
صزش » ت نال ءقق الله رمول أن ت — وّئم فه الله صلى الله، رّرل مولى — وبان وش — ٩ ٠ ٠ 
.(( ]١[ احد مثل اأق؛ناط ، ظن؛٠^١^ ذقها، سهد ثإن ملئ جنارة، على 

•((( احد ثئل » •' سال البراط، ض ققل النبإ لاا)سءل 
فه،ذقغوا ماثه فه صلى ض )تاب — ١ ٨ 

كلهمثائه ظئون اكلمئن ثن أمة فه ئصلي مت من م١ )) :ُال . ١^ عن •ءاJشه، ض — ٩ ٥ ١ 
,نبه(( شفعوا إلا لن يشفعون 

ؤة.الثم ض نالل؛،، بن أُس به حدش • مم١ل ال>بحاب، بن شعب به محيت ت ا ١ نال 
فه(ذفغوا أزبنون فه صلى ض )ناب — ١ ٩ 

لناجت،ع مآ ائظت أ كنثب يا ; _l3 بعسمان، او بقديد، لن ١^ مات أثن ; عباس بن همداش ض —  ٩٥٢
تُال ثنم، ؛ نال ؟ أربعون نم ؛ مول ت س١ل إأحمدئ، ثن، ا-تمعوا نذ راس إإذا ت نال إناس، اس 

رجلااربعون جّارته على نيموم يموت، مسلم رجل نائ )) ت يمول فهق الله رمول سمنت نام أخرجوه، 
فاقن ثنيي إلأ نئا بالله يشركوذ لأ 

•)ا(اكادلمامحازم 
طعان ملام؛ن م النائل، )٢( 



٢٣٣ايالز -فثاب ١١

:عنت  Jli. (( وجنذ و-متا وجمن الله نمأ ثماو -٣؛؛، عثها ثأثنيإ بحنارة، ومت «، وجي، وجمت 
أتنمأثبحنازة، زمت ((، وجمت وجمتن وجمتأ » ت مملت، ختن، علتها نأنمأ بحنازة، مت ا وامي أبي للي ندى 

فزين >ا، م أمحلم نذ : S ش زنوذ ^ ؟ زس« زنت زس محاشئ،ثقاك:„ 
ئزألالأزض، ني ط ^١؛ أقز ١^، ني ذيذن؛ش م اثات، لة زس ^؛١، م امحأ زش الظ، 
•الأزض« نج، الي ئهداء 

ثئث(ومتثزاع مثرم لي جاء ما )تاب — ٢ ١ 
;او ثازة، بحنعلنه ت حماش. زموو أن ت يحدث كان انه : ربمي ن قاده أبي ض — -  ٩٥٤

المرمناكو )ر ; ذو\إل' ؟ منه والمستراح النترح، ما ا الله نمحوو يا ت ثاثوا ((، منه ومثزاح متريح، )) 
.(( و١لJواب والئحت، و١لملأذ، ١لماذ، منه ستريح الماجر والنتد ]١[ الدتا ئمحنب مذ سمبح 

الله«(.زحنه إلى وئصبها الدتا، أدى من يتتر!ح » [) ١ ل 

ماتالذي التوم *ي الحثشة صاحب النجاشئ ائه. نمحوو لنا ثعى ت نال انه هريزه، أبي عذ —  ٩٠٥
.(( ٣[ — ]١ لأخيكم ا-تتئفتوا » •' ب، 

•الخلي[ إلى بهز ]ذزج أ ١ ل 
•بهءا نصم ]٢[ 
•ثك؛؛راتا أربع علئه دؤر زنصلى، ]٣[ 

وا،نقرمحمات، نل- [ ١ ل لكم احا إن » • الله. رمول نال ت نال عتدالله، بن جابر م، )و( ~~  ٩٥٦
٠؛ ٢١صفين فصفثا فقمنا، ت قال ٠ (( عليه ثصلوا 
.[ (( أصحنة صالح قه عد []>) ١١

.لآ[لفةنظهأتنا[
وضلو\نقوءوا، مات، ند ]١[  'صأخا إن )) : اإأه زصول نال ت نال حصتن، بن ءنن١ن وعذ —  ٩٠٧

ظه„_تنياص_.
•((( اخاكم ه لاا)رر 



سإءالإطء سبي سر  ٢٣٤

المر(غلى الصلاة )تاب —  ٢٣
يئكن]٢[، ذس ما بند ]١[ مر على صلى ؛ الله. رموو أن ؛ المحي عن احاني، م، ب  ٩٥٨

.أر؛ما عث 
 ilJ' : ثاس.:ئ ص ١ : ُاو ؟ ;^١ خدثك نذ : لثيُ نقك

ل١البمأ•
.حك[ وصموا عث، اآ[لنصلى 

•ثم على صلى امحي. أن ت اس وعذ — ٩ ٥ ٩ 
الله.،رّثوو سدغ١ — ذ١با او — السحذ ثفإ كائن، سود١ء اننأة ان ; ذنضْ أبي وعن —  ٩٦٠

أوأ٠^٠،، ١٥أمن صعروا نكي' ;  Jli((، ؟ آدنموتي كثم أثلا )) ت ناو مات، ت ^١ ١٥٠عنه، ؛و عنها، و نسأ 
وإنا، اهلهعلى ظننه مملوءة المور ذذْ إن )) ت ثاو ثم عليها، نصلى ندلوْ، ((، نبره على دلوني ر) ت نماو 

•(( عليهم ^٨؛^ لهم بمورهما — وجل عر — الله 
ازة^^^واأةنا،زبمونفلىجثناو:كان --زصمدمحبيأبيوى،  ٩٦١

.ي^كتن١ الله. رّثرو كان ؛ ثماو منألته، خمسنا، 

يكذلم ثان الحنارة، أحدكم رأى إذا ص*اُإ،َُناو ريعه، بن عامر ض عنن، ابن عن —  ٩٦٢
.(( وأحلمه أف مل مجن ثوصع آو ثحلمة، حتى أ ١ ] نثمم ، ١٣ماشي١ 

•لاال))ح؛ز،يراما«[ 
نلأيعها، نس ثقوموا، الائتازْ، رأبمم إدا )) : ناو الله. رّثوو أن ت المحدري منثيد أبي وض —  ٩٦٣

تشذثى;وضغ„.
؛l^i  ;1]١[، معه وسا الله. رصوو لها نمام جنازة، مرت ت ناو عثدالله، بن جابر وعن —  ٩٦٤

.(( ثمومواالءنازْ، زأينر ناذا نزغ، ١^٠^ ؛ن )) : _lJ يهوديه، إثها ا الله رّثوو 

جنارْ،نست؛٠^١ بالمادسية، ك١ئ١ حيف بل وسهل سعد، بل ننس أف ت ليثي أس ابن عن )و( —  ٥٩٦
ةإث: ل نقينمام، ، [ ١ ر جنانه به ^٠-^، الله. رّثوو إن ت نمالأ الأرض، أهمل مذ إثها ت لهما نقيل نماما، 

.(( ! ثفساأليست رر ت _lJ يهودي، 



٢٣٠الجيايز اأ_ثط،بم 

.جنارة( فثا دك' الله.، رسول نع ١[)'محا ل

وابيحدث لما الحناوة رصع أن انتظت ت ثملت يهيعلذ، ما ; لي سال الحنازْ، ئوصع أن يقظر جلس رثي 
رسولثام ت ]١[ ثال أثه طالب أبي بن عبي ض حيض، الحكم ن منوي تإن ت ئانع ثمال الخيري، سعيد 

ثني.مإ الله.، 
•التاما لا[لنجاشاذ؛ 

.— ااأءثازة ني يعني — ثمنينا وثني، ثممنا، ثام، الله. رسول رابنا ت ثال علي، وعن —  ٩٦٧
الصلاة(في شئت ١^ )ياب — ٢٦

يمول؛ونو ذعاله، س ثحمظت جناوة، فى الله. رسول صلى ؛ )ثال( نابي، بن عوف ض ~  ٩٦٨
واث__ند،^١٥^، يالناء، واعسله مدحله، ووسع ئزله، وأكرم عنه، واعفَت وعافه، وارحمه، له، اعم للهم ا» 

أهله،من ح؟ وأهلا دره، من خق؟ ذات١ وأبدله الدثس، من الأتص الثوب كنا الخطايا من وئمه 
ثننتتمحي : ثال ((، ١^ عداب مذ — أو — ١^ عياب مذ وأعذه واذخ1ة؛j^، زوجه، س حيرا وزوجا 

ألأكونمحذِالذاكلا[.
.١^[ دلك ض S الله ننول ل١اللدغاء 

غالنه(يالصلأة المثت ْى الإمام موم ايذ رثاب — ٢ ٧ 
^؛:١،ض. ننول زج 'فدى ئدب:ثذ سنزة ؛IJ :؛١^ يدس:ن;نثدة، غذ -  ٩٦٩

الله.رمحول وراء صلت رثي ثم، أس نم رجالا غهّا أن إلا اكول س بضني ثنا عئه، أحمظ ثكنتث 
ونطها.الصلاة في اش. زسول غلئها ثمام نماصها، في مات ]١[ مزأه اض 

•كنب( لل[)ضأم 
اصرف، ١٥البمارة؛على ١ل٠مLلي وكرب )تاب —  ٢٨

ثنملهعري، بفزس ي ُم الدحداح ابن ض الله. نمول صلى ت ثال نمنه، بن جابر غذ —  ٩٧٠
مأ.البإن : افوم مذ زجل نمال : ثال ]١[، حلمه ننى ئمحنه ولص به، يوص ثحنل ثزمه، زجل، 

.(( الدحداح لأبي ٢ ١ قتة ثال أو — الدحداح لابن المحة في مدلي — أو — منلق عدقا مذ ))كم ثال• 

.الحديث هذا إسناد رجال احد ؛ الححاج ابن م ( ١ إ 





٢٣٧الخام -محاب ١١

[!٢١٠؛إي' علم لا ما يمبوا أن إلى اقاس أمرغ ما ت ممالت عانته، دللذ ملغ أ المسحد بها يدخل 
ج—وفيي إلا ]٣[ بجصاء بن مهثل على الله. رسول صلى وما ؟ النسحد يخار؛»ي بمر أن علقا عابوا 

٠النسحد 

.عليه( فتصلئ اأس1حد، م وئاص ابي بن معد بحنانة يم أن أمرت عالثه لا[)ان 
]آ[بمنيتامص.

•وأثمر( سهثل، المسحد ني بئصاء اتي على الله. رسول صلى لمذ ل'ا[)والل؛ 
لأنلها(والدعاء اثمور دخول عئذ بمال ما )ثاب —  ٣٠

مذJ>-؛ ه ط نم١^'صبمyلجب ٌ ف* محا غانشة، -ض  ٩٧٩
إنا وإيموجلون، غدا وعدون، ما و١تاكز مؤمنين، ثوم داز علتكم الثلأم رر ت مقول البجع، إلى اللتل آخر 
.\ذإووو(( بمبع لأهل اغمت ١^^ لاحمون، بئز اللت ثاء 

؟امي وض عني، أحدثكز ألأ : يوما نال انه الخللب، بن م،ممه ذ مس بن محئد وعن —  ٩٨٠
:اوصننولاش.؟نلثئي، أخدمحز ألأ : غاثشة ع : ض ذلدتث، م اثن ثريد أثن : ، نال١١
نمنه،نخنخ رذ١،، نوضع ض، عتدي ؛-;١ S ١^،؛ ^؛0 ي ليي كاث للما : نالذ : نال :ز، 

نأخذوندت، ند أن ظن رقنا إلأ يلث نلز ناصطعخ، فراسه، على إواو؛ طرنا وثنط رجلن، مثل نوصنهما 
واختن_نت،رأسي، ني درعي نحنلت رويدا، أجانئ يم نحرج، الناب، ونثح رويدا، واقنل رويدا، رداءه 

زئمزات، ئلاث يديه رثع ئإ القتام، نأطال نمام، البقيع، جاء حتى إنه على ائطلمت ئإ إراري ومتنتت 
تذ؛،لأننندحك، ننتقئن، نأنفزت، نأجفتن، نهرول، إأ'مغتت، نأّترغ، نالحرنتت، ،، الم؛-

)): ال نتندي، لأ : ثك : نالت ((، ؟ رابته حذتا عالس! يا لك ما )) : نمال ندخل، اصثطحت، أن 
نأت)) ; نال إأخ؛تون، وامجي، ات بأبي أ الله رسول ثا يلتث ثالذ؛ ((، الحبئر اللطبم ليخرُي او لتخبريي، 

يحيمأن أظننت )) ; نال ئز أوجعتني، لهدة محتدري ني نلهدتي أ مز ت ثنتا ((، ؟ أماثي رأيت ١كي السواد 
رأيت،حين أُاإم، مزيل نإن " ' نال ُةلم، اللث، ينلنه الناس محم مهنا ت نالت، ((، ؟ ورسولن علتك، اللئ 

ندأن وظننت، ثتابك، وصنعت ونذ علتك، يدحل يكن ولز منك نأحفثئ نأجثئ، مثلي، نأحماه ناداني، 
تعفننت١^؛؛،، أهل ُأإي ان يأمرل- ربلذ إن • نمال ثستوحشي، ان وحشين، اوتظك، أن نكرهته رنين، 

النؤُنان،مجن الديار أهل على الثلأم ; قولي )) • نال ؟ الله رسول يا لهز أقول كتم نلت؛ نالت؛ • (( لهز 

•الطلّ، رن كمر رن مداس م النائل )١( 



سلءالإطء معيي ممر  ٢٣٨

.(( للاحمون بكم اللت ثاء إن وإثا والنستامتن، *ئا، النسممدبم اللت ويرحم واشتبس، 
؛بموو ثاتلهم، ثكان اإنمابر، إز جوا تم إذا يئنهم ائه. رسوو كان ؛ ناو بريده، ض )و( —  ٩٨١

ف،^ ٧١ jLi_ ض ض ؛ن _ ه ز\كبن'، اأنؤ.نين، س ]١[ ١^^ أض فم ص „ 
•العان؛ه(( ومحم 

•الديار«( أهل ظى السلام )ر ]١[) 
يمة>خمذظز؛مك(افذص ا"ا-)؛اب 

رشاتأئ : قال >لت، نذ ُ؛مح قش. »هممح، اي وان : ص ئن:نئ، -_؛_  ٩٨٢
لإله—ائ—يكرالمحير، ثزوروا ِلي، ،ذق أردر أل نج، واتأذقت ]١[، لي ئودف قم لها، أّثئفن أن ني 

».

ضوئهثكم نروروها، المحور، زيارة ض ئهثكم الله رسول نال ت ناو تريذْ، )وأعن —  ٩٨٣
الأحقيةفي ناشربوا ]١[، ّناء م إلا امحيذ عن ويهقكم لكم، بدا ما نأمسكوا نوى؛^١-؛،، الأصاحي لحوم 
,(( شء'\ثشنُبوا ولا كلها، 

•( الأذم« ظروب م الأشربة ض هم كنت » ]١[> 
ثننه(القاتل على اكثلأة رك )ثاب —  ١٠٧

•عليه يصل نلم بنشافص نمنه نتل رجل النمحإ. أتي؛ : نال ٣^٥، شر جابر عن — ٩ ٨ ٤ 



>مم>خض ش بنم 
الوكاةلإا_كثاب 

٣[]٢، أزنق حننة دون بنا فين )) : ]١[ ثاو اهمأ. عن اثخدوي، نعيد أبي عن —  ٩٨٥
.(( صدثة ازاق خمس دون نما ولا صذثة، ذود خمس دون نما ولا صدفة، 

.نشص[ ق \واS ل١الزأشان 
لأا)أوناق،(.

•أ حب« زلا ثغر، س ]٣[])) 
الزرقس ازاق حنى دون ينا ليس » ت ثاو انن اش. رّرو عى عبدالله، بن جابر عى )ز( —  ٩٨٦

.٠( صدثة اقنر ثى أزٌق خننة دون ينا زين صدثة، الإبل س دزث حنن دون بنا زيل صدقة، 
اإم؛تر(نصم أو اأاو؛تن به ٠^١ )ناب — .  ١

زيناالنشور، زالعيم الأنهار، نمت بنا )) ت ثال اي. نمع انه ت ش عند بن جابر عن  ٩٨٧
.(( المشر نصف بالثاننة سقي 

وقزمه(هميه في الننلم على ركاة لأ : )ناب — ٢ 
ضثر >'<ظغ ; زص }ص ؤو، ١؛؛؟؛ ض : ص  jliملآ_ م ص -  ٩٨٨

.(( صدنة ثرّته لا[،ولأ عبده ني النئلم 
.( (( الفطر صدثة إلأ صدثة انمي في لإل )) ]١[) 

وشها(الركاة ش:،( في )ناب — ٣ 
بلزحالد جميل، ابن تع ت ثميل الصدقة، على عنز قق الله رسول بعث، ت ثاو نرئره، أبي عن —  ٩٨٩

اطه،إآقاْ إميرا، كان أيه إلأ جميل ابن ينقم ما الله رحول ممال الله.، رحول عم زامحاس الزلبد، 
ز«ظإهاغلمأ، ثهن الثاس زأثا الJه، نسل في زأ•ءتاذه أذناعه، احبن ثد ا ^١^١ طنوو ؛ثمخأ ۶^، زأم، 

.(( أيه صنو الزجل عم ان ثعزت اما إ عنز يا ت ثال ثم معها، 
والشم(؛^ ١١مذ على المهلر زكاة )ثاب — ٤ 

منصاء١ ]١[ اثاس على زمصان من المز ركام نرصن الله.•' رمرل ان ت عنر ابن عن —  ٠٩٩

اياتد.م )١( 

•حرب ابن م )٢( 

٢٣٩



سلمالإطء سيي يهسر  ٢٤•

.]٣[ انملمس من ]٢[ أوأش يكر، همد، أو حن، م على شص، س صاعا أو ثغر، 
•كلمذ( اس 

•نممأر' ل'آالصض، 
•ئآ مى صاع نضم به اقاس ثعدل ت رئاو ]٣[ 

كلض القز زكاة S اش نحول بما كان محرخ!ئ -كا : تال الخيري، نثيد أبي ص )ز( -  ١٩٩
أوثمر، من صاعا أو قمر، س صاعا ١^ انط، س صاعا أو طعام، مى صاعا مملوك، أو حر، وكتم، صيم' 
مفكن؛ ^؛١، أز خائا، ش^ن أبي ثذ ي ه ب ش ي زل ثز ]١[، زبيب مل نائا 

ءأحدسر، من صاعا مدل الشام ن.تناء مذ ندين أن أزى ؛ني : يآل أن الناس به كل؛ فيما ثكاذ المتر، على 
.عشتأ;دا ]٣[ ا>ئئ كئتث كن! أ>:ئئ أزل ثلأ ك فائا ءاورسيد: ]٢[، اثا-ن 

.والقمر( ^١^، الأقط، ت أصتاف ئلائة )من ر١[ 
.:[ وiال لآ[]أنكنذولأري، 

..[ ١^ رسول عهد ]في ]٣[ 
اكئلاه(مل المز ركاة يإحراج الأمر )ناب — ٥ 

اقاص>وج مل وى أنْ اك> زكاة با>اج ر : S ذ ننول أة : ص ثن اش ب غذ -  ٩٩٢
.ألىالئلأة

الزكاة(مانع إثم )نآب — ٦ 
يوديلا ]١[ قصة ولا يهب، صاحب مذ ما )) : الله. رسول فال ت )فال( هريره، )أي( عذ —  ٩٩٣

جنبه،بها فيكوى جهم، ثار في عليها فاحمي ثار، من صمائح له صفحت القيامة يوم كان إذا إلا حقها ُئها 
الم-ادبئذ يقصى محي سة أك حنى مملاره كان خ؛ في له اعيJت ردت كأن١ ]٢[ وظهتْ وجبتنه، 

الإبل صاحب ولا )) ت فال ؟ فالإبل أ الله رسوو يا ت قيل ((، النار إلى وإثا المقة، إلى إئا مجيلة فيرى ]٣[، 
كانما اوم ز°ز بماع لها بطح القيامة يوم كان إدا إلا وربها يوم حثها حقها وس ل؛أ، حقها ثلمها يودي 

في]٦[ علته'ا■ماها رد اولأذ١ علته م "؛^١ ]يا ومضه ياحم١ب١، ئطوه واحدا فصيلأ ثلمها يفقد لا 
((،ار النإلى وإما الجنة، إلى إما محتبيله فيرى ، ]٧[ العباد بين يقضى محي منة أك خمسين مجقا1اره كان يوم 
يومك١ن إدا إلا حئها ُئها يودي لا غنم ولأ بمر، صنا-ح-_، ولأ رر : قال ؟ والعنم فالمن، إ اإله رسول يا ت قيل 

ا،بقرونهثنهلغه عقباء ولا جiحاء، ولا عممتاء، فيها ليس سيئا منها يفقد لا يرفر بماغ لها بطح القيامة 



٢٤١آ1_سال)غائ 

خى]٩[ ّتة أك حنسئ ثJاته لكن ي في ]٨[ ظه ت،؟ اولاها ظه م  ills'.أظلافها وثطؤْ 
١]او ي؟ يالمحئو ا اش رموو يا : قيل اثار«، إلى وإما القة، إلى إما سبيله ضى امحاب، ص بمص  ٠]:

رياء،ربطها نرجل ورر، له م التي ثأئا أجر، رجل لِوهئ -بر، رجل لِوهكأ ورر، لرجل م ت ثلائه لمحل ا» 
لمئم الله، -بل ني ربطها رجل سم، لة هي التي وأثا وزر، له نهي ١[، ]١ الأحلام م على ديراء ينخرا، 

اللسبيل ربطها؛ي نرجل أجر، له هي التي وأما ١[، ]٢ ستر له نهين رئابها، ولا ظهورها، ني الله حى يس 
صنا غدذ لن كب ؛لا شيًء مذ >زضة أز الننج، ذللق مذ أكك ^١ زززضة نزء، في وج لأنل 

اللهكثب إلا سرنص او سزفا، ناسئ ^^١، فلإ ولا ^،، llll■^(^١١^١ اروانها، عدد له وكتب حسنات، 
؛لايمنهاأن د يريولا ث، نمرت يهر، على صاحبها بها مر ولا حسنات، وأرواثها آثارها، عدد له 

قئءالحنر في علذ ما )ر : ثال ؟ هالحنت آ اللث ننول يا : قيل ((، حسنات ثرت •؛I عدد له الله كتب 
:]الزلزلة ك يره ثرا ذرة متمالنن بمنل ومن يره، حيرا درة متماو يعمل نمذ ؤ ت الجامنه ١^١^٠ الأيه هذه ؛لا 
 ،٨[ ٧.

•( كم« صاحب مذ ما ر) ]١[) 
•( « وظهره وجبهته، جباه » ]٢[) 
•عباده((( بئنن الله يخكم قى » ]٣[) 

.(((]لا)))لآُيقمركاثها
•لها)>رستنعءه(<( 

•اولأها«( عليه ردت اخزاها علته مصي كلنا )) ]٦[) 
•( عباده« محذ الله حمحز ظى )ر ]٧[) 
•( اولاها« علته ردت ا■ماها علته مصي كأنا » ]٨[) 

•محماثعدثف((ا لا،ا]»
•[ المنامة(( يوم إلى الحتز — نواصيها في ننمود الختل ناو: أو — نواصيها في الختل » ] ١[ • ] 
•((( وبدحاوبطنا، أسنا، [))) ١١]
فيوُظونها ظهورها، ص ينمتى ولا وئجئلأ، ثكثما، يخدها نالزجل ستر، له هين الدي وأما [))) ١٢]

.ننرذا،تثرذا«( 
احبصنمذ ما )) ت يمول الله. رسول سمعت : )نال( الأئمناري، الله عند بن جاض )وعذ( — ٩ ٩ ٤ 

بموائمه_ا،عنته سمتن ننقر بماِع ١^١ وسد قط، كامن ما الكز القنامة يوم جاءت إلا حمها معل؛؛^١ لا إبل 



سلءالإطء سبع مصر  ٢٤٢

رئريم—اِع لها وئعد كائت، ما او الق؛امة ^؛٢ جاءت إلا حمها فيها يمعل لا يمر صاحب ولا وأحفافها، 
كان،ما أكم المنامة يوم جاءت إلا حقها فيها يمعل لا عثم صاحب ولا بموائمها، وثطوه بقرونها، ثنطعحه 

احبصولا ]١[، ثرممها منكسم ولا جماء، فيها ليس بأظلافها وثطؤْ يمرونها، نطحه زغ يماِع لها وسد 
تثنائيه منه، م اتاه نإذا داْ، يانحا ]٢[، ينعه ائرغ شعاعا القيامة يوم كنره جاء إلا حقه فيه يمعل لا كنز 
ذضبنئصنها فيه، في يده صللذ منه بد لا أن نأى ^^١ غنإ، عنه نأو\ ]٣[، ثتآثه ^، ٠٧١كتزلأ حد 

•المخل« 
علىا وحثهومتيحتها، دلوها، وإعارْ نحالها، ))إطن١ؤ، ت ثال ؟ حمها وما الله! رسول يا • رقثا [ ١ل 

•الله«[ س؛يل في عليها وحمل الماء، 
•[ يهب« حئما » ] ]٢[ 
•[ (( يه ثبمل كئت الذي ل)) ]٣[ 

١^٠١؛(إرضاء )ثاب — ٧ 
مىئاسا إن ت ^١ ١٥٥. ؛ ٧١رسول إلى اإ)رو'ب من ثاس جاء ت ئال الله، عبد بن جرير ■ص —  ٩٩٠

٢٠( ]١؛ مصدقيكم ارصوا رر ٠ هق الاه رسول فقال ٠ قال فيفللموتا، يأيوتا، 
•راض، عم وهو إلا الله. رنول س هدا سمت منذ مصدئ عني صدر مآ : جريت iال 

.( „ زض طز وؤ غثكإ، محيت _، ٣ إذا ,>]١[) 
الركاْ(يودي لا من عمونة ئئليظ ، )^١٠٠— ٨ 

ملررنقال:زآني فلثا امحة، ظل في خالمذ ونو S، امحيّ إلى انئ : قال م، _ضأبي  ٩٩٦
فدالثإ الله رسول يا ت ثمنتا فنتث، أن أثمان ث1لم جلت، حتى ثحت، ; قال ((، الكمة ورن، الأحترون، 

ومييديه، ص س — ونكدا وهكدا، ^؛١، ث١ل نن إلا أزالأ الأ'ةتول ٥^ )) : iال ؟ ^ ش وأئي، أبى 
زكاتهايودي لا غنم ولا يمر، ولا إبل، صاحب س ما ؛ ]١[ هم ما وقليل — بناب وص نيم' وص خلي، 

ءادتاخن١ها ثمين كلنا بأظلافها، وثطوه بقرونها، ثنطحه واسسه، كات •^١ ؛ ١٠٧٥^الق؛امة يوم جاءت إلا 
•(( الناس ص بمصي -قى عليه؛ولأنا 

.[ (( يموت رجل الأرض على ما أ إبمْ ثبي والبي » ]١[] 
وعنديئالته، علذ نأتي دنبا احدا لي أن يثرني ما » : قال اي. أن ت هريرة أبي ض )و( —  ٩٩٧

.« ضً ندثن أتثJئ دث١ت ولأ ثات دظ 





سلءالإطء طيي  ٢٤٤

0 ص ض )ي■ _ ١ .  ^-ybi غم(صظ
وجلجاء إي ئريش س نلأ بها حلمة في أنا نثا الندثه ندت : ناو نتس، س الأحنف ض — ٩ ٩ ٩ 

ارثفي علته يحمى بنصتفّا اثكانزين بشر ; نم1ل فتهز، سام ١^■^؛، احش الحسد اخش اقاب أخش 
يحرجحتى كتب ئئض على ويوصع كتب، سض س يحرج حتى أجدهم نم؛ي حلنة على ثوصع جهنم، 

:او ن. فنقازحع؛لته مئهز أحدا رأيتث نما رءو-ثهز، الموم نوصع ت نال • ]١[ بمرلرل نميته حلنة ثى 
هؤلاءإن ت قال لهم. نلت ما كرهوا إلأ هؤلاء رأيت ما ت نمنت ]٢[، ّنارية إلى جلس حى واسته نأدبر، 

الريش فس لذ ولإخوتللي، ما ت يلت ; نال أ تجا يعقلون لا الدتا يحمنون هولأء ئإ ((، دئانم ؛لأنه 
ذ،أنمق لحقي دين ص أمحز زلأ ذتا، ص أ-ثمحز لأ أ زءلذ لأ : نال ؟ -نهز ويمت ئتريهز، 
'.mض 

■ج؛اههم( س يخرج P،أممائهم س وبكإ جنوبهم، س يخرج ظهورهم م لا[َ)بكي 
Yj ^(] ،ذت. أئو هدا ; ^^١ ؟ _؛ ض ; ثنت : نال . نمني نحى ^ : )صنت؛لته.

liLjjJ،دنن__ا كال نايا منونه، التزم فيه نان ، حده: ن١ل ؟ ١^١، هدا ن مول ما : ثنت ; زنال ]٣[ 
.ندقت[ 

يالحلق،ئفق I٠اأوثتشم الغممة على الخن )تاب — ١ ١ 
أبلأ آدم ابن يا ؛ — وثعالى ثارلأ — الله نال )) : نال اي. به يتلغ ت هنترْ أبي عن — ١ ٠ ٠ ٠ 

أممقئهق((.

•((]٣[ داقهار التل فيء يمصها لأ سثاء، ل؟[ ملأتم، الله يم؛ن » ت ]١[ ونال 
.ش.[سول زر ]١[ 

(((.لأأ)>)نلأل 
اء،النعلى وعزقه ت نال • بمب في ما يغص لم نإثه ؟ والأرض الثناء حلى مد أمي ما أرأيتم ل)) ]٣[ 

•ا (( وبخفص يرنع المص، الأحنء، وبجده 
،زإتمسصأزضءزءمآا_)تابستلمحطىانمال 

عناله،فى يئفئه دينان الزجل يتممه دينار أنفنل الله رنول نال ت نال ئوباف، عن — ١ ٠ ٠ ١ 



٢٤٥الزس آا_س 

.ش« نبيل في أتنخابه على يقمه ودياو الله، سبيل ني ذابمه على الأتن' يفته ودياو 
ص—عاوعناو على يقس رجل من أ-ءما أغظم رجل وأي ابو نال ئم . بالعياو وبدأ ثلابه؛ أبو ناو 
أنظممبم،بيمحز، 

نيأئفقثت وديار الله، سبيل ني أمقته ديار الله رسول نال ت نال هريره، أبي ض )و( — ١ ٠ ٠ ٢ 
.(( أهللذ على أمقته الدي أجرا اعظمها أهللذ، على أمقته وديار مسكئن، على به ثصدئت وديار رب، 

؛نمال ندخل، له، مان نهن جاءه إذ عمرو، ين عندالله مجع جلوسا كنا ت نال حتنة، عن )و( —  ١٠٠٣
أنإننا ش ننولاللهٌ>,كنى نال ذل ض، ، ^^J3: نآل . لأ : نآل ؟ نوهز ١;^ أطف 

؛(ulyliتمز أهله نز بالمس الممة في الابمذاء )باب — ١ ٣ 
لذدلملغ ر، ذبعى ٢[ ]١، له عندا عذرة بمي مذ رجل أغثى ت نال جابر، عذ — ١ ٠ ٠ ٤ 

بنم—نم ناسماه ((، ؟ مني يقري من رر : نمال لا، : نمال ((، ؟ •^؛٥ مال أللذ )) : نمال ش.، رسول 
نممدىينملث، ١^١ )): نال يإ إنه، ندننها ائه.، رسول بها نحاء درهم، ثمانمائة العدوى ع1داللمح 
قذن،وايك ذي عن نصل نإف ، Jjblyنلدي شئء، أهللذ عن نصل إإ0 نلاهللذ، قيْء، نصل نإف علتها، 

.يعقوب[ : له اُيمال ر١[ 
•امحا ابن أنار؛ أول؛ي عام نات طا ]خمثدأ ]٢[ 

ئحزغف(^١ ولو والوالدين والروع الآهرمح على والصدقة المممة قهنل )باب — ١ ٤ 
أموالهأحب وكان مالأ، بالمدية أُصاري اكتر طلحه أبو كان ; )نال( مالك، بن انس عذ  ١٠٠٥

ثب.ذةا نهء ص 3شنبت ;دءاَ، ننول ,؛?١^ آضد، قلة إمحه 
طلحه1بر نآم [ ٩٢: عمران رآل ه يحثون ُنا ممموا حتى ^ ٠١^^١ لن ؤ : ١^ هده رلئ ننئا : أنذ 

وإن]١[ ^ تعون مما ثنفقوا حتى ؛لبت نالوالن ؤ : كتابه في يقول الله إن ت ممال الله.، رسول إلى 
ضئ.حنث، ال1ه رسول يا نصنها ش، عند ودخرث رها، أرجو لله صدنة دِإُةاِ بثرحى، أَإي أنوم |حب 

قلذما نمت ق1 رابح، مال ذللذ رابح، مال ذللذ بح، )) : — وحلم عليه الله صلى — الله رنول نال 
]٢[.عنه زيي أناربه، في طلحه ابو نمنمها ((، الأمبأذ في سلها أف أرى وإُي فيها، 



سلءالإماء سيئ ،مسر  ٢٤٦

.مسمادا[
•كنب( بن واي ثابت، بن حسان ]'آ[)دحمحا؛ي 

لذذلائه.، وسوو وماز في وليدة أعممت : الحارث بت متنوثه عن )و( — ١ ٠ ٠ ٦ 
لأترك«.أظم فث1ل:„يأمحاأمانمكان M ض 

ص!تثد ;i محدفن : S اشِ ننوJ فاو : ]١[  Liliمداش، ا>أة : زتب ص )و( - ١ ٠ ٠ ٧ 
هالله رسول وإن اليد، ذات حفيفِ، رجل إيلذ : ممنت ء1داش، ٤^٠٠ مج،ت : ، j'،i. (( جوكن من ولو 
يلال مم; يالت غيركم، إلى وإلا عني، يحزى دللث كان ئان ثامتالن، ئاته، ^، JUaJLiأزنا مد 

.ا حاجتهحاجتي . ١^،< رسول ناب الأئصار من امن؛ْ نايا نائطشث، : ^، ١٥أئن. ائتيه بل ; ■ء؛دالوه 
اُت: ه لَا ممفب_لأل، عثث__ا نحنج فالت؛ . النهابة عثه المت مد اإ^ه. رسود : ذق' 

نيأق١م وض أزو١حهما، ض غ1يما ١^ أمحزئ : شص ب١ث١ب ا>أثن أن ف\زئ S، ط ننول 
;الله. رسول له ممال مناله، الله.، رسول على بلال مدجل ت مالت، ثحن. من دءص0 ولا ؟ ححورهن١ 

امنأْت ال ن((، ؟ الرياب، أي )ر ت . ١^،< رسول ممال وزين-،، الأمنار، مجن ازأ؛ ممال (( ؟ هنا مى )) 
.(( ^^ ۵١١وأجن ، ١^١٧أجن ، ))لهنا؛-^١٥: . ،< ٧١رسود ثه ممال عبمالأه، 

.ص M \شمأ يTني اكدَ، في لاألَفتث 
امى؟ نلنه ي أببني في أجن لي هل ! < ١٧١رحول يا : ملت : مالت نلنه،  ٢١عن )و( — ١ ٠ ٠ ٨ 
. ٠٠ض :ننميكتجآ>نك ^١^ نزئ، ^١ ؛^١ ^١، بمط ق، 

وهوثفثة، أهله على أمل إدا الن!ام ؛ن )) : مال ه ١^ عن انندري، منعود أبي عن )و( - ١٠٠٩
. ٠٠صدمه له كات ثحتنها 

أوراعية، وهى ]٢[، على مدمت، امى، إن ؛ اللهرسول يا • ملذ ت مالت ]١[، أنناء ص )و( —  ١٠١٠
. ٠٠ئعز رر ; مال ؟ أمأ٥٧^١ راهنة 

•كرا أبى ]١[]^، 
ندمتإ رحول؛لاه يا : مملذ .، < ١٧١رحول ماحممتط عاهدهز، إل مريش عهد في مشركه ]؟[)وهي 
محهم(َ•

،<^٧١النئت، غن ١لصدقة فواث< وصول رثاب — ١ ٥ 
وز'ووم__سنها، اقاتذ ١^ إل إ  ٥٧١رسول يا ت ممال اللي.، أثى رجلا أن •' عانتنه ص — ١ ٠ ١ ١ 



٢٤٧آا_غوا»مااوفائ 

.>رم<<.ئو:ص1>إنضما؟]ااونأمحا'انءمض، ثوص، 
.؟( عه انميى أن أجن لا[)ظي 

(\ذخم'وب ثن ثوع كو على نمغ الصدفة \أحز أن ت\ن ناب —) ١٦
.صدفة(( معروف كل )) : محتقم. قال ت فال حديفه، ص — ١ ٠ ١ ٢ 
أنل0:;اننوواشأف لايّ إالو١ S ١^ أًنخاب س وان1 أن : ذت أبي ض )ز( - ١ ٠ ١ ٣ 

لصأو ١) I فال . أموالهم بفضول ويتصدقون نصوم، نمنا ويصومون ئصلي، كما يصلون بالأجور؛ اللُور 
وكلصدفة، ثحميدة وكل صدفة، ونمير'6 وكل صدفة، سسحة بخل إن ؟ ئصدقون ما محم الله جعل فد 

.صدإةَ„ صدفة، نم ض ض صدفة، ^ ٣١و؛أم صدفة، لهله 
أكان->ونم في وصعها نو أرأبمم )ر ت ؛١^ ؟ أجر فيها ته وبكوف ذهوثه أحددا ايأتي إ ١^ رموئ يا ت إاُلوا 

.(( أجرا لن كان ١^٨٠^ في وصعها ؛^١ فكدللذ ؟ وزر فيها عاث؛ 
سمح،،عنى آدم بمي س إسان كل خلى إيه )) ت فاو . الله رسول إن ت عانقه عن )و( .— ١٠١٤

قطريعن جحرا وعزل الله، واستعفز الله، وسبح الله، وهلل الله، وحمد الله، كبر نس ممصل، وئلاثمانة 
القزتك غدذ نئكر ص لهى أز ]١[، ثئزوف زأمز اثاص، طريق ض :^1 أز شزكأ، أز اقاس؛ 

.(( اانار عن مسه زحزح وقد ثومثد، ]٢[ يمشي ريه الئلأُى، واكلأJمائة 
•«())أوأمزبنروف ]١[) 
•( « يمني ر) ]٢[) 

نقلمكل على ,) ;فال 0 اي عن -غيم، عن أبيه، عل ئزذة، أبي م؛ نعيد ض )ز( —  ١٠١٠
إنأرأيث فيل؛ ت فال . (( ويثصدئ منه، فتنفع بتانيه، يعتمل )) ت فال ؟ يحد لم إن أرأيت، ت نيل . صلتإة(( 

Jl؟ ننثطغ نز أزأنث؛ف : ة فيل : ذل ؛ المئ4وف،، ١^١^٠ ئ؛ ُيعين >) : فآل نثطغ؟ لإ   J : (أنتي٠
.٠( محندفه فإلها عن بمساث )) : فال . معل 'لإ أزأين؛ن : فال . (( الحتر أو بالمعروف، 

كلمحثدقه؛ عليه الناس ثل سلاني كل الله رسول فال ت )فال( هزئزه، )أي( وعن — ١ ٠ ١ ٦ 
لهع ثزفأو عليها، فتحمله دابته، في الرجل ويمح، ص-ذفة، الائش نص نعدل ت فال الشص. فيه ثهللع يوم 

عنالأدى وتمميط صأوإه، الصلأْ إلى سشلها حطرة وكل ءنا؛1إة، القه والكالنه : فال . هناJقةمتاعه علتها 
.هناتإة(( الطريق 



سلءالإطء سيع يمر  ٢٤٨

والننسك(النئغق في رناب — ١ ٧ 
ينزلان،ظك1ن إلا فيه او*ناذ يصبح يوم من ما رر : الله. رنوو ثاو ؛ ثاو مترْ، أبي عن — ١ ٠ ١ ٧ 
.(( ثلماممسكا أعط اللهم ت الأحر وبمول خلعا، منفقا اغط اللهم ت أحدهما نقوو 

^لا بي امغٍبِ )_ _  ١٨
الرحلثتوشلذ ثصدقوا، )ر ت يقول الله. رمول سمعت ؛ رثال( وهب، بن حارثة عذ —  ١٠١٨

مىيحد ثلأ بها، لي حاجه ثلأ الآن ثأما ثبثها، بالأمس بها ٢^١ لو ; َاغط؛ها ، ۶٠٧١ثقول بصدف، يمشي 

مذبالصدثة به الت-غل يطوف رنال ااناس عز ناس » : ثال 0 النبإ عن مومتى، وعذأ؛ي — ١ ٠ ١ "'''٩ 
الرحال،ثلة من به يلجئن اُنأة اربعون يتبعه الواحد ]١[ الرجل ويرى مثه، يأحذها أحدا يحد لا ئم اللهب، 

٠إ، الثاساء وكثرة 

•الرجل«(وثرى ل١[))) 
يمذويفالمال، ]١[ يكر حتى الساعة ثقوم لأ رر ت ثال الله. رمحول ان هريره أبي وعن — ١ ٠ ٢ ٠ 
•وأئهارا« مروجا اْلمب أرص ئنوذ ومحي منه، يملها أحدا يحد ثلأ ماله، بركاة ^^، ١١يخرج محي ]٢[ 

•[ (( فته لي أرب لا •' ثتقول الرحل، ألته ويدعى صدثة، منه بمله من المال رب نزن » ]٢[] 
،،١^٥٠٣من الأستطنان أقال كبدها أئلاذ الأزص ميء الله.:» رسول ثال ت ثال )وعنه(، - ١٠٢١

ءويحي رحمي، ثطت هدا في : نمول الماطع، ويحيء فك، هدا في ت نقول الخاتل، ثحيء والقصة، 
.(( تجامنه يأخذون ثلأ يدعوئه، ثإ يدي، قطعت ^!١ في ت فقول المثارز،، 

^^١(الطثب اإك٠ب محن اكئد3ة ثول )ثاب — ١ ٩ 
أحديصدى ما )) ; . اللٌ رسول ثال يقول؛ هريره، ابا نع انه • بمار بن ّ~اُ؛اّ عن ~~  ١٠٢٢

فيقربو ثمرة، كا'ث وإن بيمنه، الرحمن احدها إلأ ]٢[ الْلتب إلا الاه بمبل ولا طب، ]١[ من بصدثة 
•« ]٣[ ثصيله أو ثلوه، أحدكم ^^٠ كما الحبل من أغفم ئكون محي الرحمن كف 

•لا[ل»كنب«[
•[ حمها« في ثمنها لآ[ل)) 

.قوصه(([ر))أو ]٣[ 



٢٤٩ال)س آا_س 

طس——ا،إلا يقل لا طيب الله إن الناس ئها )ر ت الله. رمحوو عاو ؛ محال ميوْ، أبي وض — ١ ٠  ٢٣
بماإُي صالحا ^١^٠^١ الطسات من كلوا الرمحل ايها يا ؤ ؛ ثماو المرمحمح!، به امر بما الموميعآ أمر الله وإن 

،ززق__اكلم ت ات طسمن وا كلآمن—وا الدين ايها يا ؤ ت وعاو [، ٥١؛ زالمومتون ، عليم ثنملون 
ومطعمثا رب يا إ رب ^١ ١لثماء إلى يديه يمد اعتن امحعث الثمن يطتل الرجل يكر يم — ١[  ٧٢ت لاإبقرْ 
.(( — لدللث يمتحاب ثاني Jالحنام، وغدي حرام، ومثسه حرام، ومشربه حرام، 

\صس ض وي طتة، كلخة أو ممزة بمقق ض المثدذ على الخث )ناب - ٢ ٠ 
النار،مذ يقن أن اّثطاغ؛1خم' من )) : بمول . ١^ سمعت : دال حاتم، بن عدي عن — ١٠٢٤

•(( محمنل دننْ، بثي ولو 
ن:تئ:تن، محس ض ّثكلنن ^ أخ مذ م ;١ ر> : S س ننوJ ل ١i: ل ١i)زغئن(، ! ١٠٢٥

ينى؛ ٨٥يديه، يذ وبمظر مدم، ما إلا ينى ثي؛ منه أسأم وينظر قدم، ما إلا ينى ملأ منه، ابمذ محظر رجمان، 
.(( ]١ا ثمنْ بثي ولو النان، ثاثقوا وجهه، تك١ء النار إلا 

•ا طثبة(( بكلمة ولو » ل ا ١ ل 
:ال ف. النهار صxر غي الله. نّول عند كنا ت مال أمحه، عذ جرير، بن المنير عن رو( — ١ ٠ ٢ ٦ 
ُصت،من كلهم بل مصن، مذ عاُتهلم ]١[ السيوف مممثدي ائع؛اء، أو النمار، محثاني زاة حماْ ثوم إحاءه 
٣[']٢، ثصلى وأقام ثأدن، بلأ؛لأ، ثأمن حنج' ثم قدحل، ١^١٥^، مذ بهم نأى لما الله. رمول وجه قمعن 

آللهإن ؤ ت الأية آخر إلى ^ واحدة مس مذ حلمكم الدي ربكم اموا الثاس ايها يا ؤ •' ثمال ]٤[ حطب نم 
اش<لغدس ;١ شذ زئئظت اش رامموا اضر: في الم زالآَية لاكء:اا، i نم١ فكز كاف 

ثالمحي — سره صاع من' بتْ، ٥^١۶ مذ وبه، مجذ دتهمه، مذ دثاره، مذ زجل ثصدى [؛ ١٨
ا«.هبشقتننة

محيالناس سابع نم ت قال عحزت. قد بل عنها ثعجز كمه كادت بهرة الأJصار مذ زجل ثحاء ت قال 
ه0:قاورنووائ_، كان ثي S ١إله ننول وك رأت ثى زتاب فام، مذ كنتن نأت 

اج—ورهممذ يشذ أن غير مذ بمده بها عمل مى وأجر أجزها، ثله ]٥[، حسنه محنه الإّ-لأ؛م في ص ذ م» 
شذأف عئر مذ بنده مذ بها عمل مذ ووزر وذرها، عته كاف ]٦[ قه ثه الإسلام في س وش فيء، 

«•ثي؛ >محِ 
.حاجه[ أصابتهلم ثد ^١^ نوء ثزأى الصوزث، زا[رءتهلم 



سلءالإطء سيخ ءم> ٢ ٥ •

.لأ[لامح[
•صبترا[ ثترا صعد لّا[لدم 

•(([ ما؛؛ ني أئزو اللة ئإن مذ، اثا )) ت ئاو ئم علته، واقي الله، ز؛[لءحمد 
•ا « لْال))سلبمابمْ 

•ا بمْ(( بما ل))نعمل ]٦[ 
بملل(الثنحذو قميص عن واقهي بها، بممدئ الحنل؛أم؛ )ثاب — ٢ ١ 

عقيلو ابهصدق، ت ناو . ]١[ يحامل كثا : ناو . بالصدنة ١١٠٢٠١: قال مثعود، أبي عن — ١ ٠  ٢٧
نعلوما هذا، صدنة عن لعني الله إن ت اأتانفون نمال منه، أكم ء بذئ إئنان وجاء ت نال صاِع. ينصف 

إلا—ذوق ثح لا وال—ذيل العئدنات في النوميئذ من اإنطتع؛ن ثل٠رول الذين ؤ : ننزلت رياء، إلا الأتم هدا 
.[ ٧٩: التوبة ]، 

•ل١الءلىمحدرناأ
النيحة(هضل )ثاب — ٢ ٢ 

إنبص، ذمء-خ بص' ئندو ُاإٌ محت أهل يتح رجل ألا >) محلع؛،■—:— همترْ أش ض — ١ ٠ ٢ ٨ 
!خم-تص1„.

بصدنة،عدت منيحة منح س رر : زنال خصالا، ندكن ئهى، انه : اي. عن )وعنه(، — ١ ٠ ٢ ٩ 
•(( وغثونها صرحها، بصدنة، وراحتا 

واضدقئلينغليظ<لا[الشق، قل :„ نال S الثذ غن أبي ض - ١ ٠ ٣ ٠ 
اوم؛عتاعثه، يتصدى ان ]٣[ الشى اراد ^^١ راقهما، إلى مجنلذنئديهما ]٢[ — -؛ثنت١ن جمتان__او 

وممربناُ—ه، ئحن حتى منصعها حالمة كر وا■حذت عثه، نلهس يص ائ؛خ؛ل؛ن ازاد ^١^١ ]٤[، مرت 
ضمع.نلأ يوسعها نمال ]٥[، : مترْ ابو إمال ت نال . أترْ(( 

•( عليهما« رجش كفل ر) ل١[) 
•ا حديد(( من ]٢[])) 

.((( ال1تصديى أزاذ نإذا ر) ]٣[) 
•ا وثغموارة(( انامله، مشذ ئى )) ]٤[] 
•ُرّثعأ ولا يوّئعها، نلورايه جنبه، في ياصش يمول الله. رّول رأيت، ]نأيا ]٥[ 



٢٠١آا_سالزخاء 

أتلها،عتر يد في اكثد34 وصت وإن الئثمندق أجر محوت )ناب — ٢ ٤
بمدنه،ى؛مج بمندئة، النلذ لأثصدس ; )؛^3 ثاو ر) : ثاو اليأ. عن مترْ، أبي عن — ١ ٠  ٣١
زانت—آ،عنى ا اأحنذ نلق اللهم ؛ ناو ا وامحة على اللتله مندى ت يحدون ءأصأحوا رانية، يد *ي مصانها 

اللهمت نال غني! على متدق، ت يتحدثرن ناصحوا عيي، يد *ي ثوصنها يصدثته، نt؛مج بمندنت، لأمندنن 
:يح__دول ذأهن1حوا سارق، يد في نوصعيا يصدئه، يى؛مج بصدنة، لأثصدنن إ غم على الحند، للذ 

ام—ات له نحل نأتي، سارق، وض ءّي،، وعلى رانية، على الحنذ، للذ اللهم ت نمال إ سارق على مثدى 
ولنلالله، اعطاْ مئا فينفق يعتبر، العيي ولعل زناها، عن بها متعف؛ نلعلها الرانية، ائا . هبلت، نمد صدكلذ، 

•(( سرنته عن بها يستعمحِا السارق 
أوانمثربمإ بإذنه شدة همز روجها ين من ثمنيفت، إذا واأننأة الأس الخازن أجر )ناب — ٢ ٥ 

٠١)^
وربما— ينمي الذي الأس الننلم الحانق إن ر) : نال اي. عن موسى، أبي ض — ١ ٠  ٣٢

.(( \أذثص؛دس أحد به، له امن اJذي إلى نندننه منه، به ثه كاملأزرم نيعطيه به، ماأمر بعُإي • ~ نال 
نعي]١[ ا محيهطعام من الزأْ أممت إدا )ر : ائه. رنول نال : نالت، عانقه، عن )و( — ١ ٠  ٣٣
أجنثعضهم ينقص لا دللذ مئل وإلخ١زن كسب، بما اجرْ ولزوجها أممت،، بما أجرها لها كان ممسية 

ننضشقا«.
•((( زوجها طعام س ل١[))) 

مولأة(مال س امحد أنمى ما )تاب — ٢ ٦ 
مالمذ هندك' : الله. ر-تول ننأك طوك١، َى : نال »؛، j>JU>آبي منلى عنتر، عن — ١ ٠  ٣٤

. ٠٠نممان يثكنا والأجر نعم، )) ت نال ؟ ء بنم موالي 
بدللذنعلم ه، منإأط،نمته مج!كانى، إحاءني لحنا، اإدد أن مولاي أمنني : نآل )وعنه(، — ١ ٠  ٣٥
يغطمت ال نم((، ؟ صنبته لم )) : نمال ندعاه، له، دللذ ت ندكن الLJه.، زّنول نأثنتن _^؛_، مولاي، 
.(( سنكما الأحر رر ت نمال آمجنْ، ؛ ١١بعير طعاُي 
ولأبإدنه، إلأ هتاهد وبغلها المناْ تصم لأ الله رمول نال : )نال( هنينْ، أبي( )وعن — ١ ٠  ٣٦

.(( له اجرْ نمض نإن اُرْ، مر ُر، كسبه محن أممت، وما بإدنه، إلأ صاهل وهو محته، في ئأذن 
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الم(وأغناو اكثذهه جمع س )ثاب —  ٢٧
كقي ئودي اش سل م وزئن أش ض ٠> :قاو S اش زنوو :أن .ا_صممينة ٣٧

ذمالحهاد أهل س كان وس الصلاة، ثاب س دم الصلأة أنل من كان نمن حم، هذا أ عداش يا ]١[ 
ابثم ذم المثام أهل من كاف ومن الصدئة، ثاب من ذم الصدنة أهل من كان ومن الحهاد، ثاب من 

•(( التًيان 
أحديدعى نهل صرون؛، من الأبواب تك من يدعى أحد على ما الله! رمول ثا الصديق ثكر أبو محال 

•(( منهم ئكون أن رأوجو ثعم، » ت الله. رسول مال • ]٢[ ؟ كلها الأبواب ك تس 
•( ثإ« مل أي : ثاب خرنة كل الم خرنه ذعاْ » ]١[) 

.علته( ^ لأ ١^ ذللذ ش! نّثول ثا : ثكر أُبو لآا)سال 
^—ثكر ابو مال ((، ؟ صانما اليوم منكم أصبح من )) ت الاله. رسول مال •' مال )وءّن(، —  ١٠٣٨

.اانت — عنه ١^ رصي — بكر ابو مال ((، ؟ جنارة اليوم منكم ثبع نس )) ت مال . أئا ت — عنه الله رصي 
بمإ■عاذ نس :» نال . — عنه ١^ زثم — بجي 1بو ث١ل ((، ؟ م1كنا اثلأم بمز \>ذنز ص رر : 3ال 

ألأامرئ في اجتنس ما )) : الله. رسول مثال انا، ت — عنه الله رصي — بخّ ابو مال «' ؟ مريصا اليوم 
•الكث« ذخل 

الإخصاء(زكزاهة الإمماق في اس )ثاب —  ٢٨
:0 الل_ه ننول ي لمال : ]١[ عالت —، عنها ١^٠ نتم — بخت رُي بنت أنناء عن — ١ ٠  ٣٩

.(( ]٢[ علنك اش ثخهم تخصي، ولأ —، امحي أو انشم، أو — أنمي ١) 
جناحعلمأ مهل الرتئت، عئ أذخل ما إلأ ء قيأ لي فين ا الله م ثا : ممالذ النبيأ.، جاءت لا[لأدها 

.نمال[ ؟ علمأ يدخل مما أنصح ان 
•((( عليك اللت محوممأ رم، دلأ » ]٢[) 

لأخمار0إالقليل ثن ئتغغ ولأ ولوياثمليل، اكثدهة على الحذ )ناب — ٢ ٩ 
حارةثحق_نن لا إ ائنتلنات تناء نا )) ; نقول كان الله. رسول ان ت هريرْ أيي عن ^  ١٠٤٠

•ساة« مرسن دلو لحارتها، 
الهثدفة()حناء ههتل )ناب — ٣ ٠ 

امالإمه؛ إلأ ض لأ وم ظله في الله يظلهم نبمه » : مال 0 النبيأ عن هرضْ، أبي عذ — ١ ٠ ٤ ١ 
ه،عتاجت»ع__ا اثه في ثحابا ورجلان ]١[، النساب في مثس ملبه ورجل اللب، ئقأ؛ثثاد؛ وساب النادل، 



٢٠٣الوخاء قتايم —  ١٢

بصدئة،ئصدى ورجل الله، احاف إني •' ئمال وجمال، منصب، ذات ارأة دعته ورجل علته، ومرقا 
.(٠ عناه مماصت، خالتا، ائن يكن ورجل شماله، ئتفق ما يمنه ثقم لا حى 

•( (( آلته يثوذ محي ثئه خرج إذا بالنتحد مظذ ورجل » ]١[) 
الصحٍحصده الصدفة أفضل أن نيان )ناب — ٣ ١ 

،١ ] نخطز الصدقة أي ش! رحرل يا : قمال رجل، الله. رنول انتم، قال؛ نريره، أيي ض — ١ ٠ ٤ ٢ 
إداحتى تمنهل ولا ]٤[، الغنى وثامل السر، ثحش سممح صحيح وأن يصدقأ، أن » ؛ ]٣[ نمال ؟ ٢[ 

