




خ؛ثا،أأُ|ؤ سم وهص بم،؛ انذي فى ياء ما باب " ٢٠
بنالله عئد حدك قال; تعيد، ئن كيه صبما [ ٨٠ل؛ 

،ءهل1ء غن شيمان، أيي ئن الملك ■ثمني غن إئريس، 
أثمزامحاه الله ننول زأئ قال: أئثه تن تش ثمن 

ترغها.أن قأمرة يثه، وغليه أحزم قد 
ثمنشقان، حده قال: غنز، أيي ابن صبما [ ٨٠]٥ 

بملي'بن صقوان غى ، غطاء غن بيث١ر، غمروبن 
بئغئاة.نخوة، ه، الئق غن أبجه، غن 

أصح.وهدا : ووق 
ؤالخج1ج، هتاذة زوئ وهكدا ، قصه الحدث ؤي 

بمنيجلى عن ، غطا؛ غن ' ناجي وعم أزطاة ابن 
.الأمام مفوح للرجال ثوب ت الجثة )١( 

























عنأش، ض مالك ع—ث محه، صبما [ ٨٦٦]
عنمحالة، أبي موثئ ئاغ عن القشر، أبي 
كانإذا حس ه، القي مخ كان أية قثاذه، أيي 

محرمنله أصحاب ْع ئحلت قق طريق ببغض 
علىماشثوئ وحبيا جمارا هزأئ مخرج، وهو^ 
فأتوا،رش_وطه يناولوة أن أصحاثه قتأل فريه، 
علىقد ثم فأحده، غئنه يأبوا زمخه فشأنهم 
اشق.أصحامج تغص متة قأكل فمتلة، الجمار 

عنئشألوة القئ.، ئأدزثوا ثغ-شهم، وأتئ 
.الئقا< أءكاكموها  ٠١طم٠هرهى آرإيما هماثا؛ ذلك، 

ي'،ضس،ضددسأيم،
الرزق.شبه ت وقيل أكلة، الطعمة; )١( 



جماربى قثاذه أبى عن بمار، بمن عطاء عن 
فيأن عين النصر، أبى حدث مثل الوحش، 

هلء قال؛ ه ١^ وتول أن أملم، بن ؤند حدث 
، ١٠؟ فيء لحجه س مهخم 

•صحتح حتى حدث هدا ?ااَولمحبم؛ّى؛ 
٢٦ - U uU  ثخرماتضند لحم كواهناة في خاء

شهاب،ابن غن ال1ئث، حديثا قال؛ ٌثه، كيبما !! ٨٦٨]
أحيرة،؛فغثاس ائى أن الل-ه، غبي بن الله عتيد غن 

بهمر الله. زئول أن ، أحبزْ جثامة ين الضب 
^^بي''،-أؤ:بجئان'''بمهئلأجمازاومحا،

الحجاز.أودية من واد ت الأبواء ( ١ ) 
•ومكة المدينة بين موضع ت ودان ( ٢ ) 



ويهبفي ه الله وئول زأئ فلما غيه، فردة 
»إثةلئضذازئه،ومحئاالكزا،ية،قال: 

خزم«.

•صجخ حنن حدث دا ه؛ 
هام أصحاب ثن الش أهل بن قوم وقئذهب 

القيدأكل وكرهوا الحدث هدا إلئ وعيرهم 
الحديثهدا زيه إثما الشافأي؛ وفال للمحرم، 

أيله،من صد أنة ظن نما غيه، رئة إثما عغدثا 
وئزئغبيالقئلّ.

الرهريالؤهري،غن أصحاب ثغص زوئ وقد 
الأمر.ق بالرخصة الأحد وعدم الترك ت التنزه ( ١ ] 



وحش،جمار لحم لة أهدئ • وهال الحدث، هدا 
محقوظ.عتز وهو 

رواكاهمحمح،ولبتنأ3سم
ثغرمافغر سد فى ها، ما بات - ٢٧

غنوكيغ، حيفنا فال؛ صبماأنوكزئب، [ ٨٦٩]
هزنزةأبي غن ، المهر، أبي عن تلمة، بن حماب 
غنزة،أؤ حج مي ه الثآ زئوو مغ حزجئا هال: 

يأنتاطئاهجعلثاثقرنئ ،  ٠١ثىجراد هانمتنئأرجل 
صثالقفيه:»ئوة،ءإئةس وعمقتا،'فصال 

.1كماا

الكير.اوماد ;ا(همجل:



منإلا لاثغرلة عريب، حديث نحيا : ?١^^؛^، 
سمنيلبيامحرِم'محشمحْ•

محييكلم وعد شقتان، تن يزيد • اننة المهرح زأبو 
منته.

تصيدأن لشمحرم العلم م ثن قوم زتحض وقد 
اصطادهإذا صدقه علته تغمهم وزأئ قأفلئ، الجزاذ 

أوأثله.
ائئحرمسها اضع في ءا؛آ ما قاث - ٢٨

إسماعيلحديثا I فال ، مشج بن صتناأمحي [ ٠٨٧ ] 
اللهعند عن يرج، ائ أخرنا قال؛ إبزامحم، ابن 
قلتفال: عمار أبي ابن عن نمر، ئن عتئد اش 



تقلت ت قال ئعم، قال؛ ؟ هق أصيد الصع، * لجابر 
اللهزشرل أقاله ت قلت ت قال ثعم، ت قال ؟ آ'5لها 

نحم..؟محال; 

صحيح.حشن حديث هدا ت قارإمح؟ببى 

تناسظ؛قالجمئص؛روئ

غنجابر، عث ٠ قمال الحديث، هدا جارثأ بن جرقر 
*أصح جرج ابن وحديش عمن، 

هدا■عالؤلر والعتل ؤإن—خاى، أحمد قول وهو 

الجراء.غلته أن قنعا، أصات 



م؛لذخوو الإنماو ظءفى U باث - ٢٩

ال؛أنيضمح!،سصمح،ف
بنالرحمن غثي خدقنا فال؛ ضلك، ئن هازوق 

اقتتلمال؛ نمر ابن ض أمحه، عن أنلم، ي نني 
بقح.قاكه ليحول اي. 

محئوظ.عتز حدث ئدا •' ظل؛إيعيئ 
ثانأئة عمر، ابن عن ئائ زوئ ما والصحيح 

٠هئق لئحول ثغشل 
ليحولالاعتشال بمشمحب الثافعق، يمول ؤيه 
٠م\كه 

فيصعتث أشلم بن نني بن الوحنن وغني 
المدمحيبن وغلي حبل بى أحمد صعقة المحدث، 



منإلا منقوعا الخديث هدا ئعرث ولا وعترهما، 
حدم.

