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حدقئا: محال هسشتى، بن الحس صبما [ ٩٥٧،  ٩٥٦]
مطيع،أيي بن تلام أحبرنا قال؛ الئجازك، ابن 
يلابه'صعندالأيم؛يرثأبي ص يون أص 

ررفتات محال البني غن عايشه، عن عايشه، نضع 
مائةينلعون ائئند.ان مى امة غك نملي ميت من 

محخدئتت محال ، فيه(( شمغوا إلا نة يشمغووأ كلهم 
يهحدقنى ت ال محقالخثخاب، بس شعيب به 

أئشبئظلك،ءنامحه.

تعيدبن وهازول مغروف بن فاروق صبما [ ٩٥٨]

.قيه،، شمعوا مائه غليه صش رربابمحي • خ( )ل 
.فيه،، شعغوا زجلا أزبئون غليه صلن نحى ررباب ت خ( )ي 





منمغزوف، ابن وزانة وفي ، في« الله' شسهلم 
•عبمس ابن ض ثربما، ض'ص أبي بن ثريلي 

نحمبس وغلى حزبؤ ورهيربى ثيبه أبى 
ضتي-ض-ضاينض-واسو

أحتزئات هال علقة، ائس حدقنا ت قال ليحين، 
:قال نالك بن أش غن صهف، بى الغزير غني 

:ه الله شئ ممال حئزا، غلئها فأش بجنازة قز 
غليهاقاش دٌربجثارؤ ،  ٠٠وجث وجث ؛اوجيت 

،و-جثااوجنت رروجتث •' الله. شي ممال ، شرا
يأئيقريجئارة وأئي، أبي لك فدى غنر؛ ثال 

■فنمحشخئأزمحمحاّ )خ(: ل 0 





-صن

أنسبن نالك ص تعد، بى كيته [وصبما ٩٦٠]
حلخلمه،بن عمرو بن مخئد عى عك، قرئ فيما 
بنقائم أبي غث قايك، مح؛ كف بن ي جتص 

ثرعكالله. وتول أف يحدث، كال أئة ييعي، 
قالوا،  ١١منة وئنتزاغ ررمئثريح ت فمال يجثاوة، 

منة؟ؤالق_شثراخ المئتريح ما الله، زتول يا 
الدئتا،كب بى قحّقريح ررال؛بدالمؤ؛س • فقال 

والشجنواللأي، العناد مئة يئتريح الماجن والعند 
.والدواب(،

:خدفئاقال النش، ].أآ/ا[7ُ،،ياسوين 

.متة؛؛ونمثزاح سترج ^، ت رخ، ي ه 
اكس.)ا(اكب:
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يىحرجإإ-ى' محخ ات قالذي النوم اكياث—ئ 
ئكتيزات.وثئزأربغ المحش، 

ططاسينكيناك،
حدسيئال؛ جدي، ض ألي، حدقني قال؛ 

بنتبيد ص بجابؤ، ابن ض حالي، بى ■فقثل 
أقهماالرحمن، غئد بن سلمه وأيي المسيب 

اللهوسول لنا ئض ت قال أئة ئريرة، ألي ص حدقاة 
ماتالدي اليوح قي الحتثه صاحب .\ذتحف\ضآ 

.ءاسعفروا ت هفال فيه، 
،لستشبا تى سعيد وحدثني ت لتا سها ابن قال 

يهمصقئ ه الله وسول أف حدثة، هريزه أبا أل 
.ثنيثزات أنبغ قكئزغليه هضلئ Jال٠ضليغ، 





























»ةلئ

حدقا: ئال تعيد، بن ئسه وصبما [  ٩٧٤،  ٩٧٣]
—المهاجر بن رمج بى مخئد وحدقا٤ لئث. 

بنيخنن غن اللط، يدقا : قال - نق واللفظ 
أ'ئةمغاذ، بن تغد غئروبن بن واغد غن تعيد، 

قائما،جثاو| يي ينمحونًم، ئايغ رآيي قال؛ 
تممال ، الجناوه ئوصع ينتظزأذ جلسق وقد 

لماازة الجنئوصغ أئثظرأذ مملمت؛ يقيمك؟ ما 
ق_الت ث—افغ ممال الح—دوئ، أبوتعيد يحدث 

بسطي ص ح—دش الذك بث نغوذ ن
قعد.قم ه، الله ننول محام قال؛ أئة ، طاو_، أيي 

ئشبن سد [وحش ١ ; ٩٧٤، ٩٧٣]

.القياع ثشخ ررباب * ا خ رق 







اللهزشول صلى ت يمول مالك بن غوفث شمعت 

يمول؛وهو دءائي مى فحغغثت جثاوة، لن ع. 
وأكرمغنة، واغث وعافه، وازحمة، اعقرلة، ®اللهم 
والئأجيالفاء واعسلة ة، مدحالوونغ ئرنه، 
الشوبثمنت الحطاياكما من ونمه ا، والنرد 

،ذايو ذازاحيزامس لة وأبدل ، الدسي بى الآئتص 
ووجه،مذ حيزا ودزجا أخله، مذ حيزا وأخلا 

مسأؤ؛ — المر غياب من وأعدأ الجنف، وأذخلة 
ذلكأئا أثوذ أف ئننث حقن قال؛ ، الئار<اغياب 

التئث.

السحاب.من الخامد الاء قطع ت الرد )١( 
الوسخ■ت الدنس )٢( 



















ستسمنتت هال تم ، فشوي يقبره هامزهصاله 
•يأمرشسميثها الله زشول 

فيتقأبي بن بكر وأبو يخثى بن يخنح، صبما ا  ٩٨١ت
نقالأحتزنا، يض قال خزم، ورهنربن 
ض، نمتاو ص زكيع، حدقنا الآح_زان؛ 

غنوائل، أبي غن فات، أبي بن حثيبؤ 
بنغ4ي بي فال فال؛ الأشدئ الهياج أبي 

بيطابي:ألأأممشاشش
ىنغبمالأإلأس،ألا 

1لأثؤش/ولأقئزاقنرُاراء
:قال التاهلئ، حلاد أبوذكربن [وحمبجِ ١ ]\\\إ 

حدقنات ال ق، ا0 اوههلت زهو تحتئ، حدقنا 

اسالظاهم.■(اكرف:



wmm

الإسناد،يهدا • • ■ نيب حدثني ت قال سمياف، 
.ولا وقال؛ 

حدقناقال؛ سنته، أيي أبوتكري؛؛ كعإمحا [  ٩٨٢]
صجريج، ابن ض بجاث، بن حفص 

أذالله. رسول نهث ت جابرقال غن الزبير، أبى 
يبمنوأف غليه، يقعن وأل القبر، يجصص 

غلئه.