.(٠ لفلان ك١ل زقاتأ ألأ ^؛١، }كلأن ٢^١، لفلان ; ثنت ١^٢ شن 
.اا[لأ>>[

.أئْنل( الصدقة أي ]٢[) 
.,>أنابمص,,أ]٣[]) 

•لل[)))وثأنلالتماء«( 
هياJiذلى زأن اإس هي ^٠١ ٠١^ 3٠١أن ١^،، ا4 من خنت ^١ ١٠١^ أن تان )ناب -  ٣٢

الآخذْ(
واقنففالصدقه، يدكن ونو الضر، على وهو نال . الله رسول ان ت عمر بن الله همد ص — ١ ٠ ٤ ٣ 

.(( الئاتالأ والثماني المفمبم، النi؛ا واثاو الثماني، ١؟^ مجن خثر النل؛ا اتل )): ١لنثالة عن 
ألته،نئإ نأغطاني، ّتألته، ئإ ثاعط١ني، .، ١^ ّنالت : قال حرام، بن حكيم ض )ؤ؛؛( — ١ ٠ ٤ ٤ 

اان_نازاأحده ومجن نيه، لن بورلذ مس بطب أجده ننن' حلوه، حفنْ المال هدا إن )) ت نال ئم قاغطاني، 
•« ]٢[ الئملى اليد س حم امحا واليد ]١[، بجع ون؛لآ يأكل، كالدك، وكاف نيه، له تارلث لم مس 
.(([غنى ظئر ص الهئدقة ختن أو' أئصل؛كثدقة، )) ] [ ١ ] 

•ا ئنول« ص وابدأ » ] ]٢[ 
للذ،ختر اشتل ثتذل أن إيلذ أ أذم ابل يا رر ■' ه الله رسول نال ت نال امامه، ابي( )وض — ١ ٠ ٤ ٠ 

.(( الثماني ال؛د مجن ختن العنا واثد سول، ص وابدا »، كماذعلى ئلأم ولا للذ، ثر يمسكه وأن 
(٥٧ض م زى 

ك—انعمن نإن هممن، عهد يي كان حديا إلا وأحاديث إياكم، ؛ ]١[ )نال( معاونه، -عن -  ١٠٤٦
نيممهه حما به الله يرد س )) مول؛ وهو الله.، رسول نمغتت — وجل عر — الب نج، اقاس يخيغغ 



سلمالإطء يعيي همر  ٢٠٤

لهفتثارلث مس، طيب عذ أغلثث نمن ]٣[، خازن آثا إيما )) ت بموو ؤقق اش رّّوو ونمت ((، ]٢[ الدين 
.(( ]٤[ شح رَلأ يأكل، كالدي لكف نالت، مْ وسأغطثه به، 

•لا[لومبممحفا 
•أ القيامة« يوم آلي سئاوأنم على فارس الحي على بماتلوف النيئن من عصابه تزال ولا ١) ]٢[ل 

•ل'آأل)>وُينطياث«[ 
لهوانا ستا، مم لته متأ له نتحرج ثتعا، منكأز ١-^ يتألني لا ١ اش م ، النتألة ني ُنحموا لا )) ]٤[) 

.( (( أعطته فينا نه، مازلأ ك1رْ، 
غلته(قثمدئ له مطن ولا غتى بمبمذ لا الذي انمتك؛ن )ناب —  ٣٤

عنىيطوفا الذى الطواف ١^١ ال٠نكير؛ فين )) :  Jliالله. رسول أن ت ئريره أبي عن — ١ ٠ ٤ ٧ 
Jl؟ الل__ه رسوو يا المنك؛ن ننا : نالوا . (٠ واقننJان واقننْ، واللمنتان، اللمنه، مدْ الناس،   i ]١[;

.(( ]٢[ تجا الناّن ل سنأ ولا ءنه ثتصدى ثه يمطن ولا منيه، غنى يحد لا الذي )) 
٠ا (( المثعفدا \ذحين اثنا ز)ر ر١[ 

.[ ٢٧٣: <الاوقرةإلذاثا اثا-س َبتأُلونَ شقلم:)لآ الإوا؛ن رر ]٢[] 
لائاس(انمنألة كزاهة )ناد؛ن —  ٣٥

أنيبحثي الناس ينال الرجل يرال ما » ؛ الله. رسول نال ت )نال( عمر، بن عيدالله عن — ١ ٠  ٤٨
.(( لخم نزعه أَطهه في ولنز ]١[، المانة ؛ 'ف

َيتآله؛ل أنوي اقاس نال نن >, :S ش زنور  Jii: نآل )وإرث -  ١٠٠ ٤٩
.أزئر„ ٣، ^١، 

]١[،ظهره على مخلين أ-ندكز، ميز لأ0 )) : يمول الله. رسول نمنا : نال )وعنه(، — ١ ٠ ٥ ٠ 
منأنمل النتا اص نإن ذللذ، تعه أو ، رجلا؛^١٥ينأل أن من له تص الناص من به ويثعتئ به، نتهندى 

•(( سول بس وابدأ الستى، ال؛د 
•لا[ل))نييينه({[ 

هووأما 1لوأ، نحيجب هو أما الأمها؛ الحييما حدثني ت نال الخولانجأ، مثلم أبي ض )و( — ١ ٠ ْ ١ 
:نقال تلأ، أوْ _، أز ط، S [^ ١١ننول ء1د 'كا : ناJ الأشنص. ج نن مف1 : إاُين عئدي 



٢٥٥ال>فائ -س ١٢

ألارر ; ال ث ئم ! اللهومول يا بايمالث قد ؛ ٠^١ عهد؛تتنة، حديث وكنا ((، ؟ الله رمول تابمون ألا )) 
;ال ق((، ؟ ؛ ٧١رسول تابمون ألا )) قال؛ يم ا الله رمول يا ياثتالئ قد ت نمقا ((، ؟ الله رسول ئيابمون 
هتشركوا؛زلا ،؛ J٧١ثدو١ أن ض  ٠١: ^ ؟ تاينلث ضلأ} ! ١^ ننول 'يا ;اثتالأ قد : زقا اتدثا، فينقا 

.(( منثاالناس سألوا ولا ؛ — خفثة كلنه وأحر — وتبنوا المحنس، والمثلوات ثسا، 
.إياْ يناوله احدا سأل قنا ١•>؛،؛؛، ّنوط يشل اانمر ١رلثلثا بمص رأيت قلمي 

اثننأله(ل4 ئحل من )ن١ب —  ٣٦
ف؛ه__ا،أسأله .  ٠٧١رسول قأتت حماله، ثحملت ؛ قال الهلألمأ، محارق بن فيهنه ض — ١ ٠  ٠٢

لأحد؛لا ثحل لا النساك إن أ فيعنة يا )) ؛ قال لم ت قال • (( بها للذ قثأمر العئدقة، ثأتتنا حتى انم » ت قمال 
ا-كاحتجائحة أهنابمن ورجل ينسلذ، مم يصينها، حتى الن1أله له قحلن ^١له، ٠٥■لحمل رجل ' فم 

خىة، إاإأءنابمه ورجل عيش، س سدادا ت — قال أو — عيش س قوانا بمب حتى الننأله له قحلن 
منمام__ا يصيب حتى النس1أله له قحلت نآقة، يلائا أءنابت،، لمد : قومه من الححا دوتم، س ثلاثة بموم 

.(( نحتامحناحثها يأكلها نحتا أ فيمنة يا المسالة من صواس قنا عيش، ثن سدادا ت — قال او — عيش 
إام١ف(ولا منألة عتر من أغطيأ لمن الأخذ إباحة )ناب —  ٣٧

ال،ُط__اء،يعطبمي . ؛ ٧١رسول كان قد ت )قال( —، عنه الله رصي — الحطاب بن عنن عرْ — ١ ٠  ٥٣
:الله. ننول تمال مم، إلته أتمن أعط؛ ت نمك مالأ، مره أقطاني حتى مني، إلي؛ أتمر أقط؛ قأفول؛ 

.(( منلذ ئلمعه قلا لا وما قحذه، سائل ولأ مشرف، عم وات المال، هدا من جانلث وما ده، ح» 
__الحطاب بن ن عنيعطي كان . الل؛ رسول أن ت ابي؛ غن عيدالأ؛، س حالم وغذ — ١ ٠ ٥ ٤ 
حده،» : . ؛ ٧١رسول له قمال ثني، إليه أنثن الل؛ رسول يا أقطه ت عنر له محول النطاء، — عنه الله رضيأ 

ئينهلا قلأ وم—١ قحده، حائل ولأ مشرف، غير و١ت النال، ثذ،^"١ جاءلذ وما ب؛، مندى أو قثنوله، 
٠

h زلأ^١، غنزلأ'ينأرأخد١ ض ^ أخرذلك :ص  pcة ك  i'J \.س
٠٧١رصي — الحطاب بن عنت اّتننلني ت قال انه النالكإ، ]١[ ١لثاءدي ١بن عن )ز، — ١ ٠  ٠٥

زأجريا ممه عمك إننا : ممك بعنالة، لي أمن ؛لته زأدثها منها، زغتأ ئلثا المثدإة، غلى — عنه 
ليقمال قزللذ، نل ممنت قسلني، .، الل؛ ننول غهد غلى غمك قاي اقطت، ما حد : قمال الله، غلى 

.(( زثمندى قكل، ئمتأل، ان غم ثذ فقا اقط؛ب إذا » ت . ؛ ٧١رسول 



سلءالإطء سيي هصر  ٢٠٦

•الثندي( ش لاا)ض 
١^(غلى كزاهة س)ثاب  ٣٨

حبعلى ش1ب الئخ فلب )ر :  Jli— وسلم علته الله صلى اي، به يلغ — مترْ أبي ض — ١ ٠ ٠ ٦ 
مح:نبًمح]اا،زاكاو

•((( الحياة طول، )) ]١[) 
علىالح—زص ت افان منه وثشب آدم، اس, يهرم الله.:» وسوو قال : قال انس، وض — ١ ٠  ٥٧
•(( العم على والحرص المال، 

فالقا(لابمش والمح، آدم لأنن لوأن : )ناب —  ٣٩
لابمفى]٢[ مال مى واديان آدم لابن كاف لو » : ]١[ الله. رسول قال : قال انس، عن — ١ ٠  ٠٨

.(( ثاب من على ائئ وثوب ١^١>^،، إلا ]٣[ ادم ابن ف جن يملأ ولا Jاكا، واديا 
•يمولة[ كال سيأء أم ائزل أثيء أذرتم، ]؛٨؛ أ ١ل 

•( أحر« وام'يا له أن أحب دمب س واث » ]٢[) 
•ناه((( لتلا ولن ر) ]٣[) 
الأمواد ملء آدم لابن أن لو » ت يمول الله. رسول سمعت ت )قال( عباس، ابن عن )و( — ١ ٠  ٥٩
.(( ثاب من على ثوب الله و ١إتناب، إلأ آدم ابن ثمن يملأ ولا مثله، إليه يكون ان لأحب 
لأ.أم هن ١^ أمن أذري قلا : ثاس ابن قال 

علتهقدحل المثرة، م ثراء إلى الأثثري موسى أبو بعث ت قال الأ-تند، أض عن )و( — ١ ٠ ٦ ٠ 
الأمد،علتخم يطولن ولأ قاثلوه، ويراوهم، التهم؛، أهل حثيار انتم • قنال المرأن، قرعوا قلت رجل دلأدماُة 

بتناءْ،والشد؛ الطول، في ئتثهها كنا ّنوره ثقنا كنا وإثا كان من ثلوب قنت، كنا ثلوبكن قتمثن 
ابن، جن؛-بمثلأ ولا ثاكا، واديا لأبثعى مال من واديان أدم لأن كان لن )) ت منها حفظت قنت اني غتن قأسلمها 

ايهازيا : ٠^١ حففلتت أئى غتن قأسلمها النثحات، بإحدى رذتهه١ كثا سوره منا وكنا ((، افراب إلأ آدم 
.( القنامة ئ' عتها ثستآلول أغن١^كلم فى قهاذْ ثهمت م،تلول لأ •؛١ ^^١، لز آتوا الذين 

الغرضر(كثرة غن الغئى ليس ت )ناب — ٤ ٠ 

الخكا؛ثىومحن العوض، كثر؛ عن البثى ليل الله رسول قال ت ؛١^ هريرة، م عن — ١ ٠ ٦ ١ 
•(( النمبى 



٢٥٧ال>فاء -محاب ١٢

رم؛ثن يخرج ما ثخوف )ثاب — ٤ ١
الرر ت ال مم]١[، اس الننخطب ت . الاه رمحول نام ت )نال( الخيري، سثيد )ابي( ص —  ١٠٦٢

ث—ات رغل ممال ((، ٣[ ]٢، الدتا رم؛ ثى لكم اللت يخرج نا إلا اقاس أيها عليكم اخش ما أ والله 
يا: ثك : نال ((، ؟ ننث كتفل )) : نال يإ ناعه، اش. رنول نصنف؛ ؟ بالشت الص أيأتي ا الل؛ رسول 
إن؟ نو > أو ل؛[، يخز إلا م لا الم إن ٠) : S اش ننول لت نئال ؟ بالم الم م إ الل زءل 

شنؤنالاّتمغت حاصنثاذ١ !متلأت إداحتى اكiت، الخضر آكله إلا يلم او حبطا، يقل الريع ينبت ما كل 
يأخذوس ]٧[، فيه لت يارلث لآُا بحقه مالأ يأحد نمى ]٥[، نأكلت نعادت، ا٢ءمت، ثإ ثالت،، او ثلطت، 

.(( ]٨[ يشيع ولا يأكل، الذي كفل نظن حقه، بمر مالأ 
.>لت( زه ١^ ننولاش0ض ]_' 

•(([لآال))وزي؛ها
•ا الأرض« بركات » ت نال ؟ الله رسول يا الدثا رمْ وما ت لٌا[لناُلرا 

•ا ِإلأ؛الم« الم بأ؛ي لأ إلأ؛الم' الم 'يأنج، لأ  ٠٠ل؛أل 
,[ (( •ظوة حضن؛ المال هذا إن )) ]٥[] 

•لا"الر)ووصعئفيش((أ
•ا ({ نو ١لمنودة ننغم )) ل ]٧[ 
•أ (( القيامة يوم سهيدا عليه ويكون ل)) ]٨[ 

^١^(اقغئف فضل )ثاب — ٤ ٢ 
Lإ مماللي. رسول سأُلوا ١لأJaنار من ئاسا أن ; اأحدري سثيد ابي عن — ١ ٠  ٦٣ Iv ،لوه

\فكُيثن ممف وَض م أث.>ئ نلذ م، مذ عئدي ثكذ نا رر : نال عئدئ نا نفذ إذا قى نأظانء 
•(( الصبر مذ وأوسع حص، عطاء مذ أحد اغطذ وما اللت، يصمْ يصم ومذ اللت، بمنه يتئن ومذ 

زاثماغة(الكماف في )ثاب —  ٤٣
كمائا،ورزئ أغ»إ، مذ أنلح ند ر) : نال الله. رمحول أن ; الناص بن عمرو بن عندالله عذ — ١ ٠ ٦ ٤ 
.اتاه((بما الاه وتنه 

انوئمحمد آل ]١[ رزئ احنل اللهم رر : الله. رسول نال نال؛ ئريرة، أ؛ي عذ )و( — ١ ٠  ٦٥
 ]٢[ »•



سلمالإطء سيئ يغتسر  ٢٠٨

•( « اووقْ امحم ]اا))ر 
(((.كفانا]٢[))) 

وغلظة(فخس ماو من إغطء )ثاب — ٤ ٤ 
:نملت منا، الله. رنول  'م: )عاو( —، عنة اللة وصئ — الخطاب بن عم عن — ١ ٠  ٦٦

أو'ي_نم_إني؛_اكحش، أن ->نثلتي !يهم )ر: ^ منهم. به أحي كان هولأم محت ا اللث رنوو يا لله او 
•(( يباخل نلت يحلوني، 
علطوطر'لنإ وداء وفه الله.، وسوو مع أمشي كنت : ناو *-الك، بن أض عن )و( — ١ ٠  ٦٧

وقدالله.i، رضول عنق صمحة إلى يطرن ٢؛ ل١، ثديية جدة بردائه فجده اعرابي، نأدركه الخاشية، 
د١ك!تهعدلأ، \تذي الث4 إئ;iJ لي نت نلخثد! َ:;ا ض P ثوت، شدة مذ \)يح' خاشة ^١ أرذ 

.١عطاء له أمن نم ثصحلد، .، االه رسول 
•الآغرانيا ثخر في الله. ئي رجع جئدْ إليه جبيه م يألل١ا 

.اإله.( رمهول عنق في حاشيته بمتا وحتى اثنذ، ائتس حتى ل'آ[رنحادبه 
محنم_نيعط ونز ، [ ١ إ أمة . ،< ٧١رمحول مز : دال ه أتمحنمه، بن الم1نر عن رو، — ١ ٠ ٦ ٨ 
يلاث و\ح'-ئاذحل، : نال . معه و\وطإتتأ' ]٢[، الله. رسول إلى ينا ائطلئ أ بي يا ت محنمه نمال ظا، 
ننظن؛ته،: نال . ]٥[ (( للذ هدا حنأت رر : ئثال ]٤[، منها ثآء وءثه نحنج؛ته، له، ندعوثه : نال . ]٣[ 

محنمة.رصي نمال؛ 
•أمحه( . ١^ على لا[رندت 

.ذقا[ منه١ ينطتثا أن ]عنى ]٢[ 
.اشي0ُئوبم[ ^ نثكلم، ص، ظى ]٣[]^أبي 
.م«حاسنه[ ]أ[]وئويريه 

.[ لاذ« حنأت]٥[])) 

،١١لبمانه( على حانث من إعطاء )ناب —  ٤٠
وفاثه(هري من وقمم الإنلأم على هلوثهز النولمة إغطاء )ناب - ٤٦

علىالله أناء ح؛ذ ]٣[ حنئن يوم — نالوا الأئهنار، مذ انانا أن : ٢[ ، ]١ مالك بن انس عذ — ١ ٠ ٦ ٩ 

(.١٣٨يرقم)الإيمان كتاب ن ذكره ص وقد ه وناص أي ين معد حديث على النووي ترم؛٠ )١( 



٢٠٩ال>ق1، -س ١٢

مىالمائه زةو1 س رجالا ُي*ُإي وحالم' جٌ الألأ صش الب' رحول ظغى أناء، ما هوازن أمواو مذ رحري 
اون. ]٥[ ا لمالهم مذ مطت وسيوثنا ويتركنا، ريشا بمطي ا الله يرحول الثن بمر  '•— ]٤[ نماثوا الإل' 

ثلماأذم، مذ قة ني ثحمنهم الأرص١ر، آلي ثأزّنو نولهم، مذ الله. رحول دللذ نحدث ت مائك بذ انس 
أثات الأُصار سهاء لن نماو ((، ]٧[ ؟ عنكز يلقني حديث ما )) ت ]٦[ نماو الله.، رموو جايئم ١^٠^١ 

زتت,(يعطي لنّوله ال1ن يمر • نالوا امحناكم حديثة منا اناس واما تجا، يقولوا نلم الله رسول يا رايثا ذوو 
٩[]٨، بفم—ر عهد حديبمي رجالا اغطي نإُي )) ت الله. رحول نمال أ ٠؛^^ ثئ مطر وحيوننا ويتركنا، 

لم—ا؛ ٧١نو ؟ ش رسول رحالكز ؛لى ورجعون ١[، ل• بالأموال الناس يذنب ان رصون أنلأ 
ستحيونناثكم )) ; نال . رصنا فد إ اش رسول يا بلى، • نمالوا ((، ١أ ر١ به بمملثون مما ختر به ثنملتون 

.١[ ٣ ، ١ ]٢ سنصبر ت نائوا . (( الحوض على مار ورسوله، الله، ثلموا حتى ناصبروا صديدة، ارْ 
نإانمل، لصفت ; نال . رأيت، صفون، إا-صن النشركون لحاء حنتا، غزوذا إثا يم مكة، ر١[رائتثحث١ 

ندكئتر بتر ولحن ت نال • النعم صفت يم الثنم، صمت، ثم دلك، وراء مذ النساء صمت، ئإ العماljله، صمت، 
أنئك قز طةورو\، حك ثلوي حتلنا لحعلت، ت نال . الولد بن خالد حتلنا مجحنبة وعز آلافا، سنه ^*-١ 

يآلالنهاحريذ، يال )) : رسول؛ش. ننادى ت نال . الناس مذ ئعلم ومذ الأ-ماُ-خ، ت ونت حيلنا ائكشمت 
١عثة. حدين، ندا : أثذ  Jli ; Jli((، الأدصار يال الأُصار، يال )) : نال ئإ النهاحرين«،  :ظن__ا : ل ٠ 

.[ الأن هزمهز حتى ١^١هز ^١  ٠٧١نائم ; نال الله. رسول لممدم ت نال الله! رسول يا لبثلذ 
ومثدلنادى : نال . وحدة يمذ حتى عنه لأذبتوا الطلقاء، ومعه آلاف، عشزه يومي البي. اآ[لومع 

اَي—لذ ق : لمالوا ((، إ الأJصار منتن ^١ )ر : لمال يمينه. عذ لالممتا : نال . سئابجنهما يحلط لز ؟■اءين 
يالتلذ : ^^١ . (( ١لأئصار! منتن يا » : لمال ي1ارْ، عذ التنئ نز : iال . منلذ لحن أبشر أ الل؛ رسول 
آلهنمل((، ورمحوله عنداقه  ١١١)); ^١^ لنرل، بجفناء بعلة على وهو ت نال . معلذ لحن أبشر ا الله رسول 

.سقاا الأJصار يعط ولم والطلماء، المهاجرين، ني لقسم كئترة، عثانم الله. رسول وأصاب المشركون، 
.ريش( فيب العناتم منم مكه نتحتأ اّل|)لما 

وثعطىذغى، 'نلنحن اإئدْ، كائن إدا الأيصارت )لمالت العح_ا، لهو ندا إن ت الأرصار 
•غيريا( العناتم 

•عليهم( ئرد عنانمثا لْ[)وإن 
اضا:ُن إن ائه ننول لقال لثا، أخت ائذ إلأ لأ : لذاُلوا، ٠٠زكز؟ مذ أظ افيكز >ء ]٦[] 

•[ منهم« النوم 
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._ا يكذبون لا وكائوا — بلعلث هوالذي ت زقالوا ]٧[ 
.((( ومص؛1ة بحاهاثة، عهد حديث قريئا إن )) ]٨[) 
•و«[»'أجرهم، ل ]٩[ 
•(<( باليتا ١[))) ل'

قنب'ي الأضار له ي,^١ زاد;ا الأن،نات نطكن شتا ي زاد'يا طك!ص ي ر> ل ١[ ١ ل 
.[ الأص١ر(( 

.لآا[]قالأض:ثإتجا
.؟[ عنه أغب وأين : قال ؟ دالذ ثاهد أت أ حنزة  Ljlيا : قمك : هثام نقال إ ١ ]٣ 

زذاسمبذ عباس وأغطى ]٢[، الإبل س مائه منهم إئنان كل حاض؛ بذ والأقرع حصن،ْ بق وقئثه أميه، 
:مزذاص بن عثاس ممال دللث، ذوق 

؟والأقرع عئقه ص د امحن ويهب ثهيي 'أثخنل 
فيمرداس يفوقان س حابولا بدر كان قنا 

سمئذفضتيلملأشانرئُأ4نا رَنائذون 
مائه.. ١^٠ رنوي نه قأيأ : قال 

.اهمأ0فمقانمقنأ]١[^ 
.ُا'1[' علاثه نل عكمه لوأعطى ]٢[ 

النولمهاعطى قالثائلم، ؛ vliحنثا قثح Jثا : ال1ه. ننول أن : ريي بن عا،ال1ه عن )و( — ١ ٠ ٧ ١ 
ه،اللد قحمقخطتهم، الله.، رسول ممام الناس، أصاب ما يهسوا ان يحثون الأدصار ان قغنه قلوبهم، 

ي،بف قاقاكز ي، ض قهدم ضلألأ، أجيم م ! الأضاز ر>'ياظ> ثأشفه،لإزال:
ال1__ه: مم__الوا ((، ؟ رجسوني ألأ )ر : ممال أمن، ورسونه < ٧١ت ويمولون ((، ؟ بي  ٠٧١فننتخز ومثفريى، 

غدذذالأظ _ ^١ ق \لأز مذ و'كان ؛، jJi<r؛غزك لإإ\ أن فقز ي ؛م أنا„ : ^ م، ززحولة 
إلىالله برسول وئدهون والإبل، بالتاء الناس يذهب أن رصون ألا : ممال — يحمظها لا أن عنزو وعم 

وشتاواديا، الناس غلذ ولو الأئصار، مجن ١^؛ لمحت اله«مة ولولا ددار، والناس شعار، ١لأدصار ؟ رحالكز 
•(( الحوض على ني ثلم حتى ئاصمو١ أرة، بندي سظمون إُكم وشعبهز، الأدصار، وادي لسلكت 
\ٌثاغطى الفت، قي ناحا S  ٠٧١نحول آي نش 'يزم كان لئا : قال ص )0 - ١ ٠  ٧٢
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فيرهمم'يربب وآئذوب أشران؛ س اناسا وأغطى دِلاث، مثو قيثه وأغطى الإل، س *ائه حاص ابن 
االله و ت نمك ت ناو الله، وجه نيها أريد وما بها، عدو ما لقممه نده إن أ الله و ; رجل ممال القسمة، 
]٢[،ك١إصتف كال حى وجهه ثتثن : ]١[ نال نال. بنا نا-؛صده نأثثه، : نال اللي.. رسول لأخيرن 

بآممرارذي ند أ نوني الله يزحم )) نال؛ يم ت نال . (( ؟ ورسوله الله، ينيل لم إن ينيل ننن » ت نال ئم 
•(( نص؛ن دا، هس 

.حدثاسدها ؛ثه  'غ°إلا جزم، لأ ت نلت ت نال 
.مديدا، عصتا دللذ من نفضب راارإساررته، 

.]أ[للائتُءيخمئرلي(نيلت[
وصماتهم(١^١٢ )باب؛غ —  ٤٧

ثوبوفي حش، من منصزنه بالحنزائة الله. رسول رجل اتى  '•نال • عبدالله بن جابر عن — ١ ٠  ٧٣
وميويللذ، )) ت نال اغدل. إ محئد يا : مم١ل ]١[، الناس ينطي مئها يمض الله. ورّول فهئة، بلال 
فإةالةز:ئض_نض «، ثَخنذخنث، لخد لزأكلأقيل ١^١ َندل 

إنأصحاني، أقر أني الناس يحديئ، أن اإلص مع١ذ )ر : نمال الم١نيى، هد'ا نأنتر إ ائه رسوف َيا ذقني : — عنه 
.(٠ الزمة من السهم يعرقا كنا منه يمرقون هز، حن "?il يجاثز لا المتآن يون يقن وأصحابه هذا، 

.لا[لَينلمنغانلم[
فيه بدهنبالننن وهو — غنه الله رصي — غلي بنث ت نال الحدري، نمد أبي غن )و( — ١ ٠ ٧ ٤ 
بنوقنتة الحنفلي، حابس بن الأئنغ ت مر أربنة ص الله. رمول فننها الله.، نّول إلى ]١[ ربمها 

بهان.بمي احد ئإ الطاثي، الحنو وريد ]٢[، '؛لأب بيي احد يم النامري، علأ؛ه بن وعكنه المراري، بدر 
ننكإثنا إني رر ت الله. رسول ممال ؟ [ ٣١وئدعنا ئحد، صناديد اتعطي ت ^١^١ ءنيش، نثضبئ ت نال 

ناسالمحلوئ الءمين، ئ١تئ المش، •^١^ الو-ئش، مجئرف اللتت، َكثا ]٤[ زجل نحاء ((، لأئالمهم ديلذ 
أهلعز أيأمنني ؟ عصثه إن الله يطع ننن الله ننول ممال : نال ا محني يا ائة اس : ممال ]٥[، 

حاليانه — ننله في الموم من زجل ناحتأذف [، ٧١الزجل أذبن ثم : نال • ((ا ثأمنرني ولا [، ٦١الأرض 
حناجرهميحاوز لأ [ ٩١المزآن يمنءثن نوما هدا صئضى من إن )) •' الله. رسول نمال — [ ٨١الويل ابن، 

١ [،١١١الرمية من الئهم يمرئ كنا الإسلام مذ ينرنون الأوJان، أهل ويدعون الإسلأم، أهل يقلون [، ٠١
•(( [ ١١٣،  ٢١غاد نتل لأققهز كذأذزكتهز 

•لا[لفيأديمنمتوظ[
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•بتنامحال٢الوبم 
•هولا؛[ س بهيا احي ثص ]كنا لّآأ 

;. اله رموو نال اعدل، اش! رصول يا ت نمال بتم، يي من رجل وئو الخويصن؛، ذو ر؛[)أئاْ 
.( (( أعدل ثز ت؛ن وخست خنت، ند ؟ أغدل لم إن ينيل وس ويللذ، )) 

•الإرارا لْالنذم 
.( (( ومستاء ، ^l-^lالئناء حتر يأتسي )) ]٦[) 

:ال ن؟ عثت أصرب ألا أ ش زّتول يا : إم١ل — عنه اله رصي — ١لحط١ب بن عم ا؟[)نمام!لؤ 
•((( لا » 

.[ (( بمش يكون أن لعله لا، )) : ل٨ألثذ١ل 
.لا،أل»لتانْثا«ا 

•ا صيامهم« مع وصنامه مع صلاثه أحذكز يخفت » ١[ل • ل 
نمؤإلى يظر يم سيء، به يوجد نلأ رصاي، إش يظر تم سيء، به يوجد نلأ ئصله إلى ينظر )) ] ١ا ]١ 

رجلآيهم والدم، المرث سس سيء، به يوجد نلأ عدذ0، إلى ينظت م — ١^ وئو — -مء نيه يوجد نلأ 
•أ اقاس« س لزنة ■من على يخرحون قدرذر ائ؛صعة مثل او المزأة، ثدي مثل عصدل إحدى أسود 

—طالب أبي بل علي أن وأسهد اش.، رسول مذ هد؛ نمعت ١^؛ نأنهد ت لنال'ابوثسعد [ ١٣]
ئعتعلى إي ئظزت حتى به ثاني نوحد، لتمس، ١٠الزجل، بدللذ ن١م معه، وانا ناث^هلم، — عنه ،< ٧١رصي 

.((ا ثت ١لدي . اله رسول 
أولى—ا بمطه اكلمن من ئزنة عند نارنه تنزئ اله رنول نال : نال )وعنت(، — ١ ٠  ٧٥

•(< ]١[ بالحي الطا'مت؛ن 
 i الهماذ؛ا أهمل يا قلتنوهمم وأثم ت سمد أم ^نال ا ١•

١^٧(قتل غلى اقخريض ناب — ٤ ٨ 
—عنئ الله رصي — علي مع كارا الدين المس في كاف أيه الغهي؛ وهب بن ربد )عن( — ١ ٠  ٧٦

اله.رسول نمعن إر الناس! ايها ت ]١[ — عنه اله رصي — علي سال الخوارج، إز ساروا الدين 
إلىصمحم ولا إل؛راءبمم؛*؛_^، لص؛راءُكم ]٣[ المراق بمرءوف ]٢[ ايي ثن نوم 'بم؛مج » بمول؛ 

ئحاوزلا عليهم، وهو لهم، آئه يحبون المزآن يفزعون بسيء، صياثهم إل صيامآكم ولا بحُيء' صلاتهم 
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نابمتبوهم الذين العيس يقم لو ((، ل؛[ الإب س الثهم ي،ريى كنا الإنلأم من .نزلإئ رامحهم، صلاثمهم 
علىذراع له وليس عصي، له رجلا بهم أن ت ذللذ وآية العنو، ض لأيكلوا ييهم. لنان على لهم ثضيإ 
ه—ولاءوثتركرن الشام، وامل مناوئه، إلى قيمون محض، شرايت، عامه الثدي حلنة بل عصيه رأس 

الحرام،الدم 'نم^كرا ند ثإثهم الثوم، هولا؛ يكورا أن لأرجو إر الله و ؟ وأموالكم دراريكم، ني بمظموئئم 
•الله انم على ستروا الناس، سرح نج( وأعاروا 
ك،وعلالممث-ا، ننت—١ فى؛1>؛، ننرمُا : نآو حى نئزلأ ن>؛ب تذ رئي ثزلتي : كهم ئث طنه نال 

نإُيجفونها، مذ سيونكم وسلوا الرماح، ألخوا ت لهم نثال لْا، الراّحي وهب _، عئدالله يومئذ الحوارج 
موشم اإصيوز،، وسلوا رُّاّثهم' نوحشوا نرجعوا، حروراء، يوم ئاسدوكم كنا يثاشدومحإ ان أخاف 
—عبي نثال رجلان، إلأ يومثذ الناس مذ اصب وما بض، على بمصهم ونل ت نال • برماحهم الناس 
بشمه__ عته الله رصي — عالذ فقام [، ٦١يحدوه نلم فالمنوه، المخدج، يهم الثموا ت — عنه الله رصي 
Jlنإ نكن، [، ٧١الأنصن يلي ٠^١ مجدو0 : نال عنى؛ض. مصه-لم »تل ند ن١نا آتى محي   i:

وهإلأ إله لأ ١لدي ال1ه إ ائمؤم؛ين ام؛ر ي، ت إم١ل عيية إليه إمام ت نال . رمو١٠ ئباغ ١^٠، صدق، 
وهوئلائا، استحلمه محي ئو، إلا إله لا الدي الله و إي •' نمال ؟ الله. رسول من الحديث هدا لنمت 
.س'ذ'

وإدايم_ل، لذ ما ظه أنوز أن مذ إلا أحب الئن١ء مجذ أخت نلأن . ،، ٧١رسول عذ حدتكم ١^١ [ ١١
.خدغة[ او>ش ^ ذممز، يي، خدقكز 

.[ (( اثرية نور تنثر مذ يقولون الأحلأم سنهاء الأصث١ن ))أحداائ، ١ [ ٢١
•[ حناجرهم« بمعاوز لأ » ١ [ ٣١
.[ (( القئامة وم ١لأه عند  ٢٧٤يذ ا أجن  ٢١٥في نآن إاةلوه-لم، لملمنوهم، ٧^١ » ١ [ ٤١

.ئ ئ ; غئ نال لأه. فم؛لأ لأ : لْ[لإالوا 
._[ ثلائا أو مرتئن، — كذبت، ولأ كدئن،، ما الاه نو ارح*وا ت ١^١^ [ ٦١

•يديه[ محذ وصنوة محي به نأثوا حربة، ل'لأ[لض( 
والحليمة،الحلق م الخوارج )ناب — ٤ ٩ 

—أني مذ مدي إل )) : 0 الله زنوو نال : نال در، أبي عذ الصامتح، بن عدالله عذ — ١ ٠  ٧٧
النهميخرج كنا الدين مذ جوف يحن حلأبنهم يحاور لأ ١^٢^ بمرءون نوم ابي مذ بمدي سذكون — أو 

الساريعنرو بذ رافع للبت • الصامت ابن ننال والحلمة«، الانiق، سر هز يه مودون لا يإ الرمية، مذ 
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؛او ممالحديث، هذا له ذوذ'ت ؟ وكدا كذا، ذر أبي من نمته حدت ما ثنت؛ الغماري، الحكم أحا 
.الله. رصوو من سمته وأئا 

;ذوانما,ٍخ® ي تنئ ناذ:طكّإل;ذمح:> فزد، ي ثم ض ز( - ١ . ٧٨
ثنرامهز ينئي لا بألسنهم المران ي؛رءون ]١[ ثوم ا> ; قلوب ثخو بتيه وأتان نثئت، مال؛ ن؟ 

■" الري س الثيم ينرئ 'فنا الدين 
•لاال))نحلذهرءوسهم((ا

عيرمز(دون النطد_، وبمو ماشم بمو وخز آك وعلى . اأ1ه رموو على الركاة )ثاب — ٥ ٠ 
ساوبه، في ثحنلها الصدئة، تنر من تننْ عيأ بن ائحنن أحد : )ئال( ممْ، )أبي( عن — ١ ٠  ٧٩
.(( [ ١ ] الصذئه ئأكل لا انا علت أما بها ارم كح كح )) ت . الل؛ رٌوو 

.((( الصدئة لنا ئحل لا انا رر ]١[) 
علىناتطه التننْ ئأجد أهلي، إلى لأملب إُي :» ]١[ ئاو أثه الله. رسوو عذ )وعنت(، — ١ ٠ ٨ ٠ 

.(( ؛١^١ صدئة، ثكون أن أحشى ئإ لأكلها، أنثنها تم ]٢[، ؛راّي 
•لاألء>وش«[

•«[انج، أوأي ر> ل ]٢[ 
الصدئةس يكون ان لولا )) ت مماو ]١[، ة ثمن وجد الي. أن ت مالك بن ائس ض )و( — ١  ٠٨١

لأكمحا«.
•لاالبالطر؛قا 

 ٥ ١ _ UO( اّمماو ركJT على  ٢١١)١^٥
نبوالماس الحارث، ن بربيعة اجتمع : ئاو الحارث، بن ربيعه ن عتداشي عن — ١ ٠  ٨٢

ه.،اللرمحوو إلى — عباس بن وللمصل لي، ئالأ — العلامين هذين بعكا لو الله و ت ممالا عثدالعطلب، 
ييهنا مثنا : إاJ أ اقاس يصيب منا وأصا؛ا اقاس، يودتم، ما ئأديا المثدإات، هده على إأمنهنا إكلناْ، 

;١١^ م ئ، لا : جث أبي ت ٢ ^١^ ذلك، لة ثذكنا ي زئف ي أبي س غئ ذ ذلك 
صهنلمت لني المه ئو علينا، منك ماسة إلا هن.ا نمنع ما المه و ت ممال الحارث، بن ربيعة ئانتتحاْ بماعل، هو 

صلىئنثا ; ئال . ]١[ علي واصطحع ئائطلما، أنس^وهن١، ;ظإ ئآل . عليك ئمتاه ثنا ش.، رسول 
اماخرجا )) ; ال نثمم بآذاننا، ثأخد جاء، حتى عندها ممعنا الححنة، إلى سيمناه الظهر فيقل الله رمول 
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ثكلمئم اأكلأم، ثواكثا : ئاو . جض بمن وتب عند يومقذ وئو علته، وذظا ذخل، ئم ثصروان«، 
هذهبنص على ثؤمُا ئحقا اقكاح، بك وند الناس، وأوصل الناص، أر أئن أ الله رسول يا ممال؛ احديا، 

أنا أردنمحي ط—ويلا ننكث ; نال بميثون. كنآ ونميب اقاس، يودى كنا إل؛لذ كودي اإصدن١ت، 
الالمثدنة )ن )) نال؛ نم نال؛ . ئكلناه لا أن ت الححاب وراء ثن علينا ئنمع ربمب وجنلت ت نال . ئك1نت 
ئىورمل — المحس على وكال ]٣[ — نحميه لي ادعوا الناص، أو-ثاح هيأ 1دنا نحمد، لأل ]٢[ ثتنج، 

اس،عببن لشتل ((، ابنلذ العلام هذا ائكح )) ت لننثيه ممال نحاءاه، ت نال . (( عتدالخي بن الحارث 
اصدي)) لننمسذ وقال نأئكحني، لي، ((، ابمتلق العلام هدا ائكح )) ت الحارث بن لثونل ونال نأئكحه، 

.(( وكداكدا الخص ثى عنهما 
إلىبه بعشنا ما بحور ابم١كنا ؛لتكنا حتى نكاتي ارم لا الله و أ المرم حنن ابو انا ت لا[لونال 

.S[ الله ن-ثول 

■ا (( ولا لمحمد، » ل ]٢[ 

 M[ بمي ثى رجل وهو جزء، ز ]أب•
بطريقملكها المهدي كان وإن المطلب وبمي؛ هاشم وليي لي. الهدية إتاحة )باب —  ٠٢
مئذأخد لكل نخلت الصذ3ة  ١٣زال عاقه اكدئ  ١٣^ ١٥الصد3ه؛أن ز:ثن  ■_

علته(٠^،^ اكثد3ه كائن 
:ممال علتها، يحل — وسلم علته الله صلى — الله رمول ان • البي. روج جويرية، ض — ١ ٠  ٨٣

ثىمولاتي اعطتته ساة من ظأ إلا طنام عندنا ما ! اللهرسول يا الل؛ و لا ت نالئ ((، ؟ طعام مذ هل )) 
.(( محلها بلعئ ممد نربيه ٠) ; ممال المثدنة، 

هو)) •' ممال عليها، به مندى لحنا النمأ. إلى بربره أهدت ت نال . نابك مخ أنى عذ )و( — ١ ٠ ٨ ٤ 
.٠( هدية ^^١ صدنة، لها 

اسالنكاف : نضئات ؛لات برترْ في كانت : ، Ju—  ١٣^ ٧١رصذ — عانثه عن )و( — ١ ٠  ٨٠
.(( نكلوه ولكزهدثه، عانتهاصدنه، هن )) ; ممال ا١[، للنئ. دلك ندكذت لن١، ويهدي علتها، يهندنون 

•بربره[ على ب؛ يصدق، نا هدا : مميل بز، بلحم النيذ. ]١[ 
١٠٨٦  I — )منهاعالثة إلى نتعتن ^٥؛، ٥١١من بشاة . الت؛ رسول إئ بعث نالت؛ عطنه، ام عن رو

إلتابنتئ ننته أف إلا لا : نالذ . « ؟ سإء عندكز هل >) :نال عاتقه ؛ثى الله. ن-ثول جاء نiثا بنيء، 
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.(( محالهاتنمن قد إثها )) : ؛lJ . إنها بها بمكم اكي لشاة اس 
الهثدفه(وندم ١^،؛؛ ١^ قوو )ناب —  ٠٣

وإلمنها، 1كل نده : بل تإل عنت، ّنآو بفنام أتيأ إدا كاف ت اي. أن ت نريره أ؛ي ص — ١ ٠  ٨٧
.٠^١ يأكز َلز صدقه : محل 

بمدهن(أش لنن الJءاء رناب — ه ٤ 
إالله» ت قاو • بصدقتهم قوم أثاْ إدا الله. رسوو كاف ت قال أوز، م بن الله عند ض — ١ ٠  ٨٨

•أوش« أبي آل على صل اللهم » ت سال بصدقته، أبوأوقى : ش إاثاْ ((، عنهم صل 
(٢١١بمف لإ ص;١ \ذم )_ -  ٠٠

.( ٩٩٠ض؛م)الكتاب مدا ذمْ ص وتد >؛4 محداذ ين جرير حديث ير النووي به رحم 



الرجمالرحض الب بحم 
١^'اا_كثاب 

رمحان(قهر فضل )ثاب — ١ 

،[ ١ ] اأحن__ة أبواب فت جاء iذا )): عاو ش. رموو أن : ه مترْ أبي عن —  ١٠٨٩
٠(( الشياطتن وصفدت الثار، أبواب وغلمثأ 

•(<( الرحمة أبواب » ]١[) 
آخرهأو أوله في عم إذا وأثه الهلال لرؤية والمطر الهلال لرؤية رتحن صوم وجوب )ناب — ٢ 

ق:وئا(الئهر عدة أممت 
الرر : ]١[ مم__ال نن_صاو ذم أنه . اث؛ عن _، عن4نا اقه ونخي' — عز ش عن — ١ ٠ ٩ ٠ 

•(( ]٢[ له ءامدروا عليكم، اغعي ئإن ثروه، حتى مْلروا ولا الهلال، ثروا محي ثهنوموا 
—الثافة في الإبهام وعمد — ، ^^١٠١^؛؛١، ال؛ثهت ئحب، ولا )كب، لا ام؛ة اثة إثا )) ]١[] 

.[ — ئلاص ثمام بمي — وهكدا« وهكدا، هكدا، والشهت 
.دلأس((ألأأل))
وأدايصوموا، الهلال، رأيتم إدا » ت الله. رصول قال ت ئال ه، ميرْ أي ص )و( —  ١٠٩١

•(( يوما ُلأثين نمومحو١ عثكم، غم ءإن ثآئطتثا، رأيتموه، 
3لآ:وش(وم بمتوم زتمان هدئوا لا )ناب -  ١٠

نوش،أَلآ يوم، بصوم رمحال ثمدنوا لا انه ننول نال : نال ه، عنأض،؛^:^؛٥ —  ١٠٩٢
.نثصنه(( يصوم»،:^>1، كان رجل إلا 

وعثثرين(سعا الثهريفون )ثاب — ٤ 
امحذنين: الرئري نال • شهذا أرواحه على يدخل لا أف : أئنم S النئ أف : الرهري ض — ١ ٠  ٩٣
اللهننول فذ ذئنل أغدنن محلة تحع نحط لثا : نالذ - محا اإأن ذصي - غائشة ض ءإت'ذ 
تمثن يخلط 5؛؛؛^؛، مهذا، ظنا ثدخل لا أن أممط إثلذ ! ش رنول يا : نمك بي، بدأ : نالت . . 

•أ؛ءذرون« نع الثهر إن » نمال؛ أ أعدهن ءحوين' 'و
فزثجإوا؛يلا[;حعمحذا نانث اقرل S اش ننول كان' : نال أنة ه ض ص )3( -  ١٠٩٤

رَحسران، ثلاث نديه وصفى — ]٢[ الئهت إُما ر) : نمال تع اتوم إينا : نمقا وعشرئ، 

٢٦٧
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.(( — الأخر؛ يي واحدة أصنا 
•ل١الصياخ[ 

•ا ومثزين« سنا >) ل ]٢[ 
أف:ض ض ثدلخل :أللآ هإففَالإ أن : - محا ١^ رضي - غة  ff)زض( - ١ ٠  ٩٥
عالتاثدحل لا أن أ ش ئبإ يا حش، ; )ه سيل راح، أو عالثهم، عدا بونا وعشرون سمنة مصي ئلما سهرا، 
•،( يوناوعشرين سنه يكون الئهر إن )) يال؛ • قهرا 

:ال ممالأح__نى، على يده اش. رسول صرب عال؛ ه، وماص أبي ش سند عى )و( — ١ ٠  ٩٦
٠إصبعا اكاكة غي ئقص ثم ((، ل١ا وهكدا هكدا، ١لسهر ور 

عنهم(بمد لما حكمه شتت لا نلد الهلال رأوا  ١٥١وأثهم روبمهم، نلد لفل أن نيان )ثابت — ٠ 
ال__شام،مميت ت قال والئ1م. مناوئه إلى بنثته الحارث يئن، المصل  ٢١أن ; كني_، عن —  ١٠٩٧

آخرغي ١لمديئه قدمت، ممإ ١لحننة، لتله الهلأل نأت ، ^١٠١٢وأرا نمص١ن عالذ رامثتهل حاجتها، ممصئت، 
:فقنط ؟ زأثي نثى ; إو\و _، ذم P _، _نضيالذغئ4نا ؤاس ثل تيوال1ه  JUالبجر، 
راثاهلجا ت ممال من١وية، وصام وصاموا، اقاس، وزآه ُنز، : ممنت؛ ؟ نأته أت : سآل زله؛J؛_،،2، وص 

:ممال ؟ وصيامه مناوئه، بروي ثقفي لا أو ت مملتت تراْ، أو رلأس، يكمل محي نصوم نزال قلا الثتت، لتاله 
.S اش ننول ١ ^١فكدا لا 

فلثكنلعإ فإن للرؤية أمية ئنالى الله وان وصمْ، الهلال يقم اعتيار لا أثه محان )ثابت — ٦ 

ممالالهلال، راءينا ت قال ئحله. ببطن رثا قلما للعمرة، خرجثا ت قال اتختري، ابي عن — ١ ٠  ٩٨
ارأتإي—ا ؛ قملناعباس، ابن قلمينا ت قال . ليلتين ابن هو ت الموم بنص وقال ثلاث، ابن هو : الموم بنص 

:قال ؟ رأتمره لتلة أي : ممال ليلتين، ابن هو ت الثوم بنص وقال ثلاث، ابن هو ت الموم بنص ممال الهلال، 
.(( ]١[ زأتموه ؛ ilUقهز مده ١^ رر؛ن : قال ه اقه رسول إن ت _؛J، وكد١، ، '^١٠١هه : ممقا 

.[ العدْ(( عنكم، أغمذ إإنْ )) ]١[] 
بممصان(لا عيد قهزا ; 0 هوله متى ت\ن )تامحبث — ٧ 

:ينمصان لا د عي'^١ )): قال الثبمأ.ئ عن ه، أبيه عن بكنْ، أبي بن ءيدالتحس عن — ١ ٠ ٩ ٩ 



٢٦٩الياء 

.الححة(( ودو 

المجر،يحلي حش وهمرة الأكل له وأن المجر، بطلوع يخمل الموم في الدخول أن بجان )ناب — ٨ 
ذلأث(وعتر المنح صلاة وفت ودخول الصوم في الدخول س الأحكام به ثثذلى الدي المجر صمة ونيان 

الأحودش'محمص ) : زك '^1 :_ضضئ;نتيهئو ١ ١ ٠ ٠ 
التن،عموسادتي ثخت أجعل إُي ! اللهرسوو يا : حاتم بن عدي له 'ئاو . ١[  ٨٧: لالقرْ ي اشم من 

نوإدما ا لعرض وسادثلن> إن )) ; الله. رسول سال اقه١ر، س الليل أ-مزا أسود وعمالا اتص، عمالأ 
•اثهار« وناص اهل، سواد 

الخيطلكم بمص ئى واسربوا وكلوا ؤ  '•الأية هذه ئزلما لما ت ئال سعد، بن سهل )وض( —  ١١٠١
ثى]٢[ مأكل ]١[، أسود وختط١ أمحص، خ؛طا بأخي ١^^ كال ت ثال • الأ-تود، الحتهل من الأمحص 

.]٤[ :>ساكز<قنذإلث ]٣[ وذل_ م ش_ أزو ش ض 
•الأمحص( والخيط الأسود، الحتط رجليه ني أحدهم إ١ارربهل 

•س>ب'أ
.اما[ل;،ندذإلقأ

.رَاصا : لأالظوا1سا'نيبم 
اموابن بلال، موديان؛ الله. سول بت كان * يال —، عثهما الله رصي ~ غمر ش ض )و( — ١١٠١'

•(( رم مكثام ابن يؤذن حز واشربوا ثكلوا، بليل، يؤذن بلالا إن )) •' الله. رسول ثقال الأعمى، مكوم 
.^١ض'و ض س إلآأذ ثال:بمبجث4ما

نأتS ١^ ض ُيخدث خف، ذئو ه ئدب ئن ننذنزة :  Jliة، سو١sض )و( - ١ ١ ٠  ٢٠
اشميممحر حتى ؛ — ثال —أو ١^؛ محدو محي ]٢[ ١ليياص هذا ر؛لأ ]١[، بلال نداء بئريكم لأ » ت ثال 

•أاأل))سسحوبم<([ 
.اكبلغنتا«[ لآ[ل))

المطر،زثغجيل واخ؛ره واتماب اتم١به، وثأكيد اثءور فضل ناب ز ٩
•بركه(( المحور في ثإف سحروا، ر) ت الله. رسول مال •' مال ه، انس ص — ١ ١ ٠ ٤ 
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أنلوصيام صنامنا، ين ما محتل » : ثاو اش. رسول أن ت العاص بن عنرو ص ~)و( ~ ١١٠٥
.(( الثحر ألكه الكتاب 

.١^^٠ ولى قتا ممإ اقه.، رمحول مع سحرjا : ه، ثابت بن زيد عن أثس، ض )و( — ١ ١ ٠ ٦ 
.خنين!يه : ثال ؟ بجثهنا ما ثوز كال كز : ئك 

عحلواا مبخت—ر الناس ثرال لا )ر ثال؛ الله. رسول أن ت ه سعد س محهل عن )و( — ١ ١ ٠ ٧ 

مجتاز!الم—وام ا يا ١ ل ت ثمقا عانشه، على ومتروى انا، دخك ت ثال عطنه، أبى عن رو( — ١ ١ ٠ ٨ 
الإنط—ار،يوحر والأتم ]٣[، الصلأْ ويعحل ١لإئطار، يعحل أ-غذنما ]٢[ محني. اص؛حاب من نجلأن 
نابيغني — ءتدالله ; ث1نا :  Jli؟ ^^٥ ٥١١وينأئل الإئطاز، يعحل الدي أيهنا ت ثالت ؟ ]٤[ الصلأْ ويوحر 
]٥[.S ^ ٧١ننول َبمثإ كا0 كدللذ : و\إت' . - نننود 

•متروي( لها للم)سال 
.]:أ[]كلآنثلآ;مضا>[

•لا[)امحت( 
•ل؛[)ابي( 

■مِى[ ُالآمر ث م'؛ب لْ[لرائر 
(١^١١٠وحروج الصوم انقضاء وهمت بيان )باب — ١ ٠ 

شنالشص، وعابت النهار، وأدبز اللتل، أثل ؛!١ اللهزنوو ثال : ثاو ه، عنز عن — ١ ١ ٠ ٩ 

]١[،ننصال شهر ني ضر في ش. ننول مع كنا : ثال ه، أوثى أبي بن عتدالله وعن — ١' ١ ١ ٠ ' 
•ئهارا علتلذ إن ]٣[ ! اللهرسول يا ■' ثال . (< لنا ثاجدخ ائزل، فلأن! يا )) ؛ ]٢[ ثال الشص، عابت ثلما 
عابتإذا )) ت بيده ال ثنأ النمأ. نثرب به، ثأثاه ثحدح، ثزل، : ثال . لنا« تاجدخ انزو )) : iال 

•(( الصانم أئطز شن ]٤[، محهنا من ١^٠ وجاء نهثا، من الشنل 
.لا[رزهمءنانم[

.\هص[
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.سم يتيه زأ[روأةتار 
الموم(في الوصاو ض ام )ناب — ١ ١ 

اس،اقثوامحنل و'ن0ثن\ن ؛ي واصل . الله رسول أن ت — عئهما الله رًثي ~ عم امن عن — ١ ١ ١ ١ 
•واحز« اطعم، 1ني ثتلكم 'لت 1ني » ت نال ا ئواصل أن ه؛ إَبل • ثهانم 

:من زجل ممال الوصنال، عن اش. رسوو ئهى : ئال ه، نريرْ )أبي( ض )و( —  ١١١٢
«،]١[ وسبني ربي، يطعني أبتتن إر ا ثي وأيكم » ت الله. رسول نال أ ثواصل الي رسول يا نإيلذ 

((لزذئئم الهلال لوثأحز » : نمال الهلال، رأوا ُم يوما، ئم يوما، بهم واصل الومحتال عن يثنوا أن ابوا نلثا 
•يثنوا أن ابوا مذ لنم كالمنكل 

•أ (( ئطيمون ما الأعمال مذ ناكلموا ل)) [ ١ ل 
جنبه،إلى نقنت نحت، رممنان، ني بمنلي الله. رسوو كان ت نال ه، أنس عذ )و( —  ١١١٣

يحليإ الصلاة، ني تحوز خنل حلمه انا النبذ. ص نلثا رهطا، َكا حتى ابمتا نمام آحر، رجل وجاء 
وا__لمرر : إم__ال : نال ؟ النله لنا أنفت : أصنحثا حٍئ له يثا : فال . بمتليها لا محنلاه نمحتلى رحله، 

نأحد١[، ا الشهر آخر ني ودالأ الله.، رسول يواصل نأحد ت نال ((، محتنعتأ الذي على حملني الذي ذالأ 
وش١ما ]٣[ مثلي لثز إمحم ؟ يواصلون رحال بال ما )) • امحي. نمال ا؟[، يواصلون أصحابه مذ رجال 

.هنينمئأ(( المتعممون يا؛تغ وصتالأ ،^، ^١٠الشهت لي ثمناي لو 
•شهررمصاف( أول لاأ)؛ي 

.رأ[لإتلفهذبمت[
.أ (( وبجي رم، ببنيي أظل \و ]٣[]>) 

:ق\و\ م، زئ ١^^ غن S ^؛ ١١ئ4انز : نالذ -، بجا اللت نصي - غاط زغذ - ١ ١ ١ ٤ 
•(( ويبجيي رش، بنيي إش كلأيكم لمنتث إر )) ت نال • واصل أثلث 