اثؤ.ذحؤد فى ظ؛ ما ئاث - ٢٠

أئفهاعن وحزوجد أقلاها س  ٥٤٠

حدثثاقال: القثى، ]آسم[صمحاأئوّسئ 
غنأمحه، غن غزوة، ئن هشام غن غعنق' تث شقتان 

^سءاك:لأاياءام.إيىهذنحلط
*أشملها من زحنج أعلاها، 

محالأاذأ:غناتنمح•

صحيح.حشن حديث عائشة حديث ت قااأايغسؤز 



نهازام ه. اليى ذخوو فى ياء U بان -  ٢١

وكيغ،حديثا I هال عيتى، ئن بيرىقوثف1ؤ [ ]٣^١٨
أنعمر، ائن عن ئاك، عن العمري، حدقنا ت هال 

الققهدخلش|هئهارو
٠حتنمن حديث هدا ; قاننزئيى 

اإا،مه ط الغد دفأ كزاهبة في حماء محا فاث " ٢٢

زكتغ،حدئئا قال: عيئى، بن صبمانوشث [ ٨٧٤]
عنالتاهلق، قزعة أبى عن ئغته، حدقئا قال: 

أتزيرت الله عئد بن جائر ئجل ٠ قال اكقي المهاجر 
اكث؟ءقال:خضثاحامالؤيليدنهإذازأى 
ه،أىكناشنله؟



يغريةإتحا الين، وؤثة ■بمد القد رمحع قالامحبمى؛ 
•قرهمه أبي وائم ، ^•٧ أبي عن ' فغته حدث من 

نو:نتن-محجم•
اتطوافكئض ء حما 4اا باب - ٢٣

تحنىحديثا ت فال ، عثلأن بن محمود كدنتا [ ٥٨٧ ل 
محمد،بن جعفر غن ، شقيان حدقئا ت قال اذم، ابن 
،مئة . المحى م لب لما ٠ فال جابر عن ، أبثي عن 

غلئمصي يم الخجر، فاستلم ، المنجد ذحل 
،٢ المقام ش لم ، أنتعا ومض يلأثا ، قزملُ ، نجيته 

•الممحن وهر المشي ل الإسر؛ع • والرملأن الرمل ، ١ ر 
قدمه.أثر فيه الذي الحجر ت إبراهيم مقام ( ٢ ) 



]اومر0:إبزهم مقام من ؤؤآمحدوأ ١١ممال٠ 
ضزضؤاكأم:ظؤصافيم

إلئحرج لم فاشثلغة، الرمحتن تغد الحجز أش 
ىل:>رؤإنآثقازاكززق''ءمن

.[(( ١٠٨]الترة: شتانجمأٌ 

محال£ايضشمحر•

•صحح حنن جابرحديث حديث ت قاانلمح4بج 
العلم.هداعندأهل ش ؤالخمل 

بمكة.المروة:جيل )٢( ٠ المهئ بداية الصفا: )١( 

منعلنا يعل شيء كل وص؛ شمرة، جمع شعار؛ )٣( 
طاعص.أعلام 



لهجاتةةي؛اه

ri - دأث U اسراسرإي، نح، امح>، ي، خاء

اللهمحي أختزئا محال: خشزح، غأفيبن صبما [ ٨٧٦]
ؤف،ضماسسم،شجمفرسابمن 

بثرمل ه امح، أن جابر، غن أمحه، عن محقي، 
أرمحا.الخجرإرالخمحرمحدا،وثئ 

محاكائن:ضاتنغة>.

•صجخ حنن جابرحديث حديث ذاا؛لمحؤبج؛ 
اص:والخئوشمماسمام،فال 

ؤإداعلته، ولاضء' أناء ممد عتدا النمل تزك إذا 
لم:زمنياصمحلم:زنلبامح،،

رقل،مئة أفل غلئ ثتس العل»إ: أهل محص وقال 
ولأءش(سأحرمبجا•



U انمابى انمفر اسلأم ظءفى U دان - ١٢٥ ijji سفافا

[٨٧٧ ] L؛-V حدكال: فعتلان، بث تخئود
همنومعمر، أحترئاسميان ت فال عبدالرراق، 

قعمحت فال؛ المحل، ائنمحأ،محبي 
قنالاشثلمة، إلا بنش يمر لا ومعاؤته عباس، ابن 

ثتست معاؤته صال ، والركن الأنوذ الخجز 
•مهجورا الين بن شيء 

خشنحديث عباس ابن حديث ت ثا)نإمحؤمح، 
•صجمح 



يسامذِماسنى.
فطبما؛ااس ه القي آذ ء1ء U تاث - ٣٦

مضه،حدقتا قال؛ عيلاذ، ثن محمود صبما [ ٨٧٨]

عنالخبمد، ء؛د عن ابنجرج، عن عنئمحان، 
ائنص،ضبي،أنمحهطاثض

ضلغاوشلأئ>".

والمنكبالإبط تحت الشوب كون أن الاصطيلع; )١( 
٠عكثوف 

يالهارهماءة نتخذ الصوف من قطعة والبردة: ابرد )٢( 
للمل.وغطاءبا 



؟ام رظ مذ امحج ابواب 

يزج،ابن ض الثوري، حديث هدا : قالامحعيى 
خشنحديث وهو حديثه، بمن إلا نغرية لا و 

صحح.

غنفيق، جيربن ابن مؤ؛ المحمي وغبمد 

•أنيق بن تش وهو؛ أبته، غن ش، ان 
اإ(فغوشبل فى جاء U باث - ٢٧

غنمغاؤية، أبو حديظ فال؛ د، هنا صبما [ ٨٧٩]
فال:زبجغة، ئن غابس غن إبراهيم، غن الاغئش، 

إئيؤبمول؛ المحجر، بمقو الحطاب عثربن زأث 

زشولأشه:ممس.



•ءمرُا؛ وابن بمكر، أبي عى الباب وش 
•صحح حشن حديث عمر حديث قااظف4مح؛ 

تقسلتنئحئون العلع أهل عند هدا عش والعمل 
يتد0اشثلقة إئئه يصل ولم يمكنه لم قإن الخجر، 

(،وحاب١٣١/١(،)ف١٠٦(،)غ/٢٩٥)١(في)ز/
نيد،بن حماد حدثنا محسة، حدتنا ء ت مغاير بخط الأصل 

استلأمعمرعن ابن مال رجلا أن عريي، بن الزئير عن 
فمالؤقبله. يستلمه التجئرأيت ■ فقال المحجر، 

؟زوحمت إن أرأيت عليه، غلبت إن أرأيت ٠ الرجل 
التجئ.رأيت بالمن، أرأبت اجعل عمر؛ ابن فقال 

روئالربي، الزبيربن ص وهذا ت قال ■ ؤبمله يستلمه 
وكتب. ا؛ الأئمة من وغيرواحد الثوري، سفيان عنه 
٠رواية من ررصح • قثله 



بهحاذئ إذا ان-ءتأة إيه نصل تدْ،وإنلم وقثل 
•١^٣( فول وهو وثم، 

المؤوةفبل باضإ س1 اله ٠ U باب - ٢٨

ئنشقيان حديثا فال؛ عمر، أبي ابن كيبما  ٠٤٨٨ ت 
جام،غن أمحب، عن فحمد، ئن جغم غن محقق، 

شط،سا\يى الئتيهحٍنقدمض أن 
]المرة:ء-صلبم إببجثم ثمام ثن وآنحدوأ اؤ  ١١فقرأ؛ 

^\آاآ.<خشب^لإ\ش\س
النبمأشابمأاثدب«،فينأفائثكئ،نمفال: 

سناز1نئيهبن ؤآلترؤه آل1ئفا لرؤإق وقرأت بالصفا 
[«. ١٥٨]القرة: 



صحح.حشن حديث هدا ثالثإمحؤبئ: 
ضامقىوواس

تجزهلم الصفا هبمل بالمروة بدأ قإن ، المروة فتل 
طاففمن الملح أهل ؤامحلس ؤتLJأبالصما. 