حدقنات قال الله، غني بى هاروذ وكش آ ١ / ٩٨٢ت
بىمحقي وحدقني ت قال , محمد بى حجاج 
غن— جميعا — الرراق غني حدقنا ت قال رافع، 

•الهجورأ؛ فر Jالئجصءءمي اليثا؛ رربابآكز١محق • آ رح ف ه 
بالحيز.الطلاء ت التجصيص )١( 









بنعباد ص حمرة، بن الواجد عني ص محمي، 
OJيمربجتاأف أمرت عايشه أف الزبثر، بن الله عند 

غلته،فتش اسجد، فى وياص أبى بن شغل 
أسنغ:؛L فمالت خي، ذلك اقاس فائكن 

بسسهيو غلث الله. وتول صلث ما الناس، 
اكتجد.م إلا اكفنا؛ 

حيفنات نال ح_اتثإ، مخئدبس وحش ؛1 ١ هآ/ ْ] 
بنموسئ حيفنا ت قال وهيب، حيفنا ت قال بهز، 

غفق،صمحبي،ضئابينسسبن
بنمنعي يوقي لما أئها غايشة، غن الزبتريحدث 

يمرواأل ه؛ البي أزواج أرتل اص وئأبي 
فوقفتففعلوا غلته، فيملى المشجد فى ثجناوته 













:فال ، قئء لا : ثك : ثالث زاسئُاُ؟« خفتا'آأ 
٠قالت ، السنا؛ الليث أوكشرئي ررقخرئي 

هآحترلأ،، وأني أئت بأبي الله زشول يا ت قلت 
:ئك ، أظبى؟« رأيت ائدي الشؤاذُآ'ء )رفأنت ; فال 

شمأوجعتني، لهدم صدري نعم؛ملهذييفي 
وزسولة،ا،غلنك الله يح؛س أن ررأظئئت فال؛ 
اللة،نمم،فال:يغلئة الن1ش ذمحر ت4ا : قالت 

فاحئاْفناداني، نأيت ■ين أناني جئريل ارفان 
سدحلييغص وفم منك، فأحمئه فأخئن منك، 

السرع.نقس ارتفاع ت الخشا ( ١ ) 
المهج.

أسود.بعيد من يرى لشحعى ا ■ الراد )٣( 











|قلإوئ

منالئك - أسه ص أناة ئزئدْ ابن ض ، دثاو 
•ه الني ض حشه، أبي 

ثينف،أسي أبوبكربن وخدفئا ]ا<ها</'ا['طل: 
غننمتاف، غن عفته، بن قسمة حدسا : قال 

غن، بزئذة' بن ئلبماف غن تزقي، بن غئقخة 
■ه الني غن أبيه، 

رافعبس ومخئد عمر أيي ابى ]ا'هه/'آآوصبما 
،ال_ئراق غني ص — جميعا — حميد ئن وعبد 

حدقنيت ثال ، الحزامائ غطا؛ ص معمر، غن 
غبمالئيلأثربمة،صبي،ضامه-

.سان أيي حديث فمعش . . . فلهم 



أحترئا؛ قال امحوئ، سلاح بى عونئ صبما [ ٩٩٠]
اتي: قال شئزْ حائربن غن سناك، ض ذفةو-< 

اي.درلكقثوضذالإء؛م
يضزتجي■

.ثمنه،، فنو فيمي ناب ا؛ • ع، رل 
.طويلة كانت إذا السهام نصول ت لمثاقص ا( 





حضولاممادون صدفه، ذود حض دون 
.صدفه((أواق 

طمحأسمدينونييناّام،فالت
;فال النافد، تحو وخدش الئث. أمحزئا 

خدقاعبماشلأس-كلأضا-ض
بهذايخيى عمروبن عس سعيي، بن يخنث 

.مئلة..الإنئاد.
حدقافال؛ واقع، بس وصبمامحمد ٢[ آآ/ ١ ] 

:فال خريج،  ٢١أمحزئا : فال الئزاق، غط 
أبيةعس ، عمازء بن يخيى بس عمرو أحبريى 

,الإبل من التسع إل بى ما ت الدود ( ١ ) 
،١١٨,)٨ ؛ مقداره وزن .وهي أوقية، جع ١لآوافي؛ ( ٢ ) 

•جراما 











أل، الخاوث عمروبن ص نقبي، بى الله غي 
يدؤزالئه عبد جائربن محنمغ أئة ، حدقة الزبئر، أبا 

الأيهازسفت فيما  ٠١؛ قال ه البي سيع أئخ 
نهنثحقي ؤؤيخا العئوز، والقيم 
.الغئر«

•'قال التميمي، يخيى لرآآ[وصمح1بمنين 
غندينار، بن الله غئد غى مالك، غش قزأث 

غنمالك، بن بمزاك ض ، بماو بن نلبمال 
غلى®J__ قال؛ الله. رسول أف ، ئزيزْ أبي 

.صدقه^ ولافرسه غبدْ في الئشلم 
.با،٧۶ الحمل الحاب ; الغيم ( )١ 

.همليهأيسممن التي الناقة : السانية )٢( 
صدقة،،والفرس الغبد في ليس ررباب • )خ( ل 0 
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فبيدبن أبوالطاهروغازول ]؛ا'بم/'آ[وءش 
:طئئااراالآضصينبن،ف