قهزتن(لتره لإ ص غلى ي' لنت المزم في امحله أن بجان )نابا - ١ ٢ 
زهزأ، ١ ر نمتاله إحوى بمل الله. رنول كان : نالذ —، غنها الله رصئ — غاط عذ —  ١١١٥

ًنانمل\،آ[،لإسلث.
.لاأ)'يئل؛ي(

•رمصان( الصوم[)فى شنر رني ]٢[ 
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•لإوبه[ احنففز ومحت ^، !۶وم لّا[لوياشر، 
.صانز وص مل، . ش رسول كان ؛ يالت —، عنها ال1ن رصي — حفصه وض — ١ ١ ١ ٦ 

اللهرسول له سال ؟ الصائم ايمل ؛ . الله رسول سأل انه ؛ صنمه ابي بن عنر ض )و( —  ١١١٧
اللهعفن ند ا الله رسول يا ت ممال ذللذ، يصع إؤق الله رسول ان ؛ نامحريه سلمه، لأم ((، هذه سل )) ت . 
.(( له وأخشازإ لله، لأما'كلم إئي وش اما، رر ; ش. رسول له ممال ئأحر، وما ذيلذ، مذ مدم ما للذ 

جب(وفو اشم علته طلع من صوم صحة )ثاب — ١  ١٠
مذثصصه؛ بي يمول مص، ه هنينْ أبا نمت : نال بكر(، أبي )بن عتدالت-ئنن )عن( — ١ ١ ١ ٨ 

اممقنلذ، ذلائكن نلأيه، ارث؛ الحل،تدلأص ذللذ ندكذذ تنز، نلأ فنا، \قخ' أذنكئ 
عتدالت-ذننننألهنا — عنهنا الأه رصئ — سلمه وام عاسه، على دخقا ثى معه وائطلمط 

:ال ن. ]٢[ يصوم ثمم ]١[، حل( غير مذ جنا يصبح اليأ. كاف : نالت نكقائنا : نال ذللذ. عذ 
ىإلإمذ نا إلأ ظلذ غزت : زذ نثال غبم>خنن، لن ذللذ ندكن ننو'ال، غلى ذظا حى ^^١ 

هنندكن : نال . كنه ذللذ حاضت نكر وأبو ذنينْ، ^١ إحث١ : نال مول. ما غثه نزذذت ننينْ، أ؛ي 
مولناكال ئإزدأبوئنين٠ هنااغنز، : نال ئعز. : نال للذ؟ :أهنانالتاْ أبوننينْ ممال عتذااتحس، 

:ال ن. ؛؛^ ١١مذ أننغه ونز ال،متل، مذ دللذ نمت : هنينه ابو ممال الماس، س المصل إلى دللذ نج( 
ذللذ.في مول كاف غثا غنينْ أبو نزجع 

•لاأل؛يرمذالأ
•في[ ولأ بمبر، لا ريم ]٢[ 

مذئتمع وهي يثفتيه، النبمأ. إلى جاء زجلا أن ت — عنها الله نصي — غاسه غذ )و( —  ١١١٩
اوان)) ت الله. نمول ممال ؟ أنأصوم جب، وأنا الصلاة، تدركني ا ش ننول يا ت ممال الباب، وناء 

مذمدم تا للذ ش عفن ند ! ش زسول يا مثلنا لنّئ ت ممال ((، نأصوم جب وانا ااصلأة، ئدركتي 
.(( امي  ١٠واعلنكلم؛لله، أحذاكز اكون أن لأرجو إر ا وش )) ت ممال ثأخن، وتا إئبلذ، 

وتانها،به امحترى الكئارة ووجوب النائم غلى رمضان ئهار في الجماع م-، ئئبظ )ناب — ١ ٤ 
ينثطخ(حتى اإننسر ذمة في وثثتت والنغسر النوصر على تجب وأثها 

ونا)) ت نال أ الله زسول يا هلكث ممال؛ النبذ.، إلى زجل جاء ت نال ه، هنينْ أبي عذ - ١— ١٢٠
ال؛نلا. نال؛ ((، ؟ زنة ئنق نا نجد هل )) : نال . زتصان في امزاتي غلى ونمت ت نال • (( ؟ أهلكلذ 



ir __ ٢٧٣ص

Jli، ٠٠؟ متكث ستع، و2بإ ما ثحذ نهو )) : ناو لا. : ناو «، ؟ مثابمن ذ،ونإ ثصوم أن يتبع لهز رر 
بجن 11؛؟ مثآ أم : ناو .  ٠٠^١ ثصدق، ر) : نثاو ]١[، م نيه ؛*رق . اهم، نأتي جلس، ئم يال؛ • لا ؛

. ٠٠أهللذ ناطعنه ادذ_،، >) :ناو ئإ أنابه، بدت خى . ١^٠؛ نصحلق منا إنه أحوج محت أتنر لامحها 
•ل١الدم١لربل[

يطعمأو ثهرين، بموم أو رب، ئ*تيى أن رمصان نج، أنطن رحلا أمر ؛ اي. أن ت )وعته( —  ١١٢١
٠سمكينا متن 

:كال ]١[، S آهه ننول، !ر ^ فان : نالئ 1خا ^١ ض زض - غاشة ض )أَ( - ١ ١  ٢٢
ئصذى،،.ئصدى، )ر نال: . ئهار؛ا زمصان في امرأتم، وفت نال؛ ((، ؟ لم » : الله. رصول نال • ا-ئرنتث 

انؤؤئ ؛ ال1رسول ]٤[، طعام بهنا عرنان ]٣[ نحاءه يحلل، ؛ن إأمنْ 'ثي،؛، عتدي ما ]٢[ • نال 
زءا.يه بمصيى 

.ز.صاوا ني الننحد لا[]نيا 
.لآ[لبما;ايأاش[

.طعام[علته حمارا ينوى ارحل ]٣[ 
.نمام ؟« آما المحترئ أئن )) تالله. رسول ل؛الإمال 
.ا  ٠٠إكأاو0 )) ; نال . سيء لتا ما لحتاغ إثا أ نوالله ؟ اغيرئا أ الله رسول يا • لْالإمال 

نرحلتئنسمْ كان إذا منمنة عتر في لفاز رمضان قهر في والفطر الصوم جواز )ناب — ١ ٥ 
مطر(أن طه نثق ولنن نصوم أن ص بلا أطاقه لنذ الأفضل وأن فاكتر، 

نصامرمصان، ني، [ ١ ] الله. رسول سانر • نال — عئهما الله رصي — عئاص ابن ض — ١ ١ ٢  ١٠
نال, ]٣[ نكه ذخل محي أنطن نإ اقاسر، لتناْ ئهارا نشربه '؛r؛^، ب بإئاء ذعا يم ]٢[، عفان بلغ -هم، 

.أئطن ساء ومن صام، ساء نمن وأئطر، الله.، رسول نصام ت — عنهما الله رصي — عاس ابن، 
.ا١العام١كتعا

.الكديذ( فغ لأا)محوا 
امره[.من نالأحدث الأحدت، بمعون الله. رسول صحابة روكان ]٣[ 
.الله. رسول نول من بالأمر يزخذ وكان يني،، نو من نول من أذري لأ ؛ سمان نال 
الن. الآخر إالآخر، ب. الله رسول أمر مجن يوخد وإثما الأمرين،، آخر الفطن وكا0 ت الزهري نال 



سلءالإماء سبع ممر  ٢٧٤

ِ- ' ■ i ,.ي.  ن.ضان.كلاث نكة S اش زنوو صيغ : ال3>ي 
\ذثغز.الناسخ ويوونه امرْ، س ءالأحدث الأحدث، يعون ءكاُوا شهاب؛ ؛ين ثاو 

فيه. اللوسوو صام ئد أئطن، س على ولا صام، س على ثعب لا ؛ ءاو فهم )وعنه( —  ١١٢٤

إل—ى١^٠، •ءام خرج . ١^٠ وو رم أن ت — عنهما ١^ رصي — عبدالله بن جابر ض )و( — أآ ٢  ٠٠
ثفرحتى مس ]٢[، ماء من يميع دعا يم ]١[، الناس صام العميم، كراغ بلغ حر ئصام رمصان، ني مكه 

.(( الثصاْ اوكلذ اأئصاْ، اولثال؛ا )) ; ممال ، ٥^١٢قد الناس بنص إن ذللذت بند له ئقيل شرب، ثم إليه، اقاص 
.ذنا؛xLJ;،[ ينظتون وإُما ١لءثام، عليهم ثى ئد الناس إن ت له ل'إةيل ]١[ 
]بند]٢[ 

دئن-غلأ مأى ثر، ني — وسئم ظه ١^ صثى — الله رسوو كال ت ئاو فهم )وعنه( — ١ ١ ٢ ٦ 
منلئس ر) ت الله. رموو ئماو صائم، رجل ت ئالوا • (( ؟ له ما )) ؛ ئمال عليه، ظلل وئد عليه، الناص اجتنخ 

.(( اJثمر في صوموا أن البت 
:أثئ؛lJ الإّثاد زفي،^١ _، في 'يزيد ^ أنة كم أبي ثن ض'بمنى 'يمحي، ^^١)؛ فتة: ئاو 
.لإ'يضئمأئثئ فلثا :  Ju. لئز زص الدى ط قفز 

ت٢ْ[ ، ]١ ضزة فً S آقه ننول نغ ي : إاJ ه القدري ضبي أبي ض )ز( -  ١١٢٧
.]٣[ الص١دم على الممهلن ولا الشلر، على ١لصاJنإ يعب ئلز منأئطز، ومنا صام، من نما رمصان، مجن 

.لا[)فيدتيغصة(
.]آا)وي؛ئنة،أز-ن؛لإة(

.حننا ذللذ ئان ئأئطن صعقا، وجد مى أن ويرون حسن، دللذ ئان صام قوة، وجد مذ ان ]يرون ]٣[ 
لرمحو مع ساَإرنا : نمال المثمر في رمصان صوم عذ ه ألمت مثل ت نال • حميد عذ )و( —  ١١٢٨

.١لصانم على الممهلت ولأ الممطر، على ١كث١Jم يعب نلم رمصان، في الله. 
أن: أئص؛_ي حا ألمآن : ئملت : نال أعد، : لي ئم١لوا نصت، جذ، حن : َنال )وعنه(، —  ١١٢٩

ابننلميت الهثانم، على النمطت ولا اJشلر، على اإصاJلم يعيب نلأ س١فتون، كاُوا ال^ه. رموو اصحاب 
.بمتله— عنها ١لأه زصذ — عالذه عن نأحتنني ملتكه، أبي 



٢٧٠الياء-س ١٢

انمل(تور إذا التمر في النمطر أجر )ناب — ١ ٦
^ث3أثا :  Jli. ٣ زثآ م مهناو:كثانخي.فياج،سا 

وثام، ^٠۵١١١٢ننمط ; ثاو . ندهالئسرز يقي س رثا الكساء، صاحب ظلا أكرئا حار يوم ني 
.(( بالأجر اليوم الممْلتون ذهب )) I اش. رمول نمال ١لتكاب، ورنموا الأبنة، ثصربو١ 
عنهاق—اس مأق ثلثا ءلئه، مكور وهو ه الخيري نبد آنا أتتث : ثال قرى، عن )و( — ١ ١  ٣١

الل.رثول، مع ساثرئا نمال الثمر، في المنوم عن سألته عنه؛ هولأء يحأك عئا أسأللذ لأ :إني ئك 
أثوىوالفطن عدوكم، س ذُودم إثكم'ثد الله رسول ممال منزلأ، نزلنا : ثال صيام، ونص مكه، إلى 

ء__ذوكلم،مْثئو اثكأز رر : _lJ آتم، منزلأ ئزلنا نأ أئطن، من و٠ثا صنام، من إ٠نا رحمنه، ^، ١٤؛لكز«، 
؛،jljIبند قق الله معرصول ^١^١ئموم نمد ت ثمإال إأئطرنا، عرمة، وك١دتv ((، إأئطتوا نكز، والفطتأثوى 

التمر(في زالفطر الصنم في اقخير )ناب — ١ ٧ 
:S، ط زنور الأغمً ترو ثذ ءة أن : _نضياشئةا_' _ ض س ١ ١  ٣٢

.(( شئت إل وأئطت ثن، إن صم رر ت ثال ؟ آلحمر ني اإآصوم الصوم أسرد رجل !ر أالله رسول يا 
نيصيام العلى ثوه بي أجد أ الله رسول يا ثال؛ انه ه الأسلمي عترو بن جنرْ وص — ١ ١  ٣٣
 ،_^_Uأنأحب وس نص، أحد؛ها، نس ؛، ٧١مذ رحمه هئ ت» .  ٠٧١رسول ممال ؟ جثاح علي ثهل ؛
.علته(( جناح ثلأ يصوم 

مثديدحر في نمضنان قهر *ي أ ١ ] الله. رسول مع حرجثا ت ثال ه الدرذاء أبي عذ )و( —  ١١٣٤
نبه وعتاتال1.، الله رسول إلا محنالم فينا وما الحر، بد؛ س راّب ^5، يده لبمع احييا كان إن حتى 

.رَلأ[لنيمأفارْ[
نومبعرهات للحاج المطر اتحناب )ناب — ١ ٨ 

الثم. ؛ ٧١رسول صنام »ي عوذ' يوم عندها ثماروا ناسا أن ; الحارث بمن المضثل ام عن ١—  ١٣٥
ه،بنرثبعتره على وانفذ وهو لثن، بمدح 1لئ؛ ثأرسك بصا؛م، لئس • بمصهم وُال صائم، م بمصهم؛ 

فشرنه

عرنة،يوم . اش رسول صيام ؛ي ثكوا الناس إن ت قالت أئها . الثبي زوج بوئة، وص "  ١١٣٦



،مءرصابمءس ٢٧٦

.إنه هرون والناص منه، مشرب الموقف، قي وانفِت وهو الثن، بحلاب ميموثة إليه نأرفتت 
غاذو3اء(يوم صوم )ناب — ١ ٩ 

وكان١لح١هاثة، في ع١سوناء ثصوم كانت : مالت — عنها اممه وصي — عانقه ض — ١ ١  ٣٧
ررمنقال' ]١؛، رمصان شهر فرض ثلما بصيامه، وأمر صامه، المدية إلى هاجر ثلما يصومه، الله رسول 

.ركه(( ساء ومرْ صامه، ساء 

•عاقوراءا ل١الرلأ 
بوميصوموذ ك__اووا اJعاهؤة أهو أن : _ عئهنا الله رمي — عم بن همدالله عن )و( — ١ ١  ٣٨

اللهرسول قال رمصان افترضي ثلما رمصان، يمثرسمي ثبلأن والمسلمون صامحه، الله رسول وان عاشوراء، 
.ركه(( ساء ومن صامه، ساء ثنن ]١[ ،،، ١٧١^١٢ مجن م،؛ ع١شوناء ؛ن )) : . 

.ا الحاهاثة(( ١^ يصومه يوما كان )) ] ]١[ 
يعيى،ونو ]١[، عدالله على مس بن الأشعث ذحل : ثال يزيد، بن •ءبمالت-ئنن ض )وَ( — ١  ١٣٩

يوما مثدري وهل •' قال ؟ عاشوراء يوم النوم اولئس •' ]٢[ ثمال العداء، إر اذن إ محمد أبا يا ت نمال 
اثلئرنتان، قهر يزل محل؛ن يصو*ه الله. رصرل كان هونوم اثنا ثآل؛ هو؟ زل ت يآل ؟ ءاشوزاء 

شينلإل 

•لاالبننسنودا

.ثاطعم[ ممطتا كئنآ ]ثان ]٣[ 
اويحنعاشوراء، يوم بمثئام ياُّرثا الله. رسول كان ت قال ه سمره بن جابر عن )و(  ١١٤٠

.نيئبم١ذدJ١ ولإ'بجا،تي لإَلأدان-ذنال رص ثلمنا عئدئ، زبمناسا فه، 
يفيعني — ندية ب١Jحطنا نمال أبي بن مناوئه ّنمع أثه : عندالتح،تن بن حنني عن )و( — ١ ١ ٤ ١ 
يمولالله. رسول نمت ؟ الندينة أهل َيا علن١ؤكلم أين : ثمال ءاقوناء، إو'م' ■حطنه-لم — ثدمها ثدمة 
يموم،أن ثكز مأى ثمن ٠نانم و؛نا صنامه، طمخأ الن يكب ذأ ِثعاسوراء، يوم هذا )) • امحوم بهيا 

.ثلشلن« ف>، أن أخبء زنذ ثثنز، 
صنامااليهود ثوحذ ائمدية، ثدم اثه. رسول أن ت — عنهما الله رضئ — عثاس ابن دض ~~  ١١٤٢

أئحىعظيم يوم هدا •' ثمالوا ((، ؟ ثموموثه الدي اليوم هدا ما ر) ت الله. رسول لهم ثمال عاشوراء، يوم 



٢٧٧الياء فتا،م —  ١٢

شوسوو ساو ]١[، قصئمومه ^^١، موصى نصامه ومُه، بزعون، وغرق، وثومه، موصى، ب؛ الله 
.بصتامه وأمر الله.، رمول ئصامه ((، منآقم بمرمحي وأولى أحق، ))لحن 

.له[]ا[لسظينا

ويبنونعيدا، ثخدوئه عاشوراء يوم يصومون حنن ١^؛؛ كان : ُاو ه مجومحى أبي وض ١—  ١٤٣
.(( أنم سثوموه )) : الله. رمحوو مماو وسارئهم، حليهم، به ساءهم 

وم'يصنام ض ونل — عنهما الله رصيأ — عباس ابل سعع يزيد، أئي بن عبيدالله ض )و( — ١ ١ ٤ ٤ 
؛لاقهراولا النوم، هذا إلا الأيام على ئصله يطلب يوما صام الله. رمحول ان علمت ما ت ممال عاشوراء، 

.— نمصان يني — الشهن هدا 
عاقوزاء(في بمام يزم اي )ناب — ٢ ٠ 

رداءْقزند زنز _، عنهنا ١^ زصيأ — عثاس ابن اكهنتت؛لى : ثال الأغنج، بن الحكم عن ١—  ١٤٠
ااتا<سعيزم وأصبح ثاغدذ، السمم، هلال رأين إدا : ممال عاشور١ء، صزم عن أخبرني ; له مملت زمرم، *ي 

ئعم.; ئال ؟ يصومه ائه. رمحول كان هكدا ؛ نلتتصالنا، 
زميه. اللرنول صام -مذ ت )مال( — عنهما الله رًثي — ءباس س عبدالله و)ض( — ١١٤٦

:ه. اللول رمحممال واقصازى، اليهود، سئمه يزم إثه ! اللهرمول يا ؛ نالوا. بصيامهوامر عاشوراء، 
زنيتئى \ذنملإ الخ١لم نلز'يأت : نال . اقاسغ« و ْنتا -  ٥١شان ؛ف - النقبل النام كاف رءنإدا 

.الله. رمول 

نزمه(بمثه 3تيكم غ١قوزاء في أكل نن )ناب — ٢ ١ 
أنعاسوراء، يوم اسلم مذ رجلا الله رمول بعث ت نال انه، ه الأكوع بن سلمه عذ —  ١١٤٧

•اللئل إلى ًثيامه هم أم، كال ومذ هنم، بمتم، لم كاذآ مذ ت الناس نج، ُيودل 
قرىى إلعاشوراء غداة اممه. رسول ارسل • نالت عمراء، بن ء*و؛ بنت الرمحع وعن  ١١٤٨

يزمه،يمثه نلثم نمطنا، أصبح كان ومذ صزمه، نلثم صانما، اصح كان مذ ت المدينة حول التي الأئصار 
له__لمفنعل الننحد، ولى وندهن —  ٥١ثاء ؛ن — منهز الصغاز صتات١ زئصوم مثومه، ذللذ ثني د؟كا 

.الأمطار ع-د ]١[ إياْ أغطيناها الطعام على أحاتهم بكى نإذا البهن، ثذ المحه 
•صنمهم[ يمموا حتى لاالئه؛هم 



سلمسييالإداء محمر  ٢٧٨

الأضءم(ويوم الفطر، يوم صوم عن الم )ناب — ٢ ٢ 
نحاء،فهغ اب الخطبن عم مع العيد فهدت : د1و أثه : (وهن ابن همتي (بي عن — ١ ١ ٤ ٩ 

نط—ركميوم صنامهما: عن ش. رموو ض يومان هدين إن ت مماو الناس، نخطب ادهننز،، ئإ نصلى، 
ئئبمخأ.من ب ئألكون يوم والأخر صن1مكلم، من 

•ابر ويرم الأصحى، يوم : يوش صنام ص نهى S اش زنوو أف : ه حت'\ أبي زض — ١ ١ ٠ ٠ 
انت٠ ه لثقلت فاعجيني، حدئا، عنه ممعت I قال ظتع، نعيد ايي عن فرعة، عن )و( -  ١١٥١

ال)) ؛ بموو نمثه :  Jli؟ أنتع لإ م، اا^ه. نّتول عز نأنوو : ناو .؟ ١^٠ رسول من هدا نمت 
.(( ز.صان س الفطر ؛ jijالأصحى، َينم يوش: في ١لهثام يطح 
ندرتإم نمال؛ —، عنهما الله رصي — عمر ابن إلى رجو جاء ت نال جثئر، بن زياد وعن — ١ ١ ٥ ٢ 

اقدر،بوناء ُنا'لى الله أم • — عئهما الله رصي — عمر ابن نمال فطر، أو أصحى، يوم نوانى يوما، أصوم أن 
•الثوم عدا صوم عن اش. رسول وئهى 

الفطر،وم 'ي: صوش عن 0 الله رنول نهى : نالت —، عنها اللت ^ — عاتقه وعن — ١١٠٣
•الأصحى ويوم 

اقثتويق(محام محتوم تخرم )ناب -  ٢٣
•(( ]١[ وشرب أكل، أيام افثتريق ايام )) ت الاه. رمول نال : نال الهدلي، تثثته عن — ١ ١ ه ٤ 

•[ لله« وذكر لا[ل)) 
<١١: ننادى التشريق، ايام اإحدJ١ن بن واوس بعثه، ه اقه رسول ان مالك؛ بن كنب وعآن —  ١١٥٥

وض.لآ;ذ>ئإلأخمخ،}لإالمئىتيأكل 
ممرذ١(الينغة نوم صنام كزآهة )ناب — ٢ ٤ 

نطوف}م _، غئ4ما اللت رضي - صداش تل خابن سا'ك ثاد:سخثر: نث ص - ١ ١  ٥٦
•التئت هدا ورب نعم، : نمال ؟ العم،نه يوم صيام عن اقه. رسول انهي • بالنثت 

ولااللنالي، ص من بمنام الئنعة لتله تحممثوا لا )) : قال 0، النئ عن ه، ز.ن9 أيي وعن — ١ ١ ؛١٥ 
.(( أحدَكلم نصومه محتوم في يكوف أن إلا [ ١ ل الأيام بتن مجن بصنام الحمنة يوم ئخصوا 

,[ (( ثنية منوم أز منه بمثوم أف رلأ » ] [ ١] 



٢٧٩المياء آا_س 

الثهرثتفم ثهذ فمذ ؤ : بموله ي فذنه يطتقوثه الذين وعلى ؤ ت ئغالى هوله سخ ييان )ناب — ٢ ٥
(ي محصنه 

ساءس [ ١ ] . الل؛ وسوو عهد على رمصان ثي كثا : ناو انه ه الأكوع بن سلمه عن —  ١١٥٨
—شهن١! 1مخإ *شهذ نمن ؤ ]٢[ الأية غدْ ارقأ حتى مأنكين بطنام ناثدى ائطن، ساء ومن صام، 

.[ ١٨٠ت زالقرْ ي نثصنه 
.ا ١ ٨ ٤ ت لالقرْ ي مسكين طعام ندية يطيموئه الذين وعلى ؤ ت الاثة محذْ ئزلت، زلما [ ١ ل 

.ثسذماا
ثتاذ(تج؛ رمضان 3ضاء )ناب — ٢ ٦ 

أنتبعثنا نمص١ل، من الصوم عاي نكون كاف : )نالت،( — عنها الله رصئ — عانته عن — ١ ١ ٠ ٩ 
•]١[ اش. برصول أو الله.، رسول ثن الث؛ئل صعبان في إلا أنضبه أن 

.الله.( رسول لنكان لا[)ودللق 
١^،(ض ١^ فضاء )ناب —  ٢٧

عنهصام صنام زعلته نات، س رر : نآل ش. ن-نول أن : — ءنها ^ ٧١زضئ — عانته عن — ١ ١ ٦ ٠ 
ولئن«.

أمي؛ن : نمالت الله.، ننول أك ]١[ امنأْ أن : — عنهنا !،، ١١ومي — ءباس ابن وعن — ١ ١ ٦ ١ 
نال:نمز. : نف „، ؟ ئمحٍثث أكثت ذ;ن ^١ ^ ي أزأنت „ : ^ ٣[، ]٢، تم صز؛ زتي١ .اك، 

.(( المصاء أحي اقه ندين )) 
•نمال( امحي.، إلى رجل لاا)جاء 

لآا)>لمنذر(.
.عنها[ ]أنائضيه ]٣[ 
ثمدنتتإر : ^١^ أمن ؛ذ . ااث< رسول عند جالس أنا ينا : نال ه ريده وعن — ١ ١  ٦٢

ولرّا يت نالت، . (( الميراث علثك وردها اجرك وجب )) • نمال •' نال • ماين، وإثها بحارثة، امي على 
نطثنح ز ن١^١ : نالت، . (( عنها صومي )) ت نال ؟ عنها أنأصوم ]١[ تهر صوم عنها كا0 إُه اإ1ها 

•(( عنهاحجي )) ت نآل ؟ عنها أنأحج 
•لا[ر>؛جم( 



سلءالإطء سيئ ءهْر ٢ ٨ <

صالم(1ني محم لطعام يدعى الصائم )ثاب —  ٢٨
:محمل صائم، وهو طعام، إلى أحدكم ذم إدا )ر : ئاو 0، اليأ عن ه، مترْ أبي ض — ١ ١  ٦٣

•صائم« إش 

،١١للهثائم( اثنان حمقي )ناب — ٢ ٩ 
الخيام(محم -)ثاب ٣٠

م_  Jli  S٥١ض ننول ئاو : فول ه ما نمخ أنن : الزيات م _ضأ.ني  ١١٦٤
نومكان ئإدا ■؛قة، والصنام ]٢[، به أجزي وأئا لي، ثإيه الصيام، إلا ل١[ له آدم ابن عمل كل •' — وجل 
مسوالدي صائم، امرؤ إني عمل؛ ياظه، أو أحد، نابه فإن يخِ،، ولا يوشي، يرفتا يلأ أحدكم، صوم 

إذا; محهما وللصان؛ المسك، ريح من القتامة يوم ائه عند ألخب الصائم ئم لظونث ! يدهمحمد 
.(( بصومه قرح وبه لمل وإدا بمطرْ، زخ أئخ 

._(([ وجل عز — ال1ه يآل صعق. إلى أقالها عشت الحنثه يصاعئ، ل)) ل١[ 
•[ أجيي« س وطعامه قهوثه، يدع » ل ]٢[ 
اطهإن )) ت الله. رسول محال ت محالا — عنهما الله وصي — حثي هريرْ، أبي ص )و( — ١ ١  ٦٥

ل١[الله لمل وإدا محرح، أمحي إدا ت محرحتتن يلصا؛م إن أجزي؛؛' وأيا ر، الصوم إن • بمول — وجل م ~ 
٠(( المحليا ريح من الله عند اطسب الصائم قم لخلوهما أ بيده محمد شس والذي فرح، 
.ً"َلاا]َ>)محاة«[َ

الريان،ت له بمال ثابا الكة في إن )) ت الله. رسول محال ت محال ه، سعد بن سهل عن )و(  ١١٦٦
فاِذانت، ثدظون ؟ أ:ئ : ُيثال . أخد نيز 'يدخل لا وم ١^١^۶^ مثن ثدعل 
أظ«.مثن ثزبم> أغلق، آ>ئز ذخل 

خق(تذو.ت ولا م بلا بجقة الخيام فضل ناب -  ١٠١
مس ;i - زم ظه ١^؟ نز - لاه الخيري نمد م ض ١ ١  ٦٧

.((تحريماتثمن النار عن وجهئ الثوم بديلذ الله باعد إلا الل؛ حثيل نج، يذما يصوم 
غدر(همر س مملا الصائم فطر ^١^ اورال، مل البجار من محة الئافلة صلأم جذاز ناب -  ٣٢

:يوم دان الل_ه. رسول لي محال ت محالت —، عنها اللئ وصي — المومنتن ام عائثنه عن — ١ ١  ٦٨

بمده.اياب ؤ، تاما و--اتي ه، ممة أي حديث س قيأ على الودي يه رجم ؛١( 



٢٨١المياء فلا«بم —  ١٢

َ * ■* َ ' *.r ِ .٠ .(( صانز نإني )) :قاو . سمأء عندنا نا ! اللهرنول يا مملت : عالت ((، ؟ شمأء بتدكز هل ! عايشهيا )ر 
:عك الثه. وسول رجع ثئا : نالت زور. جاءثا أو هدية، لنا ن(هديتا فقف، اا1ه رسول نخزج نالت: 

.حئس عك؛ . « ؟ هو مآ رر : نآل , ظا للث ختأت وند زوز، ج١ءنا أو هديه، لنا اهديت ش! رنول يا 
٠[ ز١ صاتما« اصبحت كئت، ند )ر : نال ثم نأكل، به، فحشت، ((، هاتيه )) : قال 

نإنماله، من الصدنة يخرج الرجل بنثزلة دالث ت نمال الحديث، بهذا محاهدا نحيت : ، رطلحه نال 
٠امسكها ساء وإن أمصاها، ساء 

٠ا (( صائنا اصبحت نامي ارينيه رر لا[ر 
مطز(لا وجناغه وثزثه ١^ أكل )نآب —  ٣٣

أوشرب،نأكل، وهوصالم، سمأ، من )) : ااأه. رسول قال : نال ه، هزيره أم ض —  ١١٦٩
.ر( وسماه <، ٧١اطننه ناJنا صنمه، نثتم 

صوم(ص تهزا يخلمأ لا أن واثختاب زمضان، عتر في 0 ^ ١١صنام )ناب  ۴٤
'يصومالشمإ. كاف هل : — عنها اقه زصمأ — لنانشه ئت : نال شقيق، بن عتدالاه عذ — ١ ١ ٧ ٠ 
مصيحتى رمصان سوى ]٢[ مقوما سهرا صام إن إ والله ]١[ نالت؛ ؟ زمصال سوى معلوما سهرا 

.٤[ ]٣، منه يصيب محي أئطزة ولا لوجهه، 
.ندائطرا ندأنطز، : مور محي ويمهلز ، ^١٢ند ند^، : مور محي يصوم ]كان ]١[ 
.ندم ]مند ]٢[ 

•منه( يصوم ]^)محى 
ثمانيصوم كان كله، ست١ن يصوم كان سعتان، مجن صيامه س ا'ةر نط سهر مى صائنا أره ]أا]ولم 

اللهرنول صنام نا : نال _، عنهنا ائه زصمأ — عثاص ابن عن أ، ١ ] جتئر بن سيد عن رو( - - ١ ١ ٧ ١ 
بمطر،لا أ ه والللا : المائل يمول محي صنام إدا يصوم وكان رمفنان، غتز ]٣[ نط ]٢[ كاملا هنا س. 

.يصوم لا ا وااله لا المائل؛ يقول محي انطز إدا ويمطر 
فييومط وس رجب، محتوم ض جتئر بن ثملت نألت : نال الأن۵ناري. -نكيم بن عئنالت ]ا[)-ئددا 

.( -— عنهنا اقه زصمأ — قاس اثذ نمنت : نمال نخب، 

 I٠الخديث هذا إمحناد رجال أحد عسداس، بن بحى ابن و ه
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.الدتة[ لّآ[رمموىوم 
محيويمطر صام، ئد صام، ئد ت يمال حتى يصوم كاف اش. ونول أن ت ه أس وض —  ١١٧٢

ُثاو:ندأئ>،قوأفز.
الثمبمء>ذبمأو-)ثاب .٣٥

يوم(وإفطار يوم صوم محل ومحان 
]١[،المحل لأئوس • يمول انه الله. وسول اخم ت قال العاص، بن عمرو بن عبدالله ص —  ١١٧١"

ايمحن ئد : له نمك ((، ؟ ذللذ مول الذي أنت ر) : . الأ4 ونول ممال ]٢[، عشت ما النهار ولأصوس 
؛^٠١١محن وصم وثم، وثم ؤأئطن، نصم، ٤[، ]٣، دللذ ستطيع لا ناثلث )) الله. رسول ممال أ الله رسول 

محيأنمل اثليؤر ئإُي قك؛ نال؛ . (( ]٥[ الدهر صيام مثل وذلك أمثالها، بنشر الحسنه نإن ايام، ثلاثة 
نز,) ن١ل: س! ننول ;١ مئ أنمر أطيق ش ئك: ن١ل; ثن.ش«. زأغ> ثنن١إ نز ن : Juذلك. 
ناز: ثلت نال . « ]٧[ اإص-ام أعدل وهو ]٦[، — ^^٣ ١١علته — ذاوذ صثام ودلك يوما وأئهإلز ثوما، 
.(( ٩[ ]٨، دلك مجن أئصل لا )) ت الله. رسول نال • دلك مذ أئصل اطيى 

ه0:إالزنولاللم الآيام الئلأ؛ث نبك لأن؛كون : — ظ4ما ١^ زضي — غترو بن يدالله نال 
•دم أهلي، ص 1لي أحب 

.١^^٥٠[ ]ا[لومأ
يني،الوسادة الأرض، على نجلس لي،وا، حثتوها أدم مذ وّنادْ ثه نألمت علي، ]ندخل ]٢[ 

.[ ننك« ونفيك لإثاكَ، ضثمئ دلك ممل أدا لإك „ ]٣[] 
•ا (( الأبد صام مذ صام لأ الأبد، صام مذ صام لأ الأبد، صام مذ صام لأ » ل٤ات 

ظاكدك' لإلثآو ظاكذا„أ),> ولخدلأ ^١، ظك ولززرلأ ظاك،^١، ل3نجك نإف لْا],> 
.ء,(طاظك إزنجك زن ظ، ظلت زليك ظ، ظك لنندلأ نإن' ضل، نلأ )ر فا„() 

.[ نذليياوْثاكاقه! : ^ ض نلأثم؛إذا ل1ال„ 
.[ (( اقاس أعند كان نإنه )ر ل٧ال 

ويئ__امئ، ُأئويموم المحل، نمنم ينام كان — المثلأم علته — ذاوي صنلأة الله إلى الصلاة وأخب ]٨[]); 
٠ا سدحه 



ir __ ٢٨٣ص

>,ئاهمأة: Jliذلك. س أنمر أبق أني ش؛ تجأ َيا قك قال: ثم«. كل في ١^ >)زتي لا،[لناو: 
غشر(<.كل في داهمأْ » : ئاو • دلك ص أنمل ابى 1ني إ اش نجأ َيا ت ثنت ت نال • مشريذ« كل ؛ي 

إلنذنك ولأثزذقلى كرّنم، في نامأْ )) : نال • دلك من أتمل أبى !ثي إبأ؛لله ^١ ت ثنت ت نال 
ومال:  Jliعئ. نقيئ مشدذت، ; ماو . (( حما عثك ولحميلأ حما، ظك ولزوولأ حم١، عثك لروجك 

.ا S اي لي قال الذي إر ن>ئ : ط . ٠< غد بك 'يقول لقك تدري لا أثك )ر : S اي لي 
فوذالمحل، بموم كان فلأن بثنل ُمح لا عثدالله يا )) • الله. رمول نال ت نال ه )وعنه( —  ١١٧٤

.لمحل(،ا^ 
.عدو نمة ئكه، أهل من موخ، بن ا ١ ^-، ۶١الماس؛ أو ت مسلم نال 

(.والحمس والامحن وعاقوراء عزهه يوم وصوم ثهر كل ص أيام ثلاثة صيام اتثاب ناب ) --  ١٠٦
كلمن يصوم الله. رسول أكان ; ق اهمأ روج عائثه سألت انها ؛ العدويةمعاده عن — ١ ١  ٧٥

أًيامأي س تالي نكن لإ : ناك ؟ 'نموء ءان الذهر ج أي مذ : محا فقتت نمز، : ناك ؟ ام د5^ ثم 
الئن;نوء.

^١اش.، رسول نعقب ؟ ثصوم كيمآ ت نمال الني.، اتى رجل ت ]١ا نتاذه أبي وض — ١ ١  ٧٦
ال1_ا<،خب غمحن ياقه نعوذ ]٢[ ثئا وبمحمد دئا، وبالإسلام ربا، باش رصينا ت نال عفته ه عمر رأى 

بمنَفيدن أ اش رسول يا : عم ممال غصته، سكذ حتى الكلام هذا زدن ه عم نحعل رسوله، وغصب 
منومس كبم؛ ئ١ل: . يمطن« زأ 'ويبمتز، ٢ )) : نال أو «، أئطن ولأ صام، لأ :» نال ؟ كنه الدم نصوم 
دالثر) : ثال ؟ يوما ومطت ثوما يصوم س كمح، ت نال ّ « ؟ أحد دلك وُيْلتيى )ر ت نال ؟ يوما وبمطر ومئن 
دلك«طوك أنى وددت >) :نال ؟ يومين ومطت يوما يصوم مذ كيف ت نال . الئلأم« عمحه ذاوي صوم 
ومصام كله، الدهر صيام نهدا رمصان، إلى ورمصان سهر، كل عءن ثلاث )) ت اش. رسول نال نم ]٣[، 
ألَش ظى أشك غ١قوزان 'ذم وص٠١إ 3الثة'كي:_، مه، ١؛^،  ٥١ثكم أف ش ض أشك >نة 
.(( ]٤[ئه ١^٠ النه يكمن 

.عنه[ائه نصئ ل١الالأدص١ري 
.ل'آالوبيبمنا؛لأا

•ا (، فيه علي اثزل أو بنتن، ويوم فيه، ولدت يوم دالذ ت» نال ٠ الاص يوم صوم عذ وحقل • ننال ]٣[ 

عنهعا—•اذ صري—رصي بن عداف ص الخديث منه١ رادي م وا 
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ذكرعن سكتا والخص، الامحن، يوم صوم ض وثل ؛ نال ؛ ثب رواية س الخديث هدا ]٤[]^ 
.[ ٢١١زئنآ الضَثزاة، 

Ty _ ضزد ذي'ض
'•— لأخر أو — ثة قال آلك. ومول ان ت — عنهما ١^ رصي — حصئن بن عمران ض — ١  ١٧٧
]٢[«•يوش صم ]١[ أئطزت ))؛^١ ت^3 • لا ؛ ^3 «• ؟ ثتان صوب س )رأصنث 

.لاأل)رسزمصان((ا

•مكائه«[ ]٢[])) 
اكتر؛(صوم محل )تاب —  ٣٨

ذثخمب.أالله فهر زمصان تند الصيام أنمل )) الله رنول دا3 ت ءا3 ه نريره أبي ص —  ١١٧٨
.(( الثل [ ١ ز صلاة المريصه ثني الصلاة وانمل 

•لا[ا))زيجوف«ا 
لزنضان()تا'ءا ثوال من أيام ث صوم اثثاب )تاب —  ٣٩

منسا أتنه ئإ صام من )) ما3:قة الله رنو3 أن ت ه الأثصاري ايوب أبي عن —  ١١٧٩
.(( ؛^ ٤١١كصثام كان شوال 

 ٤ ٠ _ UO( 0شه على زالخثّ ١'^ ض فهرQ3  زأزض زظوoJy )شه
المنامني الخدر لتله ١روا . ١^ مجنأص!حاب رجالا أن — عثهما الله رصي — عنر ابن عن — ١ ١ ٨ ٠ 

شئريها،كاف ص الأواخر، السبح ني ^١^^؛ ثلث روياكم أرى الله رنول ثثا3 الأواخر، الثبمع *ي 
•الأيام« التع ي فضرنا 

:النمإ. إثا3 وعثترين، سبع لتله الخدر لتله أن زجر نأى : ثا3 ه أبيه عن ّنالم، وعن —  ١١٨١
•م-ها« الوُر في تاء٧بوذا الأواخر، ، ١^٠٣في رو'١^٣ رى أ» 

ةللتلمول الله. رسو3 نمت : إا3 —، )عنهما( الله رصي — عم ش عتدالله وعن — ١ ١  ٨٢
نيءالتم.ثوها المتع ني  ١٠٠١مجئكز ناص وارى الأول، السبع ني انها اروا ثلت منكم ئانا إن )) ت الخلتر 
•« ض/ النثر 

—،١^ لتله تئني — الأوام المثتر في ))التمنوها الله رنوو ثا3 )ثا3(ت ه، )وعنه( — ١ ١  ٨٣

•سلم الإُام قلل س ذا ها 
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*« اأ؛وا؛ي السثع على يقن ثلأ عحر، أو أخذكم، صسو، ثإن 
أهلي،بمص أبمظني ثم المدو، تله أوت )) ت ثاو . الله رمحوو أن ؛ ه هريرة أبي عن )و( - —  ١١٨٤

.(( الفوابر النشر في ثالتمنوذ1 ثنتها، 
فيالتي النتن ١[ ل *ي يحاور . الله رموو كاف ؛ ثاو ه المحدري نعيد أبي عن )و( —  ١١٨٥

ثكنه،نى جع!َلين وعشرين إحدى ويستمو تله عشروف ُمضكا حنن من كاف ماذا ]٢[، الشهر ونط 
اص،الننحف فيها، برجع كاف التي الليله تللذ فيه جاور نهر في اثام إثه يم م*ه' يحاور كاف من ورجع 

الع—تمذه هاجاور ان لي بدا ثإ ]؛[، النشن هده اخاور كنت إئي )ر إٌآا ; ثاو نأ الأن، ذاء يما ولز'ظوز 
فيثالتمنوها ثأئسثها، زه[،  ٠٥٧١هده زأيتت رثي نثكمه، في ثثت مم، اءتكف_، كان ثمن الأواخر، 

مجا؛ الغيري نعيد أبو ثآو . وطقن« ماء في ل7ا أنحي رأتني وثد ]٦[، ور كز في الأواخر النشر 
صلاةمى ادصنذ_؛ وئد ؛ته، .، الأ4 رسول، مصلى في ]٨[ النححد ثوكم وعشرين، إحدى، زله 

١[.]• وناء ^١، ]٩[ نثر ووجهه الصئح، 
.اثك،والإ ^^1^، ص الأوًو ]آأ]مح' 
•■نمهما سدنها ^، ئزكية مة 

.يم«ا  ٥١ذدْ ؛ثص الأوًو  ٣١؛تكن ؛ني' „ ل ]٣[ 
•ا (( الأوحط لئال))

.(([ او؛سطان ننهما يحئان نجلان ثجاء لأخبنكلم؛^1، ئم-غتا وأر )) ] زه[ 
.ا منبالعدد أعلم إثكم أ نعيد أبا يا فك ت ثال . (( والأحامنات والثابعق، اقاسعة، في التمنوها رر ]٦[] 

نصتإذا ت ال ث. والحامنة والنابنة، اقاصعة، G ; ، ر قنتث ; ثال منكم. بذللذ احن ئحن اجل • ثال 
،٩١٥١ثإ؛ها ^٠ ١٥وَءذتوو، نمت؛لات ءإذا ااتاسنة، زم زعترئ، تنش ئبها ياكي ؟حن'ث0ز 'ثواحدة 

.الحامنة[ ئايها ثالتي وعحرون، حمص نصي ثادا 
•ل7الصيختهاأ 

•اقخل[ جريد من زوكاف [ ٨١
.ممتكا، ]آاروجسنن 

•الأواما النثم ص ومشريذ إحذى لثله مي زوإدا ١؛إ ل٠ 

 Iه الخيري •عد أي عن اراوي مرة؛ أم م لنائل ا•



سلءالإماء ساءي مصر  ٢٨٦

وارانياتجها، ثم المدر، ليلق اريت )) ت ثال .، اش رصول أن ؛ محس بن عتدالله وض —  ١١٨٦
دائ__هننف،اله.، رموو بنا نمش وعشرس، ثلاث ص يمطرنا ; ناو . (( وطتن ناء، *ي أنئد صبمها 

•وعشرن ثلاث ت بموو اض بن عدش وكان : ثاو . وأمهجمهته، على ^١^٥؛ الماء، اثر وإن 
يرالنلثله ]١[ ث»موا )) : اش. رسوو ناو : قالتأ — عنها الأئ رصي؛ — عاتشه ض )و( — ١ ١  ٨٧

,(( زنصاذ؛ س الأواخر النشر ني 
•(<( اثمسوا ]١[))> 

حخنيكن أمحإ  ٠٠ش زنوو ش \ضو زلة ئداكر^١ : ناJ ه ئزئزة أبي و'ض — ١ ١  ٨٨
•(( ؟ جمثة شق بل وم الممر، طلع 







الرحيمالرحنن الله بمم 
الحجكتاب — ١ ٥ 

علنه(الطيب ثخو•؛ ونيان ياح، لا رنا عمرة، أو بحج للنخرم ياح نا )باب — ١ 

الخمان،ولا اتناس، ولا \ذئ'\بيخي، ولا السادلم، ولا اكئص، ئثمثوا لا )) ; اش. رموو ممال ؟ الثياب 
ئهمثسا اكياب مى ثنسوا ولا الكمين، س أحمل وليمطنهنا المحن، ثثثس اقملثن، بحد لا أحد إلا 

•الوزس« ولا الرغمران، 

،[ ١ ] يحطب وهو اش. رٌوو سمنت ; ثاو — عنهنا الله رصي — عباس ابن عن )و( — ١١٩٦
•— المحرم يني — النش« يحد لم ِلس والحمان الارار، يحد لم لمن السراويل » ت دل 

•ل١البمسما 
وئو0، النم إلى رجل جاء ت ثال ه أيه عن اظ، بملي!_ بن صفوان عن )و( — ١ ١ ^١٩ 

]٢[؟ ءمند_ي أصتغ»ي أن يأمرني كتما ت ثمال ل١ا، صفرة أثر •' — ثال أو — خلوة وعليها جمة، علؤ 
علتهول ون؛ اي.، أرى اني ودذت ت دل بملي وكاف بموب، محر الوحي، امحي. على وائزل ت نال 

>فَ؟ثال:همثغغنت ؤ>و' م أنزل ه ي.، \و ثئ> أن محن؛لث :  ٢١١فنال : ]٣[ نال . زز' 
أين» ت ثال عته سري ثلما ت ثال • النكر كفطيط ت ثال وأنثه : فال . عطيط له ]٤[ إلته ٠^؛^، الثوب، 
نثك،غنلذ ذانغ ]٧[، اوظوقِ أي : - نال أوً - الْثم؛ نلذأز انل ؟ ٦[ لْ، الننن؛ ض الئائل 

ذم؛يمناأكذاحنجمح.
•وراّنه[ بتجه مصفر زوم ا ١ل 

.نكث[ثإ _، m امُ ]آالث>إفي 
•بملي[ ثحاء ئنال، اميه؛ بملي؛_ إلى ي عمر لّآ[لنأشار 

•لإا]منرالوج؛ا 
•؛؛أ بيء الرجل، ]يابس لْ[ 
هداعني وأنمل اق١ب، هذه عني أئزغ : iاJ ((، ؟ ححلث ني صانعا كنئ ما » : البإ. له ]ثمال ]٦[ 

.الخلوي[ 

•ه الخطاب ين همم م النا؛ل )١( 

٢٨٩



سلءالإماء سيخ مصر  ٢٩•

زب.]ثلاث ]٧[ 
والعنزة(الحج مواة؛ت )ناب — ٢ 

انظمست،ذا اوندن_ب لأهو وثث ش. رصوو أن : — عنهما اللت وصي — عباس ابن ض — ١ ١  ٩٨
أئىآت ولقل لهم، ص )ر : وئاو يلملم، اليمن ولأهل المنازو، و'ذ ثخد ولأهل الغخمه، الشام ولأهل 
منمكة أهل حتى أئثأ صن، - ص ذللذ، ذوق كاف وس والعامْ، الحج، أراد مس ]١[ عيرص ص عليهن 

■أهلا«( عئر ص ر) '"]١[) 
ه.الننول سمنئ هال: _، )ظما( ١^ زضي - الخطاب غنز ۶^ زص - ١ ١ ٩ ٩ 
نال. نزن« نحد أهل ومهل النحمه، وهل مهينة، الئام أهل ومهل الحليمة، دو المدينة أهل مهل )) : مول 

أهلومهل )) نال؛ منه ذللذ أسمغ ولم الله. رسول أن وزعموا ت — عنهما الله رُيي ~ عم ئن عبدالي 
•يلملم« الءمن 

ورفها(وصنها الئك )ناب — ٣ 
همب\عت' إذا ]١[ ^١١؛ S ض ننول ا0 : - ثت4نا غنن_زضيالآت تن ص ١- ٢ ٠ ٠ 

؛نهك'[ ك شريك لأ 5^ كك، الل4ز قك  ٠٠: ن^ال ]٢[، أفر الظنة ذي ننجد عد ناتنة ناحقن 
؛م ١^ زضي _ غنز ;ئ همداش ' o^'j: ^^١ . (( ]٣[ لك شريك لأ ^١^؛، لك زافه الخمد 

٠هد الله رسول ثلبية هذه ٠ يقول 

إوك،ز>يان يك، ندنك زالض زنحدنك، قك، :وك نغذداه'يزيد نحد١ش :'كال ناذ نال 

.لإ[ نكص،  ٣١يدي ز[لي؛ ل ئ
 (]٢[)١^.

.^الأزدض 
بإهلاليهل ه الخطاب بن عمن كاف ت يمول — عنهما الله رًثي — عنر بن عيدالله ]وكال ]٤[ 

كك،ندنك ني ^ زنحدنك، قك، ثك ١^ محك : زمول ائكلنات، نولأ؛ مذ S الله ننول 
•والتملآ والرعباءاليك، 

لك.سريك لا تيك ت يمولون المشركون كان ت نال —، عنهما الله رصي — ء؛اٌن ابن دض — ١ ٢ ٠ ١ 



٢٩١ها_فظباله 

وفبمول• فلذ وما ثملكن، للذ م قريكا إلا : ثموئودآ ((، ثد ثد ويدكم )ر : ش. وسوو ثموو ت
•باثنت يطونون وهم هدا، 

الحانمة(ذي منجد عند من بالإ-مام  ujl،^4أهل أنر رناب _ ٤ 
اللهرسول على ثكدبون اتي هذه يداوكز ; يقول ه أباْ سمع آثة ; ، dJlJLPبن سالم عن — ١ ٢ ٠ ٢ 
اثح^شذا يني — [ ١ ل الننحد عند س ؛لا اش. رسول أهل ما تها، ف. 

•بمتره( به قام من الشم؛ عند مى ]ا[)إلآ 
١^١٢^(ئتعث حئث مى الإملال )ناب — ٠ 

إعبدالرحنن أبا يا ت — عنهما الاه وصي — عنر بن لنبداللث ]١[ نال أيه نإ عبثي عن — ١ ٢ ٠ ٣ 
منص لأ رأثلق : نال ؟ جربمؤ ابن يا هن ما ت نال • بمتنها أصحابلذ من أحدا أر لم أربثا صنع رأتلث 

أهلبنكه كنت، إدا ورايتلذ ^٥^٠، با١٥ثمحغ ورا؛تاوثا الثتثه، ١^١^ ثثس ورايتلذ اثنامحن، إلا الأركان 
أن]ز نش الأنكان، أئآ ننن: تل بداشَ  ١jui^،  fyبجون ش أك يز ^3، \ 'ز'و١ ^م 

٠^١فيس اش اشاJ يل S ١^، ذنوو نأت إانيَ ص اكاJ زأثا اثنانين، 'نل؛لأ S !،، ١١ننول 
ان١>—، ثأرا بها، يصغ اش. رسول رأيت نار الصمن٠ وأم١ أثخها، أف أحب إأنا ذها، ويوصأ سم، 
.ناحاتئبه ثنت محي يهل ال^ه. رسول أر لم نار الإهلأل وأما ١^١، أصثغ 
مره،عتره ثنم وءنرْ حج، محن — عنهنا الله رصي — ١^١ب بن عنن بن ^^١^٠ مع ]ححعنتث [ ١] 

.نئك[
الث—3j،ني رجله وصع إذا الله. رسول كاف ت نال —، عنهنا الله رصي — عنر ابن وعن — ١ ٢ ٠ ٤ 

.الحلمةذي س أهل نائنة ز١حثئ به و١تعتت 
الخلض(ذي منجد في اكثلأة )ناب _ ٦ 

مدأة،الحننة بذي ش. رسول ^١>-^، : ن١ل أيه — عنهنا ائه رصي — عنر بن عيدالله عن — ١ ٢ ٠ ه 
.منحيهاني وصلى 

الإحرام(عند للمحرم الق، )ناب — ٧ 
Z ١^ زنج ^١، م نضي غائشة_ ض - ١ ٢ ٠ ٦   S ًض ننول ص : ناات S ١[يدي[

.٤[ — ]٢  OUl;يطوف أن ^3؛ أحر من ولحله احرم، حئن إحرمه 
.الذداعأ نف ني ]بدرين؛ ]١[ 



الإماءسلءسبع مفتمر  ٢٩٢

.وجدت[ ثب ربأ ]٢[ 
,ممثل؛تا به ]بطيب ]٣[ 

•ُيثءاا دم اللب.، وسول فارق ني الطيب ومحص إلى أئظر آئي كت 
_ض>نوج اللن زضي - غنن تذ غداش ع : نال النقب، نث ض )6 -  ١٢٠٧

انمن إليأ أحب ؛نبرايإ أطلي لأن طبما، أصخ محرما اصبح ان أحب ما ثماو محرما، بمتبح ئم بتطيب، 
مخرمااصبح أن احب ما : عاو عنن ١^ أن ءأ■؛صJها — عنها ش رصي — عالثه على ندحك دللذ، أنعل 

عئذS افِ ن-ثول شذ ^١ : _ عذا'كْ دللذ، أم أن مذ آئ أخذ بم>ان أشي لأف >؛c أنضخ 
•١أ ل محرما أصح يم ساله، ني طاف ئم إ-مامه، 

,لااإ'ُنصحط1اا
فنحرم،؛!،؛> ٠١١قح.؟ )ثاب — ٨ 

وحشياحنارا اش. لنمول اندى انه ت ]١[ التئي جثامة بن الصعب عن عباس، ابن عن —  ١٢٠٨
نيم—ا الله. رمول راى أن نلما ت نال . إؤقزالله رمول عليه نرده بودان أو بالأبواء، وم ٥[، — ]٢ 

•حرر« أثا الأ ءل؛لذ ردْ لم إثا نال؛» وجهي 
■لاالأ>ةا

•وحس( لُمبر لآا)سم 
•وحش( بار يم[)رجل 
ذنا(.في نتش حنار لأا)عئز 
 ،p"(]®[ بار )وحش•
صأجي ثق : ؤاس;ظكنة ثذ ج لا نئال ثذأي، ز:ذ ب ذ: ه )ذظ( -  ١٢٠٩

:نمال زده، صد، لنم مذ عصن لئ اهدي : نآل : نآل ؟ زم.^؛١٢ اش.، زّثول إلى أهدي صد لنم 
•حرم« إيا لأكله لأ يا إ» 

نصرفت نال • منه وخرجنا ]١[، حاجا الله. رسول حرج • نال ه، قاده أبي عذ )و( ١^  ٢١٠
نلم—١البطر، ساحل نأحدوا ت نال . (( ثلموتي حتى البطر ساحل خذوا )) نمال؛ ابونثاده، بهم اصخابه مذ 

حمنرأوا إي بروف نم نثيثنا يطرم، لم نإثه نتاذه، ابا إلا كلهم أحرموا ]٢[ الله. رسول بل ائصنءو١ 
اأكلثت الوا نم; نال . لطعهامذ نأكلو١ ننرلوا، اثاثا، منها ننمر قادة، ر عليها نخنل ٤[، ]٣، وحش 



٢٩٣ها_ثثايبم1لي 

ائ؛أرسول يا ت نالوا الله. رمحول آثوا نلما الأثان، لحم من ُقيأ ما ثحملوا نال; ! محرمون وئحن لحما، 
Lنثرا، ات١Jمنها ننمن نتاد٠، أبو ■ءLثها نحمل وحش، حمن ^؛^١ بمحرم، لم نتاذْ ابو وكان أحنمنا، كنا إثا  3،

ثنخمهل )) ت نمال لخعها، من بممأ ما نحملنا ا محرمون وئخن صيد، لحم ثاكل ت نمثا لحمها، من نأكثا 
•(( ٧[ ]٦، لمحمها من بنج؛ ما نآقلوا اْ[ )) ت نال . لا •' نالوا ت نال (( ؟ بثمء إلئه اثار أو أمرْ أحد 

.١^[ ]ا[]غالم 
.زآ[ل؛اكاحت[ 
.وحش( حمار نإدا قفزت مئا، يناءون ياصحابي رما)بصتت 

وك—اثوا— لأصح١إي نمك محنوطي، مني ننمط ركك، ُم رنم، وأحيت نرسي، 
.ركك[ ئم نثناولته، نثرك، بثئء، علته منك لا والله : إمالوا \نث'ذ ئاولوم ت — مخرمع، 

•لْ[ل))هوحلأو«[ 
.ا ٠( ^ ٧١أطعنكنوذا طنمه ض إثما ز)) ]٦[ 
.^٤^١[ اش.، رسول نأخدنا ت نال رجله. مننا ت قالوا ((، ؟ ذيء منه منكم هل )) ت زنمال ]٧[ 

نأندي>م، زض ميس، م س نغ -كا : نال ، ١^٠٧٠فنان ض )6 س ١ ٢ ١ ١ 
نغاة :ألكثزض أكنت، نذ زنق شط ١^ ^١ نذ و'ثا أكل، نذ نثا زاiد، نشط ه لن 

.الله. رمحول 

والحرم(الثل الدواب؛ي ج محله وعئر؟ للنحرم بمذب ما )ثاب ٩— 
الحل،م يقلن نواس خنسن » : نال انه اقئ. ض —، عنها الله رصهم؛ — عانقته عن ١ ٢ ١ ٢ 

.(( والحدياالنمور، والكل_ا والمأرة، الأبمع، والئراب التيه، ؛ ]١[ والحرم 

الحرم،م فمحن س على جناح لأ خس رر ت ئال النم.، م، ه، امحه عذ سالم، وعف م'—  ١٢١٣
,(( النمئر والكل_ث والحذأْ، ذو'\با 'ثوالنمنب، ١لمأرة، ; و١لإحرام 

الناس—ير كلها الدواب لجر خسنر » ت الله. رمحول نال : النم. روج حممنه، عن )و( — ١ ٢ ١ ٤ 
.(( الةمور ^؛١٥٧ والمأن0، والحداة، والئناب، ١لةمنب، : نتلهن من عز ■>ولج 

؟مخرم وم الدواب، منز الرجل يقل ما ت عنر ابنز رجل ّتآل ت نال جبير، بن ربد عف )و( —  ١٢١٠
والح__دثا،والةم__نب، والم_أزْ، النمور، الكن_ا بفل يأمر كان أثه الثم. وْ ذإناتى حدثئم • نال 



سلهالإطء سيع  ٢٩٤

.أنصاالصلاة ونج؛ :  Jli. والحية و١لماب، 
هدرها(ريان لحلمه الفينة ووجوب أدى بمد كان إذا للمحرم الراس حلق جواز )ثاب " ٠١ 

[،١٢]٢، سلا َبجات 3بم ]١[، م وف S اش زنوو أن ه: ^ بن كنب )عن( — ١ ٢ ١ ٦ 
سنؤ ^: ٩١هدم نزلت ثص : قاو ]٤[ . ٠( زأنلث ُا-ذليى >ر :  Jli. ^ : ئئت . ؟(( J^ly))أيوذيلذ،مماو: 
ومحوور مماو [ ١٩٦:لالقرْ ^ سك أو صدقة او صنام س قميئة وامه من أدى به أو مريصا منكم كان 

.(( ]٨[ نتن •^1 اسلأ أو ٧[، ]٦، م~ناكيى سة ين؛ ]٥[ بمنق، يصدقأ أو آيام، يلائه صم )) ت الله. 
.قدرا ثت يوقد وص محرم، ونو مكن، يدخل أن مل بالحدينة ]ونو ]١[ 

.قدرت[ ((، ادئه )) : _lJ قدوت، ((، ادئه )ر : _lJ قاثثن، : ]٢[]^ 
•[ أرى« نا مئلذ بلغ النهد أن ارى كنت نا » ت ]نمال ]٣[ 

.زأّنه[ قحلي النلأئ، 
.لْا]»سمم«ا

.آصع[ ئلأرة لوالمريى ]٦[ 
.منكم[ لكل طعاما صاِع زنصمحت ]٧[ 
 ]٨[ ilJ[ : 'محز رَءي خاًظ، تيً تزك ]^1^.