زجغ،حص والمزو? الصفا ص قطما ولم باليت، 
الصفانتن نطت لم إن العلم؛ أهل تعص فمال 

قرتوهؤ ذم فإن تاكه، من خزخ حى والئروة 
يدثرلم ؤإن ؤالمزوة، الصفا ثنن قطاف زجغ بئها 
شقيانفول وهز ذم، وغليه أجرأة بلادة أئ حى 

الصفانتن الطواف ثزك إن تعضهم؛ وقال الثوري، 
إلئيخدألإئقلأيملأ،محؤالئرو؛حبىر-ح 



الصفانتن اللمواث مال؛ الئايق، قول 
■بي إلا الحج يجور لا واجب 

الفنيفي خاء U فان - ٣٩
وانمنوةالفما بنذ 

نمغق،ضتن شقتان صبماممه،قال:طتا [ ٨٨١]
قال:عياس انن غن طاوس، غن ديئار، غئروبن 

الصفاؤبين باليت ه الله زشول سعى إثما 
•قوثأ القشركتن ليري والمرنة؛ 

وجابر■•تممر، ؤاتن غايئة، غن نقلو؛\واأ: 

حننح-بيث عبماس ابن حديث : ةاظمح؛مح 
tبيئحثح 



هثاتمحنبمس

الصقانتن تشمي أن الثلم أهل قشتجبة الدي وهو 
واكروةالقفا نئن وقض ئئغ لم لإن ، ؤالمزو٥ 

•جائزا رأوه 
محصئل،اثن حدقثا ت قال عيشي، ئن يوشث صبما [ ٨٨٢]

قال;يمهان، نحرئن غن الثابما، ئن غعئاء غن 
اتمشيت لة مملت المئهؤي، ش غقربمشي ابن زأث 

ضغثو؛ن ت ممال والثروة؟ الصقا ثنن السمي قي 
لقدقئنغ ولين تشمي، الله زشول زأث لقد 

٠محير قيح وأنا بمبي، الله زئول رائت 
٠صحح محنمن حديث هدا ت ءااِلمحآيى 

٠نحوهدا عثر ابن غن يبتر، بن شعيد زوكب ومحي 



٧ - ٤٠^ U زاياثطواى في ظء

حدةقال; \لءئ، هلال بمن بئز [صبما ٨٨٣]
غنالقفي، الوهاب وغني تعيد تن الوارث غتد 

فال:غثاس ائن غن عكرة-ق، غن ، الحداء خالد 
طاكامح.شس،لإذامحإشالؤم

تئثة.وأم الطقنل، وش يابر، ن ع؛ 
خشنحدث غثاس ابن حديث فااظمح؟يئ؛ 

صحيح•

الرحليطوف أن اليلع أقل بن لوم مْ ومد 
عير،من ناكثا،إلا والمروة الصفا وبين يالتقت 

•الئافثى قول وهؤ 



الطوافقفل فى محاء ما ماث - ٤١

بنيمحى حيفا تنوكج،هالت صبماشقيان [ ٨٨٤]
اللهغني غن ، إشخاق أبي غن قمريك، غن ، اليمان 

قال:عقاس ابن عن أبجه، عن يتئر، ضعيدئن ابن 
>اسطافِباكتجمسينه؛ الله زئول فال 
•ا؛ أمة وقدئث كتوم دشه محي حنج ، مره 

تياكات:محأنس،واتنمح
•عريب حديث عثاس اش حديث : ق1لإإمحغيئ 

إثمات صال الخدث، هدا غن محمدا سأك 
٠محوله عجاس، اثن ض هدا لأ3ئ 

■عيينة،بن شفيان ->دوثا 1محال عمر، أبي ابن حدقنا 
ننشهيد ئن الله غثي تغدوذ كائوا ت محال آيوب غن 



ئنالملك غبي ت ية1لأه ن وله ، أبته من يتئرأمحل 
أنصا.عنق زوي ؤ|د يتم، ئن تعد 

الضوض الغلاف فى حا، ع، بات - ٤٢

بطوقبمن اسرب يبغي 

أحتزناقالا; حئرح، ئن وغلق ىبماأئوغئار [ ٨٨٥]
ئنالله غبي غن الرقئر، أبي غن ء؛ءئق، بث نميان 
قال:ه الثي أن مشم، يبجرض غن تاباة، 

،اكت، يهدا طافت أحدا لائمثغوا قثاف غئد تى ارتا 
٠ئهارأآ أو ليل من شاء ماغه أية وصل 

ذر•وأي ءبمس' ابن ض ت ُفيالئاب 
مح:حيثمحسضسمث-سن



عنثجمج، أبي بمن الله عبد رواة ولذ ٠ صحح 
,أيصا ثاثاة ئن الله غتد 

الخضرتغد الصلاة في الخل؛ أئل ا-حثلف1ا وقد 
بالصلاةتأس لا ٠ تعفبمهم محمحال بم\كة، الحبمتج وبثي 
فولوهو المبمجج، وبغي الخضر تغد اؤاف ؤالطّ

يخديثواحتجوا ؤإفحاى، وأحمد 
اليق.•

نضرتغدالعصرلم طاف إذا بعضهم؛ وفال 
صلاةتغد طاف إن وكيلك القس، ئئرت حى 

ؤاحثجواالقص، ثهللغ بمرحى لم أنقا الصج 
نصل،هلم المج صلاة ثئد طاف أئق عمن بممحدث 



ثئدقانمش طوي ذي ئزل حى ظ من وحرج 
وقابكالثوري ئشان وهوقول ٠ الشمش طلغت 

أنم•اثن 
\أ0فابأزفغفي فى بمزأ U غا، U قات - ٤٢

عئدالغزيرغن ، قزاءْ المدني صبماأنومتثغب [ ٨٨٦]
عسأبيه، عن قحمد، يغمربن غن عمزان، ابن 

رئغشمح، قرأ الله. وشوي أن الله، عند بن يابر 
9ؤبهءد0ه،الطوافبموزبيالإمحص: 

أحئ4.ئوأفل وؤُل 
شقيان،عن وكيع، حدأدئI 1 قال هتاد، يبما [ ٨٨٧]

أنيشثحب كان أنة أبيه، عن محقي، ئن جغقر عن 



،ؤقل:أأئهاأتمحفزون4 
٠أحده هوآنثق وؤهل 

الخنينشغيي حديث ثن أصح هدا وت 
هدافي أمحه غن نحمي، ينمربن وحديث بئران' 

عنأمحه، غن •< محقي ئن جنمر حديث بن أصح 
جابر،غنامح.■

الحديث.في صعقت عمزان الخزيزبن زغبي 
 -U د،ث U اره؛ؤافافقياناكزاسذ فى محا؛

ينشقتان أحتزئا فال؛ حشزج، بن غلي صبما [ ٨٨٨]
فال:أمج، بن زيد عن أبيإشحايى، عن ءسق، 

انج:فال: تحئث؟ فث؛ ياي علقا: شاك 



تغدؤ\ذئذيقئ المشلئون تجثمغ ولا عرتان، 
الثمي.عهدنيةوبثن ثان ومن ء-امؤمهدا، 

أقهر،هأزبمة لة مدة لا ومحن مديه، إلئ هعهدة 
■ئريرْ عنأيي ؛ رفي'زإلإب؛ 

•حشن حديث علي ديث ح؛ 
[٨٨٩ ]L-V  حديئاقالا؛ غلي، ونضربن غمز ايي ابن

وحوْ.ى، شحا إأيي غن شقيان، 
أصح.وهدا يثج، تن زند وقالا: 

•أم بن نني • قفاي مح؛' وجم ئلأ و؛ 





أنامحهشنيجؤفمح.قالائص:
•ولكنن"ققز بمر، ثم 

ءةاس،س والمقل ، 0• بن أمامه غن ثفيا!ئان!: 
عثمان.ئن وشتته طلحه، تن وعثمان 

صحح.محن حديث بلال حدث ت فال؛إمحيئ 
العاوأ،لأبمزؤن

أنس؛ئن قالث وفال ثأشا، الكغثة محي يالصلاة 
يصشأن وكرة الكغتة، في النافلة بالصلاة تأس لا 