صأييه، ص محزنة، أحتزيي فال؛ وف، ابن 
يحدثهزيزه أنا سمعث قال؛ مالك، ئن هراك 

إلاصدفه، الغند في ررلنس ■ فال ه اللي نول نص 
■الفطر؛، صدفه 

لْآا<[و>سزئزلأ>ب،قال:محقامحلأ
غنالزناد، أني ص ، وزياء حدقنا قال؛ حمص، 
الله.ننول بعث فال؛ قرينة' أبي ص الاغنج، 

جميلابى منغ فقيل؛ الصدفة، عمزغلى 
ه،الله وتول غم والغثاس الوبيي بن وحاقد 
ومنعها،،الزلكة فمدي؟إ في ررياب • خ( )ق 









غدوةُ'ُالناش نمل غض: ابن ثال ض. 
٢٣مئين٢ُأينثiةُ

حدقثات هال زافج، بس [وصبمائحمد ٤ / ٩٩٦ت
غن، الصحالأ أحتزثا ت ئال محييك، ألي ابن 

اللهزشول أف عمن، بن الله غبي غن ، ئاقج 
مىنمس ثز غش ومصاف الفطر?_ وكاةَ فرص 

صغمامرأة، أؤ زجل أؤ غني، حرأؤ الئتلمى، 
•شم مى صاغا أؤ ثمر، مى صاغا ير، أؤ 
علنئزأت : مال حئ، بن صبمانض [ ٩٩٧]

بنهتاض غث أشلم، بن رئي غث مالك' 
)ا(اسل:اوثل.

جرامات.( ٠١٠يعادل؛)مكيال الد، اليان:مثنى )٢( 
)'؟(الطة:اكح.



ضؤغأنة شنج، أبي بن تغد بن الله عند 
الفطررفاه ئخرج ثنا ت يمول الحدرئ تعيد أبا 

منصاعا أؤ قعم، من صاعا أؤ ح، شنا من صاعا 
•زسا من صاعا أؤ ، ُ أقط؛ مى صاعا أؤ ثمر، 

فغنما،بن هسنكة بن اللي عئد صبما [ ١ ]؟آآ/ 
غىقيئ، ابذ يغني؛ ذاوي، خلفنا ؛ ق—ال، 

:فال الخدرئ ممد ش ض اش، عند بن عيافن 
الخفر،زثاة ه اللي زئول فيئا لكذ إي نخرخ محا 
منصاعا - ئثلوك أو حر وير صغم فل غن 

أوثعم، من صاعا أؤ أقط، من صاث أؤ يتاح، 
نرلفلم زسؤ' من صاعا أؤ ثمر، من صاعا 

اليابس.الجفف اللبن : الأئط )١( 



ممتاذأبي بس معاونة غليثا فدم حش ئحرجة 
هكايئالمئتر، غلى الئاس هكلمم معتمرا، أؤ حاجا 

مدينأف أزى إئي • قال أذ الناس، يه كلم فيما 
قأحدثمر، يس صاعا ثغدل الئاح نحنمزا؛ بى 

أزالفلا ف، :فأئا أبوس فال يدلك. 1لثاش 
بمشت.نا أبدا أخرجة نحت 1^^ 

طنمحندئنواسم،ئاو:طسا
طالؤوق،ضم،صإضينأني،

بنتغد بن الله غني نى عيافش أحتزيي قال؛ 
كئا٠ يمول ١لحدرئ تعيد أبا تمغ أئة تزج، أبي 

ثلص محنا' س الله الفطر ركام ئحرج 
القمح.)ا(المراء: 







ء؛غالإاءيئ

حدقئامحال نافع، بس محمد [وصبما ١ / ه  ٩٨]
غىالصحالث، ا أحتزئ; محال محييك، أبى ابى 

أمزالله. زتول أ0 غمز، بن الله غبي غث ئافع، 
الناسحروج دِو ئودى أل الفطر، رقائ بإحراج 

.الصلاة إر 

—دقاح ت فال ، سعيد بى نوئد ومش [ ٩٩٩]
محنامحغائ، قبمزة ابن : يغنى حمص، 

أئةأحثرة، ذك_وال صساإج أنسا أ0 أسئم، بن نني 
منررما ؛ الله زشول قال ت يمول هزيره أبا شمغ 

إذاإلا حمها، منها يودي لا قصة ولا ذما صاجس؛ 
هاحمنئار، من صماؤح لة صمأصثا القتامة يوم كان 
.نلأيؤديزكاهمابي(ا̂ 0



وجثجنية بها فبجوئ جهم، نار في غلبجا 
ممذارهكان يو، في له أعيدت بزيت كلما ، وظهزة 

فنرىالعناد، بص يففض ختن سه، ألفا تجض 
^مح،وإئاإفىاكار«،يل:

إملصاحب ررولأ ت قال فالإيل؟ الله، ننول يا 
يزمخلبجا خمها ومس خئها، منها ئزدي لا 

بفبعلها ا بطح القنامة يوم كاف إلاإدا ، وودها 
واحدا،فصيلأ مئها يفقد لا كاثث، ما أوفر فنقر 

غليهمر كلما بأفواهها، وثعفثة ياحفافها ثهلوة؛ 

الماء.فيه ترد الذي اليوم • وردها يوم آ ١ ر 
الإكاءضمجه.)آ(اوطح:

•الإبل أولاد ٌن تحل ما النصل؛  ٢٣)
.بالقدم الدوس ; والتوطو الو'؛-٠ ( ٤ ) 



حئسانممدانة كان يو، إحراقافي أولاهازذغلته 
إئاسيله فنرى العباد، بني يمفنن حش سؤ، الم، 
الئه،زشول نا : قيل ، الثار،؛ وائاإر الجنة، إر 

■منجولا بمر صاحج، ررولأ ; قال والغنم؟ قالتقر 
خنها،إلاإذاكاذيو؛القنافةئطخلهالايزذيمنها 

فيهاغمصاءليس يمقذمنهاسنئا، لا قرقر، بق؛ع 
وثطؤ0فنونها ينطحأ ، أ غضتاءُ ولا ولاخلمناء 