للمحرم(الحجامة جواز )باب — ١ ١ 
.]١[ نمء 3هم اتخم، ه ي 1ئ : - ي ح نني - ءس ش ض - ١ ٢ ١ ٧ 

.واّتنطا أجزه، ١لححام ]وأغطى ]١[ 
.ناسه وسط محرم وهو ذكة، بطريق اكحم . امحي أن ؛ بحثه ابن وغن — ١ ٢ ١ ٨ 

عتند(المحرم مداواة جواز )باب — ١ ٢ 
إذاك؛انماص،نت:ئ^نو،_ضنم;نبم،  ١٢١٩

أن؛ف  yjl]٢[، ة ص نن ص \و نأزنل رَئنن، .>ز;اء ،قاوثاكثاغثبم]اامحدال1ه 
محرمز ونعثته، اخثكى إدا الرجل ض : الله. رنوو ض حدث ه عئناف ثإن بالصم، اصمدسا 
٠بالصبر صمدمّا 

.نثه( ]اا)زُدت 

.قثمان( _، ا؛ان نئهاْ ، l^ii^Jأن ]آا)قأراد 



٢٩٠ها_خثا،بمااعي 

ورأمه(يدثه المخرم عسم جواز )تاب — ١ ٣
:م تث ج ١فقا؛1^1؛ ان4نا : نم.ة و'\ذخي ؤاس، تن _ض  ١٢٢٠

الأيصاريايوب أبي إر عباس ابن ئأرسلني رامه، المخرم بمسل لا ت اأس1نر وُاو نا<نه، المحرم يعل 
؟—ذا ه من : _lJ فه، سنمت :  Jliبرب. بمثم وص اكذش، بص يشل  ajjStjjدللذ، عن أمآله 
زأثتئسل S ض زنوو )؛ ir:ص أحمحذ م، تذ ج أزقي؛'هذ م، ت  IJI: ق؛ 
تمب ينان لإن Jliمإ زانه، لي  Ijjحتى ه نطاطأ الثزب، عانى يده ه ايوب ابو نزصع ؟ مخرم وهز 

•]٢[ بمنل زانه. ^^١ ت ناو ثم وادبز، يهما، ناقل ]١[، بثديه زانه حزلذ مم ناسه، عانى نقب اصٍب، 
•وأّه( جبع ■^5، جبنا رامه عز بندي؛ ايرب أبو للا)نأنر 

 ]٢[ Jلإ^اLJ١^^ لأ ; ثاس ش زت ١ ]1دا.
مات،إذا يالنخرم شل ما )نابت — ١ ٤ 

]١[بنزنه ش. نّوو خ وامحث زجل بتثما ت ناو —، عثهما الله ربي — عباس ابن عن — - ١٢٢١
وسدر،بناء اعإلوه » : نماو لي. ذللق ندكن ٣[، ]٢، نأئنصته :  Jliأو نأونصئه، ناحلته، س ونع ِإد 

«•]٦[ نلنا القنامة يوم يبمه الله نإن لْ[، زانه حمزوا ولا سقلوه، ولا ل؛ا، ئومحن في وكثوه 
•ل١الزمبfأ

.زآ[)نزنصته( 

•لأا)ر)ءيمبئه((( 
•ا أن؛جهث(( ولا لْال>ل 
•((( ملدا]٦[)» 

وئخوه(المزمحن بنذر التخلل التخرم اشزاهل جواز )ثاب — ١ ٥ 
نماوالزبتر، بنت صناعه عانى الله. زحوو ذحل : نالذ — عنها الله زصئ — عاثفه عن — ١ ٢ ٢ ٢ 

:وئولي واسترطي، ت ححي )) ت لها نماو وجعه، إلا أحيني نا والله ل١أ ت نالت • (( ؟ الحج أزذت )ر : لها 
امحإنح1ينمبي„.

.زكاثونثاساد

•النح( اريد إم إ الب ;؛سول لاا)با 



سلءالإطء سبي سر  ٢٩٦

اشرسول اتت — عنها الله وصي — همدالخللب بن الرم بمن صاعه ان ت عباس ابن وض — ١ ٢ ٢ ٣ 
محليأن ت واسثرطي أمز؛الهج'  ٠٠■ ُال ؟ يأمرني لنا الحج' أريد و1ني ميله، امرأة إُي ؛ سالت، .، 

•نأذركت ت ئال . ثخبسي« حثث 
الحانض(^١ للإ-مام اعتنالها واثثاب الغمناء )ناب!حرام — ١ ٦ 

بكرأبي بن بمحثد عنتي بنت أسناء منت ;  cJli_، عنها ال1ن رصي — عانسه ص — ١ ٢ ٢ ٤ 
.وتهل نمثل، ان يأمرها بكر ابا الله. رمول نأر بالشم؛، 

علىالحج الحال وجواز والقران، واققع الحج إفراذ يجور واله الإحرام' لجو؟ محال؛ )ياب — ١ ٧ 
ثمنكه(ثن ١أمارن يحل ومتى اكنرة، 

'١ ل الوداع ححة عام الله. رسول مع خرجتا • مالت انها — عنها الله رصذ — عاتشه عن ١—  ٢٢٥
النأ الئنن؛، مع بالحج مثهل هدي، معه كان من )) : ش. رسول مال يم ْا' — ]٣ مأهلثا؛عم؛ ٢[' 

.(( ١[١ — ]٧ ٢^١ من4نا بمحل محي ]٦[ بمحل 
دللقنثنؤ'ت ذ\ذن'ث؟,( الصما، ين ولا باثنت، أطفأ لز ١[ ٤ _ ١ ]٢ حائص وانا مت5ه، سئمت : iالتا 

.[١٥]((النننْ ودعي ؛الحج، وأملي( وامثشطي، رأنلد، امضي )) : سال الله.، رسول \وا 
١']٩ بكر أ؛ي م، عبدالرحس مع الله. رسول أرسلني( [ ١٨— ١ ]٦ الحج مصتا ملما ممعنت، : مالتأ 

هما،رَأالباثنت، و\ذشو'أ ١^١ الدين نطافق ((، نونك مكان( هذه رر : ممال ثاعتننت، اقتيم، إلى [ ٢• 
الحج،وا جمعكائوا الذيل راما عنى من رجعوا ان بعد آخن طوافا طافوا ثإ حإوا، ئم \ذزوى 'ث

[.٢٣__  ٢١]طو١فا طافوا نإثنا والعننْ، 
١٠^٠^[ ذي لهلأل ]مواف؛ذ [ ١ ] 

.المنية[ ذي مجن بقئذ ]لمحني ]٢[ 
.١^^( ث قأكذ شزة، ]م[)نأظوت 

•يقع( س وثنا ئرف' ص وثنا ننرذا' أهل؛اُلءج س ثنا ت ]ل[)دالت 
•ثحح( أغل ش دثثا بمم؛' أهل ش ]ْ[)دمنا 

.[ نديه« يلم -هم( » ] ]٦[ 
•((( محخيل يهم ولم بنم؛ أحرم س » ]٧[) 
•[ ححه« مثتم بمحح، أهل وش » ] ]٨[ 



٢٩٧العي ها_فتاربم 

أنأزاد وس ثثهو، بحج، يهو أف أراذ ومن ئثمنل، وعمرة، بحج، يهل أن بكم أوال س )ر ]؟[)ممال؛ 
•همو«(ُيءلبم؛، 

نعهكان من إلا الناس قاحل ((، عمرة اجعنوها )ر ت لأصحابم . الله رمول ئال م؛كه، فدت اا]ءانثا ]• 
.راحوا[ حئ اقلوا يم اثمثارة، ودوي وعمر، بكر وابي امحي. ُع ائهدي مكان ت فالت، • الهدي 

.فأفلن[ الهدي، يسقى لم وساوم الهدي، ساقا يكن لم مى فحل : االمال-ت، • ] 
اسووأهل معه، ثاس به واهل بحج، الله. رسول مأهل ■' — عئها الله رٌي — عاسة إ)قالت، ١ ]١ 

.بالن1نة( أنل يمل زَك ننزة، م زأفل و١لخة، ؛[ئزق 
.-شكانرلألممةا خاضاالثزأزل ١٢]
.؟[ بحجي أصثع فكبمت بنمزة أهللت كنت، إر أ الله زسول يا ت ئك . عزقهلتله يحنن ]قلثا [ ١٣]

((،؟ لث يتكيا مرر : قمال أم، زانا الله.، نمول علذ ندخل قطنتث، سرن،، جئنا ا[)حتى ]٤ 
هدا)) ض•' • يعم ت ملت • (( ؟ متت لعلك لك ما )) ت قال العام. حزجت اكن لز ١^؛ لوددت وش قمنتث; 

•( (( طهري محي بامحت ئطومي لا أل عتر الحاج معل ما امعلي آدم، ثان على الله كثه فيء 
أوم__ا)) : ال قااناز. ظ أيحله أ ش زسول يا أعصيلذ من : قمك عضتان، وهز عليأ ا[]إدخل ]٠ 

سث مآ اتدُتذ نا أري مذ اتثك م زلز ثنثذول، نز قادا إم، افا-ى أنزذ م شنزت 
•[ (( حلواكما أحل يم أقريه، محي معي 

بمر،بلحم ئاو؛نا ; قالت قاقضثت، ش.، نّول قامرني طهرت، النحر يوم كان قلما ت ا[]إالت ]٦ 
.المز[ عن؛أائه الله. زسول أهدى : قثالوا ؟ هدا ما : قمنت 

زغنن;اك„،إك[.رلثكطزانمِض، مح:اي0;نلم ]با[]إاللفا
]خا[)إلثاكاكصمح(.

؟[.ز١حد بمنك زأضدز بمتم، اقاّذ 'بمندز ض! ننول ;ا : ا[]ُك ]٩ 
م—وحزهزجهي مصيب السأمت، حديئة جاريه زأثا لأيكن، ؛ر : قالت جمله. على '؛؟[]قازذقني ]■ 

]،<<•
ثرىزثل ت له ملت • الناحلة بعلة رجبي قينحترب عنفي، عن أحنزه جناري أرقع قحعلت ت '؟[]قالت ]١ 

'سمأجات؟ا
•(( ؟ النحر يوم طنت كثتا ما أز حلمى! ا عفزى )ر ت قال حاب؛كم. إلا ازاني ما ت صتفية ]قالت [ ٢٢]

•أ (< امرئ بأس، لأ )) ت ^ • بلى ت -^ ؛،١



مملمالإمأم م^تهسر ٢  ٩٨

•صوم[ دلا صدنه، ولا هدي، دللث ني يأكن نولم [ ٢٣]
والغمرة(باللإ النئغة في رثاب — ١ ٨ 

او:ن. عنه—ا نهى الرم ابن وكاف بالنتعق، ثأم ■ثاس ابن كاف : ناو ثصنْ، أبي عن —  ١٢٢٦
رعننام نلثا الله.، رمحوو مع ثمتتا الحديث؛ داز ثدي على ; نماو عندش، بن لعابر دباك ندكرت 

كم—الله والعس0 اإحج، نأثموا منازله ثزل ند الهمTن وإن ساء، بما ساء •^1 يحل كان ١^ ؛ن نال؛ 
.بالححات؛ ٠؛^ ألأُ أخل إلى ا>أة نكخ بن-م نلذأوتى اقناء، ذدْ نكاخ ^١ ل١[، اللئ 

.واتإ لخ!ىكلم، أئإ نإثه ■٤>>^؛^، من نتفز راإ)نائصلوا 
.(اقمأ حجة )ناب — ١ ٩ 

اقهىحتى الموم عن ننال عدالله بن جابر على دخلنا ت نال أبيه، مً محمد، بن جنمر عنا' ١—  ٢٢٧
ذويثرغ يم الأغنى، زوي ننرغ وأسي، إلى محام نأهوتم، حنئن، بن غبإ بن نحمد انا : نمك إلمأ، 

شئئ،عما نل ! أم ١^ ثا بلق ،رئا ; نمال قاب، غلام يونئد وانا ثدم، بص كمه وصع يم الأحمل، 
طنئاه١رجع منكبه على وصنها كلنا ملتحما؛^١ jن١جة في ئمام الصلأة، وثن وحصن أعمى، وهو ننأئته، 

نمالالله.، رسول ححة عرْ أخبرني ; نملت بما، نهنلى المثخب على جنبه إلى ورداؤه صرها، ثن إليه 
أنت الناشرة ني اقاس ني أذن لم نحج، لم ٌثيئزا نح مكذ الله. رسول إن ت نمال تسعا، ننقذ ب؛ايْ، 

عمله،متل ونعمل الله.، بنّول ثأيإ ان يلتمسن كلهم كثتر بثر المدبمه نمدم حاج، الله. رسول 
يلآنكر، أبي ثن نث غش بمئ أحما؛ ملدط ^، ٠١\اظىأواذا .تئلا،ثفن.ئا

فيالله. رسول نصلى ((، واحرمي بترب، واستنفري اعتسلي، )ر نال ؟ اصنع كيم الله. رسول 
راكب،من ثديه بين بصري مد إلى قزل اكداء على ئاقه به استنت ^١ حتى اكصو١ء ركب ئم المثحد، 

ا،أظهرنص الله. ورسول دللذ، ثتل خلمه وثن دللذ، ثتل بناره وعن دللذ، ثثل نمينه وعن وماش، 
لذتثاللهم لبتلذ )) تباقوحيد نأهل به، عملنا ثيء ثن به غتل ونا نأويله، يعرنا وهو المران، يئزل وغلي؛ 
به،يهلون الدي بهذا الناس وأهل ((، للذ سريلذ لا والمللذ، للذ واثعمه ١^٠^ إن لبيلذ للذ سريلذ لا لبيلذ 

ي.S ث ننول ش ظ، تجا خز الأه ننول ٧ نلز 
]٦[شن ك ١^١ ثى؛^١ ]٥[ ١^ نحرف كا ، ٣٠١إلأُ ئئوي لتا ٤[ ]٣، : ه خاض نال 

:نم—نأ —، ثلأم اله علئ— إبراميز ممام إلى نمد ُم اربما، ومثى ]٨[، يلائا نرمل ]٧[، الركن اسلز 
عنإلأ يكره أعلمه ولأ — يمول أبي نكاذ اتئت، وبئن بثه، النمام نحعل مصلى إبراميز منام ثذ وايثدوا 



٢٩٩ها_ثثاُبمالي 

رجع!لىئم ك، 1يها َيا ئل ؤ رَ ي، أخد الله ص ثل ؤ : الأم يي ثم؛ لكف ت — النم. 
مىث\ذزو'\ الصما إن ؤ : م(  l_ilمن دئا ثلث _1، 11إلى اثاب من حرج ئم ١[، ٠ ]٩، ناظمه الركن 
الله،نوحد الهاله نامتقل اثنت، نأى حتى عثه زغت بالصما، مدأ ((، به  iJLJ)بدأبنا رر؛^؛١ ي اش ذنائر 

إلاإلة لا نديت، في'ء كل فى ح انمي، ه اننك، لة لن شريالذ لا زطدة اقن إلا ٩ لا ,٠ : 3نال ي 'و
م—تات،ئلأيثا فدا مثل نال ذللث، بين دعا نإ ((، وحده الأحزاب وفرم عبده، وثهنر وعده، ائحر وحده اقه 
الن—توْ،اتى محي نشى، صعد;ا محي؛^١ نني، الوادي بطن ني ندناه امثئ إدا محي ١^٥، إلى ثزو يم 

يانلو » ت ال نمالمروة، عز طواي آمر كان إدا ■محي [ ١١]المثما على ننل كنا المزوة على نمنل 
ننحل،فدي، ذنى'ك\0'بح'رط غنزة، 3خمحا ص أنق لإ اش^تث نا أزى ثن امحك 
لأبد؟أم فدا اباثُا أ اقث رّرو يا ت نمال جنثم، بن نالك بن صرانة نمام [، ١٤—  ١٢((]عمرة وفيغنلها 

لأبدبل لا مرش» الحج« النمرة؛ي يحك ت» ونال الأحنى، ني واحده أصابنن اش. رسول نشبك 

اتابوتحت حل، بس — عنها اقه ناطنه—رصئ نوجد النمأ.، بتدن ثى ١[ ]٧ علمأ وندم ُ' 
;الأراق بيمول مأ علنكان ; نال . ^١ أمرني ابي إن • نثالت عليهل، ديلذ نأئكر واكتحك، صب؛عا، 
ه،عئيكزن ا بناقه. لرمثول مضيا صنت للبي ناطنه على نحتثا اقه. رّثول إلى ندمتن 
؛ال ن((، ؟ الح__ج نزصئ حى ثك مادا , صدك صدف، )ر ; نعال ، ١٧•^دلك أئكرت اني ت نأحتريه 

•(( ثحل نلأ الهدي، نثي نآن )) ؛ناو • رصولك به أفر بنا اهل ؛ر ^٣ ١١ئك: 
.[١٨]ماة . ^؛ y١١ أئى والذي اثنن، من علم؛ به ندم الذي الها-ي جناعه نكان : نال 
٢[• ، ١٩]اقرويب يوم كاف نلما فدي، منه كاف وس اقبمأ.، إلأ ونصروا، كلهم، اثاس نحل ت ناو 
والنصر،الظهر، بها نصلى اقه.، رسول وركب ٢[ ٤ — ٢ ]٢ بالحج نأفلوا [ ٢١]مش إلى ثوحهوا 

نناربئثرْ، لن يصرب سنر من بقبة وأمر الئمس، طلنت محي نيلا مكذ ممإ و١لسم، والبناء، والنئرب، 
ة،الخاهبمفي نمتغ ؤ::و كاث كنا او>ام النش،ر عئد ث'\وفٌ أثن ؛لأ ):ئو تشلد زلأ M ١^ ننول 
أمنالشنذ زاءت محي؛!١ بها ننزل بنمرة، له صرت ند المبه نوجد عننث، أئى محي اقه. رسول نأحار 

تكمعنحرام والكم واندماءكم، إن )ر تونال اثاس، نحطب الوادي، بطن نآئى له، نرثك ب١كصواء، 
>ضرغ،ندنمأ ثنن الناهجة أم مذ ثئء كل ألأ فدا، فدكز ني ^١ يي كنزنة'يني،^١ 

حند،بمي ني مجترصنا كان الحارث بن ربينة ابن دم دناقا من أصع دم أول وإن موصوعة، الخاهثة ودماء 
كله،وغ موصنإثه عثدالخللب، بن ■ماس ربا رباثا اصع ربا واول نوصوغ، الًُامإيث دريا هديل، نئئه 



سلمالإطء سيخ ستسر ٣ • •

يوطشلا ان عاثهى ولكم الله، بكلمة فروجهى واستحللتم الله، بأمان اخذيموص ءإُآقم الساء، ني الله ناموا 
وَ؛—حولهنرويهن، علتكم ولهن نترع، عم صربا ناصريوهن د؛لث، ن*لن نإف ثكرهويه أحدا ئرشكم 

أينمنم__1 عني سألون وأقم الله، ّقاب به ؛ن بعده ثضلوا لن •^١ فيكم ركتث وند بالممثف، 
ويكنهاالمثماء إلى ترإعها السبابة بإصٍع4 ممال وثصحت، وأديتت، يلت، قد أنلث ثشهد ت قالوا ((، ؟ ناثلون 

نصلىأنام يم ،^ ١١نصلى أنام، يم أدف، ثمم [، ٢٥]•٢^١٣ ثلاث « ١^ االهم ١'؛^؛، اللهم )) : اإناس إلى 
إلىالمصواء ثاقته بطن نحعل ، ^jaLأثى محي ش. رسول ركب يم ثقا، مح-هما بمل ولم العصر، 

ااصهمْودهن الشنذ، غربت محي وامما يزل نلم الة1اه، واستقل يديه ين اJنثاة حمل وجعل الصخرات، 
راسهاإن محي الرمام للمصواء سنن وند الله.، رسول وينع حلمه، اسامة وأردف القرصن، عات محي قليلا 

أنحىالح؛1ل من حملا اتى كلنا ((، المثكٍنه الثك؛نه الناس ايها )) ت اليمنى بيده ويمول رحله، مورلذ ليصيب 
يبحولم وإقامثين، واحد، بأدان والعناء المعرب، بها نصلى المردلمه، اتى محي ثصعد، حى قليلا لها 

ئم^؛؛1•؛، بأدان، الصبح له نص حئ المحن وصلى اشم، طلع حتى الله. رسول اصطحع ثم سقا، محنهما 
حتىواقفا يزل ننز ووحده، وهلله، ف د'كن إدعاْ، القبم، إاستقل الحنام، اjنشعن اتى حتى المصزاء ركب 
وس__ينا،امحص الشعر حسن رجلا وكان عثاس، بن المصل وازدذا الثس، ثطلع أن قتل ثدقع ^؛؛١، ١سمن 
وجهعلى يدة الله. زسول نوصع إنهن، المصلَيّظر نطمى يخربن، ظعن به مرت الله. رنوو ينع نلما 

زنهفى الآ> الشق س ثدة S الله ننول قحزل نفز، الآ> الشق إلى زين الفضل قحزل المضل، 
الزنطىالطريق نلق م قليلا، نخزلأ نحر، طلن أتى ثى تظن، الآ> الشق من زحن حرف الفضل، 

معيكر حصبات بسبع ٢[ ]٦ قزماها ١لشحنة، عند التي اأحننْ اتى حتى الكبرى الحمرة على يخرج التي 
ثلائا،قنحز ١لمحر، إلى ارصنزا تإ [، ٢٨، ٢٧]النائي يملن من رمى اأحدذا، حصى مجتر مجنها حصاة كل 

در،ففي نحف محصعة، دئة كل مجل أمز تإ هديه، م زأشزكه عثز، مجا قنحز عئا، أعطى ثم نده، زممحن 
اك،،إلى قاناض الاه.، نمول نكب ثم ، ٣[ ٤ — ٢ ]٩ مجرفها مجي زسربا لحمها، مجن ئاكلأ نطيخت، 

أنقل—ولا داأنطلب ع4بني ازعوا ))نمال؛ رمزم، عز ينمون عألاأنطلس، بني قآثى ااظهن، بمكه نصز 
.نئ،، إشربَ ^١ قازلوئ نفإ، لثزنتت ط<بخ'' ظى ١^ 'يغتكي 

.زاأولدان[ المناء ]معنا [ ١ ] 
دانن جمناق ١أعأمل ننهل اأححمه، الآحر زالطريمح، الحليمة، ذي مجن ١أمدينة أهل نهل )) : ]أ[]إمال 

•[ يلقم« مجن انس أهل ننهل نزن، من ئطد أهل زمهل عزق،، 
•بالخح[ فلذ مول؛ لّآ[]زدنن 



\'Tها_فوايبمالعي 

.و'ئدة[ج ؟s jy نث س ص : 
.>كطابمرق -ى >و\ذ( اشغه_بمة، غالشة_نضي لْ[لزأوك 

.اأح1ئةإ ذي من مضت رابعة لاُألصبح 
•يمينه[ على مشى لُم اما[ 
•أطواذا ئلائه إا؛ه ١^؛، حتى ؛لأسود ١^^ س ]رملر ]٨[ 

وتشرى،اس، اق)؛,؛١٥ ث(!ذنن'أ وبالصما، باكت، راحلته على الوداع حجة ؛ي . اعي ا؟ا)طاز، 
.عشوه( الناس نإن وتاُلوْ 

.بمنشه[ الح1م ]سنام ١[ • ] 
.واحدا[ إلاطوافا والعروة المثما، س اصحايه ولا . الثم يطف ا[)لم ]١ 
ود_صتوا،والن__توة، ااصمأ وين باكت، ثطوُوا )حرامكم، مجي أحلوا الله رسوو ا[)مماو ]٢ 

ئحئهاكيمآ ت قالوا . متعة(( بها قدثم اثني واجعلوا بالحج، ثأهلوا اقروية، بوم كان إدا حثي حلألأ وابعوا 
الدي،م-,مكممتر كعأ-تا ١؟^؛-^، سمت آني لولا ش به آمجركم مجا انفوا )) ؛ قاو ؟ الحج سعثا وقد متعة، 

.س1وا( ((، نحله الهدي ظع خى •^؛١٢ مني بمحل لأ ولكن به، 
منهيكن مىنم •ئا يحر أن اله. رصوو وا!موة، والمثما، بالكمه، طمثا قد،نا ١^١ ]٣ا[)حثى 

ئسلذتا;ئا، رَنثا ^، خ اقساإ، ماإ،تا <، كنن ؛ط ^ ؟ ;،^١ :> ف1ا : ؛١^ ندي. 
.ثاو( أربع إلأ زذ' ومحن محننا، 
ث—أتل؟ سائنا إلى نمئ أن أريا خس ؛لأ ^؛؛٠ وبص دثنا، لم.نؤ' لما ت قملنا لحل، أن لئأمجرئا [ ١٤]
.;[ قال أ%زجك بنده قوله ؛لى ١^؛ كآثي بجده، جام يقول • قال • النيئ مجداكتريا مطر عرقه 

.؟[ الناس ت؛ل مى ء مم أم الئماء، من بلعه أسيء يدرمح، قنا الثمي.، يبلق ]قيلغ [ ١ لْ 
صندم هلأ ^1^، ^؛^، ش، غلثلملأيبيم قد  0٠٠بأا،إذاو: الض لآ-ا[لإقالم 

.وأفا[ ونمعثا، ، lliisti((، قحلوا ١لهدي، اس لز احتدرت ما أمجرتم، ثى اسفك ولو لحلون، كعا 
•لماا[لسسنابمه[ 

.الهدية[ ني *؛I الن،ر وبمشع 'نهدي، أن احللنا إذا [ ١٨]
•والنرو؛[ الصما، ص الأول الطواف وكمائا بالحج، راهللثا [ ١٩]
•بظهي[ مجكه ]وجنلنا ٢[ ' ] 

]ا\[]نأذلأثاسالأ;بي.



سلءالإماء ْايي محغتسر آ•■؟ 

؟((،ثانلث ما )) ممال؛ نكي، ئوجدنا __ عنها اش رصي — عاتسة على . الله رمول دخل ريم [ ٢٢]
الأن،الحج إلى يذمون والناس بالست، أطم ثلم° أحلل، لز 'والناس، حل ويد حصن،، مد اثي ؛ قالت 
حتىاإمواقذ_ا ووقفت ممعلّتأ، ((، يالحج أهلي ثم فاغتسلي، آدم، يمان على الله كثبه أمر هذا إن )ر ت فقال 

تسانتأ ((، غمنا وعمنJاك حجئك، من حللت محي رر ت  Jliئإ والمتوة، و١اصما، بالكمه، طالت ١^١ 
.حححت[ حتى ياكت، pأطفأ مسيأُي في أجد م أ ١^٠ ومول يا 

.عألته[ ثابنها هويت إدا سهلا رجلا الله. رنول وكان ل'آأالإالت 
._[ قلة وإلك «، ^ مذ فاغ>ذا مدال؛خنن، بقا'يا قاف » : ]قال ٢[ ]٤ 
•سراويل«ا نحلس إرارا، يحد لم وس خص، قمحمحس ئش، يحد لم ))_ ف' الله رسول ]مال [ ٢٥]
[٢٦]،^[]•
بعدأحج لأ لعلي أذري لأ ؛ر مناسكخم؛ لتأحدوا رر : ويمول النحر، يوم راحلته على ا]يزثي ٢٧]

.هدْا حجي 
\لتح.زف ^^١ و؛أئا:ند نش، ص ي ^ S٠١ ض ننول ]ننى لآ[ 

.يدثة[في ٠^١ سعة كل واتز الإبل، *ي يثثرلذ الله.أن رسول []قامريا ٢٩]
١ثدئةفي \وم'ظ : لحابر رجل قمال بيئة، في نعة كل أَالممة، الحج، في الني. مع ]اسم؛كنا ٣[ ٠ ] 

.[ امحدن مجن إلآ هذ مآ : ذل ؟ الحرور في ما 
ههن__ا،قمت ؤ؛ ؤ: رحاإ؛كز، ني إ١رحرو١ منحر، كلها ومنى فهنا، شزل رر فال؛ الله. رسول أن [] ]١٣
.[ (( كلها وجمع محهنا، ووقفت موقغت، كلها وعزقه 
ب[.غذبمشرلأ ١^>؛ ثدلإ ^، S ض []^كثغنغزنول ]٦٣

.النحر[ يوم بمرة عايشه عذ . الله )؛سول ]يبح ]٣٣[ 
.حجته[ في يمنه نناثه عذ الله. رسول ]ئحر ٣[ ]٤ 

٢١١موقم؛( كلها عزفه أن جاء ٠^١ )ناب — ٢ ٠ 
(ي اقاس أفاحذ حيث ْئ أفيهئوا ثم ؤ : مالي وقوله الوقوف، في )ناب — ٢ ١

ون؛١لنزدلمة،يقفدينه__ا ذان مذ ؤ؛ م؛يس، كان قاف؛ —، عنيا الله رصي — عانسه عذ ١—  ٢٢٨
.ث _ _وجل عر — الله امن ١لإنلأم جاء قلما نزقة يقفون ال،ز؛ب سائر ر؛كان الحمذ، يسمون وكاJوا 

ند.اياب ي ذكره ض وقد ه الني ححغ وصف )، ه جار حديث س ممة على النووي رحم؛* )١( 



T'Yه1_فثا،عالعي 

اضأنحث من أفمثوا ئإ ؤ : — وجل عز — إذلأ ئدللذ منها، بمص ثم بها، نقم ■مدات، 'يأتي؛ أف 
.[١٩٩:]القرة افام؛يم 

زاكسذاكس، ِإلآ زك' غ ;طوف اإ>ئ ك1ك : ناJ أيه، ض هشام، ز)ص( -  ١٢٢٩
ائناء،^١^١، ثعطي ثثابا، الغمس يعطيهم أن إلا عراه يطوفون كائوا ولذت، وما فريش، 
.عنعات ظئون كلهم الناس وكان المرذلمة، من بم؛مجون لا الحن،ت وكان 
غز— ال1ه أئزل نز المننل : يالت — عنها الله زضي — عانته عن أبي، نحدثتي : هشام نال 

منيفيضون الناس كان ؛ يالتأ. [١٩٩:]البقرة الثاص؛ اياض حث من افيضوا ثم و : يهم — وجل 
منأبصرا ؤ : ثرلت ننما اأأمم، من إلا بمض لا : يفوئون ١ النزدلمة من يفيضون اثحص وكان •^'؛١>-؛، 

•عريات إلى رجعوا ه، اقاص اناض حيث 
ننوواقه0رأثذ >ii، ف'} أطتت ندهذ ز، أطك:^١ ذو: نشم، ترزص -  ١٢٣٠

الح.ص.مجن ئند فريس وكان إ ههنا سانه نما الغص، لس ندا إن والله : نقلت برنة، اقاص مع واقفا 
ياقنام(والأم الإحرام ص التحلل سخ في )ناب — ٢ ٢ 

:ي ل٢ _، نيخ رَم M ننول؛لله ض ثدنط ]١[ : ناو نوسى، م ص -  ١٢٣١
.]٢[ النمحأ. كإهلأل بإهلال لمملث : ثنت : نال ((، ؟ أهللت بز )) :نمال ثعم، : نملت ((، ؟ أححخذ )) 

والم__توة،ويالصما، بالت نطمنتت : ^ ن١J. (( وأحل والمروة، وبالصما، باك،، ، طقساحسنتا، نمد ر) : ناو 
]٥[ا-ن اق]٤[ به أني نكشت : نال يانمخ. أفنت م ]٢١[، زأسي نمنت مس، بني من ارأة أنتن نز 

روييلذأ يس نمز عتدالله ؛L — أو — مو-تى! ابا يا : زجل له نمال ]٦[ ه عم خلانه في كاف حتى 
أمح_ائ ١۶نل اثا-ذ محا ك : ض :نذلأ، ص ني أمتن أخذث نا ثدري لأ نإنك محالث، :نص 

إن: إم__او ثه، ذللذ ندكزت ه، عنت نمدم : نال . إأث1وانبه ظكز، نادم \>ذؤبم' أمتن ؛ن نلبم؛، ٠^١، 
زل. !؛ ١١رسول نإن الله. رسول بمنة ُأحد وإن ]٧[، باقمام بأمر الي ماب نإن اللم، بكتاب ئأحد 
٠]٨[ نحنه الهلأي بلغ ثى يحل 
•ن١ل[ اليمن، إلى بفي الي. رسول ]كاذآ ا ١ ل 

.لأ[ : نك . (( هل؛ي مرْ سفن هز )) : ]نال ]٢[ 
بوئلئزأّي[سم]إمظي، 

ؤ]؛[)باكة( 



مسلماإذطم مههخ ،صفيحر  ٣٠٤

•عمنا وإماز؛ بكر، م أمان؛ لْال؛ي 
•بالموّم[ كا؛م ]؛ر ]٦[ 
.[ ١٩٦؛ ]اوقر0 ا ي ئه واأعمْ الحج ؤ ; ، ١١٥]]٧[ 

فيبهن معرسئى يظلوا أن كرهت ولكذ وأصحابن، ظه،  jiه ؛؛^ ١١أن علس مد : عنت 
•وءونهم[ مظت الحج ش ثروحول يم الأراك، 

اقْي( j\yr—)وب ٢٣
•ءتنانممال َيانت؛^1، عئ \ذثةت4'، عن ثش عئنان  ol^r": )مال( فثيق نن عندش عن —  ١٢٣٢

خائن.كثا 3محا أخل، : }،" Ui M!؛ ١١ننول نع سا فد ص نلنث لخد : يإ ^ لإ كلنة، لمأ 
ءكان^، _ ئ4ما م رضي _ ^ مأ،  ٣٢١: ض \ذء، نمد رَض — ١  ٢٣٣

:•ءشنان ممال ؟ عنه ئئهى اقه. ننول ممله أمر ثريد؛لى ن! : مأ ممال ^؛؛، J،J1أو اوتُة، عن ينهى ءتنان 
.خميعابهنا أقر دللذ عأ نأى أن هنث، أذعلث، أنثطيعأن لأ إر : ^١^ منلذ، دءنا 

الحج.ومتعه الثناء، متعه يعني ]١[ خاصة لنا المعتان؛لا ثصلح لأ ; ه در )أ؛ي( وض — ١  ٢٣٤
■لا[لمم[ 

سلناه_ا،: ممال ]١[، النتنة عن ه وماص أبي بن نني نألت : مال مس، ش عتم وعن - ١٢٣٥
مكه.ثوت يني . بالئرش كافر يوفد ]٢[ وهدا 

.]اا]نجالخةا
.تناوبه[ : لآ[ليني 

هببمعلث أن اقن ضى لحدئا أحدك : ]١[ ختن تذ عز'\0 لي مال : مال أَض - ١  ٢٣٦
]٣،ه يحتنفيه ينزل و'ذأ م١ت، محي عنه ينه P ثمإ وعمن؛، حجة، ين جنع ه الب نمول إن ]٢[ 
.فُاذ ١^؛ زئ P قرئ، ١^، ش مأ ثئي ئ ي ٤[، 

•ب( وش الدي زب نج، نهش بن إلي ]أ[)بنث 
.شثت،ا إن بها يحدُث، مجت، وإن عني، ماكمم عست، مإن زبعدتم،، ]٢[ 

.الأه_;نيشةاّ_[ ]'آ[لزلطئاكعةفيلكاب 
•[ — عمن بجي — ساء ما نجل ]ارياى ]٤[ 



٣• ٥ العي فغايع —  ١٥

رجع)ذا ومعة الح م أيام يلأفت صوم لزنه غينه  ١٥)وأثق اإنث٠ئع عانى (لذم وجوب )ثاب — ٢ ٤ 
إدس(

لمع'• ثاو — عنهما الله رصي — عمر بن عبدالله أن ت •ءبمال1ه بن سالم عن شهاب، ابن عن — ١ ٢  ٣٧
رسولوبدا الحليمة، ذي من الهدي معه مناي واذدى، الحج إلى بالعم؛ اأوداِع ححة ني . اقه رسول 

اث—اّنمن ثكان الحج، إلى بالنم؛ . الله رّول ح الناس ويمئع بالحج، اقل ئم بالعم؛، ئاهل .، الله 

•أهله(( إلى رجع إذا وسبمة 
ونحىالتح، ثن أؤلواف ثلاثة حب، ثم شيء، اول الركن ناستلم مكه، ندم ح؛ن . الله رسول وطاف 

نطاقالمثما، نائي 3\نحر'فآ ّئلم، ثإ زكتثن، اأنمام عند بالييت طوانه نصي •من ركع مإ ^١^-،، أبمه 
النغر،يوم هل-يه ولم ححه، ثصى حى منه حزب تئء من بمحلل P تإ ،، ^١^-سعه ؛؛؛ J^JJبالمثما، 
ائوسأهدى من 0 الله رنول ننل نا مثل وننل منه، حزب شي"ء كل من حل نم بامحت، نطاق وأناض، 
•اقاس ثذ امحدي 

0الله رنول عن أختنئه، 0 ؛^ ٢١١زوج عائثه أن : الرم بن عزوة عن شهاب، ابن وعن —  ١٢٣٨
عىه، عبدالله ض عتدالله، بن  ٢۶أح؛رني الذي بعئل معه الثاس ولتع النمر؛، إلى بالحج لتث؛ *ي 

.S ش ننول 
التمرد(الحاج ئحلل ومت، في إلأ بمحلل لا اثمارن أن تان )ناب — ٢ ه 

اقاسلا[؛نكيق;;اظن س 1، م اللئ زضي - غة ض غنز، ش غن - ١  ٢٣٩
•(( الحج مجن أحر حنن أحر نلأ رأسي، وقدت هدبي، نثدت )ني » : نال ؟ ء-ننتلذ مجن تحل  'ب'ثحلوا، 

.ضة[ ف . ^ ٧١خئة ٣ ثث1ن أن ١^١^ أم اي0 ]١[^ 
اأةزان،وجواز بالإحصار التحلل جواز تان )ثاب — ٢ ٦ 

لقتالالحجاج ئزل من غندالله نمل غثدالله بن وسالم غندالله، بن غتدالله أن : )عن( —  ١٢٤٠
•امحت ومحن محنلذ، بمحال ثال الناس محن نكون أن ئحثى نإيا ، ١^١٢لحج لا أن لا.نحزبخ : نآلأ الزبير، ابن 
وصبته، ُريش كتار حالت، حم معه وانا الله.، رسول ننل كما نعك ومحنه محني، حيل نإن : نال 



سلءالإماء سيغ ممر '؟ ا"

ص—محليخلي إن ؛ ثاو ئم بالع»رة، نلى الحلمت ذا ١^٠ حتى ثايطلى ءمنْ، اوجمن ثد أثي اتئت، 
فيلكم كان : ثلأ ئم منه، وانا ش.، رمحوو ثنل كما ثنلت وبثه محيي، حل وإن عموتي، ثصيت 
واح_دإلا امجرنعا ما ; ثال اكداء، بظهر كان إدا حثي نار ئم ٢[ ١ • ]الأحزاب حسنة، اسوة الله رسول 

ئىاممق ننثئ.غم؛، ل:نذالتخ؛ضنممظيص ر'صاكن؛هني. ءل:ني، إذ 
حلحتى منهعا بمحل لز ئإ ]١[، ث'\ذننآ وص باكت، واحد١ طو١ءا لهنا طان، ثم ندJ١، بقديد ابماغ 
.٣[ ]٢، النخر يوم بخئة نهنا 

•ث[ حرم نيء س يطبل ولم بمصر، ولم بطبي، ولم بمخر، ولم دبلث، على يزذ ]١[]^ 
ثنلكدللذ : عنن ابن ١^١؛ بطواي والعنرة الحج، طوان، ثصى ثد أن ورأى وحلى، لأأ]ثخر، 

•جميعا[ نهما يحل حتى يحل ولم واحد، طواف كماه }١^٠ الحج، ص جمنع س بمول؛ ]ولكف ٣[ ]ُ 
زاْلمة(بالقج والهم١ن ١^١٥ في )ثاب —  ٢٧

•مفردا]١[ بالحج . الل؛ رسول ح أهللنا ت ثال عنو، ابن عن ١—  ٢٤١
ُفنداإ.بالحج أهل الله. رسول ]ا[)ان 

•جممتعا والعمرة بالحج، يلص النبإ. نمعن ; ثال ه، انس عن بكر، وض — ١ ٢ ٤ ٢ 
.وحده ياثحج تى ممال؛ عنر، ابل بدبلث ثحدلت ت بكر ثال 

تمول إؤف الله رسول سمعت، إ صسائا إلا ثندوتا ما ; اض ممال عنر، ابن بمول ثحدنته اننا، ثلقٍتا 
,؛;^1>,قالذنننة،

والثم(١^١^، ثن مآكه هدم احزم؛الفج من يلزم ما )ناب — ٢ ٨ 
ِواكتأطوف ان لي ايصلح ; سال زجل، نجاءه عنز، ابن عند جالسا كنت ت ثال وبزه، عن ١—  ٢٤٣

]١[،اJزفف لأني قى ق تف لأ : بجول م ا:ئ ^ نمز، : ^ ؟ ي آتي أن ثل 
أنأحق الله. زسول نبثزل النوقف، نام أن مل بائثت نطاق الله.، نمول حج ممد ت عنز ابن ممال 

.؟ صادتا كنث إن عثاس ابن هول ار يأخذ، 
أو__— وأينا : ممال الدتا، نتنته تذ زأتاْ منه، إلثا أحب وأن يكزهه، تلان ابن نأت إم ا)إال ١] 

.؟( أيiلمiزءظالأتا 
نجفولز باكت،، نطاق بننزه، ندم زجل عن عنز ابن حالنا : نال دثار، بن عنرو عن )و( — ١ ٢ ٤ ٤ 



r.Uها_فوا»ما1هي 

امالنمخلم، وصلى سعا، باكت نطان، اقه.، رسول ندم ت نمال ؟ \مو'\ته ايأتي والمروة، الصما بض 
.ظ اّننة ننول!ش في محز كان زند نبما، رَايزة ١^١ زص زكتن، 

اقحلل(ورك الإحرام على امحماء س ونعى بامحت، طافا س يلزم ما )ناب — ٢ ٩ 
ناللنإّلليمزةتنقبض نف؛سم _صنغثد:نمدلأض:؛ن  ١٢٤٠

•دللذ بمول رجلا إف • له نقل بمحل، لا • للذ يال نإن ؟ لا أم أيحل ياكتا ط١زا نايا ب١لحج، يهل رجن؛ 
بست قال ذللث، مول كان رجلا نإن ; ئنتث بالحج. ١^٠ ^،^ ١١أهل نن يحر لا : إم١ل ننأثته، ت ^ ١٥

نعلئد الله. رسول أن يخر كان رجلا نإن •' له نقل ■' نمال نحيته، ننألي، الرجل، فهنداني قال، ما 
ال: نمك ؟ هدا من : ممال  4jندكنت نحئه، : إال ؟ دللذ نعلا قد والربئر أّنناء سأف وما ١؛^، 

قدكذب، قد ^؛١، : قال لأ'أذري. : ئك ! عزامإأظنه ؟ سمحي ه ينفيأتثتي لا باله إما ; نال أدري. 
أ،ئوص أثه مكه قدم مذ به بدأ قئء أن؛ور : — عنها ١^ رصي — عادذة ناحنزتي ١^٥.، رسوو حج 

باك،ملإبجي،لإببمبهالطواف تي;دأعكإلإ1ُوبجَ،محانأئ 
لمنز،;؛ زهمدال^ه نناو;ة، لإ يزة، ثكذ لإ لإ بقت، \كف'\و' به دأ شئء أزل رأثت ^، خخ م ذللذ، 

رأي—تيم عينه، يأ؛س لم لم باكت، الطواذ!ا به بدأ سئء أول نكان ، ^١٢بن ١^^ أبي مع ححعت تر 
يقصهالم تم عنر اض دللذ نغل رأت س آخر تم غيرْ، يكن لم تم ذللذ، بمفوذ والأصان النهاجرين، 

يصعونبذ حبشيء يدءون كائوا ما مصي ثمن أحد ولا أ يسألوئه أقلا عندهر عمن ابن وهذا بعنزة، 
أولذيء بثدآن لا ميمان حئ وخالتي !•ي، رأت وقد يحلون، لأ تر باكت، ، ١^١؛.من أول ^١^ 

ويلانويلان، والربئر واحقيا، هي، أمحك أيها ؛ امي أحرش وقد حلان، لا ثم به، ثطوقان الست مذ 
.ذللذ من يكز ذنا كذب زقي ح1وا، ١^؛'^ مسحوا ناما قط، بعنرة 
نمالمحرمتذ، حزجنا : قاك ا ١ ل —، عنهنا الله رصي — بكر أبي بنت أسناء عن )ز( — ١ ٢ ٤ ٦ 

سمييكن ئلم نتحلل«، هدي، معه 'ذكن لم زمن إحرامه على نتمم هدي، سمة كان من )ر الله رسول 
إلىقعنك >ختث، تر g^، ك قاك: إاإلموئلل.مندي، ق نخ ^ ]٢[، ففك فدي، 
.؟ ^ أثب أن ضشى : نقك في، فرم : ؛ilJ ق، 

خمانثيومئذ زثحن ههنا، معه ُزلنا لمد نسلم، رسوله على الله صتلى : ئمول ب١لححون •نزت ]ا[زكأونا 
.وفلان[ زفلأن، زالرمحر، عائشة، واحتي أنا، ناعتنرت اززادJ١، نبنه نبيل اثحماب، 

.^ظا،مأشامذاكيy٣ا
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الحج(ممن في )ثاب — ٣ ٠ 
ء_نحصالحج، شة عن — عنهنا ١^ وصي — عباس ابن سألت ؛ ماو المري، مي( ض —  ١٢٤٧

ياذظوامحها، وحص الله. وسوو أن ت يحدث الزمحر ابن ام هده ت ممال عنها، ينهى الزمحر ابن وكان بها، 
.ُا<ن1لوغا فها، 

.]١[ فيها ش. زحوذ نحص ئد : _lic عتاء، صحنه امنأ0 نإدا علنها، Jدخكا : محال 
.ك[ ممئ \ث' ، ٣١ممئ أذري لأ : ، ١١نج ]١[]^ 
بحح،أصنحابه وأهل بنمرؤ، الثمي. أهل ت )نال( —، عنهما الله رصي؛ — عباس ابن و)عن( —- ١٢٤٨

افىَسيمذ فمحدالله، نذ ئذ فكان يمقلإ، زنل أتابه، س امحدي ناق' نذ رَلآ S، اي حل ت٣ 
•الهذي،ةمَيلاا

.ئأحلأ، اخر ورجل عتتدالئه، بن طلحه الهدي منة ينس لم مس ل١[)وكان 

,،,,-س_حسنممحسم
النمنهحلت صئر واسنج الأر، وعما الدبت، رأ إذا ت ويقولون صهم١، ال»وز؛ب ويحنلوو الأرض، في المحور 

اثنت.لمن 

٦[،زه، ءمنْ يحنلوها أن ءأمنهلم ٤[، — ]٢ يالحج مه1؛ن ]١[ رايعة صبيحه واصثحابه .، امحي ممدم 
.(( ]٧[ كله الحل رر : مال ؟ الحل أي ! الهننول 'يا : ءئوتم°،»مالوا .؛^ ٧٥قناظلم 

•الححة( ذي من مصتن لاا)لأخ 
.لئلنمشاشاَ

.ل"االباصا

.((، ءننْ ءثحن1ها ءننْ، يحن^ه١ ان ثاء من )ر ت انحل' صلى ث لْا)وئال 
٠ا الهدي« منه كان س إلأ ل)) ]٦[ 

jlك1ئ،  ٣١قحل س عئدة ثكذ لإ ص ^١، اثقتا غنزة ندم 0 الله زنوذ ل٧النال  i'
.ا الةن١مة(( يوم الحج؛لى في دحلت، ند العننْ 

■— ب اف رصي — ءاس ابن عن رادي التري م ا 



الخؤه1_ختاربم 

صا:تنثسهضئيئو:س،صضضذلأ  ١٢٥٠
وحج•قمله، ءمنْ ; مماو منامي، ني آت ئاثاني ممن، اثنت، إلى ايطلمتث ثم ت ثاو بها، ُأمرُي ذللق، 

.S اك١سم أبي ظ أخمن، ١^ أخمن، ش : ق\و نأْيتث، فا:ئتتمث؛،لدي م، ش مح؛ :  Jliتتوت، 
الإحرام،عند الهدي ئفاليد )ثاب —  ٣٢

ئمالحثمة، بذي الظهن . الئه رمحوو صلى ت ثاو —، عنهما الله وصي — ءباس ا؛ن م، ~  ١٢٥١
به؛ت ٣١ثلما نا>إتئ، ركب يم ثعلص، وثلدها ١^٢، وسلت الأيمن، محتامجها صفحة ني ثاسمها بمائه، دعا 

شاكتاءأ>مح/
المحاندا ما ت عباس لابن الهحئم بمي س رجو ثال ت ثال الأعرج، حسان )أبي( ض )و( —  ١٢٠٢

وإنه، ثبتكم محتثة ت ثثال ؟ ]١[ حل ئمد بالبيت، طاف س أن ؟ بالثاس — ثثعيت أو — ثقعت ثد التي 
•ربتم 

.لإ؛أ ]١[]^ 
مبجوو:لأ:طوئمح

•تلأمححاإ؛لآحل ءج 
;]الخ—ج ه امحق امحي إن، نحلمحا يم ؤ ثعالى؛ الله ثول س ت مال ؟ دللذ بموو أيل س ت لعطاء ملت 

٣٣ ].