أنتأس لا \وئ\لإ: نقال الكغية، محي 
لحمخيلأن الكتبة، في والتملؤغ المكتوية بمش 

.ضزاء ؤالقئله الطهارة فى والمكئوثه النافلة 



اتكنمةكسر فى حإء U فان -  ٤٧

حديثات ال فميلان، بن مححنوذ صبما [ ٨٩٢]
ضانخاق، أبي غن سنته، غن أبوذازد، 

بماحدئي ت لة قال الرتتر ابن أن تزيد، بن الآنود 
بمأمالؤظ،م:ءاض'،
محال:صأنزضلسهقاللإا:ارلؤلأأن

لهذمشيالجاهلشة غهد حدث قومك 
.باين" لها وجعك 
لهاوجعل الرثنرئدمها ابن ملك قلما قال؛ 

باقتن•

.صحخ حشن حديث قدا ■ فالأمحقب؛ى 



 -،A انمخوض افلأء فى غاء •،ا باث

محمد،العزيزبن عتد حديئا قال؛ ءسة، صبما [ ٨٩٣]
عائشةغن أمه، غن غالممة، أبي بن غلفمة غن 

فيه،هأص-لي الين أيحل أن أحب كلمت قالت: 
،الحجر ئي°لحؤوا •يب'ي ه الئب ننول فأحد 
الين؛لحول أزلت الحجرإل ش ارصلي نقال: 

١٢٠٠قوولكس التتت، س هوقطعه ا هاثق
.مىاكتءاهاحزجوة الكغتة، جصقوا انمضزوة 

صحيح.ختن حديث هدا قاانإ؛بجمح؛ 
بلال.بن غلمقة ٠ هو غلممغة أبي ين وغلهمه 

الشامي.شقها ق الكعبة من فاء • الحجر )١( 



والرمالأفول انمفر قفل فى غاء U باث - ٤٩

ئنغطا؛ غن جريز، حديظ ؛ قاو< حزمحامحق، [ ٨٩٤]
قال:غثاس ابن غن يم، تن تعيد عن ، الشاب-، 

بمنالأسود الحجر نزو  ١١الله.; ننول فال 
حطايافشوذلأ ، اللثن يى بجاصا أفد وهو  ١٠الجئه 

•محمحْ وأيى ' عترو بن اللي ء؛ي 'ََثفأئب؛ض 
حشنحديث عئاص ابن حديئ، قالنإمحبجئ؛ 

•صجيح 

غن، وليج بن حدينا ٠ قال حيبماهسة، [ ٨٩]٥ 
الحاجبنماقعا سمات ت محال تحص، ر وجاع 



هاس دسوو هد امحج ابواب 

شمغتت يمول عمرو ئن الله غثي سمعت تمول؛ 
تاهوسانوالهمام الركن ررإف تمول؛ الله. زشول 

نوزهئا،ولؤومشنى''؛ش البمت سناصت 
*والمثرب؛؛ المشرق مانتن لآصاءدا ئوزهقا طمش 

عمروبن اللي عيب عن يزوظ هذا قال؛[محبمى؛ 
•أبما أش عن ومحي قوله، قوقوها 
•عريت حديث وهؤ 

بهاواممفام ض إلى اثملج فى ما باث •٥- 

اللهغبي حدقثا قال؛ الافج، يبماأيوشميد [ ٨٩٦]
،غطا؛ غن ، _»؛ ش إنناعتل عن الأيلج، اثن 

.الشيء أنر اصنقصال ت الطمس ( ١ ) 



بمنىالله. رسول بثا صل غناتنءثاسهاوت 
يموالمجر، واتحخاق والمعرب والخضز الظهز 

ءاوا؛أُإأئءزفات.

نجه.محثم قد قنلج ئن اشئاعل ي: 
اللهغني حدقنا ت قال الآف٠ج، أبوضعيد صبما [ ٨٩٧]

بقيم،غث ، الخى( غن الاغمس، غن الاجلج، ابن 
ضائنغقاس،أنامحهمحوضص

عزقات.عداإثئ ئم والفجر، 
•زائن الربئر' بن الله غي غن ُفياإتاب؛ 

فالغئاس، ابن غن شع حديث ت قالنإامح؟مح 
الالئبأولالهار.)ا(الخدو:











تقالت عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام حدقنا 
المحمسوهم لمحها على ثمان وس قريش ثماثت 
وكانالله، ءطس لمحن ٠ هدزئ بالئردلقه تقموذ 

أقيموامج ؤ ; الثة هائزل بعزهة، تقمون بتراهم محن 
لاوقرة:ها،أ[.محضمحصآلأاس4 

صحح.حشن حديث هدا • ؤإمحبجى 
كائراقاكه أهل أن ت الحدث هدا ومغنئ 

المحرح،من حايج وعزهات المحزح، من لاثحرجون 
ئحنI ؤتمولون بالمزذيقه، تقفون كائوا محكه قأهل 
قتكهأهل مّؤئ ومحن الله، شتكان ت بمي الله، قطين 

الحجاج.ينزلها التي المشاعر أحد • المزدلفة ( ١ر 











تجثغأن رأوا قد العلم؛ أئل عند هدا ظئ والعمل 
وقالالظهر. وقت محي بغرمحة والعفر الظهر محن 

ماصإذاخمالؤيلنيزم''ّؤلم
هويتنجمغ فاء إن الإقاع، مخ الصلاة يشهد 

الإمام.صنع مقلتا الصلامحن 

ءزفانُ"آاض فى ٠ U باث - ٥٥

وكيعحديثا ت قال عتلان، بن محمود صبما [ ٩٠٣]
ثئان،حدقثا ت قالوا وأبوتحم، القرى بن وبخر 

المتزل.و المسكن ت الرحل )١( 
٠مكة إلئ مى ومن عرفة من الحج ق الدبع ت الإفاصة ( ٢) 

علىالحج مشاعر من الأقصى المشعر ت عرفات أو عرفة )٣( 
و١لهلاJف.مكة بين الملريق 







والقواثتخص؛ محال بشار؛ بن محقي محال 
نشاف.حديث 

بنالله وغني أيون، وأيي غلق، غن نؤااو؛\ِأ: 
٠^1^، بن ؤأ»تامة ، وجابر ، مسعود 

أصحنمتان نمررزانة اثن ديث ح: 
شقانوحديث أييحالي، بن روايةإنثاعيل من 

٠صحيح حشن حديث 

أنيإن_حاق،غن الحديث هدا ؤووئإشرامحJ فال؛ 
■نمر ابن عن مالك، ابمي وحالي الأب عبي عن 

ئوحديثفز ابن غن يثتر، بن تعيد وحديث 

تعدبنغن ، ئهئو بن فه نواة أبما، صحيح 



وءاعللإ>اظلمح-مح

اللهعند غن زوئ قإققا أيوإشحاق وأما جير، 
٠عمر ابن ض ، مابل4 اص وحابي 
صراوقع_رثلمثمثىؤإنشاء ش_ئيان؛ يال 

العشاء.فضر أقام ئم يتاثه، ووصغ 
المعربص نجمع  '•العلم أهل بمص وفال 

كلأة^6 ؤاقائقن، ؤالعئاءلألئزذِماذان 
ؤبملمببمحم م اكغرت، قيصر قمحم التقرب، 

Sle■هدا غر والعمل الشافعؤإ، وهوقول ، العناء 
جمج،دون المعرب صلاة لايصر أئة الجلم، أهل 
نتنجمغ ~ اقمرذلثة وهوت ■_ جمعا أئى فإذا 

تنهشا،محقا بملؤغ ولم واجدة، بإقامة الصلائئن 















حشنحديّث، عباس ابن حديث ت همغيئ 
صجح.