أحناهافيأولاهازذغلته غلته كلمامؤ يأفلافهارم، 
بصيمصمل حش سؤ، ألم، حمسي كاذمقداره يوع 

م،إلى قافا الجنة، إماإر نبيلة فترى العناد، 
اشلأهمنظ)ا(ابلءاء:

)آ(اس_،:موامل،أوظعفيالأذن.
ونحوئ.سرة الظفرالشقوق : الأيللأف )٣( 



ررالحيلت هال فالحيل؟ الله، زشول يا I قيل 
زهيبثت، لرجل زهي وزر' لنجل جي ثلاثه؛ 
ليا؛ربطها فزجل وئر، لا هي الص فأما أجر، لرجل 

زأمالاوزر، فهي الإنلاع؛ أهل غلث زفحزازيزاء 
لمنم الله، نبيل في ربطها فرجل بثر، له هي اش 

لامتؤ،فهي ظهورهازلارفايها، في الله خى يئس 
اللهنبيل في ربهلها فزجل أجر، لا هي الي زأما 

منأكلث نما ززوصة، ' ْرج'في الإنلاع، لأهل 
غدذلن إلاكتب شيء مى أوالروصة المزج ذلك 

وأنوالهاغذذأرزايها لا وكتب حتثات، أكلث ما 
العاداْ.)ا(الواءوالناوأ؛:

الدواب.فيه ترح نبات فيها أرض ■' الّج ا ٢ ر 
الحافر.ذو يخرجه الخاممل : الأرواث )٣( 



محجالإاغيئ

شنفاأوفاستنت طولها ولاقفهلع خشئات، 
فاشًلئءدذآئارهاوألوابجا

مئةفشربت فهر غلن صاحئها مها مؤ ولا ، ختنات، 
|نسا،إلآفالأةلئضذئمث

ررمات قال قالحمر؟ الئه، زشول يا ت قيل ، خنساتاأ 
ثالآنهاكادةأ؛أ

زنناة؛ فيرا درة يئقال بمل ًؤدض الخامغه؛ 
.A[« - ٧ : ]الزلزلة تنث4ُ قزا دئ| بثقاو بمن 

الصدئ،الأم ت ئ ثوئش [وصى ١ ; ٩٩٩]

■الطويل الحل ■■ الُلدلوالطل ، ١ ر 
,واحدة جهة ق لشاط ل الحري ت الاستنان ( ٢ ) 

.الصوت( )منتهى الشوط ت الشرف )٣( 
.معناها ق المنفردة الغادة ( ٤ ) 





ITUaI "بخفاس

ئمسة، ألما ممذارة-نحبخئ لكل يوم في عنائه نى 
بمإراك،ئِذاإفىالئار،وطمح

،لهاذاعُ زلكتهاإلابطح لايودي إمو صاى 
غليهمصن كلما غليه، فنس كافثا ما قزقركاوفر 

عنادوبنن الله يحكم حش أولاها غليه زدت أحراها 
يرىفم سة، ألمظ حشسان ممدازة كاف يوم في 

صاحبامس وما النار، إلى ناما الجئه إلى إما منبيلة 
قزفركأزفريفاع لها ئطخ إلا زكاتها يودي لا غنم 

نتضبقرونها وقئطحة ياظلافها، فمملوة ، ما 
أحزاهاغليه مهنئ كلما ، جلخاء ولا غمضاء فيها 

يز،في عنائه بص الله بمض؛ خش أولاها غليه ردث 
يرىفم فغدون، مما سنة ألم، حمسيرق ممدازه كاف 

■الأرض من الواسع الصلب المستوي : القاع ( ١ت 



طإئاإراكئئاإراثلأ،ئاوظ:
زتولط ئالخي : لا.قالواأذَمالتقرأم أذري ولا 

:الخلقال ^لخونيياسما'ا؛-أؤ : قال اللي؟ 
-أثك أنا : نهئل قال نواصيها، في مغمود 

لنجلفهي فلاقه؛ الخل القيامة، نؤ، الخرإلث 
لهمي التي قأئا ؛ ٣* مح.زو محلزجل بثر، للرجل أجر، 
نة،وئعدهنا الله، ّنييل في يئجدها فالرجل * أجر 

طوبجاإلأفاثلآنيا،ولتجافي 
رغا>فيمزجطأئمحنيإلآفسلةدها

ننئنهاقطرة بئل لة نهركان من ولوسفاها أجرا، 
يأجد،ضذكزالآجزضأبوابجا

•اللازم ت العقود ( ٢ ) . الرأس مقدم ت النواصي ( ١ ) 
الذنبوالإثم.)٣(^: 





خدقا; ال ئسمد، ٢ شه 
بهيا' نهيل عث ظ>وفص،  '•بميي العزيز، عند 

الخدث.وناى . .الإسناد. 
تزيع،بن الله عيد بس محمد ؛[وييَ ]آو؟/ 
بثزوخ حدقئا مال؛ رنيع، بث يزيد حدقئا مال؛ 

بهياألي؛صالج، شهيلبث حدقثا ت محال الفاممع، 
،)رغضتائ(( : ))طضاه : بذل : ال ومحالإنثاد، 

يدكن;ولم ، وظهزْااجنية مها رافئكوى ومال؛ 
جبيئة•
مال؛الأيلى، سعيد بث فاووف ْ[أختثرق لا'ا'ا'/ 

بثعنزو أحتزيى مال؛ وف، ابث حدقثا 
صدك_ؤال، ص حدقة بكئ_زا أن الءح__ارث، 

لمرءإذا محال؛ أئة س، الله ونول عث ، ئريرْ أبي 







ءغا|نامحئان؛

تزجل محال ت يمول عمير بى عبئي سمى 
غلىا ررحليهت محال الإيل؟ حق ما اللي، زشول يا 

ومنحتها،فخلها، ؤإغازإ ذلو_ذا، وإءازْ ، الماء 
■الله" سمحل غليهاقي لحمل 

]•••أ/ا[>مح1ستنضالأينىني،
غنالنلك، غيد حدقئا ; محال أبى، حدقنا : محال 

والؤي،ضجابجينضالأي،غنمح.
ء_تجولا بفر، ولا إبل، صاحب، مى راما محال؛ 

قزمحر،ثع القنامة يوم لها أمعد إلا حمها يودي لا 
المزنذاث، وسطحة Jظلفها، الظلف ذايت، مهلوة 