ثأطث'كان زئئ، ^، ٠١ممول:ئو:ند ١;؛ كاف ; إذال الختفِ، :ند دللذ ثآن : قك : إال 
الوداع.حجة في ثحلوا أن أمرهم حتل اقبي. مذأمر دللق 

٣٣  — Uo( ٣٠١في ض)
دعئه الله رمحثول رأس مذ ضث°ت' أُي أعلنئ : معاوية لي ثال ت )ثال( عباس، ابن ض —  ١٢٥٤

علتلذ.ححة إلأ ^١ أعآلم لأ : له مملت ]١[ ؟ بمثشس ١لنتوة 
.[ ٣١على وم بمضص عنه شئت )؛أيه لا[لأو: 
مكهثدمنا ثلثا ، ١٢١٣بالحج ثصرخ ال1ه. رموو مع حرجنا ت ثال معيد، أبي عئ )و( -  ١٢٥٥

.بالحج أهللنا منى إلى ورحنا التروية، يوم كان ثلما الهذي، ساقا مذ إلا ءمنْ ثجعلها أن ١منثا 
وثحنالنبذ.، مع قدمنا : ثالأ —، عنهما الله رصي — الجدري صعيد وأبي جا؛ر، وعذ - ١٢٠٦

.محتخمح>اخا



سلمالإمأء سيي  ٣١•

وابنعباس، ابن إل سال؛ آت ءآثاْ عثداش، بن جابر عند كنتن : محال أبي عن )و( —  ١٢٥٧
.غلإمابمثزسمح1الإ .، اشِ خو'لجب ظ\ن\ : ^ ءِ ١^،، ي ١^ 

نهديه(0 ١^ إملأو ناب —  ٣٤
أهلك: ئمال ((، ؟ أهلك )رس : اهمإ. له ممال اقن، من ثدم عبا أن : ه أنس عن —  ١٢٥٨

.(( لأحلك الهدي معي أن لولا ر) نال؛ . اي. بإنلأل 
:نال ه أئنا \،ثم° : وننند صهئب، س أبي؛نحى، ن بحتي عن )و( —  ١٢٥٩

٠(( وحجاعمرة، تيلثآ وحجا، يرى تيلذ رر ت جمميعا بهما أهل الله رمول صمهت 
ولديال:„ غناي.نبمدك ه ^٠٧ 4 سنط :  Jli، ٣١ظة _إض  ١٢٦٠

نشتا،أذصا„.م خا.ئا، نمامحئتجئ>بم 
ودمانهذ(اقص. غمر عدد محان )باب —  ٣٥

ذيفي كله—ن عنر أنبع ١•ءتنن . ١^٠ ننول أف : ١[ ] أنصئ ه أننا أن : قادة )عن( — ١ ٢ ٦ ١ 
فبالنمل العام ثن وننرة المعدة، ذي في الحدينة وس أو الحدينة، مجن ئن'1 حجته؛ مع التي إلا المعدة 

.حجتهمع وعمرة اكعدة، ذي في حنين عنانم ننم حيث حزق' من ه وعمن المعدْ، ذي 
.عنر( أربع واعثنر واحده، حجة ت ؛ ١١٥؟ . < ٧١رسول حج كم ت اننا نالت ت لا[)دال 

ال:الذ.؟نننول -ع غززذ كز : ]١[ ^ تذ زيد اك : نال اننق، أبي وص -  ١٢٦٢
.عضنْ ّنع 

حجهه—اجن ما بعد حج وانه ]٢[، ءشنْ سع عزا ش. نحول أن : أرنز بن ريي وحدثني : نال 
الوداِع.حجة واحدة 
•أحنمح، أبو؛نحى: نال 

بنزيد يونئذ نلقيك : نال استمى يم نك*ثين، نصلى بالناس، يحثنمي حنج يزيد بن عدالله ]ا[)أن 
.مح:ني،جتينئل،أز:ني،جزلإ(أزنم، 

.١^^[ أو ال،سر، ،؛١^، : نال . عزاهاغزوة أود ننا : نمك : لآال؛ال 
إلىخار غنن تذ غداقه نإذا ض، ١^ نذ زغززة ك ذخك : ض لئاهد، -وض  ١٢٦٣

١^١؛١ عزوة؛ له نمال بدعه، ت نمال صلاتهم، عن نخألناه ال1حد، في الصحى يصلون والناس عائشة، حجنة 
ريوثئكدبه، أن نكرهنا نجب، في إ-حداهن عنر أَتبع : _lJ ؟ ش. نمحول اعتنن كم إ حنن عتدالت 



٣١١ها_فئ،بماا»ه 

واببمرو ا مإلى الم—ومن؛ن ام يا ثننعئ ألا ; ^٠ نماو اأح»مة، »ي عاتذه استنان وسمعنا ظه، 
 lJc_ ; تممال—ت رجب، في إحداهن عنر أربع الن؛وأ. ا-ءتنن : بموو : ياو ؟ بموو وما

.]١[ ظ في,؛غب ١^ زنآ ث، ؛لأ}نو S ش }نؤذ ^ ن؛ مد>ص! ما م ;٣ 
.نكت[ ئعز، : ولا لا، : iاJ ئنا سنع، عن} وابن زثاز، ]١[ 

رمضان(في ائئمزة فضل )^١^، _  ٣٦
الأئ—صارمى لأم}أة ش. رنون ئاز : محاذ بمحدمحا، عباس ابن نمنتا ت ناذ عطاء، عن —  ١٢٦٤

ئاص__حان،إلأ ى يكن لإ : iالت ((، ؟ ن،ثا ثححي أن تنك ما » ت ]١[ احنها ننتيئ عباس، ابن نماها 
ياعتمرتم،،رمصان، جاء ثإذا )) ت عال . [ ٢١ظه ثنضح ئاضحا تا وثرلذ ئاصم، على وابنها ولدها، ابو ثحح 

.(( [ ٣١ححة ثنين فيه ة عن} ثإن 
.سنان(ام لا[)بماواها

.علأتا[ علته لأ[ل'بمي 
أوححئممي،«[•لآ[ل)) 

سبلده وذحوو الملي الثنية من منها والحروج المحا الثنية من مآكه دخول اشثاب )باب —  ٣٧
مئها(خرج الم خر طريق 

منا ذقه— ١[ ١ نكه إلى جاء لنا افإ. أف : عانثه عن أيه، عن ء}وء، بن هشام ض — ١ ٢ ٦ ه 
.[ ٣١سأنملها وح}ج [، ٢١أغلأها 

.لا[لغالماكئح[
كذا؛(•لآ[)س 

•كداء[ من يدخل ما أم أبي وكاف َ؛ليهنا' يدخل؛نهما أيي ئكال ت بشام ريال [ ٣١
ئهارا(ودخولها لدخولها والاعتنال مهه دخول إراذة عند طوي بذي المآ؛-ت اتئاب )ناب —  ٣٨

ذحليم ، ٢[ ، ١١أصح حتى طوكط بذي بات الله. }ِوو أن : عن} ابن عن ئايع(، )عن —  ١٢٦٦
.ذلك بمنل عدالله زكال : د١J . ٤[ ، ٣١نكه 

•اضح(لا[)ءاصلءا
•لآالد'جلا 



مرسصس ٣١٢

ذلكص أ-م زلكذ لإ، بمي ١^^، ص ربي ضفة أكمة ض إلك نحوواش0 لإا]3طو 
.عليقة[أكنة عز 

الحج(من الأول الطواف وفي ^١^٥ ١^١^ في الرمل اثم١ب )ناب —  ٣٩
اثلاثئ ٢[ ]١، ١^^ الطواذL ق طاف كال؛١ S ف ننول أ0 : م ١^ ض —  ١٢٦٧

مع—لعمن ان وكاف انووآ-< 'و^١، ۵١١محن طار، أدا ١^٢؛ بمش بمش وكال ]٤[، ^^١ ومش ]٣[، 
إلك.

.نطوف(نآ لإل \;_ م لا[)إإا 
.والنننةاطاف»ي زأا)إإا 
 _[M ^١^٧ !ز ١•

•نحدمأ يصن ريم ]٤[ 
ومضأطراف، ثلاثة باكت الرمل هذا أرايت ءباست لابن قك • ثال القيل، أبي عن )و( —  ١٢٦٨

زفما ; مثت : دال . وكدواصدهوا، : ممال : محال نته أثن يزعنوف قومك ؟ هو أنثه أطواف أربنة 
يستطعونلا وأصحابه محمدا، إن ت المشركون ممال مكه، يدم الله. رمول إن ت ثال ؟ وكدوا صدقوا، 

زثن_شواف؛^١، ';أن S ١^ رحول ثأ;نئز : iال - ثخئدلأن ذك١نوا — ١^^ مذ ص أف'يطوفوا 
.أربنا

.حثة أثن ثزلنوف ونك ؛ن ؟ ئو أحثة و'أ,؛؛؟I 'خب١^،، تذ ١لياف ض أ:صني : دال:دكلئ
عثهكم الله. رحول إن : مال ؟ وكدوا صدئوا، ت مولك وما : ئلت مال؛ . وكدوا صدئوا، ت محال 
اله. ال1نمحول وكان ;  Jli. ١^^١!، مذ الذواس حرج حتى أ محمد هدا ا محمد هدا ; يقولون الناس، 

أنمر.ث'الم ^١^، نكب، تذ'يدثه،قثاوظه الثاّذ ُيتيك 
•لي نمقن ت مال الله. رسول رأيت ئد ارش • ءئاس لابن ئك ت مال القيل، أبي وعن — ١ ٢ ٦ ٩ 

ه.نحولاا1إك م: ا:ذ ض : Jli. فهاإثاّن و ه ج ض \ذك°ذ1 ئد :وأتن ئك :قال 
يكنهرل.ولأ عنئ، يدعوذ لأ كاوا ؛٣ 

النبمرب. حمى وهنتهم وند مكه، وأصحابئ الله.، رحول ندم ت نال عباس، ابن وعن —  ١٢٧٠
}أمنءب، 'ييي  iLظوا شدة، ذلقو١ ^، ٠١}تش ند مء ك جإ بمد؛ ؛ثن : النشركونَ 

فولأ،،: ^>^ ٠١ض ذلدنز، \محر0' لذي ال؛كثن تذ ن، رَ'ينشوا أ-ءآط، ثلاثة ذنلوا أنْ S اي 





مردييالإطءس ٣١٤

طور.وكتاب بالطور بمرأ وم امحت، جنب إلى بمش جنعذ الله. ورسول ثلممت ثالذ؛ 
به(إلأ الحج يمح لا ركن والمروة الصما نص السم أن بجان )ناب — ٤ ٣ 

صيطفأ لم لو رجلا لأظن إر : لها يلت : ئال عانقه، عن أبيه، عن ٧؛، بن هشام ص — ١ ٢  ٧٩
اله،سنام س والنروْ المثما إن ؤ ؛ يقول ئنالى اله لأن ثلت ؟ لم ت ثالت ! ^٠ ٢٠٥ما والموة المثما، 
ولووالنرو؛ الصما، ص يطفأ لم ع-مثه ولا امرئ، حج اله أثم ما ت قالت الأية، آخر إلى [ ١٧٨; لاابمرة 

أفذالث كاCJl  0؟ دالأ كال »ينا تدرى زنل ؛؛!١، م' لأ أف فه ئاخ كناممووإكال:ُلأ كان 
ثطونونيحيثون، ئإ وئاياه، إساف، ; ثهما يمال البحر سط على لصثش الأئاهاثة »ي يهلون كائوا الأJصار 

فييمنعون كائوا لابي محنهما يطوفوا أن كرنوا الإسلام جاء طما يحلمون، يم والمروة، الصما، يص 
:3التا آمرهما' إلك، ^ الب ّّنار س والمروة الصما إن ؤ ت — وجل عر — اله ثأئزل ت نالت الحاهلثة. 

ينيطفأ P أحد على أرى ٠^١ : النيإ. روج لعانشه نلت ت نال الزمحر، س ^٠ ض )و( —  ١٢٨٠''
الهرمول طامحأ إ احتي ابن يا ئلتأ ما بس ت نالت، بثهما، أطوف لا ان أتالي وما طا، والعروة المثما 
ينبون يطوفلأ بالنشش ١^٠ الطاغتة لمنا0 أهل من كان وإثما ]١[ سنة نكامتأ اJممثلمون، وطاف .، 

مثماالإف ) : — زخل الأئ_م ناول ]٢[، ذللذ ض S ي نأتا الإ.نلأم كاف نلثا ^٠، الثما، 
ووئمكما كادت، ولو ه، يطوفأ؛هما ان علئ؛ جّاح نلأ اعتمر او البئسأ حج نمن ال؛ ثناتر من والمروة 
.بهمايطون، لا أن عليه جناح نلأ * لكاثت 
إنت ال وندللذ، ئاغحنه بشام، بن النارُم مخ ء؛دالت-ىن بن بكر لأيي دللق ذذك'ت' ت الرغري نال 

١^؛^-،من والعروة الصما، بين يطوف لا من كان إJنا يقولون; اللم انل من رجالا سمعت ولمد الملم، هدا 
ا؛—الطوافامرنإثمنا الأمتار: من آحرون نال و الحاهلثة، أمر من ين الخم هدين بين طواثا إن ; يمولون 
ه.الله سنام س والمردة الصما إن ؤ ت — وجل عر — افن نأئرل والمروة، الصما، محن به ثوم ولم بالبيت، 
•وهولا؛ هولأء، في ثرلتأ نذ ثاراها : بن بأكر أُبر نال 

.اا>افبهناا لا[لنفيللأحدانضلأ 
•والعروؤ[ بالمثما، ئطوفآ ان تحرج كثا إثما ا الله رمحول يا ; رأ[لنمالوا 

إنؤ : ئزلتأ حتى والمروة الصما، بين يطوفوا أن يكرهون الأئصار كائن، نال؛ أسى، وعن —  ١٢٨١
,^ يطوف؛^^١ أن علئه جناح نلأ اءتمر أو البت حج نمن اله ذعار مذ والمروة الثما 



٣١٥ها_فئبالي 

،١١يكرو( لا المثم أن بجان )ناب — ٤ ٤
اكم(ثوم الأمة جنزة رْم في يئترغ حتى اهه الحاج إدانة اشثاب )ناب — ٤ ٠ 
الئبالله. ونوو يلغ نلنا ، ^؛١٣من الله. رسوو ردئت : ثاو ويد، بن انامه ض —  ١٢٨٢

يم]٢[، حفيما وضوءا قوصأ اتوصوء، علته نهتت جاء، ثم ]١[، ناو أناخ، المرذلمة دون الذي الأيسن 
،رم[ اإنزدلم_ئ اتى حتى . الل4 رصوو ثركب ((، أماملذ الصلأة )): ثماو إ ش رمحوو يا الصلأ٠ : ثثت 

جنع.عداة ش. رمحتوو اشتو ردن، يم ْأ ]٤، ثصلى 
.أمائ[إاو:لا[ل,تنا 

•لأالولم'نيغمحصوء[ 
.الصلاة[ ابنت تإ ، ١۶۶٥^ثأمحسغ ثتوصأ رثرل، ]٣[ 

•حلوا[ يم نصلى، الآخرْ، العشاء أثام حتى نحلوا ولم منازلهلم، في ااناس أثاخ يإ ]٤ا]١^١-؛!، 
•ستئا[ بموتهما 

وع—ذاة^0، عشية قي ثال انه، — اقه. رمحول رديم وكان — ين'ء؛اس الممتل وص — ١  ٢٨١٢
•ال ث* نى ص وئو محسرا، دخل حتى ناقه كاف وهو ((، يالثك؛نة عاوقم )) ؛ دإنواحين للثاس جم 

رنيحنى ي يلبالله. رسول يرل لم •' وثال ]١[، « العمنْ به ير'نى الذي المحدق بحصى علتكم )) 
•]٢[ ١'^؛ 

.الأنمتال[ كنا'يحيف يده ُيش؛ت 0 زوامحإ ا ١ ل 

إندا أغرابي ت نحل جم، ص أثاض حذ ئى ا ١ ل غتدالله أف ت يزيد بن غتدالتحس وض — ١ ٢ ٨ ٤ 
تتلق)) ت ١لنكان هذا ني يقول اثم؛ صوره غن؛ اثرلتأ الذي محتمعت، ؟ صنلوا  ٢١الناص أثني • عتدالله ثمال 

.]٢[ااييلذ« 
•لاالبذ،نننوث[ 

.ل٢اللإأىوواطا
عرفه(يوم م عرفات إلى ثنى ص الدفاب في واهر اقبة )ناب — ٤ ٦ 

اللهرٌوو نع كنا : ثال أبيه، عن عنن، بن عتدالله بن عتدش عن __، أبي بن عتداش ض —  ١٢٨٥

(١٢٢٧)يرقم ذكره ص وتد ه، الني ححأ وصف ن، ه جاض حديث محن >_ ء،ى النووي ه رجم ت١ 



سلءالإهاء سيخ ءصِ ٣ ١ ٦

أثكز مشما وش : ثنت : ثال . ككن ثخن، ئأئا المهلو، وثنا اككت، ثمنا ]١[، عوذ' عداة ي ف. 
ننووش.:ئع؟.,؛أن : نئثقوُلوا لإ ثق 

•عريام إلى ثنى س اش. رسول ج لا[)عدوئا 
زذبإلى ثنى ثن عاديان وهنا مالك، بن أس سال أثن الئممي؛ بكر أش ن محمد عن )و( —  ١٢٨٦

ويكمنعنته، ينكت ثلأ ثنا، النهل يهل كان ت نمال الله.؟ رسول نع اليوم هذا ثي ثمنعون كتم ؤم 
.عثهينكت ثلأ •ما، المك؛ت 

بالنزذلمةجميغا واثمثاء اإمئرب صلاثي واتصاب الئزذلمة، إلى عزفات ثن الإفاضة )ناب —  ٤٧
١^^(هده في 

د،زيبن ا>نامه متألت : — ثال أو — ساهد وأرا انامه، ثل ; محال أبيه، عن هذام، )عن( — ١ ٢  ٨٧
:ثال ؟ عزمه س أثاض -من الاه. ز'نول يءُ كال ثئ : ثنت . همعات من اش.أتذثه ننول وكان 
•]١[ نمن ثحوة وجد ثإدا التي، يستر كان 

.١^[>ق' ,تالص هشام:لا[]ثال 
نيالله. رمول مع صلى انه ت أخثره ايوب أبا أن ت ]١[ الحءنس يزيد بن عإدالله عن )و( — ١  ٢٨٨

ب١لنزدلمة.و١لعشاء المعرب، الوداع حجة 
•المحا ابن عقب على الكوثة على أثترا ل١الوك١ل 

وب؛\ووب ثال:غ.خزنولش0ص أنائ، أنُ : ل1ن ثن يدش ثل مداش }ض -  ١٢٨٩
بجمعيصلي عثدالله ءكان زكعتن، العشاء وصلى ركعات، ولأ>ث، المعرت وصلى نجدة، بينهما لين بجمع 

بايىن١نى.ض ش كيلك 
ز١[،المع__رب ^١ نصلى جنعا ات؛نا حتى عمن ابن مع أثضن١ ت )نال( جثئر، م، نعيد وعن —■  ١٢٩٠

١لمك١ن.هدا فى اش. رّول ينا صلى هكذا ت نمال امتن٠-؛، ُن واحدة، بانامة ]٢[ والعثتاء 
'. لا[لمحأ["

■اس 
يحققثني فيه وال٠ي١لفة ياإنرذلمة ١!^ ثوم الهبؤ بمتلأة التفليس زيادة اثحناب )ناب — ٤ ٨ 

المجر(طلوع 
صثلأةت صنلاثن إلا إم؛ماما إلأ صلاه محتلي الله. نّ-وو زانت ما •' قال عنعثدالله، —  ١٢٩١



٣١٧ها_ثواربماكي 

.]١[ ميماتها مل يومقد اشم وصلى ؛*؛نم' والعتاء المثرب، 
.أا[لظما

١لاكل١١٢أواخر ثنى؛ي إر نرذلمه ثى وعئرص ائناء س الضمة دفع جو، اشثاب )ناب — ٤٩
بنرذلمه(١^؛،؛ بمتلوا حتى لمرهم النكث و١تم١ب اقاس، رحنة يل 

هملثدقع يلمه لتله . ؛ ٧١رسول سوئه آسأدت : ُالت انه1 نشه، ■؛I عن اك١سم، عن —  ١٢٩٢
لها،ماذن : فال — الثقيله : والثبطه : الماّمز مول — ]٢[ بطه امنأْ وكان الناس، حطمة ومل ]١[، 

اّت__ثأدسةكنا ش. رسول اسأذت أكون ولأن بدئعه، ندسا أصت،قا، حتى وحتنثا لتعه، مل ضزخ' 
•!٤[ ب؛ ممروع س إلي أحب بإلي أذنع تاكوذ M، سوذه 

لاا)محصسممش•
.بطه( زأا)صحمة 

•الناس[ بأي أن' تئل الءدنرْ تأنثي الصئح؛ثنى' \ترز ]٣[ 
•الأنام[ نع ألأ ٌبص لأ عاننه ]٤[]وكان 

نز: _ \ذؤ'بج■ ذر عد زهي - أط لي _ : ض أم، نزلي ؛، ^١٧ض )ز( - ١ ٢  ٩٣
از-نل؛ي،: ُالت ننز. : ثنت ؟ ١^؛ ؛ ^١٠٣هل ا يم يا : نالت نإ ناعه، ثصلت لأ، : ثنت ؟ المم عاب 

١ض أي كلأ : ن١لتت . ء1تالمد أ هقاْ أي : لها نئنتث نتزلها، صف؛ي ثم الحمْ، رنت محي نارد،ظا 

]١،بع س ^ ؛نذ m ي أن : نأ>ئن ية، ممشم:محذلكظأيى؛م 
بلم•آ[

•نردلمه( لا[)س 

[il[U]؛^،^•
0؛ ٧١زنول يي بمن : نال عثاس، ابن أف : عطاء ا-؛صني : )نال( •؛_^، ابن و)عن( — ١ ٢ ٩ ٥ 
.0 الله بإ ممل قي خنع مذ بمم 

النم: له ثك بمم. : كدللث ؛لأ لأ، : نال ؟ طويل بليل بي بمث •' نال ماس ابذ أن أبلنلذ ت ثك 
كدللث.؛لأ لأ، : نال ؟ صلى وأيل المخر، نتل الحمْ رنثا ت عباس ابن 

اللام.دار فة س ك وما عيايام)_( آ فن 



سلءالإماء صيي محمر  ٣١٨

١^١٢النشنر عند مقفون أهبه صنفه بميم كال عنن ثذ همداش أن : عتدش ئن نالم زص _  ١٢٩٦
بميممن ثمنهم ئدثع، أن ومل الإمام، بمفّا أن مل يينعون ُم لهم، بدا ما الله مذكرون باهل، بالمردلمة 

فيأرحص ت بمول عمر ام، وكاف الختنْ، ;؛موا ندموا نإد؛ دللق، بند بميم من ومنهم اشتر، لصلاة منى 
الأه0.اوكالذننول 

حصاة(كل خ ويكثر يماره عن فكه وثكون الوادي نطن ثن الصة جمرة رتي )ثاب — ٥ ٠ 
-:ألخواالمم ض ثخف وئو - بمول ئونف ثل \نضث\جِ نذ : نال الأقمش، ض - ١ ٢  ٩٧

يدكن١^؛ والسورة ، ^١١١۶ء؛ها يدكن ١^ والمثوزة اثمنة، فيها يذكت التي الثورة جبريل، ألمه '^١ ١^١٥ 
أيه: يزيد بن حدثني ; وناو مثه، بموله، نأ-؛صده أوآميز، نلفت : نال ]١[ آل زءها 
يسبعالوادي بطن ثن نرماها نامحترصها، ائوادي، ناسنطن العمة، جمنْ ناتى مسعود، بن عتدالاه مع كان 

]٣[،مقه__ا مجن أنثتهك الناس إن أ ابا يا نملت؛ ت نال . ]٢[ حصاة كل مع فت حصنا>ت< 
.ال؛منةسوره ظه اُزلت، الدي ، ١٥•؛! عئتْ لا؛ثة والذي هدا، 

•امحمرة[ سورة يقولوا رلأ ل١ا 
•يمننه[ ص وش ساره، عن امحت زوجنل ]٢[ 

.النمة( ( iyمن اكنْ لّآ[)يتمول 
تامكخم(لثأ-خذوآ ; هوله. وتان راكثا، اقخر ثوم الغمة جمزة رني اثث١ب )ثاب — ٠ ١ 

١^٥رمول مع حححت، : مول سمعتها : ناو \أذشنواا  ٣١جدته عن حصتن، بن يختي عن —  ١٢٩٨
أحدهماواسامه بلال، وننة تاحلته، على وهو واJصننزا، العمة و»نا حٍى نزأته الوداِع، جه ح. 

رسولنمال : قالت . ]٣[ الشص مجل ]٢[ الله. رمول، راس على ثوبه رافع والاحر راحلته، ]١[ به بموذ 
بمومأنوذ „ : فف ^١ - نثدغ« مد فبجي أي ؛ن >ء : ّمثئ'يقول نإ ■^١، لإلأ ف الله 

.ز؛ا (( وأطعواثه، ناصمعو١ ؛*١^، ١^٠ بكتاب 
.را[]آحدبخطام[

■لأ[لنتت؛[ 
•النفة[ حمنْ رمى ]محي ]٣[ 
هعنروى مث—٧، بن محني خاو وهو يزيد، أبي بن خالد ، لعبمااتح؛م م واسم : منلم ]ناو ]٤[ 

.الحديث هيا إصناد رجال أحد وهو ، ١ ؤ 



٣١٩ها_فثا،بم.الم 

•الأعور[ وححاج وكع، 

،١١الخدف( حمى بمدر الجمار حمى كون اتثاب )ناب —  ٥٢
،١١١^ \كق\ب' زفت )نآب؛زن -  ٥٣
متغ(البمنار حصى أن تان )ناب — ٥ ٤ 

صناقم أ، ت^ ٠١زم م، الأشضات ٠> ٌ ١^ زءل س : نال خار، ص - ١ ٢ ٩ ٩ 
.(( بتو نيتي؛ احنود',( اسخم وإدا ثو، والطواف ثو، و'\ذو'و0 الصما، 

اضير(وجواز اقممم غلى اثحلق ممضيل )ناب —  ٥٥
Ijوال»مصرين : يالوا ((، المحمحا اقه رحم )) ت فال الله. وسول أن ت ا١[ ععر ابن عن —  ١٣٠٠

((،المحال^ ال^ن رحم )) ت ؛١١؛ الله! رمحور و١لممصريننا ت قالوا ((،  ٥١رحم )) ت i؛j، ا  ٥١رسوو 
•« و'اذثض-وتن' » : فال ا ]٢[  ٥١رسول ن؛ والنثصرين : ؛١^١ 

.؛ن[ ; همداه فآل بنصهم. وفصن أصحابه، من طاثفة وحلى .،  ٥١رمول حلى : نقال ا ر١ 
.لآألناثاكانت>لأا

رسوليا ت قالوا . {( لينحكن اغمز اللهإ )) : .  ٥١رسول فال ت فال ئريره، أبي عن )و( '—  ١٣٠١
^٥۶١اللهم » ث فال وللئمصرين. !  ٥١رسول يا ت قالوا • للنحلقتن« اغفن اللهم » ت فال • وللنمصرين  ١٥١

•(( وللنمصر؛ى ؛)) ؛١^ وللنمصرين. ١  ٥١رّول يا ت ؛١^١ • (< للنحلة؛ن 
لننحمحإذعا الوداع ححة ني 0 اي نمعن أيها ت جدته عن الحصين، بن نمى عن )و( — ١ ٣ ٠ ٢ 
.ره ولالنمصرين ^١، 

الأبمنبالبماو_، الخلي في والابمذاء نخلي تمز بمم م أن اقخر نوم الثه أن بجان )تاب —  ٥٦
المحلوق(أس رص 

بمنى،نزله أئى ئم رماها، المارْ، تآئى طى، اتى .  ٥١رسول أن ت مالك بن أش عن —  ١٣٠٣
ينقليهجنل يم ٥[، ]٤، الأيسر يم ٣[، ]٢، الأبمن حابه إلى وأسار خذ«، » ت للحلاقا فال يم ]١[، ولم 

.N_^
•لا[لمحا 

•يليه[ س س شرْ ]فنز ]٢١[ 

.١(  ٢٢٧رقم)ذكر، ض وتد ه، الني حعة وصف ه)، حار حديث س قيأ ض النووي  ٠١رحم تا 



ص4الإماء ييخ يءسر  ٣٢•

•الناس[ ص والشنرش الشمْ، 
.ّشم[ ام نأعطاْ ز؛[رو1حأمن، 

.طنحذ( أبي آلي يدسه ((، ؟ طنئه ابو فهنا )) :ياو لْا)دم 
الأبم،الس ئاولن يم إياه، ءاعطاْ الأئصاوي، شحه ايا ذعا نإ يحكه، الأس، شمه الحاليى لآُا)داوو 

.((( الناس بجن اءسنه » : _lJ شنه، آبا »أعطاه محاقه، ((، ا-ح1يى )) : مماو 

ثطف—ى، ٢[ ، ١ ل راحلته على الله. رّرل ويم ت )مال( العاص، بن ععرو بن عبدالله عن — ١٣٠٤
الرم'م، ثحرت اشحر، مل الرص أن أسنر أكن لم إي أ الله رسول يا ثنهم؛ المائل ممول بمألوئه، ئاص 
الحلق'مبل النحر أن أسر لم إر ؛ يمول أئم وطغى : مال . (( حرج ولا مارم، )ر ت الله. رسول ممال 

•]٣[ رج« - ولا الم، )) : نمول ألم، أن ثل محلت 
بغض'محل الأمور بغض ض من وبمنهل المرء' بمستم، مما أمر ص يومئذ يسأل سمته منا : مال 

.(( حرج ولا ذللذ، امنلوا )ر : الله. رسول مال إلأ وأتاهها 
.]ا[]ييسايذاعس[

•حرج«[ ولأ ازم' )) تمال • أرمل أف مل دلنتث إر : ممال آتم، ل'آالواتاْ 
اقخر(توم الإفاضة طواف اثخ؛اب )ناب —  ٥٨

• ijyالظهر ^، ٥٠رجع ثم النحر، يوم أماض الله. رسول أن ت عمر اس عن — ١  ٥٣٠
يقه.0 ^ ١١أ0 زييكن بمنى، اطهن مصلي ^-^، تإ النخر، يوم يمص عم ابن مكاف : ئانع مال 

عنعمقن ث ذي عن أح؛رإي ئك؛ مالك، بن اس نالت ت مال • رمئع !_ ؛> ^١٣عذ )و( —  ١٣٠٦
نال:الم؟  'ئاشتل ؟فال:شى.نك:محطى ي ي  'ططى ائذ : S اش ننول 

اراولذ.بمنل ما امنل مال؛ ثم بالأبطح، 
به،والصلاة ^ ١١توم النزول؛١إن٠ء٠ب امتعاب )تاب — ٥ ٩ 

•الأبطح يتزلون كاوا وعمر بكر، وابا اي.، أن : عم ش عن — ١ ٣ ٠ ٧ 
مة.٠۵بالحام توم الفلهر يصلي وكان ث، اقنص؛ب يرى كان عم ابن ان ت ئامع عن )و( —  ١٣٠٨

.بندهوالخلماء إؤقل، الله رسول حصب عد ت ناس يال 



٣٢١ه1_فوا،بم.ا1هؤ 

,الأبطح ينزلون كاثوا : عم وابن وعم، بكر، أبا أن ت 'نال؛ ض )و( — ١ ٣ ٠ ٩
Jli  فننول نزثت أنما : ]١[ وقاكْ ذلأق، ذل ش لإ 1^1 : س ض مرَة، زأم : الز>ي

.]٢[ ۶^ 0لأنة5َان 
■لاالنحسآث[

•لجآ ءو لآآال1دا 
.الله. رسوو ثرله منزل هو أدنا بثيء، اشمحب لص ت نال عباس ام، عن )و( — ١ ٣ ١ ٠ 

أنزل0أن الله ننول َلإ;امني : ]١[ رائ قالأثو : 3ال ;زئسار، شان ص )0 -  ١٣١١
.ثزل ثحاء، نته، فيه جن، ومحي منى، من حرج حع، الأبطح 

.S[ل١الوكانضمي 
—الله ثاء ؛ن — ]٢[ ^؛١ ثنزل )) ١[ ل ت مال آثه ؤة الله رسول عن هرئرْ، أبي عذ )و( —  ١٣١٢

٢٠؛ ]٣[ ظقو غالى ثقاصموا حيث كثاثة، يني يخيف 
•ل١الونصبما 

•1داقحالله«[ لآ[ل))
تايثوهلمولا وت\'؟%ئوتز، لأ أن النطلب ويمي هائم(، بمي على ثحالمت كنائه ويمي ميش١، 1ن ]٣[ 

.شممواإيننولاش0;نيشاس[ 
التماية(لأض ركه في والمخءص اقثتريق محام تالي بمنى الين وجوب )ناب — ٦ ٠ 

ثىقِلي بنكة 0:أنبجذ ١^ رنول ا-ثأدنَ عداكلابِ الثاّى أن : غنن ض — ١ ٣ ١ ٣ 
.له ثأذل ّمايه، أجل من 

أ>ابإ،ءآئ_اة ص ظ ثاس ش لغ س ئ :  ١Jli^^'، غداإله 1زض:كر ١  ٤٣١
؟بحل ُى ام بكم حاجة أمن ا السيد سمون وأقم والثن العسل، بمفون عمكم بتي أرى لي ما ت نمال 
امت—امة،وحلمه راحلت_ه، على الثمإ. يدم بحل، ولا حاجة، مجن ينا ما لله! الحمد ت عباس ابن ممال 

.(( إاصتاُواكدا واجم1تلم، أحنتم، )) t وقال اسامة، قصله وسمى قثرب، ئسذ، من بإئاء ءآثين١ه قاس1مى، 
٠.إ اش رسول به آمر ما ثعيثر نريد فلا 

وجلالها(وجلودها الهذي بلحوم الصدفة في )ناب — ٦ ١ 
ا،ل،حمه[ ١ ] أتصدى زأف دنه، عنى أقوم أن الله. رسول أمرني • يال علي، عن —  ١٣١٠



سلءالإمام سيخ يءْر  ١٢٢٢

•عندئا« س يغطيه ئص )ر ت قاو • لّآ[ منها الحران اغطي لا وأن ]٢[، دأُمحا وجلودنا، 
.ك1ها[ بدنه بمسلم زأن أ ل١ 

ا)نناما^رآ[]زي 

•ل٣ال•ظا[ 
مبمة(عن مئهث كو وايدئة ^ ٠١وإجراء الهدي في الاشزاك )ثاب — ٦ ٢ 

عنواثمنْ صمت، عن اتدثه الحدينة عام ش. رصوو مع :  Jliعتدش، بن ^1؛^ عن ١—  ٣١٦
]١[.<نبم 

.ثدئة( في سعة كو \ذق'كن\ بدلأ، سس يومقد ئحريا ت لاا)ءال 
نمده(باث اكدن ثحر )ثآب —  ٦٣

ابانابمئها ت قال باركه، بيته ينحت وهو رجل، على اتى عنر اس أن • جثئر ~'صزياثم،  ١٣١٧
:قدة،ثةئإٌ

وفضثمبده وامتخناب بممه، الدهاب يريد لا لمن الحرم إلى الهدي تغث امتختاب )ناب — ٦ ٤ 
بدللق(همء علته يحرم ولا ئخرما يهث،ر لا ناعثه وأن اثملالد، 

مى: نال •ثاس بن عتدالله أف : عاتذه كب؛'لى زياد اثذ أن : ج\}بم بنت ء1نة عن —  ١٣١٨
•بأمرك إلمأ ناكبي بهذيي، بلهت وند الهدي، ينحن ش الحاج على يختم ما علته ■>وب' هديا أهدى 

محيي]١[ اش. نسول هدي نلاثمد نثلت أئا عثاص، ابن نال كنا لثس : عانقه نالت ; ءننْ نالذ 
قيءاللب. نسول على يخرم نلم لْ[، أبي نع بها بت يم محدْ، الله. نسول نليها رأ[ ئم ٣[، ]٢، 
الهدي.ئحن حتى ]٦[ له الله أحله 

•لاالستجأ

.لم[لسءمكانشنا[
•وأ ل؛الأذننذا، 

.و\لبيأ؛[ زم ]ْ[لإلى؛كن، 
•سمأُُلهأ الحلال يأتي ما لا'اليأتي 



6٣٢٣ا_فوا»بمالي 

إلتها،احتاج لمن اإنهذا5 اتاوثة ركوب جواز )تاب — ٦ ٥
قاو:تا.\و'ي،٠ „ : ]١[، نيئة نخلأَينويى ع اش. زنوو أف : خم:)'أ -غزم  ١٣١٩

.١^۶ يي أو ، ۶۶١ني (( ويللذ اركنها )) : مماو بدئه، إثها ا الله رموو 
.لا[لظدةا

إثهات مماو ((، ازكبجا » ت مماو ، [ ١ ا ثدئه سوئ بزجل الله. ننول م ت ثال أش، زص —  ١٣٢٠
•ئلائا أو •وتئن، (( ازكتها)) : نال . ]٢[ بدئه 

.لا[لأوهديها
.لآ[لأزذدةا

ّث: نقال امحدي، زكوب ض حل ندس ثن خابز مث : نال الم، )أبي( وص ١؛  ١٣٢
•(( فهزا ئحد محي إليها الق إدا بالنروف اركثها )) ت مول اي. 

الطريق(في غطت إذا باثهدتم، ضل نا )تاب —  ٦٦
زانطل_ق: »و\ذ' نشزتن، شة ثذ زم ^١، ا؛طلفث : ض ١^، شة ن نومي ض - ١  ٢٣٢
ئنلمم_ال يأتي،^1، كئفّ، أبدعت هيإ ؛ن نعي ^،، ۶٥١١عليه؛نأزحمت، يسوقها، يثدية م*ه منان 

ثسثثاس ١^^١^ :تآل الذان  CSjنأس، ذلك.^؛ ص لأشص ^ ٥١ندت 
معبيئة ]١[ عشزه ست؛ . ١^٠ رمور تعن، سمطت،، الم؛ر على • نمال بيئته، ماز نه ندكن ت نال • إل؛ه 

:Jli؟ عأي،1^1 ائدغ بنا أصنع كتم I اته رحون، ئا : نمال رجع ممإ ننصى، نال؛ ٠^١، وأمنه ]٢[، رجر 
ننفك((.ولأاحدمنأيض زلأ؛اكرُنهاأت، صمحتها، ض ئإاجنله ، L^،Sئإ١>؛،^آ*لتهافي »انحزنا، 

.عثتزه( لاإ)ئنان 
.ثقول( يإ بالثدن، م،نه يعنا كان إؤق الله رمول أن ؛ حدثهثبيصة ابا ذويا ان ت ماس ابن، لأ[)عن 

الحاض(غن ونموطه الوداع طواف وجوب )ثاب —  ٦٧
يمزنلأ „ : S الله نحول نقال زث، كل في 'ن>نونَ اقائ كا0 : نال غثاس، ش غن - ١  ٣٢٣

.]١[ (( ;L^، غهده آخت محي احد 
.الحاصا المأة غن خص انه لا[]إلأ 
—ائضالح ثصتدر ان نمي ت ثابت بن زيد نال إي عباس، ابن مع كنت ت نال طاوس، ص )ز( —  ١٣٢٤

ذفزاننذ_ا : مزثلالأالأنارثئ إثالأ، : اثنغثاس ثن نمال ؟ بالن، لإدذاآخت هون مزأن* 
.صدنت؛ ند إلأ أنالث ما : يقول زنز بمتحلأ، عباس اثن إل؛، ثابت ثن زيد نزجع • نال ؟ الي. نّول 



سلءالإماء سبميع ءمرِ  ٣٢٤

كلها(واجها ؛ي والدعاء بها زالْثلأة وعيرْ للحاج الكتة ذغوو اتثاب )تاب —  ٦٨
عئمافإلى وأوسو الكثة، بماء ثزو ]١[، المنح ثوم اش. رنوو ندم : ثاو عم، ابن عن —  ١٣٢٥

بنوعتنان ويد، بن واسامة ويلأو، النبإ.، دخل ثم ت ثال الباب. ثفتح بالمثح، ثجاء ]٢[، طلحن ابن 
ننولظمتت ]٣[، افاّرر ٠^١^^، : عداش _lJ اثاب، قح ئإ م1ثا، ب ثن؛ثوا نأعلى، باثاب، وأم طلحن، 
أين؟: ثك . ئعز : ثال ؟ ش. رسول ب صلى هل : ]٤[ لبلال تملتث إزْ، على وبلال خارجا، الله. 

•صلى كم • اسأله ان وست نال؛ وجهه. تلماء زه[ اأعمودين ص ; ثال 
•آُاخأ ش ر'يب بن لأسامن ثاثة نعلى ا ١ ] 

نداجن فيم أو لتعطينه، زالله : سأل ستين، أن نأتت ان4، ثدنجت؛لى ((، بال٠متاح انني رر : رممال ]٢[ 
.إياه[ ءأغطته : ئال صثني. من اثن1 

.-^؛[ ٥١ثدخلت، اإدنجن، ]٣[]ووفيذ 
.ر؛ااأوعثنانبنطاودنا 

.]ْألافياصا
ولمبالطواف، اثزيم إينا • بموو عباس ابن أحثنتأ ت لعطاء ئنت، ت ثال جريح، ابن عن )و( —  ١٣٢٦

؟؛لخدي ئومروا
ذحلا لمالنم. أف ت رئي بن اسامئ اخبرني ت بمول نمته ولكم لخدي، ص يئهتم، يكن لم ثال؛ 

:ال ونركص، انثن مل ني ركع ^ ثلثا خرج، محي نبه بمنل ولم كلها، واجه ني ذعا ]١[ الثئت 
.٢( الملة هذه رر 

؟إال:ثلنجكلثبمسق.أني ؟ ننابة١ قتثلئ:نا 
•لا[لوبهاّتم[

:ه. اللرموو صاب اوثى أبي بن ٩^١^؛ ئلتث '• ثال خاي، أ؛ي بن إّّنبل و)ص( —  ١٣٢١(
نيغننته؟إال:لآ.ك B اي اذخل 

و؛ئالها(،؛؛ ١٥١ممض )تابث — ٦ ٩ 
ضلنن، ئذ ندش أ> م م أبي ئن نغثد ثل ش بد أن : بدس ص ١-  ٣٢٨

تواعدعن ١ثصتوا الك،تإن وتو°\ جن أن ري ألز )) : ثال الله. رّثول أن اي. روج عالشن 
ل—3لآ)ر : . ؛ ٧١رسوف ثمال ؟ إترامم ثداعد على ردنا أثلا إ الله رّثول يا ت ثملتث ثالت؛ ((، إتراءءم 



٣٢٥ها_قثا»بم.اكي 

.(( لمننت ٣[ _ _١ ر بالكمر ئومك حدثان 
رلأنS ف زنوو أنى نا S اش زنوو س ندا ّمنط غائثة كاث لش لنز: مدالله:ئ ثاو 
أ;ناه؛م.زي ض ُثئء لإ ك أن ألآ  'بم'تان \}ص ١^ 

•أ الححر« س بها ولأذخلت يالأزض، بابها ولحنك الله، نبل ر الكتة كر لأمئت )) ] ]١[ 
ّثةوزذذ؛؛^١ ^^١، وزأ >با، :ة : ;i^، تيا زئك ؛١^؛^، ُالزمحاص 'لقيت „ ]٢[) 

.الكمه((( يمت حنث افصزيها قزيثا نإن الححر، من أدرِع 
 (]r[ ,, أذ ق>ثyi  ^■ك م ١ ),,.

'ص ٥١٤٠، ٢١٥٥١ماغاانزجث ي زض؛زد ك ا.مى ا1ا:  'خ،، ١٧ض )ز( —  ١٣٢٩
صدزقنا ، ١^١٢أهل على بحربهم أو يحرئهم، أن يريد النوم الناص فدم ُش الرمحر ان ثزكه كان ما أمره 

اصئاو ؟ منها وهى ما اصلح أو ناءه١، أبني م ؛شنها، ; الكمة في علمأ أشتروا الناص أيها يا ت ئال الناص 
أنثمزأخ،ثاتا ظه، ١^ أثم  ١٥زثدغ ُئفا، سنازذى أن أرى خما زاي لي ؤاس:ظرقدزيى 

ُيحثة،كى زضي نا ثئ اقزق' أخدكز لكن لز : \>و' شال M الض غا وثث فا؛ اقامأ 
أنعنى زاده أجمنع الثلاث مصي ثئا أمرى، عنى عازم ئم ثلأرا، زش مثختر إئي ا زيكم ست، يكثفن 

،حع—١٥منه ثألمى زجل، صعده حتى السماء مذ  ٥٢٠١فيه بمعد اقاص باول ل يم أن اتاص قحاماء ينقصها، 
اط4نثن أندة، النم اثذ نثنل الأزص، به ثلغوا نتى قففتوة قاتنوا، شذ؛ أنابئ اثائ ثنن لإ ثئا 

اصالنأن لولا )) : عال اقبمأ. إن ; مول عانشه نمعن، إُي : الرم ابن وعال بناؤه، ارمع حتى الستون 
أدتِع،خنذ الحجر مذ به أذخلت لخن بنانه على موى ما النممة مذ عندي وليس بكم، عهدهم حديتح 

.٠٠نن خزنون رزأ نن، اتا-ذ 'يدخل ؛ة '^١ ونشف 
أثاأئدى >و ب مذ أينع خنس فيه ءزاi : sال ١^، أخ١يى زك أنفق، نآ أجد ١^ ءانا : ُال 

طولهفي هزاذ اLتقصنه، فيه زاذ قئا ذناعا، عشزة ثنانئ  ۶٠٥١طول وكان البناء، علئه منى إلئه، الناص ئظز 
يآل\ذظ\أ كب ايش ا;ذ ^١٠^ ط، خزغ زالآ> مئن، ُيدخل أ;دنما v_ لئ وخض أذزع، غم 

أئلذ مص آو نظن اّت غلى ^ ١۶١زضخ ئد ١^^ ا;ذ أف زخيزة بدللذ، خيزة ;نوال مد١أملاك 
زادم١ زأم١ ئأمْ، طوله، في زاد ما أما أ فيء قي اإر؛ف ابن يلبخ س نثا إيا ت غتدالنلك  ۶١ئكب نكه، 

.بنائهإلى وأعاده كقصه، كحه، الذي الباب وحد بنائه، إلى ئرده الححر، من فيه 
غذئخدثان، غطاء ئذ وص غم، م محي ئذ غدش سك : ض ئنني، -َاثن )وغن( - ١  ٠٣٣
نتوا0بن غثداأناالثا غلى غادالله بن ١^١^ وئد : محي بذ غإداإ1ه ئال . نبينه أبي بن غثدالأ4 بن ^ ١٥١
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أدهي—زعم كاف ما عانقه من نمع ١^ ابن — يني — تصب أبا أظن ما : عتداثنبك ممال خلانه، في 
رمحوومحاو ت قالت ; قال ؟ ماذا مول نمقها ت قال . منهانمعه انا بلى، ت الحارث قال . ]١[ منها نمنه 

؛ذط، تزكوا نا أغدذ ]٢[ بالشنك مدهز حدج ولزلأ ف، مذئتان ١ضتوا قزنك إن ٠> : S اش 
حديثهذا ادرع. سنة من قرتا قارانا ((، منه ثركوا ما لأريك قهلمي ينوم، ان بمدي من لمومك بدا 

غبماللهَإنمحد.
ا،وغرئثرئا، الأرض في موصوعين بامحن لها ولحنك » : الني. قال ت عطاء بذ الولد عليه وراد 

مذإلأ 'بم—ذحلها لأ أن ئنزرا )) : ^ ]٣[ لأ. ت محك ت قالت . « ؟ بابها رقئوا قومك كاف لم ئدريذ وهر 
.(( ننمط دقعوه، يدخل أن كاد إد١ حتى يرتقي يدعوثه يدحلها أن أراد هو إذا الرجل قكاف أرادوا، 
القثم بنصاْ، ناعة قنكت ت قال ئعم. ت قال ؟ هدا مول حمعتها أن ت للحارث ءندالملاك قال 
]٤[•ثحمل ونا وج' اني وبدْت 

\فننول إال : ممول تي : بجول ! ^ ٠١أز غنى 'يكدن ظ ق ذ ُزم  'ض: لا[)إال 
فيقصروا قومك قإن الحجر مذ فيه أزيد محي الستن لنمصت بالنقمر قومك حدئان لولا عاتمضة يا )) ت . 

•ا (( ئلوبهم نم أن لاحاهما رر ] ]٢[ ْآ 
.؟( بمئلم إلا إليه بمتني لا مرتفعا بابه ذان قما ت زما)إقك 

•الرم[ انن ناش ض لثزكن أس أف قل سثن كثط لز : رقال ]٤[ 
،١١ونابها( الكمة جدر )ناب — ٧ ٠ 

للموت،أو وثحوهما وهرم إرٌاٌ؛ الناجز ض الحج ربابا ■— ٧١
ام_نأهقحاءئه الله.، رنول رديم؛ عباس بن اشّل كاف : قال أثه ت عثاس بن عندالله عذ — ١  ٣٣١

السإلى المصل وجه بحنرفا الله. رسول نثنل إليه، ونظر إليها، يطر المصل نفعل ثثفتيه، حثنم مذ 
أنبجثبع لا كب؛تا سحا أبي أذنكن الحخ في عباده على الله قريصه إن ا الله رسول يا ت قالت • الأحر 
الوداع.ححة في وإللئ؛ . (( ثنم )) ت قال ؟ عنه الاحج الناحلة، على يشت؛ 

فريضةظه كز شخ أبي ؛ن أ^ ٧١ننول ;١ : ف' ئض؛، مذ اننأة أن : ^، ٠١غن )ز( - ١  ٣٣٢

بالخدرتوالمراد (، ١  ٣٢)٨ يرتم قبله الباب ؤا ذكره مبق وتد الكمة، بماء ق — عنها اذ رصي — عائشة لخديث رواية على النووي يه ترجم ( ١) 
الح؛ئت.



٣٢٧ها_غثايبم.اله 

•(( عثت نححي )) ؛ النبي. مماو بمر؟' ظهر على توي ب أن يسبع لا ونو الحج، في الله 
مآ7_):ابطةيلإمحسيبه(

:فائوا ، ٠٠؟ \إي'م' ض ٠> ; شاو باوخاء، ^ م : S اي ض محاس، اثن ض - ١  ٣٣٣
؛او ي؟ حج ألهدا ت سالت صيئا، ١^١٥ إنه إر'ذنتأ ((، الله رموو ر) : ناو ؟ ات من ; اوسنلمون، 

«.„نملم،ولكأ> 
امحنر(في مْ الحج وض )ناب _  ٧٣

ء1_خزالأ__ن زض ند ! ١^ أتمها  ٠٠: _lJ \ي.، ن-ثوو خطثا : ناو ممْ، أبي ض — ١  ٤٣٣
لو ٠١ت الله. رصول ممال ثلائا، نالها حتى ننكث ؟ ش رمول يا عام اكل ت رجل ممال ، ٠٠نححوا الحج، 

بكث—رةبلكم نان كمن هللذ نإثنا ركنكم، ما يروني( )) ت نال يم ((، اّثطثم ولنا لوجنت، ثعم ينذ 
•« ندعوه ثيء عذ يهبمكم وإذا ا-ثطثم، ما منه ناتوا بثمء، أمئكلم إإدا ألإالهلم، على ث'\ث>؛ؤز3؛م' ٌوالهلم، 

ومحرم(حج إز مخزم مغ الرأة نمر )ناب —  ٧٤
ئسا>الأم وام باش' ئوس لارأ؛ نحل لا ٠) : نال S الإ ض قنن' ثن مداش ص -  ١٣٣٥

. ٠٠محن، دو ومنها إلا ليال، ثلاث متره 
^١نمت أن : له ممنت حيفاثأغحثي منه نممن : نال نعد، أبي ض نزعه، ض )ز( _ ١  ٣٣٦

زنوذنال : موو نمتن ]١[ : ض ؟ ٣١٢;١ S ض ننول فى نأفور : ض ؟ S ش ^نوف 
،٠٠الأقصى واأنححد الحنام، والن1جد هدا، منحيتم( ; مناحي ثلاثة !لى إلا الرحال Jئلوا لأ  ٠٠; ال1ه. 
•« لْا روجها أو منها، ^ دو ومعها إلأ الدهر مى ٤[ ]٣، يومثن النتأْ ]٢[ تنافر لأ )) : يمول وحمته 

•وانمنني،[ نأضتأني، أربن١، اش. رنول مجن حمنتث لا[ل 
•ا (( ئنافن أف الآخر والنوم باش، مُلا لأمنأْ يحل لا )) ]٢[] 

.ا؟اإ»؛لأي((ا
•أ (( ثلاث مجن أ'ةر » ل زة[ 

•( ثثها« مخرم دو أو أخوها، أو روجها، أو اثها، أو أبوها، ر) لْ[) 
ينايرالأخر واليوم مس؛اش' لامرأة بحل لا )) ت نال الله.، رسول أن ت هريره أبي وعن — ١  ٣٣٧

•علنها« مخرم مع؛مح، إلا ]١[ وليلي َيوم نخرم 
.(٠(ثلاثا ]١[))> 
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ِإلآامرأْ برجو يخلون لا )) ت بموو يخطب المأ. نمت ؛ )نال( عباس، ش ض )و( — ١  ٣٣٨
امرأت—ي(إن إ ائه رنول يا ت نمال رجل، نمام (( نترآ نع؛ي إلا اأمأْ ثحام ولا محرم، دو ومنها 

.(( ١^^ مخ نحج اممى، » ت نال • وكدا كدا، غزوة يي اكتتت وإُي حاجة، ثنرخأ 
وعتره(الحج مفر إلى ركب إذا مول نا )تاب —  ٧٠

بمترهعلى ا-ثوى إذا كاف S اش ننول أف : ^4^ عنز ابن أف : الأردي عيأ( )ض — ١  ٣٣٩
اريمإلى ا وإثممق__رنين، له  ١۶وما هدا، لنا نحز الذي حنحان )) ت نال ئم ئلائا، كم نمر إلى حارجا 

_؛،حزي ^١ م ١^ ثزضى، ;١ ١^ زس زالءى، الإ، ،^١ نفرناني ه ٩ امحإ لنشثون'، 
الثمر،وفاء مرْ يلذ أعوذ إر اللهم الأمل، ني والخلمه الثمر، المثاحب»ي أن اللهم بنده، عنا واطو 

عابدوفثابوف آثوف ت» نيهى وراد نالهى، رجع وإذا والأمل«، المال، الننملب»ي ونوء المنظر، وكأبة 
.حامدون(( لزيما 

ثمر،الوفاء من حام إذا الله. رحول كا0 : نال ننجس، بن عثدالله عن )و( —  ١٣٤٠
.واثناJ الأض، ني المنظر وسوء العفألوم، ودغوة الكون، بنذ والحور المنملب، وكآبة 

وعئره(الخج نفر من فمل إذا مول نا )ناب —  ٧٦
أز٣، أو• الثنا;ا، أز ص، مذ محو ؛ذآ زنووش0 كان : iاJ لمنز، مدش غذ - ١  ١٣٤

هس ثئ شريك'لأ لأ ندة ز ١^ إلآ ٩ لأ ^ تإ ^١ َةن ندني أو* تنثة، ظى أنثى إتا ١^٠ 
ويصنوعده الله صدى ^١مجدون، لنيم! ناجدون عاياJون ثايمون آيرن ندير، ُّمء كل على دم الحمد، 

.(( وحدة الأحزاب وهزم عنده، 
حتىJاإته ظى رديفته وصفثة طلحه وأم أئا، اليي. لمع أنبلئا ' )نال( نالك، بن انس وض ~  ١٣٤٢

.المديةiدمنا حى إللذ يمول يرل نلم ((، حامدون عابدون؛ربما ثابون أمحرز رر • نال المدينة كنا؛ظهر إذا 
اأغمزة(أو الي ثذ صدر إذا بها والصلاة الحلتمة يذي التنريس )تاب -—  ٧٧

نيذم أتي ٠ ي أذ : سفي ئتذ، تن تيم ص تم ص ئئ. ئرّى )ص( - ١  ٣٤٣
تاركة.بطحاء إثملق : نقيل الوادي، بطن الحلتمة»ي ذي مذ سه مم 

اللهرسول *ّنرس بمحرى به ينيخ عتدالله كان الذي المسعد مذ بالثاخ نالم يما اناخ وند • موسى نال 
•]١[ إإل~ُ من ونطا الببالإ، وص ب؛ّه الوابي طن البي المتحد س احمل وم .، 

.بها[ نصلى الحلمة، بذي التي بالنطحاء أناخ الله. رّول ل١ألأن 
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.(( ٠،؛^^ يصاد ولا عصانها، بمطع لا لابسها، 
النيي؛لأبم ص نا أحرم 1ني رر ؛ الله. وسوو ناو ت ناو أبيه، عن سند، بن عام )وعن( — ١  ١٣٦

عئهاوغية أحد يدعها لا ينلنون، كاُوا لن لهن تض الندثة رر : وناو ((، صLJها متو أو عصانها، بمطع أن 
يومسهيدا أن صفيعا، له كنت ؛لا و•غهدهالأواJها، عز احد شت ولا منه، حنو هن من بها اقه أبذل إلا 

.(( [ ١ ] ائق؛امة 
فيالمنح يؤب أو الرص—اصن دنب الثاو *ي الله أدابه ألآ بموء المدينة أهل أحد يريد ولا )ر ]١[] 
الماء((إ.