اشثثومام؛لأسا
بليلالمرذلمة من ال—صعقه تممدم أن نأتا يروا 

بممحدثالطم أمل أمحز ويال ■ بش إل محزون 
اشتىه:إيالأ:زضنتيشامح.

■يمحل يرموا أن ض اللم أهل بمص ويحص 
الرري،وهوقول الئي.، حديث عش والخئل 

والثامح•

يابريزج،عثأيياوبجر،عن يوص'عناس 



قال:ثأنمحه;زبي:ؤممصض،ؤأى
JUjjjJJU)jJu .>'<الأش

•صجخ حنن حديث هدا ; قالامحبجئ 
لانزتئألا الش؛ بمدأكترم  iIaش ؤ\كذ 

بموتؤِماضر1لأبمالزؤاو.
٦٠ 'mW  مض الإفاضة أذ خاء ما

اوثمسطلؤخ مل 

الآحث-ز،أنوحابي حديئا قال: ]مبماا<[ىبماهثتثه، 
غنبمشأ، غن المحا، غن الاغتس' غن 

•)ا(يوماكم:مممدالأصن 
•التلهرة الماءبمد وط ص تحركها الشمس: زوال ( ١٢ 



محا.لئاتثمحض
حشنحديث عئاس ابن حديث : قالِلؤءمح 

■صه^؛ثع 

ممللغحس تكظرون الجاهاث-ة أهل ثان ؤإقتا 
.يفيضون ئم ، الشمس 

^ىلأن،قال:طه1أئوذاؤذ،
شمنت،محال؛ إسحاق، أبي عن ، أوعي4 أقأو1 ت محال 

صالبجمج، وهومحا 'قنا يمول! محتمون بن عمرو 
كائوالامميصونالئنركين غقئئئاكئاب:إن 

أ،١ دثيرُ أسرق ٠ تمولون وكانوا الشمس، حى 
•الرحم؛٠ ررجل اليوم؛ ؤبمى بمكة، جل يم: )١( 



وهات1،؛ئاص

قتلنمز ؛أفاض حالقهم، الله. ننول ؤإن 
٠الئمس طلؤع 

صحيح.حشن حديث يا حم; 

فنشاتجإزاممى أن خاء U قاب -  ٦١
انغلقخض فل 

بمنبممحى حديظ فال؛ بماو، ئن محمد صبما ؛؛ ٩١٤]
غن■محرج، ائن حديظ ال؛ فالقطان، تعد 

هالله ينول زأث قال؛ جابر غن الرمحر، أبي 
الحيف.حصى الجنازيمثل ينمى 

'الاحوص بن غدو بن شئبمان عن 'ويىا)ئ1بم: 
عقاس،وابن الآ3دةة، جندب أم وجي؛ ~ أمه عن 



المحي،محاد بن الرحمن وعي ءةاس، بن زالمقل 
ٌغائ•ش الرحمن وغي 

•صحح حنن حدث هدا ؛ ?١^٧^، 
الجمانثديأ أن ال*ل-»إ؛ أهل امحازة وهوالدي 

لأنىلأ\ؤخضصتي.التي 
اثضسيواو فند اثموئي في حاء  Vtفان - ٦٢

اكضرى،ئال:المحق لْاا'ءء،بماأمحلمئءبمة 
،غن الحجاج، غن ، الله غثي بن نقاذ حديثا 

اللهومحمول ث-ان ت فال غثاس ابن غن شم، غن 
هثزشاسإدازاكامح.

•حشن حدث هدا ءااظمحبم؛ئ؛ 



الجمارزاكبإرش في ءاء U بان - ٦٣

حصسحيفنا 
غنالحجاج، أحثزئا محال؛ رائدة، أبي ئن زكريا 

المحي.أن ابنءباس' يفسأ،ض خئ الج(' 
■راثيا القحر يوم الجمرة دنى 

الله،غني ئن وقيامة جمابر، غن •' 
■الاحوص ئروبن ن شلبمان وأم 

■حشن حديث ئاس اى حديث فاإنلمح؟ه؛ 
زامحسازالعلم، أهل تمض عند عنته والختل 
ضووق وقد ار، الجئ-إلى بمشي أن بمئهم 

الجتار،إلى يحشي كان أنه ه القي ض نمر، ابن 



تسضفي ركت أئة عندنا الحدث هدا ووية 
الخديقنوكلأ بمه، في ي لثئئدئ.د؛ الاثاء 

قتميسمم.
نمر،ابن حدقتا ت قال عيشي، بن [ ٩١٧]

اشقأن نمر، ابن ض ئاى، غن الله، نمد غن 
•^نإذارفىلخزضإمحذسؤب 

رواةوقد صحح. ختن حديث هدا ق1انإمحآيئ؛ 
•يزمغه ولم الم ء؛ءي عن بمصهم 

شنماثنممص،و،ال
التيالأم في محتنشي الم يوم تغفهم؛تنكث 
•بمذئؤءام 



ءص ^مح:وكأنسفالثبمأزاذ 
ركباي.أنه ض زوي لاكئإننا فغله؛ .في 

يومزلاينمي الجمان، قزمي ذهب حط الم قوم 
.الخفية جمره اقمحرإلأ 

٦٤  - U uU  اسازفنس كيف مئاء

وكيغ،حدوث1 محال؛ عيثي، بن توشث صبما [ ٩١٨]
قيادئن جائع غن المنغودي، حدقثا ت فال 
أئىلما قال؛ قزيل ئن الرحمن غتد ■تمن صحزة، أي 
وائثئنلالوادي انثطن الغفتة جمرة الله غئد 

الأينن،حاجأ-ه تملئ الجمرة قزمي ويعل القتلة، 
•ومكة مى محن • اتجة  ٢١١

ومطه.ق الوقوف •' الوادي استطال ( ٢) 



٧٧

ثمحصاة، كل نغ نهين ت خصتا بمج زنئ م
الذيزنى هائنا من عتزه، لاه الذي والله قال: 

التةرة.نوزة علنه أنزلت 
المئغوديغن وكح، حدقتا قال! د، صبماهج [ ٩١٩]

نخوة.الإستاد بهيا . . . 

واننغثاس،عثاس، بن القفل عن نقا,لئاي؛ً 
واأنءغر،وجابر•

خشنخديث خديثابنمنغود ؤزإإ!وظ؛ 
صحح.

ضظلئمماءئدمام؛يخازونأن
نمحزحميات، بمج الوادي تطن ثن الزجل يزمن 



لمإن العلم أئل تغص نحص وقد حصاة، ثل مغ 
فدرحيث بن رثى بش بن قزثي أن 

•الوادي بش محي، يي ثم ؤإن عك، 
بنوعبي، الجبمئ؛ي، عبي، بن صبمانمم [ ٩٢• ت 

عن، يوئم، بمن ءيسم، حدفئا الا؛ حثرح،ق
عنقخئد، تن القاسم غن نناد، أبي تن الله غتئد 

ااإتحاجعز،رني،ءائئة،عنايهقال: 
لإقامةوالمروة؛ الصفا بتن والشئئ الجماو 

اش.ذكر 

•صحح حشن داحدين، م؛ 



اثاس}قرئ كراهية في جاء  ١٠٠ئاث " ٦٥
الجمارخي زس 

ئنمروان حدئتا قال؛ ميع، بن صبماأحمد ا  ١٩٢ ت 
اللبتجد بمن قيامة عن نابل، ى أبمن عن ثغايية، 

3\ل:زساءصبزشس،ض
ضنتؤلأ>دُ''،ؤلأإكإيكء'/
تيا,كات:محضستنه.

حدثالله غيد بن محدامه حديث ت قاإِإدغبوز 
هدامن الخدث هدا ئغرث ؤإئما صحيح، محن 

علمدوهؤيمه ئابل، بن وهوحديثأبمن الوجه، 
الحديث.أغل 

)أ(إوك1س;-حوأمد.)ا(َمد:الإبماد. 