،الفرن؛؛ مكئوزه ولا حماء يوميي فيها ليس مقننها، 

منالماس لمميب ؛ اناء عند أي : س على الخف، ( ١) 
.لمها



لرإءJزايىت قال حمها؟ زقا ، الله زشول يا ت يلئا 
غلىوخليها ، زفنحتها ذلوها وإغازْ ، فحلها 

صاحب،زلا؛_ الله، سيل قمح، غلبجا وحمل ، الما؛ 
قجاغاالقثافة يزم إلاثعول زكاقة لايودي فال 

منة،يمر وهو ذهب، خئتما صاحنة يقيغ أفنغ 
أثةنأى  ١٥۶يه، سحل كنت الذي فالك هدا ويقال؛ 

ايفضمهاكف—فجعل فيه، في يده أذحل لائدمئة 
.ه الفحل يقضم 

حسنبى محل كامل أبو صبما '[ 
)ا(1>اقالفًل:ؤمبمءرالأض.

.والهبة العطية ت والمنيحة اذنحة ( ٢ ) 
.\وإوضذقوأا{اوصاء الأمر ررباب ت آ رخ ل 0 







وذكياذكذا فال من أنوالا،إلا الانحزوف  ٣٠١
وغىنميني وغى حنمي، ومذ يديه بين مذ وفكدا؛ 
بفر،ولا إمل، صاحب مى محا نم، فا وقليل ب-مالي، 

القنامةيوم جاءت إلا زكافها بوذي لا عنح، ولا 
وقفرةومزونه|ا، فتطحة وأنمته، كاقت ما أعظم 

أولاها،غليه غاذث أحناها ئفدث كئما ماحللافها، 

القلاع،بس محمد أبوكرس صبماء [ ١ / ١ ٠ ٠ ٢ ] 
غنالأعمش، غن معاوية، أبو حدثنا ت فال 

هالني إر ائثهئث شال؛ در أَبي، عذ المغرور، 
فدكز. .الكغتة.ظل في وفوجالز 

غلىما ، بناو0 ئمسي رروالدي •' قال عيزألق ، وثيع 
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عسوهكذا،؛  ١١يديه؛ تتى حثا هكذا،، عتادالله 
قشنا،ئم ئال شماله، عى راوهكذا،، نمينه، 
كك: ئك : او اي،،،ئاأبرري; ممال 

يومالأقلون هم الأكئرين ررإن : قال الله، ننول يا 
مثلوهكذا،، وهكذا هكذا فال من إلا القنامة، 

تقال قشتنا، ئم ت قال الأولئ، المرة في صنع ما 
اص^نادئ،مماأتضآيكآا،قال:ف

خشمحازىصذي،ئال:ثشلارآنم
١!^ننول لعل ٠ مملث ت قال صوئا، ؤسوغئأ، 

ئمقال؛ أئبمئ، أذ قهشئث قال؛ لة، هعرص 
ر.)■ا(مارا؛:الر\(الخموالح؛ي:الخزف. 

.معناها يقهم لا والضجة الصوت اللغط )٣( 
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أبودر،ت همك هدا؟« ررمن : همال محرآيى، فالممث 
:ئال \ا\عس، : محال فذالأ، اللة جش 

هم\ذوإ$ؤيئ ررإن ت محقال ، نثاغة مف، محمثشئ! 
،حيزا الله أعطاه مص إلا ا المنامة يزم الئقئوف 

ووزاءة،يدنه ونص ، وشمالا يمين—4 فيه ننفخ 
،متاغأ معه محمشث ت محال ، حيزاءا فيه وعمل 

قاعمحي هآ-حلمني : محال ، هاهنا« رراجلش ت فقال 
أزحعختن هاهنا اراجلس ت لي فقال ، حجازه حون 
أناه،لا خن الخرؤ محي محائطلى ت قال ، إليكرا؛ 
وهوسمعثة إني ئم الليث، فأطال ئي محيث 

٠نال ة زنن؟ ؤإف ررؤإف'نرى، ٠ وهويقول فنل، 
والدفع.والرمي، الضرب : لمغح ا( 







ئزأثهؤم1لأمهمائدكم،ئاو:إل
هالقام أنا خللي إو شبما، يغقلوف لا هولا؛ 
هئشزتأخذا؟،< راأت_زى : ال فقفأجثة، ذغايي 

فييبمثني أنة أظى زأئا الئض، ثى ظي ئا 
ليأن يشريي ررما ت ممال ، أناة ت مملث ، لة حاجة 

هولاعقم . ذثايثز،، فلاقه إلا كلة، أئفئة ذهنا مئلة 
تمحلت ت فال ، ثتئا يغقلوذ لا الدئيا يجمغول 

لآثغثر؟مراُونمبمقريش ض ولإحزبك لك ما 
ئم؟فأل:لأد،لآصضئبا،

•^٣^ بالني ألص حش ءين ص أنثممح4ا ولا 
حسيسات فال يزوخ، بن قنتال دصبما [ ١ / ١ ٠ ٠ ٥ ت 

ضالJضرتي، حليد حيفنا ت قال أبوالأشهب، 
تعصيهم.I تعميهم ( ١ ) 
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وودينا مشك؛ثن، غلؤل يه ثصدك ودينار زقنة، 
غلنالذي أجزا أنلك، غلن أظك' 
.أذا!كاا

تقال الجزمي، محمد بس ستعيد كيبما [ ١٠٠٩]
أتجزبن الخلك غثي بن البمن غني خدثنا 

صمحرف، بن طلحه ص آيته، ص اليائي، 
إيعمرو بن الله عئد قغ جلوشا ئا I قال حثئمة 

الرقيىأعقلئث ت هفال فيحل ، لة محهزقال جاءة 
ت( JlJ، محأعطهم هائتللق ت قال ، لا ت فال قوثهم؟ 