»نثانقه، يحبطه، أز ضوى بمطع عدا خد' 'زبالعقيق، نمنه إلى وكب سندا أن ت )وعنه( —  ١٣٦٢
انالله معاذ ت ممال غلامهز، من أحد م، عليهم از ؛^، •؛^١١٠عانى يرد ان نكالنوه المد، أهل جاءْ سند رجع 

,عي أنً'ذي زأتى الاه.، ننول منيه ذقا لإد 
ب؛■ثما ئعم ت نال ؟ المدينه اش. رصول احرم ت مالك بن لأسن نلت نال عاصم، ث)عن( —  ١٣٦٣

حذثا،فيها أحدث مجن رر س— سديدة عده ٠ لي قال ثم ٠ قال — حدثا قيها احدث لمن أ، ا١ كدا إلى كدا 
اسممال ت نال . (( عدلا ولا صرفا، المنامة يوم ث ١^ مبل لا اجنمن والثاس والملاثكة اش، لعنه نعلنه 
.مأحدوا آوى ان : اس 

.اجمعانىا والناص والملائكة، اش، لعنئ نعافه دللق، نعل نمن خلاها، يحتلى زا[زلأ 
لهموبارلث خالهم' نج، لهم بارل؛■ اللهم » • نال الي رّرل أن ماللي؛ بن انس م ا~)د(  ٤٣٦

.٠٠نجئاءهن،ث';ارلأمحانجم 
البركة«•مى بنكه ما صننئ بالنبيئي اجنل اللهم )١ الي.• رّثول نال • نال )وعئه(، — ١  ٣٦٠
تجاعندثا أن رعم نن ت نمال طالب، أبي بن علذ حطتنا : نال أبيه، عن التيعيأ، إبرابم وعن — ١  ٣٦٦

أسنانفيها كدب؛ مماأ — سمه فراب ض معلمه وصحيفة : نال — الصحيمه وهذه ال1ه، كتاب إلا منؤْ 
فيه—اأحدث ننن ^، إلى عنر ين ٠^١ حولإ المدثه رر : 0 النمحإ نال : وفيها ١^١^١^٠،، مجن وأتاء الإبل، 
ولأصت_تنا، الةنام__ق ف؛ منه ١^ يمتل لأ أجنس واقاس والنلألكة، اش، ثننإ نعنته مخدئا، آوى أز حد٥١، 
ننليهنواليه' عير إلتم، اتنى أو أبيه، غير إلى ادعى ومن ]١[، أدناهم لها ينعى واحدْ الننلمتن وذمه عدلأ، 

, ٠٠عدلأ ولأ ءنرفا، ١لمن١مة يوم منه ائت يم؛ل لأ أ-منص والناس والنلأئكة، ائه، ثعنه 
ولأص__تزا، المامة م ين منه متل لأ أجنص والناس و١لنلأئكة ائه، ثننه نقه م!اونا، أخفن ننن )) ] [ ١ ل 



٣٣٣ها_قو1،ماوهه 

.سل„[
أوىأو حدئا، فيها أحدث نس زإ، انتدتة )) : عاو التجأ.، ض مترْ، أ؛ي ض )و( —  ١٣٦٧

.]١[ (( ف صن ولا عدل، القنامة يوم منه يمل لا أ-عنبئ والناس والملابمة، الله، لعنه نعلته محدئا، 
اسوالنو١Jنلأض، الاله، لته نعلته مسثلنا، أحمر نس أدناهم، بها بعي واحدة السثلمذ وذثة )) ]١[] 
.ءنتزا(([ ولأ عدل، القنامة يوم مجته بمثل لا أجنص 

اُ)ر ننول؛لله.: نال ذ>ما، ما بالمدينة رع اإئان رى ي : بمول كاف أنئ س)زغئئ( ١  ٣٦٨
صلآجما>املاو.

•حمى[ حول ملأ عثم ائم ]وجعل ل١[ 
رنول؛للهأخوة إاذا S، \شمأ \و به حائوا ١^ أئ ^١ ^١ ١^ كان ; ^ أنة )زم -  ١٣٦٩

 Sالل4أ :„ ال نjijC 'و;ارلث ناءثا،َ في '١^١ };١^٠ في.دثث١، لأا ن;ارلث منا، في ^١ ١ d ١[ه في[
ن؛بنل فندثة أذغولأ زش لطة، ذغالث }١^ ٠، غدلث، وش رَنئاق، زفلذ، عدلأ إثنامم إف الللإ 
.اإنمنَذلأث نيله لئ، زلي أئغن تدنو لإ : َنال (،، ننئ ذنله لنكة، ذغالث 

.ل\[ل„تنغيعتنكة„أ
لأوانها(على والمتر الندية نقى م الئنغ-ب )ناب —  ٨٦

سمد1ا أش وأنن ]١[، زشدة ه ب١أمليثة أٍتاتب ئ د1: ١^ >لى تجد، أبي ض — ١  ٠٣٧
النم]٢[، الريف بعض إلى مثار أُقل أن ناردت شدة، أصنابما وند العيال، كثير إني ت له نمال اأحل-ري، 

ابهنانام عثمان، ندما حتى ت نال انه أظن الله. بي مع حرجنا نإيا المدينة، الرم أ معل لا • نعيد ابو 
هالتجأ لن، دلننلغ علتهم، ناس ما لحلونا عنالنا وإن ثتمأي، في ههنا لحن ما والله ت الناس ممال لتاليأ، 
ثقيواليتم، أو — به أحلم واليتم، — نال كتم أدرتم، ما — ؟ حديثكم من بلعني الذي هدا ما )) نمال؛ 

دإعن١^١ أ-ثر لأ ئز ترحلَ، يناإتي لآمنن — قال فهن١ أذرى لأ — تقم ^ — أو — هننتث شن — ينده 
بجنما حناما اأندينه حنم-تا وإُي حرما، نغعلها مكه، زا إبراهيم إن اللهم )) ونال؛ المدثه«، أندم حتى 

النبارلذ اللهم ،، لعلفإلا ش؛ننْ فيها تحنط ولا لقثال، سلاح فيها يحمل ولا دم، فيها نهراك لا أن مأزميها 
فيتا ثارلث امحإ محناعنا، في تا تازلذ امحإ تدنا، في فا تارلأ اللب ٍناعنا، في لنا نارلأ امحإ ندينتثا، في 

ولأفعب،، اأمدينة من ما بجده ثمي والدي >و'كنلي.أ نع اجعل اللهم مديثتنا، في لنا بارل~ اللهم مدنا، 
ىولا إاءتأ١1، إارتحأث((، ارJحلوا )ر ; لاثاس ُال ُم ،<، إلئهاثفدمجوا حثي يحرمحنانها ملكان علته إلا ثقب، 
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ثىالمدئه يحثا حئ رحانا وصتا ما _ حئاد من او؛ثاث به، بمحالئ او _ به ثحلمث نو'اووي الندثق، 
.ء قيأ دلك مو بطتز وما عطماف، بن عداش يو •ء^ثا أعان 

لاالمحاِليامحةو
.زيابماا \ووج ۶ ض لئ ع لأ أن : وأ:ثنة نوة أتازذ١، 4 انف ]٢[ 

حرمإيه—ا )) ت مماو المدينة، إلى يده اش. رمحوو أهوى : ئاو حتف، بن نهل وض — ١  ١٣٧
آس(•

رأىا ثئبلأو، واستكى بكر، أبو ماقثكى ويثه، وهي الندينه، محيتا : ماJت، عانقه، وعن — ١  ٣٧٢
وصححها،أقد، أو مكه، -صذ كنا الندينه إلثا حئب اللهم )) ت محال اصحابه قكوى الله. رمحول 
.الجحمة(( إر حماها وحول ومدها، صاعها ني لنا وبارلث 

ةل>لآة محاص ١^٠، نج، غنن ئن ئداش عئد خالنا كاف انئ : النم >لى ُيمح ص )6 - ١  ٣٧٣
دتم،امحن: ه عدالأَلةا ^ ال؛نال، ظتا ١ذثد أ يلالثنس 1ا ثا أزيت إني، : فقاف ه، ط( 

أو'؛^؛^١، ه لكنت إلا أحد وشدتها لأوائها، عز يصبر لا )) : يقول الله. ننول نمت ؛ر لكاِع، 
٠القيامة،، يوم قفيعا 

ذمأحد وسدتها النديمة، لأواء عز يصبن لا )) : محال . ١^٠ رسول أن : ئريره أبي، وعذ — ١  ٤٣٧
.(( ذهيداأو الق؛امة، يزم ذمعا له كنت إلا ١متي 

إلئها(والدجال الطاعون دخول س الندبمة صناثة )ثاب —  ٨٧

الطاعون'يدحلها لأ ملألكه الندية أماب عر )) : ال^ه. رنوو م١ل : دال هزيزه، أ;يا عذ — ١  ٣٧٥
.(( ،؛^ ١١ولا 

َضلحتى الندينه هثه النلمق بل من اأنسيح َياتي )) :  Jliالله.، رنول أن : )وعنه( — ١  ٣٧٦
.(( ثهللق وهنالك ١^١٢ بل وجهه النلائكه ئصرءِا ثم ١-^-، يبز 

شزازه١(محقي النديثه ، )^١٠٠—  ٨٨

ه،عمذ ابالرجن، يدعو زمان النام، علق، ياتي، )١ ت محال الله. زّول أن ت هزيزه أبي( عذ — ١  ٣٧٧
مرجلا إ يده مسي والذ-تم، سلمون، كاُوا لو ^ حئر والندينة ١^^١؛؛، إز ئإ الزنناء إر هلم : ونبجه 
حتى١لثاعة موم لأ الحسث، ثخرج كامحر الما-ينه إن ألا ته، خئرا فيها الله أحلفن إلا عنها زغبة أحد منهم 
.]١[ (( الحديد حبنر الكثر هنج، كما شرارها المدية مي 





مهسرصيصض ٣٣٦

الجنة(رياض س روضه والمتر المر نص نا )ناب — ٩ ٢ 

من)؛وصه ومتري محتي، نص ما >) :ئاو S الله رنوو أف : ]١[ فب.0 ريي بن •تداش عن — ١  ٣٨٤

م;ق:أ,,
ال؛هة،رباض ص روصه ومتري يي، بص ما )ر تمال الله. رسول أف ت ئريره أبي ض )و( —  ١٣٨٥

حوًثي«•ض وُتري 
وئح؛ه،يحثثا ج؛او احد )ناب — ٩ ٣ 

حديمةعلى وادي ئاتثا تولث، غروه الله. رسول مع حرجنا ت ثال حمد، ا؛ي عن — ١  ٣٨٦
تال وقأوس، عشنْ الله. رمول دخو د«؛مصناها، ((، اخرصوها )ر ; الله. رسول قمال لإمرا؛، 

عليكمستهب )) ت الله. رسول مثال نولذ، قدتا محي وائطلقا ((، الله ساء إن إلتك رجع حّءا أحصيها )) 
رجل،قمام سديدة، ريح قهثت ((، عماله قثئد بمر، له كان قمن منكم، أحد بها يمم قلا سددة، ريح اللتله 

اب،بكتS ش ننول آلي 1يالة صاحب س ش 3غان,؛نول ثئ، بمش ألظ ئى >يح نمقن 
قتالالهمى، وادي قدتا محي أثثا يم ردا، له وأهدى الله.، رسول إليه قكتب يصاء، بعله له وأهدى 
إييرر ت ه. اللرمحول قمال أوسق، ة عشن ; قمالط سرها، بلغ نمز حديمتها عن المرام الله. رسول 

:؛م__ال النديث_ست، على أسنقا محي نحن-ئا ((، قثنكش فاء، وس نعئ قلسرغ منكم ثاء ص مسرغ، 
داريم النجار، بني دار الأصار دور حن ؛ن )ر: قال ئإ ((، وسمه يحبنا جثل وهو احد وهذا طابة هده )) 

خم«،الأئصار دور كل وفي ناعيه، يني دار مإ ١^^، بن عيدالحارث بني دار ئم الأسهل، عند بمي 
ناذنلثإ آ>ا ض٠لثا الأضار، ذون محن S س ننول أن ثن ألإ : أنم 1ُئ ^ ثاذة، ثذ مند شخا 

بجنبكمليس أو )) ٠ فمال آخرا، نجعلثا الأئصار، دور خيرت أ الله رسول يا ٠ فقال قل، الله رسول نعد 
.(( ؟ الخ؛ار مجن ئكوئوا أن 

والمدينه(مهه بننجدي الصلأة فضل )ناب — ٩ ٤ 
قيصلاة ألف من حر هدا متحدى في صلاة )ر الله. نسول قال ت قال هنينْ، أبي عن — ١  ۴٨٧

.(( الحن١م المستجد إلا الستاجد مجن غيره 

أصحابمن وكاف الخهمحن، مولى الأم، ءتد١لله وأبي عتدالت-ئنن، بن نلنه أبي ض )و( — ١  ٣٨٨
منسناْ ^١ صلاة ألف من أنمل الله. نمحول متحد في صلاة : يمول هنينْ ابا نمعا انهعا هنينْ، أبي 



٣٣٧ها_فزايبمالعه 

.ب المحا آخر مسحيه وإن الأيياء، آخر . الله رمول نإن \ذنو'\ب النستحد إلا المناجي 
أندللذ ستا .، الله رموو حديث ص يمول كان ئريره ايا أن ئثلأ لم ؛ عبدالله وابر سلمه، ابو نال 
و\ك1تا نكون لأ أن أَولأزتا ذللي، س خم:ن'أ ر لإئي ئى؛،؛١ اوثد.ث ذللي ص ز}'أ ي ش 

س^١^ ه ذلك كانسنئث،ساضض ِإن S ض ننول ق بمدة ش ذلك ني زو'أ 
بنعتداإأ_ؤ4 لن__ا ممال عنه، مترْ ابي ئص مذ به زئ والذي الحد؛ث دلك نذكرنا نارب، بن إبرامتم 

أحرمنحيتم، وزن الأي١ء، T■حر نإر )ر : ش. رسول نال ت مول . ئريرهابا سعغت اني أسهد إبراهتمت 
.،١٠(اأمساجد 

افينصلاة، ألف عن انصل هذا منحيى في صلاة ٠) ت نال امحي.، عن عنر، ابن وعن ~~ ١  ٣٨٩
,(( الحرام النحجد إلا صراه 

جن،لأتم ه الارس_ناني إل : ممالت شكنى، اشتكت ااننأْ ؛ن ; نال أنه ءثاس، ش زعن — ١  ٠٣٩
ا،عليهتمنلم اي. زوج ميمونه نحاءت ال؛موج، ثريد ثحهزت يإ نبزأت، العئدس، ين ني 

اللهرمول سمعت نإني الرسول.، منحي في وصلي صنعت، ما نكلي اجلسي، ت سالذ دلك، نأتمريها 
٠(( الكمة نثجد إلا النساحد من سواه فينا صلاة، الق من افصل فيه صلاة رر ت يقول ؤ.إ 

نماجذ(إلى إلأ ١^^ نط لا )باب —  ٩٥
ه—ذا،مستحيي، مناجد؛ ِإلى؛لائة إلا الرحال سد لا )) : اي. به يلع : ئريره ابي عذ —  ١٣٩١

٠(( الأقصى وسسحد الحرام، وممسحد 
يالنديثة،. الثم نحجذ م اقموى غلى امحس الذي الننجذ أن تان )ناب — ٩٦

نك: ض س ف ر  ■وس>-ش م زً :  jliه>'.ش، ثن ص)و( - ١  ٢٩٢
رّت—ولغز ذخك ; أير نال : نال ؟ المموى غلى انئ او-ى انسحد ني ذكت يغ نست كتم ; لة 

ثاحدت ئال ؟ التموى على انس الذي الننثحدس اي أ ال1ه رسول يا ت ثقلتن سنانه، بعمى بيت في . ش 
,المدينة لنمنحد ((، ذدا ننذكز م رر ; ثال يإ الأرض، به ضزب حص؛اء، من كما 

.يدكنه^،؛؛١ أبالذ نمت أم أسهد : مملتث : نال 

٠الزيادة س ب لما ظهّ ش حديث ساق ررت ك٠ 





بمنماش>ضلإم
اتكاءكتاب — ١ ٦ 

مض عجز س زاشفال ئوئئ، ز3جد إمحه ثمنه ثان لنذ اتكاء اثماب )ناب - ١ 
له_lJ ]١[، حديه منه ممام عئنان، ،!،، JLiبمنى، عدالو4 نخ أمشي كئت : ياو عثمنه، عن —  ١٣٩٤

تاو يزمانلق! من مصي ما بنص لذ ندكن إننا ]٢[ سابة جاريه ئزونلذ ألا ! ابا Ij ;  jءتنا
اءْاثم_نكلم اّ!__تطاغ من الثاب منشن  Ij)) : . ١^،، رسوو لنا عاو كد دالذ ثنت كن ; عتداته نماو 

•(( وجاء لت نإثث بالصوم، نعلته يثطع،  'زومن بلمرج، وأحمس لقصر، أعض نإيه نثتروج، 
اون: iاJ حاجه له كث عندالله؛ن رز نلنا إاشحلأْ، ; ناو عتدالأُحنن! أ؛ُا َيا ثر ; را[رنماو 

.لحت[ ; ثاو ! علمنهيا ساو لي: 

بنعتدالله على والأموي ■علمنه، وعمي انا، دخلذ ت ناو يزيد، بن عتدالرحس ض )و( ١—  ٣٩٠
.الله. ول رمنال : فال اجلي؛ ثن، حدث؛؛ انه ربت حدينا لدكر يونئد، متاب وأنا : نال معود، 

•ثروجت حتى أك للم : نال وزاد؛ ٢، أ معاونه ابي حديث بعملر 
اللقاهمأ0ضغملهغياء، أزواج ّآلوا S ١^ أءنخاب مذ ;^١ _زضأنس:أن  ١٣٩٦

•عنز؛رم انا؛ لا • بنصهم ينال اللحم' آَكل لا •' بنصهم ونال الشتاء، اتروج لا ت بنصهم 
وانبت،وأصوم، وانام، امحنلي، لجي ا وكدا كدا، : نالوا أئزام بال ما ٠) : لمال علته، واثى الله، لحمد 

ادان،لنذنبصشي،محني„.زأئزوًخ 
الله.،رسول لنهاه بمل، أن مظعون بن عثنان اراد : )نال( وئاص، ابي بن سعد ص )و( —  ١٣٩١(
.لامحاذك لت أخان زلز 

فواقعها(جاربمن أو امزأJن ثأم ا0 إلى ئمه في قوس رأة ٠١رأى من ثيب )^١٠، _ _٢ 
لمغتىلها، منيثة و،تعس وم زيب، ١من١ته لاتى ١منأ٥، نأى : ش. زّرل أن : ^١؛^ عن —  ١۴٩٨

إذانثطان، متصورة ني وئدبر منتطان، صورة ني ثمل النراه إن )) : لمال اصثحابه، إلى خرج نم حاجته، 
.(( مسه ني م، يرد دك ، jU]٢[، أهله لتأت ]١[، امناْ اخوجم' اب۵نن 

•أ (< نله م لوننت لاأل»أغحتتث(([])) 

I نله الساق لحديث ا.

٣٣٩



سلءالإطء سبي ءذتسر ٣ ٤ •

.لآأل„نثواقه,٠[
المنامة(نوم فخوممه؛لى واا،ئثهم ئسح ئم أبيح يم سح تمم اإٍح أكث وبنان النئئت، لكا-إ )ناب — ٣ 

ألأ: ءققالثاط، محس S ض رنوو نلإوخ r؟l : قوو غدش سنت :  Jliفيس، ص ا_ ٣٩٩
^١نآ > : ^:١^ يأ تمإ أص، ق بالمب ١^١؛ نمكخ أن  liرص أتياناضذلاق،؛إ نثضي 

.[ ٨٧ت ]المائدة ي اأمعتدس يحب لأ ال1ه إن نمووا ولأ لكم الله احل ما طينات يحرموا لأ آمنوا 
؛ن: _lJ الله.، رّثول منادي ظنا •خوي : ثالأ الأكوع، بن وثنه عنداللمه، بن جابر وعن ١— ٤ ٠ ٠ 

.— النسناء تنه نني — سقتُوا أن إمخأ أذن مد الله. رّثول 
مدض ام والدفق افنر، س بالضن نمنخ كثا : )مال( همداش، تن خابر )ذض( - ١ ٤ ٠ ١ 

•حريث بن عمرو شأن في عمر عنه ئهى محي بكر، وأبي اش.، رسول 
واثنم، ائن : نقال م، ناثاة محداش، ي غابر عئد :محا نال ن>ة، م ض رز(  ٢١١-  ١٤٠٢

.ضنا س قز ^، ئ4نا  ١١٧م S، ش ننول نع : خابت مثال ؟ اكص ني اخثلفا النم 
تممثلاثا، المتعة ني أوطاس عام الله. رسول رحمن : نال أمحه، عن غمه، بن إياس عن )و( ١—  ٤٠٣

صش
خنملبها ُاءنثا ; ^ ١٥نكه منح الله. رسول مع غزا أباه ان : سبره من الربيع عن )و( ~  ١٤٠٤

يولقوثي س ورجل انا، نحرجت الثناء، متعة ني الله. رسول لنا ناذن وثوم، لتله، بتن ؛لأس ؛ همترْ 
نئزدعئي، ابن برد وأثا جنذ، إمبي بزل، ثنا وابن كل نع الدمامة من نرب وهو الحمال، في نصل عليه 

أنينز : ^!١ ،، التطئطة١١٢^٠ 1ل ذ١ة ٠^:، بأقلأذا، أز نكة، انم ^؛١ خقى؛^١ عض، قديد 
ويراماالرجلين، ثئظر!لتم، محنتأ برئه، منا واحد كل ننثر ثندلأن، وناذا : دالّتا ؟ ]١[ احل-دا ثُلث ثستنتع 
—ه،ب باس لأ هدا ُبند : نممول ا عص جديد وبزيي ]٢[، حلى هدا بزي إن : نمال عطفها، إلى تظن محناحني 

.[S[U_i_نحول ■شء أ>خ فلإ ]٣[، بما اتس لإ نرم، أز مزار، ثلاث 
.؟[ ذالأ بمنلح وهل : ]نالت ا ١ ] 

.لأ[لنإا
.^[]٣[

•ُنى سهو ههنا وإعادته (، ١٢٥٧)يرقم الخج كتاب ؤ، بمصه الخديث هدا إيراد سبق ( ١ ) 
طويلة.أي عططة: )٢( 



1٣٤١ا_ساكفاي 

 ]^]٤[•
.اْ[بمثصمحوص[

يومإلى يبلق حرم ند الله وإن النساء، ثى الاشقاع ني محز اذثت كنتن ئد ؛'ُي إ الناس ايها يا )) ]آآل 
.[ (( ظ ١تنوهن مما ئأحذوا ولا مجيالن نثخل فيء، ثلمهى عنده كان نس القثامة، 

بث—زيينعامر بمي س امرأه الله. رنوو عهد في اتشت كنتن ند ت ناو الغهني، سمْ لماا)لعذ[ 
.النتنة( عن اله. رسوو يهاثا يم أحمرين، 

ويزئلمف أغنى نانا إن : ئقاو ينكة، نار المحر ئذ غداش أن : الم ئن موة و)ص( - ١٤٠٠
كانلمد نافمري جاف، لش؛؛ إثلق • نمال فاداه، برجل، يعرض أ يالنتعة يمتون ابصارهم اقني كنا 
شزو'١^: ١;؛ لث ض _، ْظىمهزظإ ش، ننول 'يريد - ١^ إ;ام ۶ غز ل ضئ 

.أبأححارنذ لأنج»ناوذ نعلتها لثن نواش ينمالذ، 
رجل،اءة ■جرجل مّق جابس م بثا انه ت الله ستف ز المهاجر بن حالي نأتترني ت شهاب ابن نال 

نينعلت لخد وش ؟ هيأ مآ : نال مهلا، : الأمثاري غننْ أبي له!بن _l3 بها،  OjJj ،_LJiني ئاسثاْ 
والدم،كالنثة، إثها اصطت لنن الإسلام اول ني رحمنة كآت إJها : غمْ أبي ابن نآل ! إمامعهد 

■عنها وش الدين، الله أحكم ئم الجزير، ولخم 
زصولنإن أ غثاس ابن يا مهلا : ممال الشناء، متعة ني يلين عباس ابن تع انه • عز وعن — ١ ٤ ٠ ٦ 

•الإسئة الخم وعزلئوم خثر، بوم عئها ش الب. 
اثكاج(م أوحاكها وغمتها المزأة محن ١'^^ )تاب — ٤ 

ولاه، أخيخية عز النقل يخف لا ]٢[ » : نال : S النئ ض را[، ز)،' أبي عن — ١ ٤ ٠ ٧ 
طلأىالنزأْ سأل ولا ره[، حالته١ عر ولا غنتها، عر النزأْ يكح ولأ ٤[، ]ّآ، أخيه سوم غر ينوم 
.(( لها ^، ١١كتب ما لها ثإثنا ولتنكح صحمته١، لتكممئ احتها 

.يحل[ أو يتناحشو١، او ل1اد، حاضن يبيع أن ئهى . ١^ ل١الأن 
.ل\اا„لأظنىلأممم،ز،,[

•((( أحثه بيع غر بجع أو ر) ]٣[) 
بالخيارمحها يحلبها)نهو أن بمد النفزين بحير نهو دللف، بند ابماغها نس والفنم، الإبل يْنروا ولا رر ل؛أل 

.ا سنناء،(( لا طعام مجن )صاعا ثمر محن وصاعا زدها سخطها وإن أمنكها، رضتها نإن ايام(، ثلاثه 





 __n ٣٤٣اكتماي

ااشعار.عن اش. رسوو ئهى ت بموو ■^١١!؛، بن جاض وعن — ١ ٤ ١ ه
النكاع(في ^^ يا١٠٣الوقاء )ناب — ٨ 

اميه يرني أف ا ١ ل افثتط أحي إن )) : اش. ;؛نوو عاو : ُاو تن عمه ض — ١ ٤ ١ ٦ 
*المروج« y اسخللتم 

•لا[رمحط( 
والكر؛اوسهقوت(ياقطق النكاح م الشب ارن؛اوان )ناب — ٩ 

نابق ينكح ولا تثأم، محي تنكح لا )) :  Jliش. رنوو أف : مترْ )أبي( عن —  ١٤١٧
.(( سكت أن )ر :  Jli؟ إليها وكبمأ ا الله رنوو نا ; نالوا . (( يثأذن محي 

نماو؟ لا أم اسقأم أظها بمكحها الح١رثة عن ش. ونوو نألت : )نالذ( عاسه، وعن —  ١٤١٨
تالله. رمحوو نماو ئتحي، نإيها ت له نمك ت عانقه نمانتأ ((، تمتامر . واوم° )) ; . الت؛ رسول لها 

.سآفتا(( هيأ إذا إذيها نذللذ )) 
فيتمتأذن رابكن وليها، س بنمها أحق الأنم )) ت نال اي. أن ت عثاس ابن ض )و( —  ١٤١٩

.(( صناتها وإدنها مسها، 
اكثغ؛رْ،ايكر الأب نزوج )ناب — ١ ٠ 

صيغ،تع بت وانا بي، وبمى ا١[، سنغ، لستا الله. رصول روجني • نالتت عانته، ص —  ١٤٢٠
ازجرحة،على وانا رومان، ام نأثتتي جتنه، تعري نوني تهزا نوعكن الندينه، نمدتإ : ن١نت . ]٢[ 

:نمك الثاب، على نأونمثي يدي، ناحدت بي، ثريد ما أذري وما نأثثها، بي، نصزتت صواحبي، ومثي 
حيروعنى والبركة، الخم، على ت نملن الأيصار، من ننوه نإذا بثا، نأذخلتني مسي، يهب محي هة هة 

•إليه نأحنتني صحى، الله. ورسول إلأ بريي ننم واصنتني، رأسي، شلن إليهى، نأحلنقي طار، 
•لا[)سعس؛را( 

•عثمْ[ يناف بنتن وهي عنها ومات منها، ]٢[]١^١ 
فيه(الدخول واضتاب قوال م واقزوثج اقزوج اتصاب )ثاب — ١ ١ 

رسولنماء نأي سؤال، بي وبني سؤال، في الله. رسول ئزوجني ت نالت عانته، عن —  ١٤٢١
•شوال غي نماءها ثدخل ان نمب عانته وكان نال؛ مني! عنده أحظى كان اقه. 
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ثووجها(يريذ لمن وكمنها المزأة وجه إلى الئظر لذب )ثاب — ١ ٢ 
الثالأنصاو، من ام0ً تزوجت إر : ممال اي.، إلى زجو جاء : ثاو أبي،/؛^٥، عن — ١ ٤ ٢ ٢ 

فى ٠٠:  Jli. 1^1 لإت' ثذ ذثا«.تال:مون ني ي ؟]١[ ص ن>تَ >  ٠٠; S ١^ لئ 
مىاكمثه شمحوف  lljts'إ ^١؛، أنبح على  ٠٠: اقئ. له مماو أواق، أنبع على ثاو: . ((؟ ثزوجتها كز 

ىإ'لها ثبمث : Jliث ي :نث ني صك أن غسى زلكذ نمطلأ،  i_IJ; نآ سا 
•بمم الرجل دبمذ بمث عس؛ بمي 

.ا „ ض،  ٠٠:  Jli. لأ : ]\أ]ض 
واتنابوكض، هبل ثن دللذ وعين حديد وحاثم هزآن ثغيم كويب وجواز الصداق )ثاب — ١ ٣ 

به(يجحمت لا لمن يزمم حنسمائة كويب 
ا١^ ننول ;i : فقالتْ S، ض ننول ق ١^ ذت :  Jli_^، ت م ض - ١  ٤٢٣

رانه،ش. وصرو طأطأ ثإ وصوبه، i؛^l، النظن ثصعذ الله. وو رم إلنها ثنظز مسي، للي أهب جنتا 
يكىلم ؛ن إ الثه رموز يا ت _lJ اصحابه، من رجل ممام جلت، مستا  l^-iمض لم انه المتاْ رأت ثلثا 
:ممال أ الله وو نّيا واله لا، : صال ((، ؟ فيء مذ عندلذ ثهل  ٠٠ت صال ثروجنيها، حاجة، بها للق 

رّوومماز قسا، وجدت ^1 والله لا، ت _lJ رجع، ُم ثدهب، ((، مسثا ئحد هل ثائظز اهللذ، إلى ادهب  ٠٠
مجي^1_1 ولا اله! رسول يا والأه لا، ت _lJ رجع، ثم نذهب، ((، حديد مجن  iIjI^وثو ائظت  ٠٠; ١لأه. 
بإزاراث؟ئصثع مجا  ٠٠: الأه. رسول ممال صنفه، — رداء له مجا ت نهل ثاو — إزاري هذا ولكن حديد، 

شض ^١ ئى >فل نقس „، شئ؛ ث ظك للمَ'يكذ يثن و'إن' قئ؛، ث ^^1 'يكل لز ث إن 
li ،^ جاء ثلما ثدم، به، ثأمجز مولتا، الأه. نموو ثزآهJli  ;معيت ال ن((، ؟ المزأن مجن معلق ماذا  ٠٠

LaIi)) ؛  Jli. ئعم :  Jli«، ؟ ننلذ ظهر عن مزوهن )) ت _lJ —، عددها — ^■١ وسورْ ، ١٠٥سوره'
•(( ]١[ المران مجن مجنلذ بنا مجامحها سذ 

•ا (( المران س سلنها لا[ل>) 
'صك_ان كز S ١^ ززخ _ نأك :  Jliأنث مد>خنن، ثن غة زضأبي -  ١٤٢٤

Jl؟ نش المجا أتدرى ت نالذ . وئشااوثه، عثتزة ثي لأزواجه صتدايه كان ت نالت ؟ اله. زنوو   i:
لأزواجه.اله. زنوو صدائ مدا دنهم، خننماثة نللذ اوثة، نضمث : نالت لأ. ثنت: 

،[ ز١ صغزة أئن عوف ثن مدالزجنن على زاي : اي. أن : مجالك ثن انس عن )و( —  ١٤٢٠
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اللهونوو أوذنها ئد حلمه وصفية ؛ ئاو . مطكه ش. ونوو ووئع معبثا،  u_y؛له، ل7[رهثشنا

النساء،اشسرذتا وقد فترها، فقام، وثدرت، إه، الله رمحول ويدر العضباء، الثانة فعثرلن، ت نقال ]٨[ 
ونع.كد وش ؛ي :  Jli؟ . ال1ه رنوو أونع ا حمزة أبا يا : ثك : نال ! ١^^ !،، ١١أبعد نملن: 

^،نلنازغ ١^، نأذم يقني وكاف و'لخنا، ^؛؛١، ١^ نأتتع زيب، ولينه وشهدت : أس نال 
واحدةَكل على نيسلم نسائه، على يمر نحمل بممحرجا، لم الحديث بهنا امتأثس رجلان نتحلمآ وبعته، 

؟اق أ،ننخو}.فدذ ض! ;ض تفورن ,٠، ؟ ق أي أثز;i يف فم ّلأئإ نلأ:„ 
ابهنانتأش د نهو؛_اإتجلص ^١ اثاب باغ نلما معه، ورجعت، رجع، نرغ نلنا «، بحير )) تثيقول 

خنجا،ند بانهنا ارحي فيه ائزل ام أحبرته أئا ! ادرتم، ما نوالله إاا؛مجا ناما، رجع ند راياه نلنا الحديث، 
هذهثعالى الله وأزل ومح*ه، محم، الححاب ارض الباب أنكمة في رجله وصع نلثا منه ورجعن، نرجع، 

[.٥٣: ل١لأحزاب الاه i م وذق أف !لا ١^ تؤذ ئذظوا لأ ) : ^ ١١
الغرس(ولينة دإمحات الحجاب وويل جخش، بمن رئب رواج )تاب — ١ ه 

نال:((، ظمأ إادَرها رر : ِلزْيد ش. ننول نال ريب، عده اشتت '^١ :نال أنس، عن —  ١٤٢٧
أنظرأحثط؛غأل ن١ >و ضدرتم، في طنذ زأمحا ^١ : نآل غءًبجا، تختن زهي أت١ذا، ظى يد زض 

اللهرحول أزنل أ رتب يا : نمك عيي،، علتم، ونكمت ظهرى، نولثها دكنذا، الله. رحول أف ت يها لآ
رمولوجاء المزآن، وزل منحيها، |لى نمامذ ربي، اواثر ختم، تجا بصاننة انا نا ت نالذ ذكتك. ي. 
]٢[١^، ^١ S٠١ ش ننول أن نأبما نلقي : ^ : ]١[ ي بثر!دن. ^١ ندش ، Sش 

،i^jj^؛ش.، رسول نحرج الظنام، بند الست في يتحدرن رجال ويمي اقاس، نحرج اثهار، امّد ■حتف 
اأننناأذرتم، : ض ؟ أفلق زخدذ َفيف ش! نحول : زش فلإ، ظ؛ نخزنساله نخزبم؛ 

\ءاكى نث، أذض ندنت ١^^، ذز خقى ; نآل أ>ني، أوْ >;وا، ند ١^٠؛ أن  ٠١
لكميؤدن ان إلا امحي بيوت يدخلوا لا ؤ ت يه وعظوا بنا الموم ووعظ • نال الحخاب، وزل وبينه، مح؛ي،، 

•]٣[ ه الحي س بشمي، لا والله ؤ ت نوله ألتم، ، 1ئاْ يايريف عير طناآ إمح، 
نقل:S اش نحول آلي ^١ ف أ اض 'يا : نقالذ م، في نظن خبما، نقم لإ أئي لاألنمث،ئ 

ابهنذهنت، ; نال أ ش رسول يا نليل منا للذ هدا !ن ت ومول ، ١^١١٢ُقرثالذ ومي امي،، الئلفآ بهذا بمن 
;ال نمأ ه اللرسول يا نليل نا للذ هذا إن ت وثمول السلام، ئقرللذ امجي !ن ؛ نمك الله. رسول؛ إلى 

منندعوت ت نال ((، رجالا وسعى لقيت ومن وفلائا، وفلائا، يلانا، لي نادغ ادهب )) ت نال ثم ((، صنه )) 



 _-n ٣٤٧اكقاؤ

يا)) ت الله. رمول لي ونال زهاء ت نال ؟ كاثوا نمز عدد ; لأس نلت ت نال لقيت، وس نش، 
عسرةلبمظئ ر) ت الله. رسول نمال واليمء، الصمة، امتلأت حتى ئدخلوا ت نال . (( اقور هات انس! 
.ي( يليه مما إسنان كل وليأكل عثرة، 
٧نمال كيهم، اكلوا محي ط١مة ود■حلت، طائفة، نام-غت ; نال . شبعو١ حتى ن1كلوا ; نال  ي—١)ر ت ١ 

.رنت[ حى أم حن كان وصعت حئنت ادرى نما ت نال . (( ارنع ائس! 
.ثاْ( ذبح ماثه ريب، على \إز' ما سائه من ١^١٥ عنى إغ' الله. رسول رأين ما : ]؟[)نال 

_fذ 'م ءذذ أذ ؛لا ش' لا؛تظُاثُذ آم؛  'ضأه ;١ ) : آي م - ح ل-آ[م؛'ط 
.( ي ئظث س س  ills'ذدقز ه > : ه ق i >يذ؛ى؛ ىو 

دعوة(إلى الداعي باجانة الأمر ناب — ١ ٦ 
دعيإدا )) ؛نال . اهمأ ض عم، ابن ض لإيآ•( ص عتدالله، عن الحارث، بن حالي )ض( —  ١٤٢٨

.٠٠ئ ١^^٠، ق أفدم 
٠المس عز نزلة عLJالئه ناذا : خالد نال 

طعم،ساء نإن نثحب، طعام، آلي أحدكز ذعيأ إدا )) : الله. رسول نال ت نال جار، وعن — ١ ٤ ٢ ٩ 
•(( رلأ شاء وإف 

كافإف ننثعب، أخدكز، ص إدا >) الله.:زمثول نال : نال مترْ، أبي عن )و( —  ١٤٣٠
. ٠٠نثطعم ممهلذا، كان وإن نثصل، صائما، 

صالمساكين، ذئرك' الأظ، \4 4'ش ١^ قام الئنام ص : مول كاف أنة : )}غثة( ١-  ٤٣١
.ززنونة\4 محي ثقد ١^، 'يأت للم 

امطعام الطعسث : الحدبث، هدا كيف ! بكر أبا يا : للزهري نلت : نال ش١ن، و)عن( — ١  ٤٣٢
.الأعن؛اء طعام الطعام سث م ثس نمال؛ نصحك، ؟ الأءن؛اء 
حدثمي: نمال الزهري، عنه متألت به، نمعت حعت \ LiS4\هدا عإا، أبي زكان ; -_lji ف١ل 

.١^ م الق١م شث : قول م ّمغ آئة الأ>غ مح>خس 
.، أمالك حديث بمثل يكن ير 

ابى.)>(متيا-دل.ثال
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\ذز'بإ(مر افثاء ثحر•؛ )ناب — ٢ ١
ئالك.ننزلعند اتاس أثت مذ S  : (( \0اش زنوذ ثاو : )ئاو( الخيري، نمد )أبي( عن —  ١٤٣٨

•« بمقتيم ومضي!ته، امرأته، بمضي!لى الرجل ]١[ امحام؛ أ °ف
.، (( الة1امة إو°م' الله عند الأماثة أعظم مذ إن )) ]١[) 

اأمل(لإ(ا_):ابمحإ
صإمه،أبو مناله الخيري، صعيد أبي على صإمه وأبو أنا، يحنن ت قال انه محيرين، ابن عن —  ١٤٣٩

غروهالله. رسول مخ عرونا • يعم قثال؛ ؟ العزل يذكر الله. رصول سمت هل أ سعيد ابا يا ؛ قثاو 
:ه زنزز، سخ، أن اكداء، ني زلنزة، ه تطاكْ ١^٢، وئم قستا :صللق، 

سلو١،لا أن ظنمخأ لا ٢[ ]١، )) : ممال الله. رسول مالئا ا سأُله لا بيذأظهرنا الله. ورسول معل، 
•(( ]٣[ ستكون إلا القيامة يوم إلى كائنة هئ سمة خلى الله 'ف ما 

والزجلمنه، نحمل ان ويكره ثئها ثصيب يرضع، المرأة له نكون الرجل ؛ قالوا((، ؟ داكم وما )) ]١[] 
.[ ؛ljمنه، نحمل أن ويكره ثنها، قيصيب الأمة، له نكون 

.ا (( ا لممتلون وإدكم كنثون وإثكم لسلون وإدكم » ل ]٢[ 
•( « قيء يمثعه لم سيء خلى الله أراد وإدا الولد، يكون الماء كل مذ ما » ]٣[) 

واناومحئاتثا، خادمنا، هئ جارية لي إن ت ممال الله.، رسول اتى رجلا ان • جاض ص )و( ^  ١٤٤٠
التج__ل،؛لبت، ((، ئدز نا سثاتيه١ قإثه ست، إن عنها ^!، » : ممال نحمل، أن أكنه وانا عليها، أطوف 

.(( لها قدر ما ساتيها انه أخبزئلق قد ]١[ )) ; قمال أ جبنت قد الفاريه إن ت ممال اتاه، يم 
.ا ٠( ١ ورّوثه عندالله،  ١١١رر ; الله. زرسول ]١[ 

.]٢[ زكزآن ظ ظا;شئن'ه ?،٥' لز نرل، ووآإ ]١[، نحزو  ١۶: ض )رَظ(، - ١ ٤ ٤ ١ 
.الله.[ رسول عهد ل١[نعلى 

.0،قلي'بجاأ
ائنث،الخامل وطء يخرم )ثاب —  ٢٣

ديريلعله )ر : ممال م1طاط، و\ب عنى محح بامزأْ أش ١^ ; التجأ. عن ١لدرذاء، ١^ عذ —  ١٤٤٢
ئززننَفيف فين، ط '^1 أك أنْ س كد „ : S ١^،، زنوو نحز، : ^١^١ (<، ؟ ^١ ُيلإ أن 

.(( ؟ له يحل لأ ونو سثحدمه كتفن له، يحل لا وهو 



سلءالإماء سبع مصر ٣ ٠ ٠

الغزو(وكراهة النزضع، وطء وم المنة، جواز )ثاب — ٢ ٤ 
اناس،ني اش. ر-توو حصنت : عالت عكاقه، احت وهب يئن جدامه عن عالذه، عن —  ١٤٤٣

بمثرنلأ أولادهم، محلون نم ثإدا ونارس، الروم، في ثظزت الغلة عن أش أن هنمذ لخد )) : يقوو وهو 
و!ذاو ت وش المحق—إ، ١لوأذ ذللذ )) : 0 الله رصوو مماو ، و الم عن ئآلوه ثإ ((، ذقا دللذ أولأدنم 

٨٠؛ ت ل١لتكوير (( ه ّثلتأ ١لموءودة 
.لداو  ١١، ل يعي ُاله ما والصحيح الأنديت، جذامن عن ; مماو ا، ر حلمت وأما ت مسلم ثاو 

إلىجاء رجلا إن ت وئاص أبي بن نني والده أحم زيد بن اسامه أن ت نني بن عامر عن )و( —  ١٤٤٤
تالزجل ثماو «، ؟ ذللذ منل لم )) : الله. رسوو له مماو امرأتي، عن أعزل إُي : ممال 0، الله رنول 
•والروم« نارس، صر صارا دللذ لوكاف ]١[ )) ت الله. رنول ممال أولادها، على أو ولدها، على اشفر٠ 

.نلأ[ لدللذ كال زال ل١[ 

الحديثهذا ق ملم الإمام شيح ؛ هشام ابن هو ( ١ ) 

•الخديث هذا ي سلم الإمام شخ بحى؛ اس م )٢( 



١^٢٣>خض ش بنم 
١^يا_كثاب 

الولادة(ص ^ نا التضأغة س  yjfTj)ناب — ١ 
ينني يثأذن زجل صنت نمت وِإوها عئدها، كال الله. رصوو أن : —عنعاتشه  ١٤٤٠

اراه)) ت الله. ول زصسمماو يتلذ، ني يستأذن وجل هذا أ الله رمول يا ت نمك ت عائشة ناف حمصه، 
مننمها __ ا حسفلأن لوكان ا الله رسول يا •' عائشة نمالت النصاعة من حفصة لنم — (( فلائا

.الولائم(( يحرم ما يحرم التصاعه إن نعم؛ )ر ت الله. رصوو ناو ؟ علي يحل — النصاعة 
المخل،ماء من ١^٥^١٧ )باب — ٢ 

اب__ووكان الحجاب، ثزل ما مذ عليها يستأذن الممس ابي احو افلح جاء انه ت عانثه عن —  ١٤٤٦
النه.،رسول أسأذن حتى لأنلح أذن لا واله : نمك : عاسة إاJت، ]١[ من عاسه المعس؛٥١ 

يا: ثك الله.؛ رصول ذخل نلئا : عاسة نالذ . ١^^٥٥أزصعتني ولكن هوأرصني، ليس المحس ابا نإن 
نماو: نالت أ«ثأذئلذ. محي نه آدف أن نكرهن عئ، يستأذن ^١؛^؛ النخس أيي أخا أهح ؛ن أش رسوو 

•« ]٢[ له ايديي » • امحي. 
الثب.من ئحرمجون ما ١لتصاعة من حرموا مول؛ عائشة كائن، نبذللذ ت عروة قال 

.ثن[ أذن أن نك أخي، \ز\1 أزضتك غثك ؛ني : ]اا]إازنل 
.عائشة[ ارصعت، ال؛ي النراة زوج القنيس ابو وكان ((، بمنلث ثربت عمك نإيه ز)) ]٢[ 

التضاغة(من الأخ ابمة ص، )ثاب —  ١٠
زفذكز٠> : ^ ؟ زJاJث١ م;ش، م تإئ لك نا ! الل٠ ننول ;١ :تك: ض _ضغلي'،  ١٤٤٧

التصاعة((.مجن أخي اتة إرها لي، ثحل لا ^١ ٥١)ر : الله. رسول نمال حمزة، بنت ننم؛ ت يلت • « ؟ سيء 
أخيانه ١^١ لي، تحل لأ إنها )) : نمال حنزة، اتة على اريذ اثئ. أن : عثاس ابن وعن —  ١٤٤٨

•الرحم« س يخرم نا النصاعة مى ويحرم النصاعة، مى 
اتةعن الله نسول يا أت أيل : الله. لزسول نتل ت )ناك( النيمأ. زوج سلعه، أم ص و — ١ ٤ ٤ ٩ 
.(( التصاعة مجن أخي حمزة إن )) : نال ؟ ءبماكلالب بن حمزة ت ثحطب الأ : ٥؛^؛ أو ؟ حمزة 

النزأق(وأحمى الزسة )ثاب — ٤ 
أنيم؛،1yUl _)ص(أمبةزوْجامحي'S:صئاكلزنولاللهS؛;ا.زنولش  ١٤٠٠

٣٠٠
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منوأحب بمحية، ثلث لت ا ؛ Liرسوو يا ئعم، سالت؛ ((، ؟ دلك آتحما )ر ؛ . اق؛ رسول ممال 
فإثا.ىلن:فقك:;اننولاشإ „ لي ;حر لأ أك ئنً „ : S اش ننول قال أض، > ي شرم 
ائ؛رصول محال مم. : عالت (( ا ّغه أبي ف )) :  Jliأ ثنه أبي بك ذتْ تكح أن ئريد أثالق تحدث 

لنهنوابا أرصعتني، الإصاعة؛ من أخي ١^  l^J؛لي، ظتأ ^١ ححري ني زبيثتي تكن لز أنها لو » : 0 
•اخواتكث« ولا علذ ثمءس يلأ وته، 

والنصثان(النهثة في )ناب _ ه 
.(( والنصت١ن  A^Jlو>وآ لا )) : الأه. رسول ئال : مالت عانقه، عن — ١ ٤ ه ١ 

اثئ؛فه َيا : ممال تتي، في أَم 0، الأه ض ض دخل؛^؛١^ :  cJli،، ٣١عزأم —)و(  ١٤٠٢
أونص_عه، الحيثي، ارأتي أرصعت فها الأولى امرأتي مزعنت ا-؛مى، عليها فزوجت امنأ٥، لي كانت إُُي 

.(( والإملأ-كان ١لإملأجة، يحزم لا ر) : 0 ١^١< م ممال زصعثن، 
؟الواحدة الزمحننة تحرم فل ! ؛ ٧١ثمأ ؛١ :  ijliئص،ُث بن عامر بمي مى رجلا أن ت )ويثها( ~  ١٤٠٣

لأ.: ُال 

رض،نات(يخص اق٠ءريم )ناب — ٦ 
آ،يحرمن مثjومات زصعات عشن إ : المر١ن من اJزل فينا كان : ^، Jli ،l^j■عاسه؛عن —  ١٤٥٤

المزآن.من يمنا فيما وص 0،  ٠٧١رسول قوم مقومات، بمحمس سص؛ ثم 
اأك؛بر(رضاعة )نآب — ٧ 

ثني— ءاًت محتهم، في وأهله حديفه، أبي مع كاف حدبمه أبي مولى، ناإئا أن : عاسه عن —  ١٤٥٥
اعلينيدجل وإيه عملوا، ما وعمل الزجال، تلغ ما ثلغ مد سالما إن ; _lJc 0، الني — سهئلر ابنه ]١[ 

ويدهبعن؛، ثحزمي أرصعي؛ )ر : 0 النبيأ لها ممال ثقا، ذللق من حديمه أبي ثمس في أن أظن وإش ]٢[، 
.حديمه أبي ئقس في الدي مدهب أرصعته، مد إُي ; قالت مزجت، ((، ٤[ ]٣، حديمه ١^ ئفس في الذي 

•]اا]سهلهأ 

.؟[ممن نئل رم ب ُ-مح لآ[بمك'': 
.( (٠ حديقة أي وجه في ما ندهب ارضعيه )) ت قال لحية، ذو ر؛[)إده 
يدخلنأن 0 الني أرواج ساتر أبى ت مول كالئ )أيها( 0 الني روج سلمه ام عن )و( —  ١٤٠٦



٣٥٣/اا_خثاربم1لرطه 

ل1الإ. ش نسوو \ر'ضنة\ رحصة ؛لا هذا رى •،١ والله ؛ لعاُسه وش ]١[، الرصاعة بمللذ أحدا طهي 
٠رائيثا ولا ١^٥^١عة، بهده أحد علينا بداخل هو فما حاصة، 

.أسوءا . ١^١٠ وسول ني لك أن، : عانثه ]إذ\ل' ا ١ ل 
اثنجاغة،س ١لتضاغة اثنا رناب — ٨ 

دللذناسي ناعي، ,؛جل وعندي الله. رسول طأ ذحل ت عانقه نالتأ : نال نروق، عن —  ١٤٥٧
اُظتن)) : ممال ن١لتت: \لمأذ\ى. من أخي ، ٧١ال1ها رسول يا نمك: نالذت وجهه• م القصب ورأبتث طه، 

.اأنحاعة(( مجن \زر\ض' نإثنا التصاعة، مجن إحوثكن 
بالتي(لكاحها اتمح روج لها كاف وإن الانثناء بمد اثننيثة وطء جواز )باُبث — ٩ 
ع_اووا،إاموا أوطاس، ق ج؛شا بعث، حنين يوم الله. رسول أن ت ١لحدري سعيد أبي عن —  ١٤٥٨

نهن•^1 من و»مجوا آلاه. رسول أصحاب من ناسا نكأن ميايا، ^ وأصابوا طهم، نظهروا نماثلوهم، 
امإلا اثناء من ؤوآكئضت\ت' : دللي ني — وجل عز —  ٥١نأئزل النشرك؛ن، مجل أزواجهن اجل من 

.اشَس ١^١ إنًمخلأل :أي [ ٢٤: ]_ < ةلكذ؛:نام 
الثنهات،وثوقي للفراش، الولد )تاب —• ١٠

;نعد س١ل غلام، في زئنه بن وعند وناص، أبي بن سعد احتصم ت نالت أئها، عالشه عن —  ١٤٥٩
٠^١: زمنه بن عند وثال فيهه، اُظن؛لى ١^٠، انه عهد؛لمأ وعاص أبي بن عته أخي ابن أ الله رسول يا هدا 

بعته،سنهاتا نزاى ثهه، إلى 0 الله رسول ثظز ولدته، ُن أبي راش ط، ول- أ الله رسول يا أخي 
يزي ; ن١لت , (٠ زئنه بنت، نوئه يا منه و١حتحبي الحء؛م، وللناهر شزش، اثولد عند، يا للذ هو )) ; إمال 

.نط نوئه 

.(( الخم ولأناهر شراش، الولد )١ • ئال الي. رسول أن • هريرة أبي وعن — ١ ٤ ٦ ٠ 
اثولد،١^١نف، ٠الح١ق الغنل )نابث — ١ ١ 

م)) إمال; وجهه، أس١رير ثمق، مسرورا طأ يحل الله. رسول إن ت نالت أيها عائمته عن —  ١٤٦١
لمن١^١، هدء بنص إن )) نمال ل؟ا، ريي بن واسامه حارثه، بن زيد إلى آما ئظز ]١[ محزنا أن ثري 

.بجل«ل"اا
.اثندبأ،,ا]١[],, 

.ا ،، ؟قدامهما وبدت رءوسهما، عطيا ند قطيمة وعليهما رر ل ا ٢ ل 
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.ُاث[ ء؟ ]م[لزكال 
الز3اف(عقب عئده١ الروع إقامة من والكب ال؟كر ثثحمه ما فذر )ناب — ١ ٢ 

باكفيما ؛ثن )) : وُاو ثلائا، ءندها أيام شه  ٢١ثزوج لنا اش. ر-ثوو أن ت شه ام ض —  ١٤٦٢
.(( لنساتي بت لك سعت وإن لك، ممعن شئت إن هوان، أهلك على 

غه، ٢١ثزوج حع، الله. رسوو أن : ، أ■ءبمالرح»ن بن بكر أي بن ءبم١لناك ض )و( —  ١٤٦٣
ثلثتن،شن وون ]٢[، عندك ثن شئت ؛ن هوان، أهلك على بك يا )) ت نخا ناو زا[ عنده وأصحتأ 

تك.نان:„.د;'ت' ''د
.أذن ختخ أن ]١الماذ 

•ا (( به وحاسثك رر ل ]٢[ 
ءندهاأنالم اي على ١^؛ ثزوُخ إذا : ناو نالك، نن أنس لجا بلاثه، أيي عذ خالد، عذ )ز( — ١ ٤ ٦ ٤ 
.ئلأتاعندها ائ؛كر؛؛١٢ على الشب ثروج وإدا سعا، 

.كذلك  'ه:  Jliج فدك، إننه نك:ه : خالد ناو 
^^١(لتلة،ع واحذة لفل ثفون أن الس؛ أن وتان الروجات، نص المم )ناب — ١ ٣ 
ىالأولالعراة إلى ثثهي لأ بثهن نم( إذا نكاذآ ننوه، نح 0 لي كاذآ ت ناو أس، ض —  ١٤٦٥

إنها،يده نني رتب، إح١ءت ^J_، بجت ني إكا0 ثانيها، التي نن ني هة كل بمشغن نفن تم، ني إلأ 
إلك،عر بكر أبو ننت الهئلأْ، وابنت ا، ٢١١اشمتحتى نمماولتا نده، ابإ. نكئ رثب، هدْ ت نمالث 
النيئ.،نخاج اكذاب، أنواههى في واحث الصلاة، إلى ! اللهرسول نا احرج نمال؛ أصواثهنا، شع 
صلاثهالبي. نصي نلما وبمنل، بي، نثمنل بكر، أبو ثيحيء صلاثه، النيإ. بمضي الأن ت عاتشه إمال-تا 

.ا هدا \تصثذ ; ونال ثدييا، نولا لها نمال بكر' ابو اتاها 
^١(٠٢٥ثوبمها؛هنتها جواز )ناب — ١ ٤ 

ثنزئ بمن بد'ة ثذ طلأب في أكوف أف إئ أبً ١^١؛ زأ:ط نا : ناف غائشة، ص -  ١٤٦٦
ئدض! انول ;١ : ك _، S ش ننول ثذ ثن.يا خف نلنا : ناف ]١[، حدة فٍيا انن؛ة 

.نوئه وثوم نونها، يونين لعاسثه ننم الله. رسول نكان لنانئنه، ثنك بوثي جنك 

•عدارخمن( ين بم أي عن بخر، ش بن عداللك )عن : الهيبة النخة ن دحا، ^'١^، طعة ن م مكذا )١( 
.ايدا السمحة ؤ، U ^ بحى()آ/آآْ( )رداة مالك الإمام وموطأ >'آا/'ا'اا( الأثراف تحغة ق وحاء 
وارماعها.الأصوات اختلاط وحو الخب، س )٢( 
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١^>(نزجي اش لإقفن >ا؛ ولأ ):اب - ١ ٩ 
زولالطع_ام، بمتث لز إسرامحل بمو لولأ الله.؛» وصول مال ؛ )يال( هميرْ' )ر( —ض ١  ٤٧٣

زءالأم«.ث7لأم?ثش'أو ، ثم١٣



الرجمالرجمن الي يحم 
الطلاق_كثاب حا.