واقفرفاقدنف في فى ءأء U فات - ٦٦

تي،هال:ط؛ظ>كلأم،ض
شامح،ضحمءال:مظعايهعام

شبمه.عن والتدثه شبمة، عن الثمرة الحدسه 

وعاسة،هريرة، زأيى عثر، ابن عن \ل؛\ت': وو 
عباس-وابن 

■صجخ حنن ■^4؛^، جابر ديث ح؛ 

أص_ءحابمن العلم أقل بّد قدا ■يلي ؤال؛ُمل 
'ء-نس-بمي،الخرورُ يرون دمحرجم، ه المحي 

الئووي،ئفثان قول وفو مسممة، غن والتمرة 
■الجمل (١^>^؛  ١١



ضابنعبماس، ض وروق وأحمد، ، والئامح، 
•همثرة غن والجزور شبمي، غن امحمره أن ه المحي 

وحديثالخدث، يهدا واحثج إنخاق، وهوقول 
■واجد وجه إسامءةبن غباس ابن 

صخ1اسمئص،ونيوس،ئالوا:
غنواؤد' بن ئن حن غن قوني، بن القمل حدثنا 
ثناقال: ءثاس ابن غن عكرمة، غن أحقر، بن علياء 

قائثزمحاقحمحرالاصثئ شقر، في الئي. مخ 
غفره.الخزور وفي تيه، البمرة في 

وهوحديثعريب، حشى حدث هدا فائمح4يئ؛ 
واقي•بن حنين 



البدن* انمار' فى ياء فا ئاث - ٦٧

[٩٢٤ ]uv ،عثوكيغ، حدك قال: ، أئوكزنس
أبيحئانعن قتادة، عن الدش_تؤايتي، مشاح 

ا'ض،ضاشءث1س،أنايهئدص'''،
الحلقة،ذي _ jS/iالس؛ في وأقعرالهذتي 

ؤمحط'ْ'ءئئالدم.
■ئحزقة ئن المنور ءن : مفيا.كابي 

يسيلحتى اليدنة نام يجشئ أحد يثق أن الإشعار؛ )١( 
,للهدي كعلامة ، دمها 

•الهدى رقبة ل وجعلهما علقهما ت نعلين قلد )٢( 
^^ى:>ثهدىإنىساسمامساشمس

.الجانب{ت الشق )٤( 
ؤإبعادْ.تتحينه ت الشيء إماطة )٥( 



قائمحتى:سصتجاسسص
ثشلم.• اشمة ١^■^^ وأبوحقان صجح، 
أصمحابمن العلم أفل عئد هدا غخا والختل 

وهومولالإئغار، ثرون ومحرهم؛ ه البي 
٠ؤإشخاق ، وأحمد ، والشافعي ، ١^^ 

سؤانثات تمول عينص ئن يوشفنا نمغت ت محال 
تثقال ، الحديث هدا زوئ حين تمول وكينا 

ايىمحوأضاشنيضا؛لإنالإنمازظزوا
بدعة.ومحولهم شنة 

،وكتج عئد ئا ٠ يمول الشايب أثا رشمنت، ٠ قال 
أقعر؛ الرأي في نظر مس علمية لنيل ثقال 



قالأ نئله هؤ أبوحشمة؛ ؤيمول ، الله. زشول 
قال:أقئ القتحي، إبزامحم عن روي قد قإثه •' الريو 

عضبمبعصتافزأتتوكما مثله،فال؛ الإفعاز 
،الله ننول قال ت لك أقول وقال؛ قديدا، 
قمئحثس، يأن أحمك ما أ إئزاهيم؟ قال ويمول؛ 

•قدا قولك غن مغ حى لاثحرخ 
uU-nA

تحئحدقثا قالات الافح، وأبوممد قسه كعبما [ ٩٢٥]
ئاؤع،غن الله، غيني غن شمثان، عى الثمان، ابن 
•١؛ ءديدُ بن قديه افرئ ه امح، أف غمز، ابن غن 
الحجاز.أودية من واد • ديد قأ 



حديثمن لامريق ■عريث، خداحديث ت فالإمح؟يى 
•البمان نن نخى حدث من إلا 

منهدنة اشوئ نمر ابن أن م، غن وزوي 
•أصح وهدا نالنإمحآه؛ • قديد 

ثفبمالهديُا؛ ذهس فى غا؛ U ناث - ٦٩

محيالؤ-محسغن اقث، خدنا قال: صبمامحه، [ ٩٢٦]
هتكُنقالث; أئها غائشة غن أيه، غن الفام؛إ، ائن 

تئزلثولم يخرم لم يم س، الله زئول هدي قلائد 
ينالشاب.ثقا 

كالملادة؛سيئا الهدي رمة ل يجعل أن الهدى؛ تقليد ( ١ل 
كرالمأن٠اهلى.

الج،للوامي.لآ(اكل:



•صجخ حشن حديث هدا فالامحمحب؛ 
إذاقالوا: الع1وإ، أئل يغض عند هذا عش والخنل 

علنهتخرم لم الحج، وهويويد الهدي الرخو قلد 
بمصوفال نخرم، خش والطيب المحاب ن مي 
عيهوجب فمد هدية، الرخو قلد إذا العلم؛ أهل 

المخرم.عر وجب ما 
انممقس فى جاغ U باث -  ٧٠

الرحمنعئد حدقتا هال؛ ، صبمامحقدسبماو [ ٩٢٧]
إبرامحم،غن ممحور' غن شقان، عن مهدي، اتث 
قلائدأيتل محت قالت: عانشة غن لأسود، اض 

محا،تملأمي.محا 
صحح.حشن حديث هدا فالنإمحؤه؛ 



أصحابمن الش م بغض عتد هدا ^1؛ ؤال؛؛مزإ 
اي.ونيهم؛تزؤنءنمام

بهِنسغ U افهذي آ هم١ُ إذا غاء ما قاب -  ٧١
حدقتايال؛ الهمدانق، إشحاق ئن صبماهارون [ ٩٢٨]

،أييه غن عروة، ئن هشا،م غن شلئمان، ئن غئدة 
الله،زشول يا يلت؛ ت فال الحراعق ئاجشة غن 

، ١٠٥^١^٣^ت اكدن؟ئال ص عطب 
لأصانيضا،نمخلمحالأاس

.محتا'5^^1؛، وتينها 

بتمحديشبمهامحامح٠
وأعيا.هلك الثدن: عطب )١( 
ألصدر.حمد العتق أسفل ق الطعن ت المحر )٢( 
اكسثالإدحال.)٣( 



صحح.حشن حديث ناجتة حديث ظلنإمح؟مح؛ 
هذيمي قالوا الخJإ، أهل عند هدا ش والختل 

لأ:أثملهوؤلأأحدضأهلاف1ؤعإذاس: 
وقدأيزأيأفلوئئ، الغاس ونتن ؤيحرتظ وهمتي، 
ؤإسحاى،ؤأحث_د، الئاسق، يول وهو عنة، 

مئة،أمحل ما بقذر عرم فثا مئة أمحل إن وقالوا؛ 
التملؤعهذي من أكل إذا الخل-؛و: أهل تغص وقال 
.صمن ممد يث1 

٧٢ -UuU  زكوبفى خاء

محاذة،عن أئوغوانق، حدثثا قال: محة، صبما [ ٩٢٩]
نشوىزيلا زأئ ه القق أن نالك، تن أش عن 