 C غنهممىخنس ؤإقء الشماس، ثممة في ررباب ت )ع( ي
■فرفهم؛؛ 

.يده تحت لما والحاففل والوكيل الخازن ت القهرمان ( ١ ت 
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قالشئت، حئسث س اللي وسول يقنعها—نسأ 
مالذلك زايخ، مال ذلك ، ٠^ الثوه؛ ننول 

انأزى ؤإئي قيها، فك ما سمت فد زائغ، 
فيأبوطلحة شمها ، الآدزدار،اافي تجنلها 

حدقتا؛ قال ، حايج بس مخئد وصى [ ١ / ١ ' ١ ١ ل 
حدفتات قال ، سلمة بن حماد حدقثا ت قال ، بهز 

ijj؛^ت هذوالآته ئزتت لما ت ئال أنى ص ، قايت 
قال[ ٩٢: تم\0 ل1ل ئون<  11تفقوأ؛ئقاأوأآليز.ثو 

فأقهدلثأئوالئا، من طَلئا زثنا أزى : أئوئثخة 
للو،بريئا أرمحي جعك ئد أئي — الله ننول ا ي— 

،فرابتكا؛ فى رراجغلها ت الله ننول محمال ت ئاق 



بنوأبي فابن، بن حثاف في فجعلها قال؛ 
كف.

ئثمثسمدالآبي،ئاو:
عسعمرو، أحتزيي قال؛ وف، ائس حدثثا 

ئكير،ضض،ضتجئوئضاثمث،
ه،الله نمول رمان غي ؤل_ن.ه أعثفث أئها 

ررلوأعطنيها: فقال س، اللي لرشول ذلك قدكرت 
.كانأيمنيك«أخوالك 

ال:طثثا]ما'ا[لأاضلأابي،ف
•الصدفة ررناب ت )خ( ل0 
٠والولد،، الرؤج غلى الصدقة رلناب ٠ )خ( ل0 











f_؛

قنغودأبي ص يزيد' بن الئة عبم؛ ص ثابت، ابن 
1محضيهقاو;»إنانمإذا

صدقة(؛لة كانت ونويأحتسنها ثممه أنله غش 
]ْا«ا/ا[ضسينظرهنيين

اوقثاهؤ>تجغقر. ئن محمد ص — كلأهما — ئاؤع 
غى~ حميما — وكيغ حدقنا ت قال ، أئوؤزسا 

الإنثاد.نمة،فىهدا

حدقنات هال ، ثنية أبى أبوبآقربى وكعبما [ ١٠١٦]
عث، ءزوةَ بن مشاِم عث س، بث الله عئد 

إ0اللي، ونول ظ : قلت : قانت أنفاء عن أنمه، 
نحاك.الله ثواب طلب الاحتساب: )١( 
.المفرقة؛،الأم صلة ررباب • آ رخ ق ه 
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عس، مقام حدقثا ؛ قال ثر، بى نخمد حدقثا 
:فمال اليي.، أئى زجلا أف غايثة، ص أييه، 

،ث—وصى ولم ثلثها اقتلثث أئي إف ، الئو وشول يا 
ظسست،أتيابي،إل

.ارنغم«: قال نحيكعنها؟ 
خدثثا: قال خزف، وهئزئن [دصإمحا •\/١  ١٧]

٠قاد أبوكرسبا، وحدقنا ت قال شعيد. بن يحنخغ 
حجر،ئى غبي وحدقني قال؛ أثواشانة. حدقنا 
بس jUالخك-وحدقنا ئئهر. بى غلي أحتزنا قال؛ 

غلهم~ إشخاى ئى شعيب حدقنا ; قال قوثئ، 
حدثوفي الإسناد، يهدا مقام، ص غ~ 

ولمبئر، ابى قال كما ثوص، ولم اساتة؛ أني 
يةلذِكاك1مد













تقال يجد؟ لم إذ أزأئت ت قيل ، صدقة،ا نشل 
تقال ، ويث_صاويىآأ ئمنة فنني ليديه، رريغتمل 

اّذا ونمن : قال ^^^؛؛؟ 
JL، اولهومُما  J : مأ'زأئغإل : لة قيل

،\ذخضاا ت أؤ — ويامريالمغزوف ت قال يمتطغ؟ 
الشر؛ض ررننمفآ ت قال تهعل؟ لم أزأJثإذ ت قال 

.صذقه؛ا فائها 
خدفثات قال ، مثثى تى مخئد ويبماه [ ١ / ١ ٠ ٢ ١ ت 

يهدا، شعته حيفنا ؛ قال ، مهدئ بى الرحش غبي 
الانناد.

حدئثات ال ق، زافج نى مخئد لأِا [ ١٠٢٢]
.العمل من افتعال الأعمال؛ ( ١ ) 

المكروب.)آ(اللهوف:
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هدافي : محنموو الشاري ويجية نحمي! قطنت هدا 
.شنقاا، مئة ياحدون فلا يدعوفة فم يدي! قطعت 

ليق،حدقثا ت قال محتعيد، بى وصبماقثيته [ ١٠٢٨]
أنةبمار، بن نعيد عن ضعيد، أيي بن عيد ضص 

زرمات اللي زشول قال ت يمول هزيره أبا تمغ 
إلاالله يمنل طشسا—ولا مى يمبمذفة أحد قصدي 

الؤضنس،وإذكاثالءك،-إلأأخذئ 
أءثل_مثكوف ختن الزحخن كث في ا فثزئوُ ثمزة، 

.أوضٍلهااأحدكم»أوة ينئي كما الجيل، بى 
حدقنايعموث،ت ال فصبمايثئيه، لخأآءا/آ[ 

.^^،ميناممفاككاومدتها،، ت رخ، ق ه 
والغاسمة.الزيادة : الريا)١( 
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معاوية،أبو حدقنا ت وقال كأئقا، ت أبو'كرس 
الآغش.خدقنأ