؛^(٠٩^■ؤيرم الطلأئ ومع حالم لو وأتمه رضاها بمر الحا؛ض طلاق )باب — ١ 
بنر عنماو اش.، رسول عهد م حاض وص ، [ ١ ا ارأئن قي انه : عم ابن عن —  ١٤٧٤

ثطهن،حتى ليركها ئم ، ٠١٣٢١^مء، )) : الاه. ن-ثول له ممال ]٢[، ذللذ عن اقه. وسول ١لحطاب 
عر— ١^٠ أمر التي العدْ نتك ينس، أن مز طني ذاء وإن مد، أمسلق ساء تم؛ن ثطهن، ثم يعص، تإ 

.٦[ — ]٣ ١ئن١ء(( لها يقي أن — وجز 
.زئطيمه ا ١ ر 

.S[ س رلجز ]أ>[\ص' 
•ا { مديهز محل نج، ءقئوس  ٠٥طلقم ^١ الص صا }َيا : S الص وم؛ : عنز ابن ]دال ]٣[ 

رصولثإن مرتثن، أو مء، ^^، ٠١طلئت أن ١^١ ; لأحدهز ُال ذللذ، عن ثز ^١ عدالله ]؛ازوكان 
ابنالله وعصثتت غئرلذ، زوجا ثنكح حتى عألئلق حرت ممد ^؛١، طاقها كثث وإن ^١، امرتج، . الل؛ 

.ملثسطلأيىتج[
.بها[ اتد واحدْ : دال ؟ اقطiيمه صنت نا ; ظت؛1؛^ : نميس ]ilJ ]ه[ 

.زاحدةأئطلأ و :م:غنذالكض 
امرأئهطلا عمر ابل أف أئهم لا مذ بحيني سنه عشريذ مكثت ت مال سمس،، ابن عن )و( —  ١٤٧٥

Ij^j ، يوثس؛ علاب ابا لقيت خى الحديث أغرنث ولا اتهنهلم، لا يحنك ضاجنه1، ات( مز ث( ^1؟_، وص
وهز— ئطلنه ه امزاتطلي أتمه : نحدئه عنز، ابن ّنأل أتمه : ئحدص بت، ذا وكا0 اثاهلز، -نتئر ابن 

.يرجعها ان نآمز _ _حائض 
Jli  : وا-ثنس! عحز، إن أو ثنة، : محال ؟ ظئه أئحسنط : ثنت.

المح—رو وابمعمر، ابذ يسأل عروه مولى أيمذ ئذ عثدالرحس سمع أتمه ت الرم )أبي( وعذ —  ١٤٧٦
.الزيادةبعض ويه ؛، رحجاع حديث بمثل ينع 

Jli  :غزة خ، : م إنما زوذ : قال خث أطأ ثلمز•

■الطريق هذه ميل حديته ملم الأُام صاق وتد ممد، ابن م \ 

٣٥٧



سلءالإطء سيئي سر  ٣٥٨

الثلاث(طلاق لإ_)تاب 

ةخلاعمن وسنثئن بكر، وأبي الله.، رنول عهد على الطلأئ لكن : ُاو هماس، ابن عن — ١  ٤٧٧
ذهَأداه،لهز ت 'ى ق! م؛مر ا،توظوا ئد اقاس إن : اJحطاب بن عنت ساو واحدْ، الثلاث طلأئ عنت 

عليهم.نأمصاه عآنهز، أمص1ناه ظن 
غلىاكلاث اطلأئ ألز'يكن تاتلذ! ز فات : ض لائن  Jliامحاء،)أثن( )أي( ^ -  ١٤٧٨

غيالن—اس ابع قعنت عهد في كان ثلثا دللذ، كان ثد : مماو ؟ واحدْ بكر رأيي الله.، رنوو عهد 
عليهز.ثأجارْ الطلاق، 

١لطلأق(بمر ولز \خم'ق' -ؤ؟ س على امحمازة وجوب )ناب —  ١٠
لكزكان لمد : وثاو يكمتها، يمي ثهي؛ ١^١'^، علته لإتو حن؛ إذا ت ثاو عباس، اس عن —  ١٤٧٩

٠نة حأمرة الله رمحول قي 
الت__مثنصالي إدا إكان والانسل، الحلو١ء، يحب . ؛^ ١١رسول كان ث١لت؛ عائشة، عن )و( —  ١٤٨٠

_لث،دلعن نالتأ بمص، كال مثا أممت عندذا إاحسم؛ حفصه على نذحل منهن، ثيدنو نسائه، على دار 
و١للهأما : ثمنت ]١[، ٠' منه انه. رمول تسمت عسل، من عكه ثومها مجن امرأه لها أنين : لي ثقل 

إه ال1نّن__ول يا : ثه ثمولي منك، سدُنو ثاثه علتك، ذخل إذا وعك؛ لنوذء، إللف خ'ؤ'ت' له، لنحالن 
ريوثذأن فه ضد S ا'لله ننول نك١ن ؟ التَيخ ض ;١ : لن ممولي لأ. : لك فول ثإنن ؟ ننام أكك 

نه،إلك و1ّاثول الرئط، نمظن نتأ جن : ثه ءمولي عسل، 'تربه حفصه سفي ؛ غول؛١٠؛، ثإثه ١^^، منه 
١بادJهأف لك؛ت شأ نو إلا إله لا واليتم، ت سوية مول ت ثالتأ محنودة، على دخل ثلثا أ صفية يا ائت وقوليه 
؟معانئر أكلت ا ؛^ ١١رسول يا ت ثالتأ . الاله. رسول ذثا ثلثا منك، إنُا الباب لعلى وإثه لي ثل بالذي، 

\اذر)نذنئحله جننت، ت إالتأ . (( عسل صرية حفمنة محتفي )) ; نال ؟ الريح نده ثنا ت ثالتأ • (< لا » ت ثال 
Ij: إ١ك حفصه على دخل ثلثا إلك، بمثل ثمالتأ صنمه، على دخل يم دلك، مثل له ثك علي دخل ثلثا 

ش1ه وافإ الله محثتحان ; محنودة مول ت نالتأ . (( به لي حاجه لا )) ت ثال ؟ منه امتقيلذ ألا أ الله رسول 
امتخي.ت لها ثك ؛ عالتأ. حنمناْ 

أو_ا،إثناطت__ت : ثالتأ عنلأ. عتذنا متثنب حض، يئن رتب عند نفذ كان النبمأ. لا[)ان 
.؟( مناغتر اكنت مغاغ؛ز، ريح مئك أجد إر ت ثثمل امحي.، عليها دخل نا أبما أن وحمصتة 
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الأية.عتيها قلا ؟ اش رمول يا هو وما ت عالت . (( ابويلث ثستثحري حتى ب سئيي لا ان ؛حب امرا عانك 
u'li  : ئلإ لأ أن ذ\ه' الآ>ة، }١^ أ:قات!ش، :ل ! ٧ أمحت ض ,؛نوو ;١ أبلاfy'■

قنت_ا،ولا منت__ا، يغني لم اش إن ؛ انصئهاإلا منهن امناْ سأئني لا رر :  Jliإ عنت بالذي سالك ثى 
•(( نقنابفي ولكن 

(^ علئه ثظافرا وإن ؤ : ممالى وقوله وثحي؛رص اثناء واغتراو الإيلأء م )باب — ْ 
اللهبإ اءترو لنا : ناو ٢[ ، ١ ] الخطاب بن عنت حدتني : )ناو( عثاس، عثداش عن —  ١٤٨٥
نساءه،ه اللرمول، طلي ت ويقولون بالخصى، ينكتون اقاس فإذا اأنسخد، يحلن ت قال نناءه، 

نمنت:عانثأ عنى ندخنت : نال . \زو'؛ ذلك لأغننن : نمنت : عنت نمال بالخلخاب، يؤنن0 أف قو ودللا 
ائحءل__ابإابن يا ثك وم! لي، ما ; ثمالت، ؟ يو اا1ه رمول ئوذي ان قأنك مجن بلغ اقد إ بكر ابي ئتا يا 

انانك ثُى ثلع ١^ ! حفصةيا ؛ لهانمألتت عنز، بنت حفصه على ندخلتت : نال . ]٣[ بصتك ظلا 
١^٠نحول لطاقلأ أنا و/'لأ ُيحثك، لا ف. ننول أف غلنت لقد أَاش ؟ 0 ض ننول ثوذي 
اأنناِذا ندنك، ^، ٠١ني >اي في م : _ ؟ S ١^ نحول أتذ : '^١ نقك ١'^، أشد ثكلا 
يرقىبذغ وم حشب، من ُ؛؛ر على رجليه ندل النشتبة احكفة على ناعيا الله. رسول غلام برباع 
زثاخ؛لىقفلن ف، الأ4 تحول فى ء1دلأ لي ك ر؛اخ.١ :;١ 'زتثمدت، .، ائ٠ نحول َءه 

إلىرباح قطر .، ١^٠ رحول على عندنث ني ا رباح يا : عنت م سسا، مل ننز إلمأ ُظن لإ ١لعتإة، 
الله.،رسول على عندلذ لي احتأذن إ رباح يا : نمك صوتي، رنت ئم س؛ثا يمل نلم إليأ ئظر ئم 

اعنقهبصزب الله. رسول انريي لس والب حفصه، أحل من جلتا اني ظن الله. رحول أن أظن نإئي 
حصئر،على نمشع وم .، ش نحول على ندخلت \ر°و4° أف ؛لمأ نأذنأ ؛^، ٣٠ورننت عنمها، لأصربن 

رسولحزاثة *ي بمْنري قظريت، جمحه، في أر ند الخصهن وإذا ءئتْ، عليه وليس إراره، عليه نأدتى نحلنتا، 
نابمدرت: نال • نعلى أنين وإدا الئرنة، ئاحية قي نرئا وفها الصاع، ئحو شم ثن بممة أئا نإذا الله.، 

أيرند الخصين وهذا ابكي، لا لي وما ا الله ئي يا : علت ((، ا الخطاب ابن يا يكيلا ما )) : نال . غثاي 
رمولوأن والأنهار، الثنار، في وكننى نيصت، ودالث أرى، ما إلأ ءيها أرى لأ خزائك وهده جثك، غي 

الدئيا؟«،ولهم الآخرْ، لنا ئكون ان رصي ألا أ الخطاب ابن يا )) نمال؛ إ خزائك وهذه وصفوته، اإ1ه.، 
يشقما ١ رّول!ئه ^١ نمنت؛ الثصب، وجهه غي أرى  ١١١^دخلت، من عنته ودخثت : نال ش. عنت: 
بكر،وأبو وأئا، وميك١^يل، وحميل، وملافه، منك، الله نإن طنقهن، كنت، ^ن ائن١ء، تأن مجن علتك 

أفول،١لدي نولي يصدئ الله يفون اف رجوت إلا بكلام — ١^ واحنذ __ ئكلنط ^٥^١ منك، والنومجتون 



1A __ ٣٦١ا1طاتتي

:ز ٠[ : ]سم.م < مكإ >ا ي ج أن تثكإ ري؛ن غس ) : ١^ آة  Uyiذذْ زنين 
٤[،ت رالتح ^ ظهئر دللذ بمد والملائكه اونؤمن؛ن وصايح وجميل مولاه هو اممت نإن علئ؛ ثظاهرا ن إؤ 

؟أط1قهن ١ ش زسول يا : ثمنن اان؛ءأ.، ساء ّتانر عز ئظامان وحفصة بكر، أيي بنت عالثه وكانن 
طل—ىت يمولون بالحمى. ينكتون والننالمون الن1جد، دخلئ وني إ اش رسول يا نلن؛ . (( لا )) ت نال 

حثيأحييه ارل ننم ((، ثئن ون ثعم، )) ت نال ؟ يطلمهن نم انل؛ا ن(تصهلم أثأيزو ساءْ، الله. رسوو 
وثنك،الله.، ثم ئزل ئم ئئرا الناس أحس س وكان نصحك، كشن، وحتى وجهه، عرٌ القصب ثحثن 
اقه!إإك;ثاز.نول ذدْ، 'يث نآالأنض فى نشي ك S ش زنوو ززو نسع، أثشثث ثذك 

الن1حد،باب على نقنت ((، وعسرين سعا يكون القهر إن )) I نال وعشرين. سعة \ذر'ون في كنت إلنا 
أَوالأم-ن من أم جاءنلم ^١ ؤ : ١^ هده وثنك س1اءه، ش. رسول يطلئ نز : صوتي بأعلى ثناذت 
:]١^ < مهز 'يمحلوثة الذيذ لناث م الأز أولي يالى >نول إر اوة زلن به أذاعوا الخنف 

\ثشم.آية _ ز.ثل م _ م زانزل الأنن، ذلك اتب؛ك  b1نكثن [، ٨٣
ثىلت فتة أن؛ألت َنناأتطح 1ية، ص ١^١^ غنزثن أطل أريدأن ظ، نكك ; لاا)نال 

نزغ،حتى له نزنفت له، لحاجة الأراك إلى عدل الطريق ببمض نكنا ر*؛خ، نلثا معه، إأ؛مغت، حاجا، حرج 
•( أ النؤم٢يى أمر يا • نقك معه، ّرت يم 

صعئنمد الله ؛لى تتوباون ؤ ت لهنا — زجل عر — الله نال اللتان النيإ. ارزاج مذ ١لنراتان زمن ]٢[ 
عنه،متألت ما زش كره : الرهري نال — إ هماس ابن يا لك زاعحثا : عنت نال . ٤[ : لاكحريم ي ئلوبكنا 

اكثت قال • الحديث يوق، اخد ثم 'نلنه،، وام حفصة، ث رثال وعائثتة حفصة، هيأ ت تال — يكتنه ولم 
مذثظنذ نمن١ؤثا نطفئ نمناJئز، ثغبمز ثوتا وخدنا النديثة ندتا نلثا ائنان، ئئك نزنا ريش ننشز 

ئراجبي،هي نإذا امرأتي، على يوما نثعصك بالعزالي، زيد بن أمه ثني قي منزلي زكاف ت نال • سالهم 
إحداهذزJهحر٥ راثث'، اي. أززاج إن نزش أن؛راجعك، ئنكت ،؛I ; نمالت ئناجأنني، ان نأيكزت 

:نقك نمز. : ^lJL ؟، S ؛ Llزنول : نقك شة، فى ندفك نانط^قذ، إ م ق ١^ 
أنت—أمنزخسز، منكذ، ذلك نعل مذ حاب ند : نلت . ثعم : ناك ؟ ااأئل ؛لى ١^ إحداكن انهجره 

ثسأليهزلأ الله.، رسول راجعي لأ هلكئ، ند هذ نإدا رسوله.، لقصب علئها ائه مصب ان إحداكن 
ئريد- مثك S ١^ ننول آلي زأئ أزني، هي حارJك ض' أن ثئبم، زلأ لك، ( Jb iزيي;ظا، 

يوما،زأنزل يوما، نثنزل هل، الله رنول إلى اقرول ئثازب نأكا ١لأمنار، مذ جار لي زكان : نال — ع١Jثه 
يمصاحبي، ننزل لتعرزثا، المحئل ثعل عثان أن ثتحدث زكنا دلك، ببل دآبر وغئرْ الو■م، بحم إ؛أإ؛؛ي 



سلءالإطء معيع مسر  ٣٦٢

؟عثان أجاءت مادا، ; ثنت . عقيم أمر حدث ت ثثاو إنه، وأمجت ثاداني، بابي، ئصرب عثاء، اُاتي 
كنتئد وخسنت، حفصة حان ثد : صك ساءه، اهمأ. طني وأطوو، ذللق، مذ أعظم ثل لا ت نال 

.نكي[ وهئ حفصه، على ندحك زلا، ثمإ يابي، عنإ سددت المنح صلت ِإدا حتى كائا، هدا أظن 
ابنيا للذ ءحت1 : سلمه  ٢١لي صالت نكئقها، منها، سننه  ٢١عنى اذحل حتى حن-غت زثم ]٣[ 

نأخدتي: ال ن! ^١^< S، ١^^ رنول تذ ثدلخل أن يي ثى شئء كل في ذخك ند ا الختان 
.^ مذ إ>غئ أحد، غذ:ضناَكث كسنش ١^١ 

بجا(ثممه لا ئلأى )٢٧ — ٦ 
إلته—انأنّن__ل ، [ ز١ ذ\وأ زص ، ٥٥١^^١ حفص بن عترو أبا أن : مس بنت إاطْه عذ —  ١٤٨٦

ذوز'ت'.، ^٠ ١١رنول نحاءت ٤[، ]٣، ثئء مجن علثا لك ما ^١^٠، : سال سخطته، ]٢[، بتعتر وكلمه 
٠١٧١لمك )) : نال ئإ سريك،  ٢١بتت في ثقي أن إامنها ]٥[، (( ثفمه عنته نس'^Ji، » ت نمال نه، دللق 

.(( ناذنيني حللت، نادا ]٦[، نابك ثصمن أعمى رجل إاره مكتوم،  ٢١ابن عند اءتدي أصحابي، يعت1اها 
ابو))'١م١ ت . !؛ ١١رسوف صال ^؛، ١٧^جهم رابا سمءان، ١^؛ بذ معاوية ال ثه دكتت حنك ننما ; ئاأت 
نكرقه((، ريي بن ١سامه اJكحي له، مال لا نصعلولث معاوية، وام١ ]٧[، عامه عن عصاه يصع نلأ جهم، 
.]٩[ واعثفت فيه،؛!,؛١، ^ ٧١نحعل ننكثه، ((، انامه ائكحي رر : نال ئإ ]٨[، 

.لاا)لإاثطلقألىام(
٠شعيوآ آصع وخمسة ثمر، آصع ل'آاؤيحمسة 

.لم[لء1نىأ0يفقغا[
3إنئثغي، دي ل'أخدذ ممثة لي كان S، ١^٠ ذنول ^^٢؟ وَالله : نانط ذَللذ نأتْ ]٤[]^، 

.[ ١٤ث.،ألخد لإ صة ر ثكذ لإ 
٦سكنى« ولا لْا])) 

•( خمارك« » ]٦[) 
.((( للن1اء ؛ ٥^١٧رغل )) ]٧[) 
تخنزنوله وطاعة ش طاعة رر ; ش. ننول لها ممال انامة، ! انامة : ٠^١ بيدها رنئاك ]٨[ 

•لك(([ 
^١ننمخ نز : نقالبه فثدثئن الخ,ث، ض ننمحا ينب تذ بمة ز;'\و إمحا نوء ل,) لا،ا 

مروازتول نيلعها حى ناظمه صالت علتها، اقاس وحدنا التي بالعمثمة مناحي أ امناة من إلا الحديث 



٣٦٣حا_قثا،بمالهتي 

:ياك* الآَيه، ١[ زالطلاق: ي نوتهن من تخرجوص لا ؤ : — وخو عز — ائت  Jli\قر'\و، وبثكنر مني 
املاختكذ لإ إذا يا ممة لا : ممولوذ ص' ؟ \هب :ند 'يندث م نآي زنا.ئة لا لكث  VJسا 

.؟ا ثحبسوئها ثعلأم 
نوصوَخمتا طاب، اتن رطب ثأتحمتا مس، بنت ياطنه على يحلنا : ثاو الشيمأ، )وعن( — ١  ٤٨٧

فيامم—د ان البمإ. بي ئأذن ئلأيا، بش طلقي ^،؛ ١٠ثتد؟ أين ئلائا المطكت عن م1أأتها منت، 

•علي يفخم أن وأخاف دلأُا طلقي روجي إ الله رسوو يا ت ثنت ت ثالت مس، بتت ثاطنه ]اا)ص 
١Jثأمنها، : د )Jc^«.

المحي'ومتا الأعظم، اقعد في خالنا يزيد بن الأّنود نع كنت : ثاو إنحى، أبي وعن — ١  ٤٨٨
الأّ!ولذأخد لإ ممة، رَلأ ّثكنى، ^١ يحنل لز ش. ;:سوو أن : مس بمن ث١ط٠ه بحديث ١^*؛^ ثحدث 

ا.بثنوسه كتاب؛لله ُترلث لأ ; عنت ثال . ^١ يمض يحدث ويللذ ت ثماو يه، ثخصته نمى، من كما 
ت— وخل عر — الله ال ثو؛اانممه. اللمكى، لها سيتأ، !و لحفظت، ل1ها ئدري لا امزأْ لمول 

.١[ : لالهللأ3، 4 مثة بماحشة يأتي أن إلا يحرخذ ولأ محو؛ءى ثذ لحرجوس لأ ؤ 
بنء4بالرحنن بنت الناص بن نعيد بذ يشم( ثروج : ثال أبي،، لحدئني، : ، ١١هشام وعن — ١  ٤٨٩

النخزخت. ند ناطنه إن ; إمالوا ]١[، عروة عليهم يبلق نناب عنده، مذ نأحرخها نطاقها، الحكم، 
•]٢[ الحديث هدا ثدكن أن في ختن مس بمن لماط٠ه ما : نمالت بدللذ، ثأحثزيها عانشه، ناثتت ت موْ 

:نفاك نفنختْ، ، ٥١ذ/'د\ طي ١^٤٠؛ بمن محَ ق أ'لزثني : _ ;ذق أ 'و'ز]اا)نال 
٠

٠صنعت، شنط 

.ممه[ رَلأ نكتي، لأ : نولها ]y[؟_^( 
بحاجنها(الغهار روجها عتها والنثوش اتائن الننثدة ■حروِج جواز )ثاب — ٧ 

أنرجل ا خزننز يحلها، ئجد أن نازاذت خالتي، طاقت : )نال( عندالله، بن خابر عن — ١ ٤ ٩ ٠ 
•منروثا« منلي، أو ئصدفي، أن عسى ثإيك ئحللث، نحيي بلى، )) : نمال النبمأ.، نأثت ثحرج، 

الخنل(يزضع وعئرفا يوجها عنها الثوقمح، عدة اممضاء )ناب — ٨ 
مالأرنعتدش بن عنمل إَلى كثب  ٠١١١أن : متثود بن عثه بن عندالاه بن عتتدائه وعن —  ١٤٩١

بزالزم•رئة اين م )١( 



سلءالإطء سيع محصر  ٣٦٤

ال1رموو ه عاو وعنا حد١^١، عن في1أوها الأثمثة، اأحارث بتت سعن عز يذحل أن يأمْ الزهري 
ثنتكائن :أئها أخ؛تئه سعه أن : بم؛اصْ عثه بن عتدالل، !لى ، dJiJL■؛بن عنت نكتب اسفتته، ن م. 

وميالوداع، حج—ق في عنها قوم بدوا، شهد منن وكالَ لوي، بن عام بمي في وهو خوله، بن نني 
رأبءلءها ندخل إأخطاب، ثحثالت ماسها من ثعثت ثلثا وناته، بند حفها وصت أن نقب ثأم حا>ل، 

ناوط ؛!نك أقكاخ! ثزمن لفك فثقة أر'\ح لي نا : محا ثذال ص\را ض مئ زنل ثتكك ثذ الثابل 
بنحبابي فئ خننذ ض لي ناJ ظثا : ثبمة س تغشت. أشم، أبمة ءك ئنت ز بماكء أنم 

يوامني، حملومنت من ظنت ند بأثي ءاقاني دللذ، عن ننألته اا1ه.، رمول نمحت أمنتت، 
؛الترثج!لبذاِلي•

اروجهبمربها لا أن عتر ذمها في كان وإن وصت، من ثثروج أن بانا أرى ثلأ شهاب؛ ابن نال 

همبرْ،أبي مد اجتننا عباس وابن عبدالرحس، بن ّئنه أبا أن ينار؛ ب>ن نلتنان )وعن( —  ١٤٩٢
سلمه؛ابو ونال الأطتن، أخر عدتها ت هماس ابن نمال بثال، رومها ونا؛ بمني ٌّفرا المرام يذكنان وهما 

كنيانعتوا ^، ،تلمه أبايمي — اخي ابن مع ائا هريره؛ ابو نمال ت نال • د؛لذ يثازعان نحنلأ حلت، نل1 
اومثنالأ1ّتعه ن؛ن : نانذ ّنلنه ام أن نحاءنز، دللث، عن يامحا غنه أم عباس؛لى اثن مولى 

تروج.ان نأمرها إقئ، الله لزمول دللذ ذكرت وإمحا بمحال، رومها دناؤ بمني مت—، 
أيام(فلاقه إلأ ذللث عتر في وثخربمه اأوف١ة عدة في الإحداد وجوب )ثاب — ٩ 

:او ن. ^٠ ١١الأحاديثا هدْ أحتزئه أمحا : ّنلنه أبي بثت ربمب عن ئافع، بن حنتد عن —  ١٤٩٣
بطيب]١[ جنه ام ئدعتأ نمان، أو مه١ وم من . ١^ زوج جنن ام فى يحلن ; زبمب نالت 

حاجةمن بالعلب لي ما وائه ; لت ن، نأ بنارصتها، محتأ نأ ج١رJة، منة ندسن، غتت٠، او خلويأ، صفنة فيه 
ميتفى ئحد الأخر والنوم باش، ثومن لامرأة يحل لا » المتر؛ طى بمول الله. رسول نمت اني عتز 

وهمنرا«•أنهر أربمه روع عن( إلا ثلام نوى 
ثإنانت:منة، ننئت بطب، ندعت اخوذا، وم من جحش بمن زبمأ فى نأذظت : رئب ن١لأ 

بالله،ئومن لانرأ؛ يمل لا )) ت المتم ض، يتول اش. رحول نمتن اتي عم حاجة من بالطيب لي ما والله 
•وعتثرا« أنم، اربنث روع على إلا ثلاث نوى نين على( ُمد الأخر واليوم 

زنأ اله رسول يا ؛ نثالت الله.، رسول إلى امزأة جاءت ؛ مول نلنه أم أمي نمعى ت زيحب نالت 
كلثلاثا أو مرتين، لا« )) ت الله. رنول ننال ؟ أثكحنخا عثها، امثكت وق؛ روجها، عئها رني ابمتي، 



٣٦٥ص_سالهتي 

باتم؛رثي الحامليث بي إحداكن كان وثد وعسر، اتهر، أرمة ص إينا رر ؛ ناو ثم « لا » '• بموو دللذ 
•]٢[ « ١^ رأس على 

يومإدا اJنرا٠ كان ت زينب ممالت، ؟ الحوو راس على ؛ابم؛ ثرثي وما ت لريب ئك ت حمد ناو 
بداث—طةئوثى ثم سنة، بها ثمن محي سسا ولا طبما، ثص إم' ّوئنابها، ست وبت -_!l، يحنن زوجها عنها 

راجعيم بها، ؛^، ٣٠بمْ' ثنطى ثحرج، ئم مات، إلا بشمأ، ثغض نملنا ب؛ ثممتص طثر أو سام، أو حنار، 
.زْأز :ند;اينسبب، 

نتنإذا حولا، محتها ني أ-نلأسها شن ني أو أحلاسها، ني محتها ست ني تكون كان!حداكن ند ]٢[ل'» 
.[ (( وءثتا أسهر، أرمه أنلأ إحن٢ت يعرة، زمتأ كلب 

انا كثيهنعن أو عانثه، عن او حفصه، عن حدثتئ، مد ايي بثث صفب  jf; نافع وعن —  ١٤٩٤
علىلحد أل — ورحولث باللث، أوئوثن — الأخر والثوم بالله، ثوثن لامرأة يحو لا » : ناو 0 الل؛ زصوو 

•زوجها« على إلا ايام ثلاية نوى ميت 
زوععلى إلا ثلاث نوى تن على امزأه لحد لا رر ت ناو . الث؛ زسوو أن ت عطيث ام وعن —  ١٤٩٥

تدهطهزت إذا إلا طنا ثنن ولا ثكتحو، ولا عصب، تنب إلا ممنوعا ثوبا ثتتر ولأ وعشتا، أسهر أرمه 
•١[ ل أثار(( أو مط، من 

•وأثار( مط، من محدة في محيضها من إحداثا اعشنلمت إدا طهرها في للنرأة رحص لاا)دنذ 





التحٍمَ\ش 
اشان؟ا_كثاب 

مماوالأJصاري، عدي بن عاصم إلى جاء ال*حلأأني عوبمرا أن • الساعدي سند بن سهل ص —  ١٤٩٦
Ijذللق عن لي مل ؟ معل َتيا أم فقلوثه ايمتله رجلا انرأته نع وجد وجلا أن لو أ عاصم يا ارأبئ ؛ له 

علىكبن حتى وعابها الننال، . الله رسول نكره .، الله رسول عاصم نسأو .، الله رسول عاصم 
للذنال مادا أ عاصم يا ت نمال عويمر، جاءه اهله إلى عاصم رجع نلئا .، الله رسول ثن سثع نا عاصم 
الن. ^١ نألته ١^٠ اف!أله ش. رنول كره ند بحثر، ثاتني لم ت عامثم؛*وبثر نال الله.؟ رسول 
رسوليا ت نمال الناس، وسط الله. رسول أش حتى عوبثر نامحل عنها، أسأله حتى انهي لا والل؛ • عوبمر 

زللند )ر ; \ذب. نمحول نمال ؟ بمعل كتم أم نممتلوثه ايقله رنلأن اترأث؛ نع وجد رجلا أرايث أ الله 
نلثاالله.، رسول عند الناس نع وأنا ]١[، قلاعنا : سهل نال . (( بهانأت ناف، صاحتتلذ، وني فيلذ، 
]٢،. الله رسول يأمره أن نتل ئلأيا نطلمها أنتهها، ؛ن اله رسول يا علتها كدبت ؛ عويثر نال • نرعا 

 ]٣•
الملاعنتن.ثه ؛!، ١٥: شهاب اس ناو 

•انتحي[ ل١ال٠ي 
•ا (( قلاعنتن كل ص الممرس ذاَكي » : S اي ممال اي.، عند ]سادنها ]٢[ 
مءسما منه وثرث يرثها، انه السنه جرت نم امه، إلى يا-عى اتها نكال حاملا، نكات ت سهل ]نال ]٣[ 
.الأئلفا[ 

:ال ن؟ بتثهنا ^؛، ٥١ممثعب إمنْ ني اأثلأعنتن عن محثئك : نال حتتر، س -تعيد ض )و( —  ١٤٩٧
نمعن : نالل ؛ثه : ن١ل . لي ا٠تثأذن : للعلام مملتث بنكه، عمن ابن ننزل إلى ننصتتت أنول، نا ذريتن نما 

إدآنندحنتت، حاجة، إلا الناعه هذه بلذ جاء ما ؛ Liyاذحل ت نال نعم. : ننتث ؟ جتتر ابن نال صتوتي. 
: 'j\j؟ بتهنا أُيميى اإثلأءنان إ ابا : ثك . ليمت حثثنه١ ومحناذْ محتد متن ردعه مثرس مم 

وجدلو ان ارات إ ش رسول يا ت قال • فلأن بن فلأن دللذ عن سأل نن أول إن • ثعم أ اله محتتحان 
نال؛ديلذ. ثّل على سكت سكث وإن 'عبم، يامر ثكلم ئكلم إن ؟ بمنع كتم ن١حشة على امجنأئه  ١JJاحا

—^ ٧١نأئزل به، اتل-تت ند عته محتألتلذ الذي ؛ن ; نمال أواْ، ذللذ بند كال نلثا يحنه، نازإ النبذ. ننكئ 
قلاهنعلته،٩[، — ٦ : ]النور ه أزواجهم يرموف والدين، ؤ النور؛ سور؛ الآ'يات؛ي — وجل عز 

٣٦٧
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كدتما بالحي بفلق والذي لا، ت ناو الآخنْ عياب من أهون الدتا عياب أن وأخمْ ودكنْ، ووعظه، 
ذيواللا، ؛ نالت . الآخرْ عذاب ص اللتا'أهون ءذاب أف وأ•؛صها ، ١٠ودكن لوعظها، ذ■ءاها، ثإ عLثها، 
لتهان والخامسة الصادبى، لمن زثه بالاه ذهادات اربع نشهد والت-ئل، ندا ]١[، لكاذب إثه لحى ١١سئلذ 

أنواوحامسة الكاذص، لمن إثه بالأه ذه١ذ١ت رتح' نشهدت والمتأْ، نى ئإ اإكاذص، س كآن إن عنه اله 
.]٢[ ينهنا /S' م ١^١^، مجن كا0 إن عنها الله غصب 

.( (( ئاتب محنكما نهر كآذب، أحدكما أن يتم الله ت وناو )) [) ١ل 
ناو:<ب لآنللاقغمحاكاذء1 أ;دكنا ١^٠، ض حساها  ٠٠; لأثلأءتن S ال1ه ننوJ لآآ[لناو 

كثثوون نذجها، مجن اشظك بنا نهو عنها، صدئتن َك إن للذ، مآو لا )) : ناو . مجالي ا الله رسوو يا 
.أ ٠٠^١ للي أ;ند ض غله، كد;ذ 

لذدلذكر ن: نمد نال . الثلاعنتن ين ١إمص٠ب يغرق، لز : نال جسر، بن نبد وص —  ١٤٩٨
العخلأن.بم أحوي بص الله. ض ،؛3، نمال؛ عنر، بن لتدالله 

ببجنا،الله. رمول نفرى الله.، ول رّعهد غلى امناته لاص رجلا أن : عنن ابن وعن —  ١٤٩٩

نوأن: إه١ل الأرصار، محن رجل جاء إل الم1حد في الجمعة ص إثا : نال غبمالأه، ض رو( —  ١٠٠٠
ألنلأن< ^١٧عتظ، غلى نكت نكت وإن نتثنوه، ٠^ ١^ جلددموه، ائم' ر•جلأ، امراته مع وجد رجلا 

رجلا،امراته *ع وجد رجلا ان لو • نمال ماله، الله.، رسول انى، الند ص كان نلثا الله.، رسول عثه 

منإص مهاداى 'ربع "رمىسهد يارخما، ٠، >سه رسوب ؛محا ر'مر"بمسء"م، '__، محن ما 

:الله. رسول لها نمال لتلص، ندمتت الكاذص، محن كان، إن غلته الله لته أن الخامجنه لعن نأ اإص١دi؛ر،، 
. ٠٠جعدا اسود به إحاءت جندا، اسود به ثجيء ان لعلها )) ت ، ١١٠. أدبراإلما نلعنت نابت، ، ٠٠مجه )) 

بنهلال إن : نمال ءننا، منه عنده أن fنى، ث'فا ، ^iLJjنذ أس حالت ; نال محني، وغن — ١ ه ٠ ١ 
.الإحلأم في لاص رجرّ، أول وكان لأمه، مجا بن التراء أجا وكان نحناء، بن بشربلئ، \إنأوث نذق أمثه 
بنلهلال نهو امحئن،' نضيء نطا أنص به جاءت نان أبصروها، )ر ؛ الله. رسول ندال نلاغنها، : نال 

هِبجاءت انها نابت ؛ ، ١١٠.  ٠٠نحناء بن لشرج نهو نتن، ^١ ١١حمس جعد١ أكحل به جاءت وزن اميه، 



٣٦٩ا،ا-غثا|بمالك1م 

المثامن.حمس جعدا آكحل 
ذل—لذني عدي بن عاصغ ساو اش.، رنوو عند التلاعن يكن : نال أنه عثاس اس وض — ١ ٠ ٠ ٢ 
؛لابه__داايت1؛ِتا ما ; عاصم ممال رحلا، اهبه مع وجد انه إليه يثتكو ثومه من رجل ثأئاه \تحن'فك يإ نولا، 

اللحمنيل ُصفثا الرجل يبلق وكان امرأئه، عليه وجد ب١لابي إأحمْ الله رسول إلى به نذهب لمولي، 
:ه. الرسول ممال ]١[، اللحم كئم آدم حيلا أهاله عند وجد أثه علته ادعى الدي وكال الشعر، نط 

—ا،بثهم الله. رصول نلاعذ عندها، وجده انه زوجها يكز الدي بالرجل سبيها نوصمت، ((، بص اللهم )) 
هدهزحنت 'ينة بمر أ،ندا زجنت لن رر : الله. رسول نال التي أض : النخلس في ءثاس لابن رجر سال 

١^.الإثلآم ني طهت ا.تنأة طلذ لأ : فاس ئ ن^ال ؟ „ 
زااز.؛ننداءططاا.

لمرجلا أنلي مع وجدت لو الله! رسول يا ؛ عبادهبن سعد نال نال؛ هريرة، عذأبي )و( —  ١٥٠٣
ت،كنإن ي—العص بعتلذ واJدي كلأ، ت نال . (( ئعم  ٠٠; الله. رسول نال ا ئهداء بأربمُ؛ آبي حثي انسه 

ه،ثئأغنت وانا محور، إيه سدكم يمول ما إلى اسمعوا  ٠٠: اقه. رسول نال . ذللذ مل بالى لأعاجله 
واللنأءتش«•

منربمهل'امرأتي مع رجلا رأيت، لو ت عناية بن ّتغد نال : نال قعنئ، بن النغيرإ عن )و( —  ١٥٠٤
ه،مئاغنت لأيا نوالله ّتعد، غتزة من انمعون  ٠٠; ممال اللع.، رسول يبلق نبلغ عثه، مصمثإ عتر بالسيف 

ولاالله، مس أعنت شخص ولأ بطن، وما منها، ظهن ما المزاحس زآ الله عنزة أجل من مني؛ أعنت والله 
إليهاجب فنحص ولا ومنذرين، ُبشرتن، المرمتل،ن الله بعث دبلث أجل س الي ثن العير إليه احب، فحص 

. ٠٠اJقث ١^ زغد ذللذ أفل س ١^ مذ ^ ٧٠١
تولن امرأنج، إن إ الل؛ رسول يا نمال؛ الله.، رسول أئى ]١[ أعرابيا أن ت هربرإ أبي، وعن — ١ ٥ ٠ ه 
ألوايها؟((•ر)ما ت نال • مم ت نال ((، ؟ إبل من للذ هل )ر : . ١^ له ممال ]٢[، ءم* وإُي أنوي، علأم١ 

^١لعله : نال هو؟،،. نأثى  ٠٠: اممه. رنول نال . : قال ، ٠٠؟ أوزئ من  14نهل؛؛؛ ٠١: نال حنت. : نال 
•(( ]٣[ له عرى زعه يكون لعله وهدا » : النبذ. له ممال له، عتيى ئزعه يكون الله رسول 

•]١ألثنضإرارإ[
•يممته[ بأف يعتصا حينثذ ]وهو ل؟[ 
 M[ الائمماء نج، له  °ش'ووأم ]ُنه•





الرحمالرحنن الله بمم 
ايئق»مآ_كثاب 

غيلماو له عكا0 همد، في له أغثى.؛،؟؟51 من )) : ائه. رنوو 3او : ئاو عنن، ش ض — ١ ه ٠ ٦ 
.محي« •^1 منه همي ممد رإلأ المد، ظه وهمي حصص4لم، قنكاءْ ثأغطى ، العدو فينه ظه ثوم اتمد ثنن 

١^٧٠،مغاية ذكر رناب — ١ 

:— او ن، أحينناثنى اإءُجش، ص النفوك في —  Jli. ١^ عن ، هنضْ أبي عن — ١ ه ٠ ٧ 
•بمنس« )) 

لهكا0 إن ماله في نحلاصه همد، في له قمصا أغثى من )) : محال ، اي. ض ، )وعنه( —  ١٥٠٨
.]١[ (( فه مطوق همن المد اّضي؛ ماو له يكن زإ ءإن ، ماو 

مشقوقهمن بعتى  'دالدي يصبب في يشنعى ثإ ، عدو فينه المد فه قوم مال له نكن لم إن ]١[))) 

أغثق(لنن اثزلأ؛ إئنا )ناب — ٢ 
سعفي أواق سع على كايوني أهلي إن : يماك' أ، ز>و علمأ دخلت : ثالت عالثه، عن —  ١٠٠٩

لث،واعتمواحدة، عدة ل4لم اعدما أن أفك ساء ؛ن : لها ثملت ثأعينيني، اوبة، سة كل في سن؛ذ 
-دل—لق ثدكنت ناشي، نهز، الولأء يكون أن إلا ٠^٠١ ، لأهله١ دبلذ ذذؤ'ت' ، يعنتثلي الولاء ونكون 

Jli :^ ،ه١Jثأحتتثه، سألني، ، الثه. نسول ننثع ثالت: اله؛^١. ها لا إاكهت lJ_ : اذتريها،)ر
الله.رسول حطب نم •' يالت ]١[ يميت ، (( أغثى لنن الولاء يإن ، الولاء لهم واذترطي ، واعمميها
نتأتسروُلأ ثثثرطول أ٠وام ^١^ ءنا بند، ))أئا : ثال م أفه، هن بنا ظه وأئثى اإله، نغمد همفثه، 

وط،مائه كان وإن ثهوثاطل، — وجل عر — الله كتاب في لتسل سزط س كان نا إ الل كتاب في 
الولاءإينا لي، والولاء ، نلائاأءييى • احذنم نقول منكم رجال بال نا اوثق، الله وسرط احي، الله 'قاب 

ا-ءس«•لس 
.يحينها[ ح؛ كال ولن ، ثن1هاثاحتانت ، الله. ننول فمنها ، همداروجها اا[لوكال 

،]٢[ عثنت حتن أ ١ ر ووجها على : نش ثلاث ثرين، في كاف : ثالذ ، )وعنها( —  ١٠١٠
أدممس وأذم بحم، يأتمأ بطنام، يدعا النار، على ، 0 الله نسول علمأ ثدخل لخم، لها وأمدي 
علىبه مثدئ ذنأ ذلك أ ش ننول يآ بز : ثمالوا ، « ؟  pjفيها اانار عز ثذنه از الز رر : ممال اكت، 

٣٧'
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إثما)) ث فتها إؤه الثم وقال ، ({ هدية لثا مجئها وهمو ، صدقة عليها هو رر فقال؛ منه، نطعملذ أن ثكرهنا بريرة، 
•أثى« لس الولاء 
•رث*جميرْعبماا [^ ]١ 

.رآ[رُاحتارتثمنها[ 

لهإيكون أن ؛لا 1^1 نأيي ، سممهاجارية ئذتري ان أنادت ; ثاو ، هريوه ابي وعن —  ١٥١١
.لنذأثق„ ذي! ف ذلك، ص >>لأ اش|ق،ثقاو:ان-ثول ^ فيؤذ ، ٧؛ 

وجه(ئ نغ عن ام )ناب — "١ 
•جه وعن ، الولاء يع عن نهى الله. رنوو أف ت عم ابن عن دينار، بن عيدالله عن — ١ ٥ ١ ٢ 

اJئديث.هذا في دثار بن عتداش عز عناو كلهإ الناص : نحلم ثاو 
مواله(عم امحق زر ص )ناب — ٤ 

0ضكو:طنظولأ،لإتي:أالآ
.دلك ثض نن صحنه في لس أنه أخذت ثإ بتر؛دنه، نحلم رجو مور يتوالى أف لنسلم بمحل 

ه،اإ1لته ثنثه ه، بتر؛دن مم١ ولى من )ر ; ثاو 0 المإ عن ، ممْ أبي عن )و( —  ١٥١٤
.ءن'ف*(( ولا عدو المامة يوم محنه يمل لا أجمعتن والناس والملأئكة، 

ضفضل )ثاب —ه 
رسولثال ت يمول هريرة ابا سمغت ت ثال حنين، بن علمأ صاحب مذجايه بن سعيد )عن( —  ١٥١٥
•. „ ]١[ ١^ س ث ^١ ث محو بجل م اتسد ج \زا امئمأمح >>أُيناس.:

أغطاهثد ثه عدا ثاغتى الححن، نن لعنجأ أ؛ي من الحديث حمغذ جن ثائطلمت : إال 
دينار.أف أو درهم، آلاف عشذة جنفر ابن بب 

•يمزب[ ثزجه ينس لاال"ش 
الوالد(عئق نمنل )ناب — ٦ 

،مملوك_ايجده أن ؛لا ^١^١ ولد يخزى لا )) ؛ الله. رسول ثال ت ثال هريرة، أبي عن ■ —١٥١٦
٠ئ محيعتمه ، متتره 



>حٍم
^٠١امآ_كثاب 

واكاندة(اإنلأ،سة يع إنطاو )تاب — ١ 
اننالنلاننه، أئا النلأست، ; يعتن ص [ ١ ل يهيأ : مال ١^ : مترْ أبي ص — ١ ٠ ١ ٧ 
يظنئد' الأحر، إلى ئوبه ثلمهنا واحد كو محي أن والثابدْ م، بمئر صاحبه ئوب *نهما واحد م يلمس 
.صاحبهئوب إلى منهما واحد 

•نهى( الله. وسول لاا)أن 
ضئهى ولب—حنن؛ تعتن عن الله. رسول ئهائا ت يال الخيري، سعيد )أبي( وعن —  ١٥١٨
إلابميه ولا ار، ُاانهأو ر1لت__ل، بجد0 الأحر ثوب الرجل لمس والملامحه البيع، *ي والعنابدة الملأمسة، 

ولاثظر، عم من بيعهما دللذ ويكون ثوبه، إلي؛ الأحر ومحي قويه، الرجل إلى الرجل محق أن والمنابده ؛قِلاث، 
•راض 

عزر،به الذي واتيغ الحماة يع ثطلأن )ناب — ٢ 
•العرر بجع وعن الحصاة، بيع عن الله. رسول نهى ت ئال نريره، أبي ص — ١ ْ ١ ٩ 

الملة(حم بجع )ثاب —  ١٠
الممل—ةوحبل المحبلة، حبل إلى المرور لحم يتايعون العاهثة أمل كان ت ئال عمر، ابن ض —  ١٥٢٠

.دللذ عن الله. رسول ثهانم تحئ، التي لحمل ثم الناية، ئثج أن 

،١١^^( ٥١١م.؟ اشض ولحرم نو؛؛ ض ونوم؛ أج؛ محع على الرجل محع لحرم )ثاب — ٤ 
الجلب(ثلمي ثحرء )ناب — ه 

.١لأسواق، تلغ محي [ ١ ] الئلع لتلمي أ0 نهى . اإل٠ رسول أن ت عمن ابن عن — ١ ٥ ٢ ١ 
.لاأ)أن"ُثلئىامم(

ة،من»اذتنى ثلثاه، ينن الءLب لا )ر ; ثال الله. رسول إن ت هريره )أبي( عن )و( — ١ ٥ ٢ ٢ 
•(( بالخيار يهو السوق،، ميده أُى نإدا 

،١ ٤ • رثم)٧ باح النكاب "مما)، ذكرهمض وتد —، عنبم الق رصي — عريرة وأي صر، عداس،ن حليم يلي الروي ترحم،٠ ( ١] 

١٢٧٣



ءمرصغالإطءس ٣٧٤

3ثأدي(الحاضر بجع يخرم )ثاب — ٦ 
وأنان، الركتظمي أن الله. رموو ئهى : ثاو ثاس، ابن عن أبيه، ض طاوس، ابن عن —  ١٥٢٣

.تاد حاصر سع 
.من1اتانه يخن لأ :  Jli؟ تاد حاضت : تو'لئ ; ءثاس لابن مملت : نال 

بنصهمالله زوق' الناس دعوا لباد، حاضت يغ لا )) : الله. رسول نال ت نال جابر، عذ )و( ■ —  ١٠٢٤
•ض« بس 

.اباهاو احاه، كان وإن لباد، حاصر محح أن يهيئا • نال ناللب، بن اض وعن ~~  ١٥٢٠

٢١\لنضز\؛آ)يع حكم )ثاب — -٧ 
الفض(يل النبيع بجع بطلان )ناب — ٨

ثىيبنه نلأ طعانا، اتاغ نن >) :نال الله. رسول أن : عثاس ابن عن طاوس، عن —  ١٥٢٦
.ثثومت« 

.]١[ ثه ثئء كز وأحسب : •ماس ابن نال 
.نتث١أ ث'الشام باس، َتاثنون \لأ 'رألأ : نو\و ؟ لم : ماس لأ:تن لا[لإقك 

.(( بمتومة محي بمنه نلأ طعانا استنى من )) ت نال آلله.، رسول أن ت عمر ابن عن )و( — ١  ٥٢١^
.]١[ مكانه من ئنماله حتى ئبينه ان الله. رسول نثهاثا جزافا، الركبان مجي الطعام ئشتري • نال 

محيمكان__ه ني بمينوة أن جزاَنا طعانا ١سثنوا !^١ الله. رسول عهد عز يصنبوف كاُرا لا[)ان4م 

 ' َ Aزنى' ض \}م! تغ أظك : دنزان أنث؛١^ : زن\ آبي ض َبمار، ءنان' ض )ز( - ١  ٠٢:
•]١[ ءش ش الئنام تع ص S الله ننول ض ه اننكاك لإ أفك : ذن:>ة ائو فقال فنك، نا 

•اثاص أيدي مجن يأخدوما حرس إلى خز°ت' ت شنان نال . بجعهاعن ننهي الناس، نزوان نحف ت نال 
.ايكتاله(( محي بمنه نلأ طعات١ استنى من )) : ننال [ ١ ل 

هبمننلأ طناتا، ابت»ت ِإدا )ر : يمول الله. رسول كان ت )نال( عبدالله، بن جابر )وعن( —  ١٥٢٩
.تنونه(( حتى 

.ضثم)ب.اا(الكاح كاب ق ذكره وقدسق ه، ريرة ش حديث يلي النووي به ترجم )١( 



٣٧٥البيوه اآ_محاربم 

بمنو(اكذر اأن|بمهووت ١^ صتزة بجع قح■؟ )ثاب — ٩
نكهأساملآتقا الي؛ :شننرواش»ص;ء )نال( ت-اش تن قام رض( - ١٠٣•

للنتابحن،انمجلس خنار بجون )ثاب — ١ ٠ 
امنهمواحد محل بايع إدا )) ت نال انه الله. ومحول ض عمر، ابن عن ّا؛،، ض — ١ ٥ ٣ ١ 

ممددلك، على ثنابمتا الأخر، احدنعا -ص نإن الأحر، احدغما يخير أو جمعا، وكائا لم ما بالخنار 
.(( ١؟؛^ وجب ممد التيع، منهما واحد يترلذ ولم باينا، أن بند مرنا وإن النح، وجب 

,إلث؛ رمح ثإ منية، نمشى نام، بماله لا ان نأراد رجلا، باح إدا نكان ث ئا؛ع نال 
واثتنان،١؟؛^ ي الصدق رثاب — ١ ١ 

اوينصندنا، نإن يمنا، لم ما بالخنار الثنان >) : نال . ^ ٢١١عن حرام، من حكيم ض —  ١٠٣٢
•(( بئعهنا بركه مجحى وكتما كدبا، وإن يعهما، في لهعا بورلأ 

•سه وعسرن مائه وعاش امحننة، جوف ني حزام بن حكيم ولد : الخئاج بن حبب' ئال 
امحع(في يحدغ من )تاب — ١ ٢ 

:الك. رمحول ممال النوع، ني يحدغ انه الله. لزمحول رجل ذكر ت )نال( عنر، ابن عن — ١  ٠٣٣
•حنابه لا ت يمول بايع إدا قان ((، خلابه لا : ممل بايت، من رر 

القطع(ثزط بمئر متلاحها ندو مل الغنار بجع عن اقهي )ثاب — ١ ٣ 
محص،حتى المحل وعن يزنو فى النحل بجع ص ئهى ت الله. رسول أف ت عمن ابن عن —  ١٥٣٤

•والنسري ابايع، ئهى النانه، ويأس 
عنهوئدنب محنلاحه، ندو محي الثنز ]١[ تجاعوا لا الله رمحثول نال : نال )وعنه(، — ١  ٥٣٥

.]٢[ وصفرته حمزثه، صنلاحه بدو : ل 'يا 
•((( لاا))رلآب؛نوا

.عاقه[ ثدهب ; ناو ؟ صلاحه ما ; عنز لابن ل\إرمميل 
]١[،والنزاثة اشثانلة، عن الله. زمحثول نهى نال: عندالله، بن جابر عن عطاء، ض رز( — ١  ٥٣٦
[.a~i]النزايا إلا والدره٠إ إلا تاغ رلأ ]٣—ْا، صلاحه بدو حتى الثمر يع وض ]٢[، والمحارة 



سءسرديي1بمءسلء ٣٧٦

•لا[لواكاونة[ 

■]س.ي 
.ثه( و:ثؤو س _,؛، :  Jli؟ ثشقح a : رم ِبد ثك ، ١١:  Jliئشقح، لأ[)ش 

.تمء( منه يوكل أو بمنقر، أو ينم، ان والإثماْ ئشمه، زحتى ]٥[ 
•١^[ ذ '/والفيل الم، الم النزاتة : ثذمدالله م لأألشو 
ثممىالرج—ل، إلى الرجل يدئنها التمناء ئالأوض الم،حاترة أما : »ال ؛ لنا مثن : عطاء لم"الدال 

نمفى س ني والنحاقلة كلأ، ؟م اشم في الثفِ لإ اكنا0 أن ززنم من!م، 'يأط لإ بما، 
.كلأ[ ؛الخبٌ ١^>،؛ الئنغ يإ ذللق 

افنر،مى اق باوسافحل تاغ ان والنزابمة مقوم، الطعام مذ بمحل الطل تاغ ان ]والنحائ ]٨[ 
.دللذ[ واش؛اه والريع، ١)^،، وال٠خابنة 
عذالي. رسول ثهى ؛ فال النخل، بجح عذ ءباس ابذ سالت ؛ نال اتختري، أبي عذ )و( - ١  ٥٣٧

بمحرر•محي ت عنده رجل قال ؟ يورن ما : مملت يال؛ • يورن ومحي وكل، أو ثنه، يأكل محي النخل تع 
زلاصلاحه، ندو محي ائنن ثقاعوا لا » : اش. ونول نال : نال هنينْ، )أيي( وعذ — ١  ٥٣٨

•نواء مثله المأ. عن أمحه، عذ عنن، ن عندش بن نالم وحدثني ت سهاب ابذ يال 
النوايا(في إلا يام الرطب تع يخرم )ناب — ١ ٤ 

أوة زالخنا:نزاس، النناتةِ م ض ض : S ض ننول أن ; (كثب ثن نمد غذ - _  ١٥٣٩
.بالمنح الأرض و١حتكناء بالمنح، الررغ محاغ أن والمحائ بالم، اثحل ثمر محاغ 

زلأصلاحه، يدر حتى اكنن ثث١عوا لا )) : نال ١^، ائه. رسول عذ عندالله، بن نالم وأحثرني نال؛ 

العربةتع في دللذ بمد رحهذ انه الله. رحول عذ ثابت، بن رئي عذ عئدالله، ْأحمني ونال'نالم؛ 
•دِلاث عم ئرخمذ؛ي يلم ؟م، أو -الرطب، 

:فنه أبي ئذ نهل منهز دارهلم أنل مذ الله نحول ثنض؛ءنغ١ب عذ ينار، بن بمثتر وعذ — ١ ه ٤ ٠ 

•ماد - بن نلم م النائل )١( 
باء-)أآ(ماتن 



٣٧٧البيوغ لآ_فثاءبم 

الم؛محع يي رخص آله إلا ((، النرابمه تك 0، دللذ » ت ومال باقنر، ائم بع ض ئهى الله. رسول أف 
.^ وو'\ اثن أنل ثآلخذنا ذاشظض اشفة، 

ضُهى اف. رسول أن ت حدئاة فنه أبي بن وسهل حدبح، بن رافع أن : )وعنه( -  ١٥٤١
.نخز أذذآ ند نإثت ، ١^١٢\تو\ب' إلأ باقنر اشر ت النرابمة 

خننةذول بنا بخزصها، الرايا بح في رحص ت الله. رسول أن ت نريرْ أبي عن )و( — ١ ٥ ٤ ٢ 
.— حننة ذوق أو حننه : نال ذاوي، يشلأ — حننة »ي أو أونق، 

كنلأأ؛اقنر ١ ل اشر بئع والمرابمة النرابثة، عن ثهى الله. رسول أن ت عنر اس ض )و( — ١ ٥ ٤  ١٠
.لم[؛ايءلألأ،ْ[لآ[،3:;عالمحم 

•لاأ)دنراثما( 
•منلكأ[ مص وإف ئي، راذ، زان' ]٢[ 

•لّآا)انمب( 
.ل؛[لز:نيتيعتجءلأ[

•ني؛ًُمًثا م قفن° l؛،؛ 
ئخلأعلنهاثنن(ناغ من )ناب — ١ ه 

ربن،ئأن بغد نخلا ابماغ ض )) : يقول الله. رسول سمعتث : نال عنن، بن عتدالله عن — ١ ٠ ٤ ٤ 
.(( النقاغ أن إلا باعه بذي نناله عدا، ابماغ ومن النث١غ، يشترط أن إلا باعها للذي ثننده١ 

نعوعن ئذوصلاحها تل اكنزة ونغ النحانزة وعن \لأخ\إإ؛ عن )قهي )ناب — ١ ٦ 
(را،الن؛ن بجغ وم ١^٠١^٠٧؛ 

كزاءالأزض(با-)تاب 
]١[،الله. ننول أصنحاب من أرمحين نمول لرجال كال ت نال عئدالله، بن جابر عن — ١ ه ٤ ه 
نثنسلذأبى، نإف ]٣[، أخاه لنتخها أو ]٢[، نثزرغها أرض نمل له كان من :» 0 الله رنول نمال 

•[ عئها« وعحز يزرعها، أن بمثطغ لم نإن » ل ]٢[ 
•[ (< إياة يواجزنا ولا الننلم، » ] ]٣[ 

(١٠٣٦رثم)ذكر، ض وقد —، ا عنبماف رصي — عداث ين جاض حديث ض النووي ب، ترجم )١( 





 __n ٣٧٩البيوه

•علمه( وم واؤع ن ]اا)مح 
بنبمزي،ثمتنول كثئ رر نآلتي: عاو: -ص! ثهو : اش. ونوو عاو ما ؟ ذالأ وما : ]؟[]سك 

.د[ ت ماو الشم، أو التمر، من الأوس أو ١^؛؛،، على إ الله رمحوو يا يواجرها ت ممنت 
وائورق(بالذهب الأرض كراء )باب — ١ ٩ 

باليهب،الأرض ك—راء ض حدبء يى رافع محتألتث ت عاو الأيصاري، مس بن حنظله عن —  ١٠٠٢
الجداول،وأنال ات، الماذي١Jعلى اللمي. عهد على يؤاجرون الناس كان إثما به باس لا ت فمال والورق، 

فلدللق_؛، ؛لأ /١؛ لثاس 'يكذ قز ،^١، وجك' ^؛١، ز'طلم سا، وَظإ ذذا، ثؤلأ س!وع، زأتان 
.به نش' تلا مصنون، معلوم ثئء تاما عنه، رجن 

كثات قال حملا، الأJصار أم كنا : مول حديع بن رافع سح أئن ; الررنجأ حنقه عن زو( —  ١٠٠٣
اوأثلث، دلعن تنهاثا هذه، يحرج ولم محذْ، أ-مغت، ^؛^١ هذه، ولهم همي؟، لثا أن على الأرض يكري 

 ١^^^١.
واإنؤا-مة،١لمرارغت في )باب — ٢ ٠ 

ال:تمالنزازع_أت، عن تتأأناْ *عقل، بن عبدالله على يحلنا : تال \ذث\وث، بن عن —  ١٠٠٤
•يها بأس لا ت وقال بالمؤا-مْ، وأمن النرازعة، عن ئهى اقه. رسول أن ]١[ يابت رعم 

.لا[رتنالصحاكا
الأزضسح(-)لأب ٢١

الحدث،منه تاننع خديع، بن زانع ابن إلى بما ائطلئ : يثوس تال محاهدا أن عمرو؛ ض -  ١٠٠٥
]١[،ن تئمح^١ عنه نهى اش. زمحثول أن ا-ءألم لن والله ؛'ني : iال . إاكهنْ : تال 0، اليأ عن أبيه، عن 

الرجلَيمتح لأن )ر ت تال ]٢[ الله. رسول أن ؛ — ءباس ابل يعني — منهم به هوأعلم ض حيض ولكن 
.]٣[ تيا>ثاطونا„ مذأن;ألخد لن > أخاةأزضئ 

ثهى. ؛^ ٣١١أن يزعنون، تإثهز السحابنة، هده ركت لن ١ ^١ ;١ له تملن : عنتو لا[)إال 
.المخ١ض٠، عن 

.لئلولمبمءا،بمئال[
.المحاتته[ الأئصار بلنان وهز الحمل، هز ; عباص ابن وتال ت نقال ]٣[ 





الوحمالرحض الله بم 
\ىؤ1آمآ_كثاب 

والرزع(^ ١١من والنغاملة؛جز؛ \ذثح\ه؛ )ثاب — ١ 
أور، تنمن ي،مج ما بطر ]٣[ حثر ]٢[ الله. وسوو أغطى ت ناو ]١[، قم ش غن —  ١٠٥٦

ولذثلثا ثعم، مذ وسما وعشريذ ثم، مذ وسما ثعاص وسق ماثه سنة م أرواجه بمطي نكال ]٤[، رزغ 
امغك—و ائ الأوسلهن يهننذ أو والناء، الأرض، لهذ بمطع أذ امحإ. أرواح جمر حثر، مم قم 

مثنوحفصة عاث، »كاك عام كل الأومائ امحاو من ومنهذ والماء، الأرض، احتار من نمنهذ ناظمذ، 
.و١لماء الأرض، احتارثا 
م_انضف عز 'يس^وا أن عالي 3يها ؤوبم° أن ه الله رسوله يهود سألت ختن اثتح>تا لثا : ]ناله ]١[ 

•[ سقا« ما ذللذ قلى فيها ا؛ركم )) ت الله. وو رم نماله والرزع، الشم، مذ منها حرج 

•أموالهمأ ض يشلوها أنً غلى وازصها جمم، ]ثخل ]٣[ 
.اش0ثيمذاا]اأ])و'لجب 

اللهرمحول وان الححاز، أرض مذ والنصارى اليهود، اجلى الخطاب بذ لخم ان ؛ )وغنه( —  ١٠٥٧
وللمسلس،ولرسوله، لله، غمحها ظهر حتف الأرض وكاثت منها، اليهود إحراج أراد خثر غلتم، ظهر نا ل. 