إوه1الله، زشول يا صال؛ ، ازثبجا؛' رر ت لة صال نيئة، 



انثنه_ا١؛ أوالرابعة;الثالثة في لة فال تينة، 
• ١١وينك ٠ أو؛ ~  ١١ُ ١ وناامحاكر 

وس:محمح،ورممحة،ؤيام.
٠خشن صطحثح^ حدسا آيى "مح«أسط I امحبمثئ قاا' 

الئيأصحاب من الش أهل من قوم رخص وفد 
اخ١جإرمu،هونييمنيبجبكإذا

وقالؤإسحاى، وأحمد، ، قول وهو 
إلئه.بمطر لم ما ترثب لا ت بمصهم 
انملقفى _؛ الرأس خاس د؛ي حاء ما باب - ٧٣

عتمة،ثن قمتان حدقنا ت قال عمار، أبو صإثتا [  ٠٩٣ ] 
بنأس عن مترين، اش ض حشان، ئن هشام غن 
•دتومع كلمأرحم الوح؛ )١( 



ع11ءقققت1ء
نحزالجمرة الله. زشول زمئ لما قال؛ مالك 

ممال؛هحلفة، الأئشر شقه ثاولة يم طلحة، أيا 
٠القس؛أ نتن أرافسمة 

ئنتشان حدقنا قال: نمر، أبي صبمااتن [ ٩٣١]
*نحزم . .٠ هشاح عن عيتثق، 

حشن.حديث ئدا 

والسبوانملق فى ءأء U نإث - ٧٤

غنثاؤج،اللط، حدقثا قال: [صبماهشة، ٩٣٢]
وحلقالله.، زئول حلق •' مال عمر بن اض 

تنمن ابن قال وقفربمصهم، أضمحايه من طاقه 



مرهانمحشزا؛ الثئ ءزجم قال؛ الله. ننول إن 
•والنفصرين؛١  ١١• قال يم أومرمحن، 

وقارب،الخصم، وأم ءقاس، ام ض وفيا1ئاُبم: 
يناذة،بن و-نمشق مريم، وأبي نعيد، وأبي 
•هريرة ؤأأى 
.صحح حسن حديث هدا ؛ قال 

شضاءئنمام،:شازونبجص
غنة،يجزئ ذلك ترون قصر ؤأن رأشة، قحلو أن 

وأحمد،الشافعي، وقول الوري، شقيان قول وهؤ 
٠ؤاشحاق 



لاشاءانطق كناس فى ؛ظء >؛1 باث - ٧٥

البصري،المحزثس موتى بمن محمد صبم( [ ٩٣٣]
هنام،حدظ ٌل: الطئالسؤ، أئوذازذ حدظ قال: 
قال;غلئ عن عئرو، حلأسبمن عن قتاله، عن 
•رأتها المزأه ئخلى اللي.أن زئول نهئ 

أنوذاوي،حده قال؛ بمار، محمدبن صير [ ٩٣٤]
فيه;ندثز ولم ثحوة، . .خلاس.عن هقاح، عن 

•،٣،^
يجئ:سمثمحمحياءاب•

عن، شئمة ئن حماد عن الحديث هدا وزوي 
لآام.هئأنس-و

٠زأاتٌها المرأ٠ 



علىلايروق العلم؛ أهل عتل هدا علئ والعمل 
العصير.غلتها أن نتنون حلما، المزأة 

بدبحاى فنل ح1ق ضد ء1ء U بان - ٧٦

برصال فبل مد أف 

القحزومؤالرحنن غبي بن نعيد صأّي[ [ ٩٣٠]
غنعثتئة، بن شمثان حديثا قالا؛ عتر، أبي واس 

بنالله تجد غن طنخة، بن عيشئ غن الرهري، 
تقال الله.، ننول تال زيلا أن غمرو، 
،t( حنج ولا ررادنخ ٠ قال أدبغ، أن قبل حلمت 

رررز،ث قآل أنمي، أن قيل ثحرت ث قةال ، آحز ونأتة 



ويص:محمح،وياءر،محئاس،
تن؛ميك•ؤّ نمر، زائن 

غئروحديثبن الله غيد حدث : قالئإؤعي-ى 
حتزسمح•

ضشضابموممام،ؤهوقؤل
٠ؤإتحاق ، أحمد 

ئئكميل سكا قدم إذا ؛ الٌلأ أقل بمص ومال 
.ذم معليه 

ايؤيازةهبل الإخلال س الطيب في خاء فا فاث - ٧٧

محفنم،حدئظ فال: مهج، بمن أحني يبمإ [ ٩٣٦]
بنالرحمن عبي عن رادان، ممحوربن أختزنا قال؛ 



ئاض رسول عن اسج ايواب 

اللهزئمول طينت قالت؛ عائشة عن أيه، عن الهاس؛إ، 
يلوثأن قبل الم ؤنوم بمرم، أن بل ق. 

ثطب^بث.

ويىاكات:ضشئاس•

٠صحح حشن حديث عايثه حديث I محا 

أصحابمن العل؛ ■بمدأمحرأئل هدا عش والعثل 
جمرةرقى إذا انممحرم أن ينون وعترهم، الئي. 

لةحل قفي قصر، أؤ وحلى وذج الثم توم الغمية 
الشافعق،وهوقول ، اشاء إلا علته حزم ^ ثل 

وإش،احايى.وأحمد، 



لةحل ٠ قال أنة الحطاب بن عمن عن زوي وقد 
أقليغص ذهب زهد والطيب. النتاء إلا في؛ ثل 

الخلأإبيطاضمحمح.ص،
الكوفة.أفل قول وفز 

انمج؟فى الشبق ففطغ ض ياء U بان - ٧٨

بنتحص حدمحا قال؛ نشار، محمدبن يبما [ ٩٣٧]
ضغطاة، غن خريج، ابن غن القطان، ضعي 

أزذفييقال: غثاص بن النقل غن غثاص، ابن 
تلقيتزل هلم منى، إلئ يمج من ه الله زئول 

حسمحالخنرْ•
وس:ضمح،ؤائنيطود،ؤاتنئاي



ادواباسجءنىرا،،ولاسؤ

٠صحح حثن حديث الفصل حديث ; قا 

ؤأحق_د،الئايق، فول وهؤ الجمرة، يزمؤ؛ 
ؤإشمحاق.

افنمء؟في الئسه ضغ منى حماز U ئاث - ٧٩
ضمثيم، حدثئا ال: قهناد، صبما [ ٩٣٨]

تزفغ- فال غثاس اش غن غطاة، غن لش، ش ابن 
إذاالغمرة في القننة ض شاك كان إثه ت الحديث 

٠الحجز اشثلم 



■صحح ءثاس اش حديث فالنأمحهه؛ 
:لأمثأممم،قارا

ئغقهم؛وقال الحجز. ثنثلم حى التلته المعتمر 
اهم،إفيتوتغه،ص.إذا 

شقتان،يمول زيه الئي؛.، حدث عش والعمل 
ؤإشحاى.وأحمد، والشافعي، 
الرذادة؛اقلطهاف، فى خاء ما ئاث *٨' 

الؤ-ئضعط محدثنا - قال; بمار، ئن ئحئد [>محأ ٩٣٩]
عنالرئير، أبي عن شقتان، حدقتا قال؛ مهدي، ابن 
الريال؛طواف أحز الئي. أن وعائشة، ءقاس ابن 
المحل•ار 



٠حشن حديث هدا ت

طوافنوخز أن في العور م بمش نحص زقي 
نومترون أن بمصهم واششحب • الض إلى اوئادة 
أمولوإشآم نوخز أن بحقهم وزشغ القمحر• 
ثش•

الأئح*ااد>وو في ظء U ئاث - ٨١

أخثزئاال؛ فمنصور، ين انخاق صبما [ ٩٤٠]
عننمز، بن الله نمد أختزئا فال: الئراق، غط 

وأبوبجرالقي.، كان قال؛ عقر ابن ض ئاقع، 
الابملح.تنزلون وعشان ونمن 

.يطحاء اليوم يبق ولم مكة، بملحاء أي : لأيطح ا٠ 



■ء؛اس وابن راج، وأِبي خزطؤ، غن : ُفيللئاب 
،ختن خديئ غمز ابن حديث ^^^،؛ ١٥

اللهعبيد عن ، الرراق عتب حديث من لغرقه إئثا 

منالابملج نزول العلم أئل تغص ائشمحب 'وفد 
فالذلك. أحب محن وابماإلا ذلك تروا عترأن 

،٤>،؛ قي المحك بن لم ^4^ يؤول •' الشايي 
إققاغو>لئزلئام..