نشار،زابى الئقثن ئى مخئد وصبما ٣[ / ١ ٣• • ل 
خدقئا: قال م، قخئدنث خدينا : قالا 

عىخشة، ض قرة، بن عئرو ص شمة، 
ذيأئة الله.، رسول عى خاض، بن عدئ 
ئممزار، قلاث وأثاخ منها فتعوذ الناز، 

فجدوافاذنم فمرة، ءائمواالنازولودئس ؛ قال 
.ذت4# نكلغة 

]ام.ا[ىبمإسولأشسم،ئال:
الحاجة،دوي علن الصدقة غلى الخث رلباب •' ي)خ( 

■نتآء محها نس ْس وأجر 
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لنفط حدقئا : قال النائي، [وصبماغنوو  ١٠٣٤]
صالاغتج، ض الزناد، أبى ص غظ، ابن 
وحدقناغئرو؛ ثال • ه الئى ض هريزة، أبى 

محنجريج ابن وقال : قال عشة، بن شمتاذ 
ئرئرة،أبى ص طاوس، ص قنلم، بن الخن 

كغفلوالنثضدق المنفى ءمنل البى.: عن 
نئنمى - حقان : أؤ - ان جتئغاشي زجل 

ثاوبجغاُىإنىمالأ،،ئذاأزاذاكفق-وقال
غلنوشعت يتصدق أن - أزادالئتصاوئ فإذا الاحز; 

•^لثصدق *  ٢٤^ف ه 
التدي.حمع ت الثدي )٢( وقايتان. ت الحتثان )١( 

ص:سظمصإكسماّ
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الاح-ثإ1وي مولئ عمئرا سمعت ت قال عبيد، أيي 
هجاءيي، لحما أقدذ أل مولأئ أم-زني ت قال 

قولاييديك قعلم منة، قأطعقفؤ متكئ 
ئة،ديك قدكزث الله. زسول محأئئت صننني، 

طعامييغطي ت قال صزئثة؟ء لأبي؛ ت ممال قذعاة 
.والأجرها«: شرألمة،ممال 

حدقنات ال قزافج، بى محمد كها [ ١  ٠٣٩]
بنهماح ص مخمر، حدقثا قال؛ الرراق، عبد 

محملغى ، أبوهزيرْ حدقثا ما هدا ت قال منبه، 
وقالت منها فدثرآحادث الله.، زشول 

الثمن.ل المجفف الملوح اللحم ت القديد ( ١ر 
.تاكزاْي؛إتتءزؤجها؛؛ت رءا ل ك 



محلجالإالإت،يأ

ماهدوبغلها المزأْ فضر ررلأ ت ه الله رسول 
ايبه،إلا هد ما وهو بنته في فاذن ولا ايبه، إلا 

أجرمذضس فان أنره منر من كسه مى أئففت وما 
.له،ا

ثموخمظينمحالضئ،
وف،ابى حدقئا ئ1لأ؛ الطاهر، لأبى اللمظ و~ 

غنابنثهابؤ، غن نوئس، أمحريي : ثال 
أفئرئرة، أبى ص الرحنن، عبد بن حقب 

نيووجينُآُ أئمؤ، ررمذ قال؛ الله. رسول 
•الروح ■ ابل ، ١ ر 

.الرقييو،ااالصدلأوأفال رربابلننخفخ ت )خ( ق0 
الصنفان.ت الزوجان ( ٢ ) 















|قإءاي

ولذجازءبجانبها' لاثحقزن أناتناءاإننست، 
•ذا؛؛ ننبس 

]؛إ.ا[شزهئوئئجموسديقم-
زهيرحدساقال — القطان يخش عى ~ ■جميعا 
أحتزني: قال الله، عيثي ض تعيد، ئن تخئ 
عام،مح؛ حفص ص ، ١^■^>؛ غئد بذ حيا 
ارتجهال؛ فالشي. ض قريرة، بي أص 

هاضضفبجملأدوإلأض:الإذالم
نعلىظنه وزجل الله، نفاماذة وشاب العائل، 

غلنياجمغا الله؛ ثي قحابا ورجلان الغشاجد، ثي 
■اللحم ممل عثلم (النرمن: )١ 
.»بابفذريإحماءالصدءي(ا)ع(: ق ه 









وصاكفقة، الغلما ص،واون اليد بن 
.الشائلة(( 

خابحبس ومخئد بشار بن مخئد [وصبما ١ •  ٤٧]
اومءث_ان.نحنى ص — جميعا — ءند0 بى وأحمد 

هممزوبنحدفثا ■ قال ، يحئ بشارحدقثا ابى قال 
،يحدث، بن قوسن سمت ت ئ1ل ، ذ عقما 

قال؛ه الله ننول أل حدقة، جراح بن حكيم أف 

خةثضاسااص،واذذأض
؛؛<ثغول 

.)خ(:»ناث<يف0 
القمة.لزوم )ا(الول; 



mwt^

صشية أبي ا[ُصبماأئومين ١; •  ٤٧]
عنالزمرئ، ض نمتال، خدفثا : قالا الناشد، 

شألتت شال جراج بن حكيثأ ص ومحمد، عروة 
لمهأغثايي، ّتأكة P قأغطايي، ه القئ 
حمبمزهالمال مدا ررإن ت فقال محاعطائي، سألتة 

ومنمه، له ثورك ئمي يطم أحدة نمس حلوه، 
وكاذكالذيفيه، لة يتازك لم ثص ثافراف أحدة 

ض،واكاساجمحانمص«/
وزقثزبثالجهصمئ علئ لخ،-ا[ُلأانضزلأ 

:طثاصحزبؤوءبملأخس،ئارا
شداد،خدقنا عمار، ئى طوقإ حدقئا يولف، 

.الثيء إل تطلعها ت النفس إشراف ( ١ ث 









حيفنال؛ ا ئمعيد، ئى قشة صبما [ ١٠٠٠]
ضالزناد، أبي غذ الجزاثى، يغني؛ انمرة، 
؛ثاو ه الله ننول أف ، غريزة' أبي غذ الاغنج، 

غلىيهلوفئ الذي الطواف يهدا المشكيث ءرلتس 
والتمزهان، واللففالئفمه زذن فشام، الئ

الله؟زشول يا المتكاث فما ت قالوا ، والتمزثان؛ا 
ثاو:»اكيلأجاوغذىف،ولأصلئ

ي.الناص ولايمأو غك، فتقمدق' 
ّمد،بث زكيه أيون بث يخئ صبما [ ١ ١/ ٠ ْ ٠ ] 
وهوحدثئاإسماعيل، أيون ائى ال ق

ولاينالآغنى لايجد الذي المنكئن ءتاب ت ق)خ( 
التاس«.