ممهنولهم عملها، بكموا أن غلى بها يمرهم أن الله. رسول اليهود مألت مئها، اليهود إخراج ناراد 
ثيعاء،إلى تم أجلاهم حتى بها نمروا ((، سكا ما دللذ غلى بها مرَةم )) •' الله. رسول لهم نمال اكم، 

)بابضامحزسواوزع(٢— يء 
أمرر'يا : س١ل -خالطا، ٢[ ، ل١ ممد أم على الشذ. ذحل : )نال( عدالله، ن جابر )ض( —  ١٠٠٨

غرس—ا،السلم يعرمحى نلأ )) ; ن١ل . م1اللم يل ت نمالت ((، ؟ كام أم أمسلم النخل هذا ءرّذ مذ أ معيد 
.(( ١^١^ يوم ١^٠؛ صدنة ثه كان إلأ طتت ولأ دابة، ولأ ن، 11إوث ^١'^؛ 

.١^^(ا[)فى؛أتشر 

رزقا،يزرغ أو عنسا، بمرّذ مسلم مذ ما » ت ه الله رسول نال ت ل١[ نال ض'ثس، )و( — آَ ٥٠٩
٣٨١



ءسرمآالإطءس ١٢٨٢

.(( صدئه به  aJكا0 إلا بهينه أو إسان، أو ي، منه ثأكو 
النحلهذا غرس س )) ت الله. رموو ممال الأئصار، من امنأة مقر لأم ئحلأ ذخل الله. ُمأ ]اأ]أن 

الجوائح(وؤتغ )ثاب — ٣ 
جائحة،ثاصابمه ستا، أخيالث مئ بمن لت رر : ش. ننول  Jli: عال عتداش، بن جابر عن —  ١٥٦٠

.(( حق بمر ١•؛?؛^ مال ثاخد بنن ستا، منه ثأحد ان ثلث يحل »لأ 
ي0شضتيممخمرئو،ثثاهم:ُا_)و(صخم،ضأض:أت  ١٥٦١

.؟ أحلأ مال ثستحل بت اكننْ الله مثع إن أنأJتالش وثصفر، ئحنر، ; ال ق؟ 
ال؛ثوائح.بوصع أم اي. أن ت جابر عذ )و( — ١ ٥ ٦ ٢ 

الدين(من الوضع اتماب )ثاب — ٤ 
نكثرابماغيا، ثمار قي الله. رّوو ■مهد في رجل اصبمب ت قال الخيري، سمد ابي غذ ■ —  ١٠٦٣

اللهرسول قمال دب؛' وياء دللذ يلغ قلم غليه، الناس قتمندى ((، علته ثصدنوا رر ت الله. رصول قمال يته، 
.(( ذللث إلأ لكت ولنئ _^، ٠rj^١ خدوا رر : ئرمانه ل. 

وإذاأصث__تاوهنا، ؛ غالثبالباب خمثوم صوت الله. رسول سعع ت )قالت( عانثه، وعن —  ١٥٦٤
ا'غليهم. ؛ اللرسول يفرج أض' لا والله ت يقول وهو سيء' ني وبمسرفقه الأحر، يثتوصع أحلتهما 
.ذللثأخI L اقمج ,؛^3 ;١  Ijf.قال: ؟<,انمُو'ف' ^ لأ ^ ٧١فى \ضو ررأثذ ء: 

Sاذه ننول مد في ظه ثئ لكن ذث! ج اثذأني ^ ضلكوب;نناإلك:مح )ت( - ١  ٥٦٥
ه.افرسول إتهنا يى؛ءرج بيه' *ي وهو الله.' رسول سمعها حش اصثوادهما إارمعت اوس1حد، في 

\ف!ننول ^١ ولث : ثذال '„، ررثانىأ إقال:;١^،، تل كنن تن١sى غ>ته، طف ثف كء 
ر)َدز: . \ّ!و}أط َر'^١ قف قد، َتي : ؛lJ . مذالش> ضغ أن يدم إأشاز؛ثه 

.قاقضه(( 
فيه(\ص' قة أشن زص اكثري عئذ ة\ض' أذزلث، س )ناب _ ه 

أذرلذمذ )) بمول؛ الله. رسول صمعن، أو الله. رسول قال : )قال( هريرة' أبي( )غذ — ١ ه ٦ ٦ 
.(( ]١[ عتره يجذ به أحي قهت أشن، ئ! إس١ن أو أقن، قد زجل عند بمتتنه ماله 

•الغنماء«( مذ به قهوأحي » [) ١] 



rr ٣٨٣الصاهء —فثاب

اإنغسر(إئظار فضل )ناب — ٦
ماذا; نه ممال مالأ، ائه اتاْ عاده محن بمد الله أتيأ )) نال؛ حذبمه، عن حراش، بن رص ض ~  ١٥٦٧

١^،و\ط نكئط ;؛للق، ض ١ ,؛ب ;١ : ض . ]١[ خلذا ش فوك زلا : نال ؟ الأنا م ث 
وخ_اززوا.تك X؛ أص ^١ : ق ^ ١^؛، زب> \ذوب ظى محنت نكئط ١^١,؛، ظني س زكاف 

.. ١^٠ رسول في س نمتاْ هكدا : الأنصاري متعود وابو النهم، عامر بن عمة نمال «، تدمء عض 

صشس;,سس
المعسر.عن ثجاوزوا غلناثهَان يأمر ^٠ ١٤؛محوسر١، وكان الناس، يخالط كان انه إلا سيء امحر س لا يوجد 

.(٠ عنه Jغ١وروا منه بدلك أحق ئخن : — وجل عر — الله نال : نال 
:كت__اه يمول إك١ن الناس، يداين رجل كان » ت نال الله. رحوو أن ت ميرْ أبي ض )و( ~  ١٠٦٩

.(( عنه نتحاور الله، نلص عنا، 'شثاور الن لأل عنه قحاور نضرا، محك إذا 
إم: ممال وجذه، ئإ عنه، إتواركا له، عربما طلب نتاذه أنا أن : نتاذه أبي بن عدالله عن )و( —  ١٥٧٠

مذ١^ ُيبئ أ0 نتة نذ >ر : مول S اش ننول ّمفث نإني : ^ ؟ آئه : ^ ؟ ألله : نقال ننت، 
.(٠ عنه أونصع محضر، عن نثص المحانة، يزم كنب 

يعلى اجل إذا قولها وانعاب اJمالأ وصحة اثم نطل ثخوم )ناب — ٧ 
•نمحغ(( مليء، على أحدكم ايع وإذا ظلم، الأم ))نطل نال؛الله. رمول أن مير؛ت ضأص — ١  ٠٧١
نذلهمغ لقح'؟ الكلأ لرعي إليه ؤيحتاج باثملأة نفوت، الذي الناء فضل يع ئ*ءربم )باب — ٨ 

المخل(ضزاب يع رَئخريم 
^^،نح وعن الحنل، صراب محع عن الي. رسول ثهى ت )نال( عتدالله، بن جابر )عذ( —  ١٥٧٢

غ.ائ نهى دلك ص ش}'ذ والأرض 
]١[١^ به نتع الناء م ئتإ لأ „ : ض S ال1ه ننول أن رئزة؛ ض؛بي )ز( - ١  ٥٧١٠

الثور(بجع ص واقهي الثم ونهر الكاص وحلوان الكنب ض قح؟ )باب — "٩ 
وانوحنالص، ونهر ١^-،، تنن عن ئهى الله. رسول أن ت الأمناري نتعود أبي ض —  ١٥٧٤

الكاس.
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وصابمي، مهر الكب ثر )) ؛ بموو اي. سمت ت ثاو خدم، بن وانع وص —  ١٥٧٠
.(( ]١[ الحجام وكب الكلب، 

(•حبث« الححام وكب نيث،، انم ومهن نين،، الكلب ص )) ]١[) 
صالنم. رجر ت ثاو • والثوو الكلب، ض ض جابرا ساك ؛ ناو الرم، أبي ص )و( —  ١٥٧٦

ذللث.

وئخوماشي؛ او روع أو لصيد إلأ امحتاثها ٢-؟ رمحان ينخه ومحان الكلاب يمم الأمر )ناب — ١ ٠ 
ذللث(

نلأوأطتافها، الندية، م ثتعث بمتلالكلأب، 'يأنت ش.؛ رنوو كان : ناو ضعتدس، — ١  ٥٧٧
.ينةا مذأئل كف تقو  ifش؛ثقاة إ'  ١۶ثدغ 

أونم، غكلب أو صني، كلب إلا الكلابح مثل أم : الله. رسول أن : عنن ابن عن )و( — ١  ٠٧٨
•ورعا هريره لأبي ؛ن تعمر ابى نماو رزغ، كلب أو ت بموو مضْ  ١٠١إل ت عم لابن نقيل ماشية، 

سمدم اأنغْ إن حتى الكلاب مثل اقه. ن-ثول :أمنا )نال( عتدالله، بن جابر )وعن( — ١  ٠٧٩
نثإن——ثن، ٥١ذتم، اثه—يم علتكم؛الأ-ثوث » ت وناو ٥^١، عن كز ١^ نهى ئم ثقلن، بكلمها، ١^^ 

ثيطان((.

الوبالهم، بما )١ ت نال ئم الكلاب، بمثل الله. رسول أم ت نال النغمل، ابن ص )و( —  ١٠٨٠
.]١[ ١^٠؛ وكلب الصند، كلب *ي رخص ئم أ«، الكلاب 

كلبإلا ]١[ كلنا ش من » ت ن١ل الله. رسول أن أمحه؛ ص عثدااله، بن  ٣١١٠-ض )و( —  ١٥٨١
كنباث رر ; رْ مي١بو ونال ت عندالله نال . (( نيراط يوم كر ]٢[ عنله س مص صني كلب أو ماصنة، 

•«( ١۶اتحدوا ٠؛^ أذل ]١[)»أيم١ 

•زث[ حب ١٠٥٠وكان ((، حرين، كلب أو )) • بمول ميرْ ابو ]ُاالنالَسان'ت'وكان 
•فتراط((( يوم كل أجر؟ ص ينمص صنند أو أوعثم، رزع، كلب إلا  ١۶فد ص ر> ل؛[) 
اوصني، او ماشتة، كلب إلا  ١۶اJحذ من رر : الله. رسول نال ت نال هريره، أبي ص )و( ~~ ١  ٥٨٢
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]١[«.براط يوم كل أجرم س اتص وزغ 
.! ذر، ي لكن زوذ d ١^ :  JUiم:>ة، م نزل غنن لأتن فدكن : ناو 

•( ((نثراطان » ]١[) 

نمت: محال 0 الله ونول أصحاب من ثنوءه مذ رجل ونو ونثر، أِني بن نماف عذ )و( — ١  ٠٨٣
.(( ة؛ناط َينم كر غنله من مصذ صتعا ولا نزعا، عنه مني لا كثا اقنى من )) : بموو 0 الله ننول 
.الصحي هذا ورب إي ت ثال الله. رسول من فذا سمت آيت، ت نال 

الحجامة(اجزة حل )ناب — ١ ١ 

]١[الله. رحول احثحم ت نمال الححام، كب عذ مالك بن آص حثل ت نال حميد، عذ — ١  ٥٨٤
ماأنصل ِإن )) : ونال خرامث، ثذ عنه نوصنوا أهله، وكلم ]٢[، طنام مذ بصاش له نأمر طثه، ام ححنه 
•]٣[ ذوا؛كم« أفل ُذ نو أو الححامه به ئذاوثم 
.الخئامأجنْ،واتط[ ]وأغطى ]١[ 

•مدين( أو مد، أو لآا)بمناغ، 
.ا (( بالنغز صتافم يعدبوا ولأ البحري، والمط » ل ]٣[ 

وكلمالنمأ.أجنه، نأغطاه تاصه، لثني عند قة النمأ حجم ت نال عباس، ابن عن )و( — ١  ٠٨٠
.اتمأ. ينطه لم نحا كان ولو صري؛؛' س عئه نحس ثاء، 

الحنو(محع ص، )ناب — ١ ٢ 
الناسايها ثا )) تنال يالندينة، نحطب الله. رمحول نمعت نال الحيوي، نعيد ايم( غذ —  ١٠٨٦

.(( يه ولنقفع ؛i؛jt^، محيء، منها عناثْ كان نمذ امرا، ننزل؛؛^١ الله ولعل بالمحنر، يعرض ثعالى الله إن 
منهاوءنا1ْ الأية، هذه ادنكته نمذ الخمن، م حن ثعالى الله إن )) ت . امحي، نال حنا ينثرا إلا لها ننا نال• 

٠نسمكوها ائتيJ؛، طريق في منها عنده كان بما الناس فاسممبل I قال ٠ (( ييع ولا يشرب، فلا شيء، 
اغبماش;نؤاسغئالثإي_مذمذن_آننطل _)ز(غذغبم>ضنىزظ ١٥٨٧

;الله. زسول له نمال خنر، ناويه الي. إنٌ*ول اهدي نجلأ إن • ماس ابن نمال العب، مذ يعصر 
(<،؟ ازرته حبم )) ت الله. نمحول له نمال إو1اوا، منان لا، ; نال ((، ؟ حنمها ند ال1ه أن علمك هل )) 

.فيهاما دهك محي النزاذة نفتح : نال . (( بجعهاخمآ نزنها زأ الذي إن )) : نمال ببيعها، امزئه نمال؛ 
ته. ازلومحول خرج ]١[ البمنْ سورة آخر من الايات ئزلت لما نالت؛ ءاوث1ة، عذ )و( — ١  ٠٨٨
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■الخم ني اشئاوء ض ثنى نم اقاس، ظى نام؛س 
■لا[لنجتي[ 

والأصثام(والخنزير والنتثة الخنر بجع ثحوم )تاب — ١ ٣ 
اللهإن )) : بنك—4 ن وفالمنح، عام بموو . ١^؛ ر-ثوو سمع اُه : خمثدط بن جابر ض —  ١٥٨٩

هثإث؟ شحوم ارأت إ الله رموو يا ; مميل ((، والأصنام ير، والخم والميتة، الخمر، بيع ■>وآ ورسوله 
.اث4 ننول محال نإ ((، نن١م - نن لأ، )ر : ممال بها'اإنا-ذ، ويتصبح ؛J^_>;، ١^١ ويدهن الثمن، بها يهللى 

داك^واباعوه، ئم أجنلون، سحوءا عثهز -زآ ^١ — وجل عز — ^ ١١؛ن اأ؛هوذ، الله يائل رر ; ذللذ عند 
٠(( ثمنه 

أنز 'يثم ننن؛ ض ض : ^ خ،تا، نزة;اغ أن قمن :خ : قال م، ا:ُن ض )ز( - ١  ٠٥٩
.„ ثاقوذا ءخنلوذ١، ١^، غي زث' ^' ٠١م >,م : مال S ض ننول 

شحوم،الغلب الله حزب' اثهوذ الله نائل ر) : ثاو الله. زّوو غن هريره، أبي ض )ن( — ١  ١٥٩
.(( ألتاثهازأكلوا ماعونا، 

وسولض هدا ناثر الخيري نعيد أبا إن : لتت بمي من نجل لة ثال قنن ابن أن : ثافع ض —  ١٥٩٢
هذاإن ت ممال اأئدري، نعيد أبي على دخل حثي واللئئي نعه، زانا غتدالله، ئدهب نافع؛ ئال الله.، 
إلابالدهب ١^'^، بيع زض بمثل، *ثلأ إلا ؛الورق؛ اأدرُ؛ َني ص ش الله. رحول أن لطم أيلذ أطم؛ي 

.،، ٧١نحول ادJاي زنمت غثاي، أبصنت : ممال ز١دنته، غثته، إلى باصتعيه نعيد أبو ئائنان بمثل، مثلا 
بعض،على بعنته Jشفوا زلا ]١[، بملل بلا إلا ؛١^١٠؛؛ الورق، ييعوا ولا بالدهب، الدهب ثييعوا لا )) ت يقول 

٠(( ند يدا آلا ناجز منه عاثتا ثيثا ثبيعوا ولا 
ءَ َءَ َ َ َ  َ

•( « بتزاء نزاء بمتل بلا بزرن وزنا إلأ )) ]١[) 
الدرهمولا بالدبمارين، الدثار ثبيعوا لا )) قال؛ الله. رسول أن ت غمان بن عثمان غن زو( — ١  ٥٩١٢٠

بالأزنش«.
؛^١،؛الودق؛ الدم؛ وبجع الصرف؛ )تاب — ١ ه 

طلحهممال ؟ ١ادن١هلم بمتطرمحت س ; ١^ \ؤوتأ ; قال ، ٧١اأحدJ١ن، بن أوس بن *ّاإلث؛ ص ""  ١٥٩٤
عمرممال زرقلذ، ئعطلذ خادمنا جاء إدا ائتنا ئم دهلئآ، ارثا ت __ الخطاب بن عمن عند وهز — عبيدالله ابن 
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وبا،بالدهب الورئ )) ت ناو الله. رسوو نإن دمه، أليه ؤ'إ0 أو ورثه، لممطثه واش كلأ : الخئاب ابن 
م—اءإلا ويا، بالتمر والتم وهاء، هاء إلا ربا بالشم والشص وهاء، هاء إلا ريا، بالبر والبر وهاء، هاء إلا 

•وهاء« 

ال؛نالأشعث، أبو نجاء بمار بن منلم نيها حش ني بالشام كنتث ; نال نلأبة، ايي وعى —  ١٥٩٥
يعم،ت نال . الصامت بن عتاده حديث اتناثا حدث ; له نقنت نحالمأ، الأشعث، ابو إ الأشعث أبو ؛ نالوا 

انرجلا معاوية نأمر بث، ثن آنية عنعنا نينا نكان كثيرة، عناثم نعنمنا معاوية، الناس وعلى غراة، غزونا 
ننولنمت ؛ر : نمال نمام الصامت، بن ءناذْ نتلغ دللق، »ي الناس نتنازع الناس، أغلتات يبينها»ي 

والملحبالتمر، والتمر بالئص، والشعإر بالبر، والبر بالقصة، والفضة بالدهب، اللهب يع عن ينهى . النه 
ذللينتلغ ^خدوا، ما النا،زر نزد ]٣[ أزني نمد ازذاذ، أز زاذ، ننئ ٢[، ]١، بنتن عتا بنواء نواء إلا ؛ابح 

ومنعه،ثثتهده، كت\ ند احاديث . (ش رمول عن يحدثون رجال بال نا الأ ت نمال خطبا، نمام مةاوية، 
وإناش.، رمول مجن نمعنا بما لحدس : نال ئإ القصه، نأعاد الصامت، س ءتادة نمام منه، س1ععها نأم 

.ّوداء ئه ج-دْ في أصحبه لأ ان ابالي نا رغم، وإن ت نال أو مناوية، كرة 
َ'.'لاألنحذلأ

•محي[ ل'اآاليدا 
.بندا ك١ل،؛!١ ^١ ش؛تز كتفن إ؛يعوا الأصنازا، هده اتظمتأ ا'آالإإدا 
بالمصة،والقصة بالدهب، الدم، )ر تاش. رسول نال نال؛ ١أحاJري، نعيد ابي عن روإ —  ١٥٩٦

نمداس__تزاد، أو زاد، نس بيد، يدا بثّل، ثثلأ بالملح' والثلح والثم؛١^٠^' ■الحم' والحم باثر' والم 
•حواء(( نبه والمعطي الأخد أربى، 

ثمزالبالحئطة، زالحئطة باشر، ائت S ض ننول نال : نال ئزتزة، أبي ص )ز( -  ١٥٩٧
.(( اأواُه اخت1مت م! إلا اربى، ك- اسزاد، او ز١د نس محي، يدا بتّل' ثقلا تالملح' دالثلح ؛الثم' 

والغ—صهينل، ثتلأ بوزم' وزنا بالذهب، الدفب )) ت الله. رصول نال ت نال )وعثه(، ~~  ١٥٩٨
•ربا« نهو استزاد أو زاد، نس بمّل' ثُلأ وزنا؛وزم' ؛البج' 

ذبما(الورق؛الدفب بجع عن النهي )ناب — ١ ٦ 
إلي،نحاء الحج، إلى أو النوّم، إلى بنبتة وريا لي شريلث باغ : نال ١لمنه١ل، أبي ض —  ١٥٩٩

بىالبناء ناتجئ أحد، علمأ ذللذ يكز ثلم الثوق، في بثه نت : نال بمثلح، لأ أمت هدا : نمنت نأختزني، 



ءهسرصيابمءس ٣٨٨

يه،بأس ثلأ بثي، يدا لكن ما رر ; نماو النيع، هدا بع وئحن اJندثه، النبي. قدم ; ساو متألتن، ءازُس،، 
.]١[ دللذ مئل مماو مألته، ئاث؛ته، ثم، تحاوة اعظم ثإثه أريم، بن رئي وائت ((، ربا ثهو سيئة كان وما 

هي: لإ^ أفي، فإنن ر١^١^، : ^ ^١، فاك افز، محن أت3م، تن نززند : لا[)نثاو 
.ذت١( بالذهب الورب تع ض اللث. رندل 

نواءإلا بالذهب والذهب بالمصة، المصة عن . الل؛ رموو ئهى ت نال بكره، زم )وعن( —  ١٦٠٠
نالهI ال ق٠ شئثا كيهما يالفصة الذهب ويشتري مئثا، كيفن بالذهب المصة ئتري أن وامريا واء، ب

,سمعت هكذا ث فقال بند، يدا ت فقال رجل، 
وذهب(حزر فيها ١ثقلأذة يع )ناب — ١ ٧ 

،ا١[ وحزر يهب، فيها دينارا عشن باقئ قلادة محثن يزم اسنيت : نال عثند، بن ٥^١^ عن —  ١٦٠١
ممثلحتى ُإاغ لا رر : نمال لي.، ذللق ندكزت دثات١، عشن اُم من أكن فيها نزحذت شثاإته١، 

•تناغ[ النفانم ثن ]١[]^ 
•ا يزنا؛ورو« يالدهب ١^٠٠٢، ))ت . ١^؛ رسول محم نال ]٢[]؛^ 
و١كلأJة،بالدثانين، الذهب الوبة اليهود ئبايع "محن يوم . الل؛ نمول نع كئا ت نال )وعل(، —  ١٦٠٢

•٠، لزنا؛وزو إلا الذهب؛الذغب ييعوا لا )) • ءقق الثث رٍول نمال 
ق—لأيةزلآصحايي لي، نط١زت عززة، في عبيد س نصاله مع َكا ت نال أثن : حش عن )ز( — ١ ٦ ٠  ١٢

فيناجعأ_ن ذءإها، ائزغ : نمال عثئد، بن نصالق ننأك أذتريه١ أن ثأزذت زجزم، ززرى، يهب، فيها 
كانمن رر ت يقول . الل؛ رمحول نعت ثان ثُلأ؛متر' إلا ئاحذن لا نم كمة، *ي دهثلذ زاجنل كمة، 
.(( بمثل ثثلا إلا ياحدن نلأ الأخر، زالثوم باللث يزثى 

بمثل(ثثلا الئنام يع )ناب — ١ ٨ 
ذهبنشمرا، به اشتر ئإ بمه، • نمال نم، بمتاع غلأنه ارحل انه • عثداللث بن معمر عن —  ١٦٠٤

ائطبى؟ دللذ ننك لم •' نعنر لن نمال بدللذ، أتمزه معمرا جاء نلئا صاغ، بعفن وزياده صاعا نأخذ العلام، 
نال؛• (( بممل نلأ بالطعام الطعام رر يقول؛ الله. نٌول أحمع كنت، نإئي ثُلأ؛ثش، إلا ئأخدن زلا نردء، 
.يصارغ أن أجاف إم نال؛ بمثله. ليس نإثه له؛ ثيل الثثئر، يذبذ طعامنا زكاف 

حيثن،على ]١[ زجلا احتنمل اللث. رسول أن ت هنئنْ وأ؛ي القدري، حثيد أم عن )ز( —  ١٦٠٠



rr  — ٣٨٩ااساوأق ثنائي ١٨٦سءاأ،م — ا ا

إثاا الله رسوو يا والله لا، ت مماو ((، ؟ فكدا حسن تمر اكل )) ; . ؛ ٧١رصول له ساو جنب، بثمر ئحاءه 
الخنغبع ]٢[ ضل ئلأ ,٠ : S اش ننوJ ئئاو باكلأ؛ة، زانمثاهمن بالخثاص، فدا س الخثاغ تالخد 

.« ]٣[ خسا بالدراهم ابمع نإ بالدزاهم، 
•الأيصاري( عدي بني ]ا[)أحا 

•[ أو« بمثل مقلا ولكن » ] ]٢[ 
•ا (< الميزال وكدلاذ ل)) ]٣[ 

ذدا؟(<أين مجن » ت الله. رسول له ممال بزني، بممر بلال جاء ت )نال( سعتي، )أبي( عن )و( — ١ ٦ ٠ ٦ 
دعنالله رسول ممال الثم.، لمفم بصاِع صاعين منه نبت رديء، عندثا كان ثمر ت بلال ممال ]١[، 
•به(( استر ثم أحر، بمنع نبعه التعن، تنثري أن أنذت إدا ولكن ضل، لا ]٢[ الربا عبن أوه )) ت ذللذ 

•( يمرئا« مجن اقنر هدا مجا )) ]١[) 
َ.<،[لئل»لأوئ

انكثافنر، س اسط زنو اله.، نحرل محي فى اسع نمن نززئ -كا : نآل )زظ(، - ١ ٦ ٠ ٧ 
ولابمناِع، حنطة صاعي ولا بمناِع، تمر صاعمأ لا » : نمال الله.، زسول ذللذ ملع بصاع، صاعبن بيع 

•بدرهنئن(( درهم 
نال؛• ثعم ت ثك ؟ بيد أيدا ت ممال ١لصنف، ض ؤاس ابل سألتث : »l3 مننْ، أبي عن )و( —  ١٦٠٨

،ٌ ر" ءر ٠ محا .ءرءءء• ّس ووٌب .ّسيحا ؛__ -س-أ 

سافنر«.وأد' الدي اشثر لإ نبن، نمرلأ س نا;اق 
دعنلفاعد نإئي بانا، به ينَيا نلن الصتف، عن عثاس وابن عمن، ابن نالتث : ن١ل )وعنه(، —  ١٦٠٩

اح-ددلفلا : مماو ^^١، ذلأذ إأJكنءتث ر؛ا، نهز زاذ ما : ممال الصنف، عن م^لتئ نعيد أبي 
ون،النهدا اثبإ. ثمر زكان طيب، تمر س بمتاِع ئخله صاح_، جاءه . ؛ ٧١ننول من نمنتت ما ؛لا 

 J؟ هازا للذ أثى رر ; النبي. له إذا ،)) Jفيهدا سنن نإن الصاغ، هذ؛ ب؛ ،ذوتت بصاعتن، ائط^متث : نا
يمبسلنة، نبع؛منلث ذللذ، أنذت ِإدا أربنِئ، زيللذ )) : . ؛ ٧١ننول ممال ^-١، هدا زّتنن كدا، السوق 



سلءالإطء سيخ محغثسر  ٣٩ •

:او ن؟ بالغث الفصه أم وبا يكون أن بافغر؛حى ئاقم ت بن أبو نال • شن« ثمر أي بنتلذ اذتر 
عنهاس عبابن سأو انه ت الصهتاء أبو نغذثني : عاو عثاس. ابن أن ولز فهاني، بعد، عم ابن نمحت 
.ثكرهنبنكه، 

وادس بسل، مثلا بالدرهم والدرهم بالدينار، الدثار : )نال( انغدري، نمد )أبي( عن )و( —  ١٦١٠
أنأت: سك ءتاس، ابن ف كد : مماJ هدا، عن بموو عاس ابن إوَ : رث نمك أرى، ممد ١^، أو 

Jj : Jن^ا؟ - زض م - آقه م ز٢ندىث أو• S، اش س ست؛ت أشيُت ]١[ تقول الدي ذا 
S ننول س أشنن  Jji ، اقئ.ناو:أن' : زيد نذ خدني؛_ زلكذ ]٢[، الأ4 ^ في أجدئ خ

•اقسثئة(( في الربا )) 
.^^٢ ٥١١اا[لفى 

.به[ \م' 'ملآ>ألاثاننولالأه0، 
اثتيثةفي الربا !ثما •» نال اليي. أن ت زيلث بن انامة أخأرني •' عباس،)نال( ابن عن )و( — ١ ٦ ١ ١ 
 ]٠ ]١)•

•((( بيلنيدا كان بما ربا لا >ر ل١[) 
زتوكله(العا أكل لض )نآب — ١ ٩ 

•ونوكلت اتا، آكل S اش ننول لخل : نال هداش، ص قة، ض - ١ ٦ ١ ٢ 
.حسنابنا حدت اثنا نال ؟ وثاهذيه وكاته، ت نك ت نال 

Jlوذاهديه، وكاآ؛ن، وموكاله، ، ١^١١آكل اش. رمول لعن ت نال جاض' عف )و( "  ١٦١٣ ij :

الثنه١ت(وئزك الحلأل أحد )ناب — ٢ ٠ 
ى؛'لص؛إننح،ت4 زأهمى - مول S \ذ نحول ننث نال: ضر، ئن ال^ننان غن - ١ ٦ ١ ٤ 
الفه١تمحي ننن الناص، من كم يغلنس لا مشهات وينهنا ين، الحرام وإن ين، الحلال إن )) ~ت اديه 

يرضعأف يوشلذ الحمى حول وش الحرام، م ونع المحات في ونع ونف دعرصع، ِإدبه، اّ؛مأ 
الح1دتفح ؤنلحت ١^١ مصغة في وإن الأ محارم4، رش حنى ون و ألا حمى، ملك لقل وأل الأ يٌ، 

.(( ١^٧ وهي ألا ^،،، ائحسد نني منيت وإذا كنه، 



rr  — ٣٩١اأساؤتاق فنائم

،١١ركوبه( واثشاء انم بجع ٢—)ثاب ١
فضاء(أخسآثز و-؛مكز ث، فقضى فثا اشنلم زنن ، ٠٠١)^— ٢ ٢ 

الصدقة،إل من إبل عايه مميت ^؛١، رجل ثن اسسف ؤق الله رمول أن ت را؛ع أبي عل —  ١٦١٥
أعطهرر : ممال رباعثا، خنارا إلا فيها أجد لم : قثال راُع، أبو 1إي؛ ُربع بكرم' الرجل بمضي أن رائع ابا نأمر 
.(٠ قصاء أحسنهلم ]١[ الناس خيار إن إياْ 

•((( الله عباد ]١[)>) 
أص__حاببه قهإ له، قأعلظ ص، الته. رمول على كان؛رجل ت ناو هريرء' أبي عذ )و( —  ١٦١٦

;ممالوا ((، قأعطوه؛باه صنا، له اشتروا )) ت لهم قمال ((، فالا الص لصاب إن )) ت اللمي. نمال امحي 
أظزي محركز، مذ إاِن إثاة، هذا و\ي إال . صثهِ مذ > ئو Lا نحد؛لأ لأ ٩ 

٠(( ثصاء 

ئثماضلأ(جسه ثن بالحيوان الحيوان بيع جوار )باب —  ٢٣
منيةس بد، \ي شف خ ^، ٠١ظى ف اشْ بد؛ ذ ض: خابر، -غذ  ١٦١٧

أبدش'ه:„ ّ:ند ُثن لإ ؛1 تد:سَأنوذ:تن، إاشتراث <،، بنيه رر : S  ٢١لئ إثال ئريدة، 
ص

كالمثمر،١^٥^ في وجوازه الرض )باب — ٢ ٤ 
]١[ة ل؛ر'-ت\ نأعطا0 بمسيئة، ط،نانا يهودي مذ . ش رسول اسنمح، ت قالت عاسه، عذ —  ١٦١٨

•رملاالُذحديدا 
الثلم(—)ثاب  ٢٠

تممال والنتثين، الثنه، القزنار في يسلفون وهم المدثة، الثيى قدم ٠ قال عباس' ابن عن، ١^  ٦١٩
طوم'«.أحل صفيثنر،محفيءلض،ينن 

الأَمنات(في الاخكار سمن )ثآب —  ٢٦
:؛١^ ل١[ ^١ أن 'يخدث ض ئذ نمد كانَ : إال _، يمد ا:ئ yئو نحش غذ -  ١٦٢٠

ال—ذيمعمرا إن ت معيد إال ثحتكت، قاثلق ت لنعيي مميل ((، حايلئ نهو ا-حتكن ننن رر ; اله. رسول قال 

٧( ١٠)برقم المارين صلاة كاب في( ذكره مبق وتد عنهما الق رضي — ■مدالف بن جابر جمل حديث على الووي به ترجم ■( ١) 



ءم>صالإضض ٣٩٢

.يحنكن لكن الحديث هدا يحدث لكن 

•كنب[ بن عدي بم أحد منمر أبي م ل١[ 
^(iiفي \إخلف ض ؛^؛ ١١)لأب -  ٢٧

منحمةمظنة للتم__ت اJحااانث )ر ; يقول . ١^٠ رصول سمعت ت يال ئريره، )ابي( ض ~  ١٦٢١
لأتي<.

نيالحلف وكتره إياكم )) ت يمول اش. رمول سمع انه الأئصاري؛ قادة أبي ص )و( —  ١٦٢٢
•(( ينحى يم ينمى، ئإثن انع، 

الثس(—)ناب  ٢٨
أنرض، ص >ك؛ م م ه ش نئُل ص : رنان _، ثن تام ص - ١  ٦٢٢

أحيثشريكت ١^؛، ئإو أويذغ نثاخذ، تريى، على بمرض ش ٢[ ، ]١ ييع أن لايصلح أوخالط، زح، 
به"ش'لأذئئ«•

•( « بجع أن له محس )) ]١[) 
•( (( بجع أف له يحل لأ » ]٢[) 

البمار(جدار في الحشب ز°ذ )ناب — ٢ ٩ 
جدارْ((.ني خشية يئرز أن جانه أحدكز يتغ لا رر : محال ال1ه. رسول أن ؛ هريرةأبي عن — ١٦٢٤

.اكتانكز بجن بها لأزمئن والله أ ثوضا عنها أراكم لي نات ابوهريرة بمول يم مال؛ 
وعترها(الأرض وعمثب الظلم يحرم )ثاب —  ٠١٢٠

س__ئاأحد أثه زيد بن ّمد غلى ادغتأ اويس بنذ أفَأروى ت أمحه عن عروة، بن هشام عن —  ١٦٢٥
\لذيبعد ستثا أرضها من  Jii-Tكنتن انا ; سعد ممال ]١[، اiحكم بن مروان إلى يخاصمته ارصه١، محن 

:يمول . ^ ٧١رسول سمت : عال ؟ قق الله رسول من سمت وما ت مال الله.أ رّول مجن سمت 
:مم__ال هدا، بند بينة لا'اٌتأللق ; مزوان له نمال ((، سع؛رصتن إلى طوقه ظلما الأرض من برا اخذ من )) 

يث_اُإ بصرها، يهب حتى مات نما : نآل . ]٢[ أرضها ني واقلها بمتنها، نعم كاذبة، كان إن أ اللهم 
ننائت.]٣[، خفزة ني وقت إذ أرضها ني تنشي هئ 

,اا)خاصتنتهنيصذارْ(] ى
•لآا)واجنلمهانيذارها(



٣٩٣الس1ءات —محاج  ٢٢

•M)؛/( 
إلاحمه بمر الأرض ثى ين؟ أحد ثاحذ لا )) ته الله رسوله ثاو ت ثاو هريره، أي وض —  ١٦٢٦

.القنامة(( يوم أرمى سثع إلى الله طوثه 
1^،في خنونة ي ثن، وكان حقن، شة مآ أن : إنناهٍم ;ن نث ص )ز( -  ١٦٢٧

Jlآلله. رسوو ثإن الأرض، اشب أ سلمه آبا يا : ثمالته لها، ذللذ ندكن عانثه، على يحو وأثث   i:
•(( أرمتن سبع ض طوثه الأرض ض يئر محي ظلم ض ر> 





الرحمالرحمن الله بم 
Lj^ — rr اقرآس

. ٠٠\كم م 'يرث زلأ الكأر، ^ 'يرذ لأ  ٠٠: Jli  Sي أن : م غذأس ١ ١  ٦٢٩
ذكر(زجل 3لأولى ص فنا ث1ئلها اثمزالض الحقوا : )تاب — ١ 

اكزاص،ركن ننا إ، ١ ر إهلها المناص ألحموا )) : قاو اش. رسوو عن عثاس، ابن ض —  ١٦٣٠
ذكر«•

•الله((( كتاب علير المرام أهل بص العاو انموا أر)) ١ا 
 ٢ — UO( مئزاث)الكلالة

ماشيض،ل١أ يعوداني بكر وأبو اش.، رموو محاتاني مرصت، : يال عدالله، بن جار عن —  ١٦٣١
مف؟  ٠٠۶١^نج، أ'ئضيا كئم ! اللهرسوو يا : ئك نأنمت، وصونه س عنجأ صب يم فوصأ، عأي، ^ ٢٠

أ7االآا.: االساء < _ يكزفي ض ش ظونك > ; ١باث أية زك جى غئ تزث 

.[١١:(]اس i ١^ ظ >، أزلأدكز ني  ٥١زصٍكز > : لأا)مف 
الله.،ثمأ يدكن جنعة، يزم خطب ١لحطاب بن عنز أن : شحه بنأبي، معدان عن )و( —  ١٦٣٢

ءذم، تج، فقف الله رموو راجعت ما الكلالة، من عندي أنإ ظا بعدى أدغ لا إُي : ماو مإ بكر، ابا ويكر 
اي)) ت ال ونصدري، ض بإصثعه طعن حتى فيه نج، أ-ظظ ٠^١ 'ثمء نج، نج، أعلظ وما الكلالة، نج، راجثه ما 

سبها بمضمح، بمضيه بها أنمن أعس أل وأم، ((، أ الغناء نوزة آخر نج، التي الصنف آَيه ثكبلأ ألأ ا عنز 
القر٢ن.زنذلأيأ;^١>^، 

الكلالة(آته \ؤل' آتة آخز : );١٧ _ ٣ 
ظولأمضُبغزذي

.و[ التربة، صورة ثامة ١^^!< سورة ]١ألآخر 
.لكلاذاائ 

فلورثته(م١لأ ثزلأ س ناب _ ٤ 

هل» ؛ و نتأ الدين، علنه الثت بالرجل يرثى كان ■- الله. رسوو أن : هريرْ أبي ض — ١  ٦٣٤

٣٩٠



سلءالإماء سيي معتسر  ٣٩٦

تحنثلثا ((، صا-حبكلم عز صلوا رر : محاو زإلأ ظه، صلى زعاء رلأ أثن حدث ئإن ٠( ؟ ئصاء من ينه لت رلأ 
]٣[نصاوه ننلمأ ذبن وعنه توم منن ]٢[ أمسهز من باأنؤمن؛ن لإلى أنا :» ]١[ ئاو . المتوح علته الله 

•٥[ ، ]٤ لوربه« مهو نالأ رلأ وس 
•ا (( إلا مؤس س الأرض على إل خ" نحني مس والدي » ] أ ١ ل 

•وجو—«[ الله—عز لأأل»نجماب 
•ا نولاه(( ثانا صناعا، أو لم[ر)ر 

•((( كان س انمتة هإلى )) ]٤[) 
.[ ٠٠فامحا ؛ ATلْ[ا„ونذترلث 



الرجمالرحمن اللب بم 
الهات؛لإ_كئاب 

علنه(ممتدق ممن ُه ثمتدى ما الإJنان شزاء كزاهة رناب — ١ 
ئبلوكاف إصاعه، وُد صا>به، عند م-عده النه، مسو ني مس على خنل أثة : عنن عن —  ١٦٣٥

 ،Jله، دلك مدكن الله. وسول ُأثى يتم'ن، أن ءأناذ النا Jقلئإن اعطثه وون ئشثرْ، لا رر : مما
.(( فيه في ينوي الكلب كفل صدنه في العاني 

أوءاناذ تاغ، مجدْ النه، نيل في ءنس على حنل الحطاب بن عنن أف : عنن ابن عن )و( — ١  ٦٣٦
.(( ]١[ صدفك في ثني ولا ثثعه، لا )ر ; نمال دلك، عن يقد ١^، رنول منأل يتاعه، 

•لاأل))ياءنت(([ 

ممل،^^٠ لولده ومن زنا إلأ المنض نني واله؛؛ الصدمة مي الرجوع ير-، )ثاب — ٢ 
بمم،ء،الكلب كفل صدنه في .نبا ]١[ الذي فل )) : ناو S اي أف : ثاس ابن عن — ١  ٦٣٧

 Pمأكله فيه، في نوذ ث )).
•إ ُم« يتصدقابهندثة ا)) [ ا١ 

الهة(في الأولاد مض شبل كزامة )ناب — ٣ 
يس ١^>؛ ننض  '4ع زز١ظ بك أئن أف : نشم ثل النمان خيلي : ال؛مأ ض - ١  ٦٣٨

ثأحدلأبي، وهك *نا على الب. رسول تتنهد حتى أرصي لا ئمالك؛ له، بدا ئم ت، بها نالثوى لأبيها، 
انأعحنهس—ا رواحة بتت هدا ام إن أ الله رمول يا ت فمال يهد، الله رسول ثأثى غلام، يومثد وانا بيدي، ابي 

نع—لم،: ال ن((، ؟ هدا ّزكا ولد ألك إ بشن يا )) : 0 الله ننول نمال لابنها، ومذ الذي على أذهذنلأ 
جورعلى أثتهد لأ ناني تفثهدني؛،:١ ^>؛ )) : ^ • ]١[ لأ : نال • (( ؟ هدا ^3 لن وهت أكلهإ )) : نمال 

ل؟،آ[«.

•[ « نلأ؛^١ » •' نال • بلى  '•نال • « ؟ سزآء البر في إلًك يكوُنوا ان ايسرلث )) ل١ألن١ل؛ 
.الءئدده( تلك نزد م-غغأبي ((، أولأدكلم في واغدلوا الله، اموا : نال >) ]٢[) 

•( (( نارجعه )) ت الله. رسول نمال لا. ت لآا)لمال 
ناتىالله.، رسول لي واسهد غلأ*ك، ابني الحل ت بشتر امزأة نالت ت نال جابر، عى رو( —  ١٦٣٩

:نمال الله.، رسول لي أقثهد : ونالت علامي، ابنها ألحل أن سألتني يلان ابنه إن نمال؛ الله. رسول 

٣٩٧



سلء ٠١٠١١١سيو.عر هم  ٣٩٨

َيصأح1مرا نان)) : ُاو . لأ : ثاو ((، ؟ أعطته ما متن أعقث أثك1هلم )ر : ثال تنز. : ثاو ((، ؟ إخوْ أنه )ر 
•حق« عز إلا أسهد لا و!ني هدا، 

اشمى()ثاب — ٤ 
له،ء1نى ,؛*٨٠ أغنن ن-غل ,)أينا : إاJ 0 ش ننول أف : الأنصاري عندالاه س جار عن - - ١ ٦ ٤ ٠ 

صاحبهاإلى رجع لا واثها ا، ا١ اعطثها بس ثإيها أحد، منغم بمي ما وعقبلذ أعطيتكها، قد نمال؛ ولعقبه، 
.(( المواريث،نبه رثت عطاء أغطى انه أجل من 

.[ ثمطعت \ذن؛_ت فيه وثت عطاء أغطى لأثه : را؛ثمه أبو ثال 
•ا محا« ولأ قرط، فيها للنعطي يحوز لا بمله له ل» أ ١ ل 

إداا ثأثولعقبلق، للذ، هيإ : يقول أن ش. رسول ابي'أ:؛ءار العمري إثمما ت ثال )وعثه(، — ١ ٦ ٤ ١ 
.صاحبها إلى رجع ثإثها عشذ، ما للذ هي ؛ ثال 

به.ريهنجي الرهري وكاف : منم ثال 
منثإثه مسذثها، ولا اموالكلم، غلتكم أمسكو١ )) : . !؛ ١١رسول ثال ]١[ ثال؛ )وغئه(، - —  ١٦٤٢

.ولعقبه(( ومتنا، حيا، اقمها لليي نهي عمري، اغمر 
•المهاحريذد[ ينمروف الأمتار ]جعل ل١أ 

وركتبعل1ه، وئونت، ئوم، ئم لها، ابنا لها حائطا بالنلانة امأْ طزت ; نال روعته(، _  ١٦٤٣
الأي1ك__ان بر ; المعمر بمو وقال ؛^١، ١^١^^ رجع ت المنمة ونذ نمال لامعمن؛، بنون إخوْ ونن ^١، 

لحناحبها،ي١لنعنى ش. رسول غلى نتتهد جابرا، نلثغ١ عئمان، مولى ُإارف إلى ناحتمنو١ ومجونه، حيائه، 
SxLp: غتاوالنللث، ثثال جار، بثتهاذة ذللذ غتداJنالك، إلى كتب لإ طارى، بدللذ ثمغنى 
.١^٢ حتى المعمر بى الحاط دللذ إإ0 ط١ريى، دللذ ءأمختى جار، 
•١[ ل (( لأهلهاُيراث اشرى )) ت يال انه النم. غن )وغئه(، — ١ ٦ ٤ ٤ 

•النمىجا'رْ((( لا[)))
•[ ١ ل جانزه(( اشرى )ر ت نال الني. غن هريرة، أبي غذ )و( ١—  ٦٤٠

•((( لأهلهالاا>»٠^١^، 

•محدرحمن )ا(ماان 

٣٩٨



الرحمحنن الوالله بم 

الوصثةكتاب — ٢ ه 

[١ ] فيه يوصي أن يريد ء مي له نسلم انرئ حى ما » : ئاو الله. رموو أن ت عم ابن ض — ١ ٦ ٤ ٦ 
.(( ]٣[ عئدئ ززصئئ،هوثه إلا ]٢[ لقئن ست 

•( فته« يوصي ء وله،م )ر ]١[) 
•((( لياو ثلاث )) ]٢[) 
.وصيتي[ ومثايي إلا دللذ، مال الي. ونول نبت نني ليله علي مرت ما ت عم بذ عدالله زئاو ]٣[ 

باكلث(الوصثة ناب — ١ 

وجممى الوداع ححة في ا ١ الله.] ونوو عادني ت مال أبيه، ض نعد، بن عامر ض —  ١٦٤٧
إلايرثني ولا ماو، دو وانا الوجع، من ثنى ما بلعني ا الله رموو يا ت ثملت ]٢[، الموت على منه أنفيتث 

(_،لأ، رر :  Jli؟ بشطره أثأيصدقت : ئك ت ثاو . ((لا :» ثاو ؟ يظي أثأثصدئ واحد٠، ني اتة 
ةمنئنمق ونت ]٣[، الثاس يتكممون عاله ثدرئم أن من خئر اءن؛اء ورمحلف ثدر ان إثلق "نحر؛ واكلث 

.(< ]٤[ ^^ ٠١نجب نجب تحفها اللمنه حتى بها اجذت إلا الله وجه بها ثثبب 
وجهبه بغي عملا ثعمل يخلمآ، لذ إثلذ )) قال؛ أصحابي! بند احل،نا ت الله رسول يا •' ملت ت مال 

ام__ضائه__إ أحرون، بلق ويصر أقوام، بلذ بقع ُش يحلمن ولقلذ ورمنة، درجة، به ازددت إلا الله 
من0 ش رنول له رثى : مال حوله« بذ نني البائس لكن أغمابهم. على ثردنم ولا محرثهم، لأصحابي 

.أنبرنيبنكة
•نها[ هماجر ابي بموت؛الأرض أف بكره لأالو'كاف 

.سملزفالببمْا

.ا صدقة(( ن\ذل؛أ من امنأئلذ ثاكل ما وإن صدثة، ■ميابلق على ثممتلذ وإن لأ[ل)) 
:ال قالله. رسول قإن الربع إلتمب التلث مذ غضوا الناص لوأن ت قال عباس، ابن عن )و( —  ١٦٤٨

•« ]١[ نحر والثلث الثلث، )) 
•( نحر« أو نحر، ل١[))) 

٣٩٩



سلءالإماء سبي مصر ٤ * •

اإم4ت،،إر الهثيهات ثواب وصول )ياب — ٢ 
نيكننهل يوص، ولم مالأ، ورلذ مات، أبي إف ت للنم. وجلانال أف ت مضْ أبى ص —  ١٦٤٩

.<،P  ٠٠ظ.نال: أضدى أف غئن 
وفاته(ثعل الثواب من الإئحان يلحى ما رباب — ٣ 

ِإلآتم: س إلا عنلة عثث اشلغ الإنسال نات ؛،؛١ >, :نال الله. رنول أف : مينة أبي ص — ١ ٦ ه ٠ 
. ٠٠لن دم صي ه أذ به، ُيتفإ عئم أن جارية، دنة صس 

(٠٠٥٥^٠١)تاب — ٤ 
رّوليا : نمال فيها، يثأعرْ الثم. ناتى بحيم، أرصا عمر أصاب : نال عمر، ابن عن —  ١٦٥١

بت؛ن )ر: ئ—ال ؟ به طرر ننا منه، عندي هوأمس نط مالأ آصب يم بحتم أرصا أصب ؛ر ش! 
.(٠ ؛^١ وثصدنِتاأصiها، ح؛ث 
فيعمر نثمتدى : نال يوهب. ولا يوريثح، ولا يناغ، ولا أصلها، ياغ لا اله : عمر بها نتصدى : نال 
يأكلأل ولبجا مذ على جناح لا والشف، النيل، وابن الله، خيل زفي الإناب، وفي المربى، وفي ١^١؛، 

.]١[ نيه متمول عنن صدينا يْئعم او بالممثزا منها 
.لاا)يظثلنالآ(

أت: نقك S، ال1ه ننول نأتط ص، \ث'ض س أنضا ص : نآل غز، ض )ن( - ١  ٦٥٢
.الحديث٠ ون١يى منها، عندي امس ولا اتإ، أحب مالأ اصب لم أرصا 

فته(يوصي همء له ليس لنذ الوصثة رك )باب — ٥ 
؟. 4 افوو نمحأوصى هل : أوني أبي بذ عدالله ساك : نال شزل بن طلحه عذ — ١ ٦  ٠١٠

—اف بكتاب أوصى : نال ؟ يالوصثة ١متوا »للم : أو ؟ ١^٥^ \ذئين' عنى كب نب : ئك لأ. إمال: 

ولأبع__تتا، ولا ثاه، ولا دنذنا، زلا دثانا، اله. رنول رلأ ما : نالط عاتشه، عن )و( —  ١٦٥٤
ذيْء•أذًحم 

١^٠،أوصى متى : نمانتأ وصثا، كان عتا أن عانته عند دكتوا : نال يزبد، بن الأّنزد وعن —  ١٦٥٥
فهضرت وما جحري، اثحئثآ»ي ظمي ياائ!ت، إدعا حخري، ; نالت أو صدرى، منيته؛لى كنتث نمد 

إنه.أوصى نعتي مات، 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