Iقال ثتايغك؟ فغلام الله، رسول يا بايمئالث قد 
والصلواتسنئا، يه يشركوا ولا الله ئغثدوا ®أن 

اولأت حفئة وأسرئلمه ، ويهليغوا® الحض، 
أوليكبمص رأيت فلمي شبمارر، الناس فنألوا 

أحدانئأل فما أحدهم، سوط يشمط النقر 
ثثأولةإئاة.

تبثي"بس ومحق يخمح، بن يخثث صبما [ ١٠٠٠]
أحبزئايختث؛ قال ليد، بن حماد ص ~ كلائخا 

:قال ، نم، رثا بن هاروف ض ليد، بس حقاي 
بنئيصة غن ، نمج بن كثائه حدش 

عشره.إق ثلاثة من الخإعة : التمر )١( 
المشألأة.نة قحل ْس أرباب ت )خ( ق ه 









!٠؛

راحدةفتمولةهؤ؛ الله ننول لة ممال مني، إيي 
ميزوأنث المال هدا مى جاءك زفتا يه، مدى أز 

،ثئتكء شغة فلا لا وذنا ، فحد، سائل ولا مغرق 
نالعقرلا ابن ثال ذلك ض ئثن : تالب قال 

أغطتة.شنئا يود ولا ثثئا، أحدا 

اكزنفال؛ ام، أنواللوطئ ا/٢[ * ٠٦]
يمثلثهابؤ ابى وحدسي عمرو؛ فال وف، ابن 

بنالله عبد عس ' يزيد بن الشاق ض ذلك 
ص■بؤمحه، الحهواد_، عمنبن ص الشغدئ، 

ا-بملهلاكْالأ.'(ضله:
.للبابثاآ)ع(:يفب 





بمربنء-و، ' الاشخ ص.م.بي الخاوث، 
اسثعمئتيت قال أئة \ددئجؤأ، ابن غن سيد، 

يمثل. . الصذلإ. غلى خمؤيننه ب الحط بن همقز 
.الئئث حديث 

حدقنات ال قخوب، رهيزبى صبما [ ١ ٠  ٥٧]
الاغستج'ض الزناد، أبي غذ غقئه، بذ تشاف 

الشجررفلث : قال \ذتجأ. يه طغ هزئزة أَدي غن 
.والماو« العيش، حب افئثين؛ حب غلئ قاب 

أحتزئاقالا؛ أثوالطاهروحزمته، ١[وحش •ا/  ٠٧]
ّمحنيغذ شهابخ، ابن غن يوسف، غث وف، ابث 
الله.زشول أة هريرة، أ'وي غن الشف، ابن 
.اكلواسر،أعلى الحرص ت )خ( ل0 







أدريفلا . . . يقول الله. زشول تمت ؛ قال 
حديثيمثل يقولة، 'كائ شيء أم أئزل أشيء 

■'١^٠
~أحنرئا قال؛ يخى، بى حزمله وحش [ ٢ ١/ ٠ ]٩ه 

"ييئس،ضالابىوف؛أحبريي ق
اللهننول ض مائك، بن أني عن ، شهاب، ابن 

أحثذق، من واد أذم لأبن ررلوكان ; .أئةثال 
م،وبيبملأفائإلأاياج،،واف

.وات<ا>؛_ غش فثوب 
الله،غثي بن وهاروذ خزبؤ [يحشرغئربن ١ * ٦٠]

جريج،ابن غن ئخمد، بى حجاج حدقنا قالا؛ 
غثاسابى فؤعت، ت يقول غطاء بيمصث، ت قال 





كا0نن محلون ئث كنا محممشوع1وقكم، الآَمد 
الط_وومحي ئشئهها نوزةئ ثمرا ئ إئا ق، 
حفنكفذ عترأئي محائسيثها، يتزاءْ والشدة 

لابمشمال ثس واديان آدم لابن نؤكاف ت ثبجا 
التراثاب_نلذمإلأ نئلأجوف ولا ثالثا، واديا 
المسحاتاحدى ئشئهها فنا نوزْ ثمرا وئا 

ؤة\أرين; منهاحفظت عنزأني محأئيسها، 
محتآقنب[ ٢ ; ]المف يمغلوذه لا ما ئمورن يم ءامئوأ 

القيامة.نؤ.؛ عنها هتئآَلول أغناقئم محي شهاذة 
ه.

وسحن سحا ت أولها ق التي سور ال• لمسحات ا ا
•وبح 















محل.ت؟ث

تئمرونؤمحدسن ٠ اق تعه قولق اب ب
١٣٦.........الظثءنصأمحفيأص4 

١ ٣٧.ق.. .........اكحةبولا ق نمب 
١٣٩.................والبخيل.التصدق ق باب 

٤١ .٢ ..٠ ..قأهلها غير ق تقع الصدقة قبول باب 
١ ٤٣٠.......المنميقين.أحد الأمين الخازن باب 
١٤٤......زوجهابت من المرأة أنفقت إذا باب 
١٤٦..........مولأ0 مال من العبد أنفق ما باب 
٤١ ٧ ق . ....زوجها بيت من المرأة أنفقت ما باب 
١٤٨..يوم ق البر وأعإل الحدقة جع من باب 
١٥١منه باب 

١٥٢..........توعي.ولا تحمى ولا أنفقي باب 