غنشقتان، حدقنا قال: غمز، أني ابن يبما [ ٩٤١]
فال:غثاس اس غن ، غطاء غن ديئار، غئروس 

اللهزثمول نرثة مرل هو إيثا ، اشحصيب ليس 



•الابملمج ئرول التخصت؛ : ^؛^؛^ ١٥
•صجمح محن حديث هدا : قاا,؛إمحءبئ 

ulj-AT أخز

محنالطم، حسب حدينا فال: رزيع، بن يزيد 
قالت:غن أبجه، غن غزوة، بن ح هفا 
ئ>لصهاص؛لأ؟اثانضإلا

لحزوجه•

•صجخ خن حديث هدا : ءالِإبجءمئ 
غنسمثان، حدثئا قال؛ غمز، ابنأيي ص,؛ا [ ٩٤٣]

٠نحوه . ٠٠عروة بن هساأإ 



u uU -AT  الضئحج فى غإء

حدقناقال؛ امحوفق، طرف بن مخقد يبما [ ٩٤٤]
ينمحمد عن شوقه، بن محمد عن ئغاؤثة، أبو 

ائزأةنقعت قال؛ الله غئد بن جابر ن ع، 
الله،نقول يا ققاك؛ ، الله. ينول إى لها محميا 
.أجزا؛ ولك ارنعم، • قال حج؟ أإهل■ا 

تيالأاب:ءنابنءثاس.

•عريت حديث جابر حديث 

]ْ؛آ[>محامحه،قال:طمحاقزءهئنوند
بمنجابر غن الهدر، بن محقي غن التاهيي، 

ئخوة.ه... المق عن الله، غد 



القي.اككدرغن ئن محقي غن زوي وقد 
مرنلأ.

بنحاتم حدك فال؛ نعيد، بن قسته كرمحا [ ٩٤٦]
بنالتائب ض ، نوشم، ئن مخقد غن إنناعل، 

حجةفي ه الله ينول بغ أبي يي حج فال؛ •؛ يزيد 
•بين نج ابن وأنا الوذخ، 

سمح-نمث حدث قالنإمحآمح؛عدا 
أنقيل حج إذا الصي أن العلم أهو أينع وقد 
فقعئة لأتيزئ أذزلأ، الخ-جإذا نحاكه ليوث 
إذاالمملوف ؤثل،إائ، الإسلام، حجة غن الخجة 

ذلكويحدإثئ إدا الحج فعلته ثم رم؛ ش حج 



قولوئو رقه، حاو ق حج ما عنه يجزئ ولا سلا، 
ؤإئخاق.وكذ، والئاؤجق، الثوري، شقتان 

تفال الوامطي، ئزإئكاعيل محمد صيما [ ٩٤٧]
عنتوار، بن أئغثا عن نمر، ابن قمت 

ال~تينغ حججنا إذا ثنا قال: جابر عن اللبثر، أبي 
هفمحاهمضص،ومبيضامحاب

بسنإلا لائغرمة عرث، حديث دا ه: 
الوجه.^ا 

عنهابمش لا المرأة أن الثلم أقل أجمع وفد 
الصوتزيغ لها تكزj 0ئلبي، مي عترها، 
يالتلتة.



؛؛!ءU لماث ،٨- 

واساشر السنج عذ انمغ فى 

بنزؤح حدقتا ت فال ميج، بن أحمد صإنتا [ ٩٤٨]
أحتزنيقال؛ يرج، ابن حدقنا ئال؛ عياذة، 

غن، ساو بن ئليمان حدقي ت فال شهاي—ا، ابن 
ائرأةأن غثاس، ئن المقل عن عباس، بن الله عبد 
أذزثتةأبي إن الله، زئول يا قالت: حمحم من 

أنلابمثطح ير وهوشيخ الخج، قي الم قربمة 
ررحجيئ«.ميشمانيلأ/قال:

عوف،بن زمحئن ، ؤبزبمْ غلي، غن ث وفيا,اتاب 
•غقاس وابن ، ونوذْ الغمئلي، ززى وأبي 

الجملأوالأق)ا(العير:





النابمحيا في المح،. ض صح وقد ذاانإمح4مح؛ 
عتزحدث.

أصحابمن العلح أهل بمد محيا عبي، والعمل 
الئتازك،زائن الو_ري، يمول ؤه ويوهم، ه المح، 

ضبمج أن ينون ؤإنحاق؛ وأحمد، والشافعير، 
حجغنة يمج أن أوصئر إدا •' مالك وقال الميت، 

إذاالمحق غن بمج أن ئغصهم يحص وقد عنة، 
فولوهز يمج، أن لانمير يخال أؤ عيرا، 'قان 
•والئامح، امحارك، امح، 

ثنباث - ٨٥

^ثيرضتنءتئ،قال:طمحاص،
تموم،مح، اي' نس اشان ض ض







اضزةسصمص،هارا:
الامحرتومالحج • حجاز هما بمال؛ وكان بواجثؤ، 

الئافعق;زفال العنزة، الأضقن والتحج القمحر، 
ولئسثوكها، ق يحص أحدا ثغلم لا شق، الئمره 

وقدالشافعي؛ قال ثهلؤغ، يأثها يايث فيء فتها 
م.،ؤمضثلأئمومطه

•نوجثها كان أثئ عثاس، ابن ض يئعثا وفذ الحجأ، 
AV - ثتاث

حدقتات قال الصى، عئده ش ىبمء1أحثد [ ٩٠٢]
غنننال، أبي بن .لإيذ غن اللب، غبب زيادبى 
قال:ه، الئي أن غثاس، ابن غن مجاهد، 
القتامهء،.توم إ)ى الخ^ في الغنزه ررذحلت 



وجابريغم، بن مالك س شزاقه عن وفي'ولقاب: 
الله.انزعه 

•حنن حديث ءجاس ابن حديث قالوإمحِبج؛ 

أصهرفي لاتأسيالغئِزة أن الحي.ث؛ خذ\ ومغى 
ؤإشمحاى.وأحمد، الئاييؤ، فال ومحكدا الخج، 

كانواامحث:أنضالخاه ؤةغثئطا
الإسلامجاء قلما الخج، أمهر في لابمثمرون 

الغمرةارذحنب مال؛ دلك، القي.نجب يحص 
ياضزةلائأض تض؛: ، القتاقة،، نوم إلئ الخخ في 
الحج.أقهر في 







أنالكغسق، مخرش غن الله، غبي تن العزيز عيد 
مغمزا،الجغزانةلئلا من الله.حزج نمول 
ثتلتهمن حنج يم عمزقة، ممصى لئلا مت5ه فيغل 

الئمشمنوالت فلما كثابت، يالجغزائة فاصبح 
الطريق،مغ ياء حش شرف بطن هي خزج العد 

حفتتذلك أخل قمن ، سرقتا يبطن جمع طريق 
الناس.غر غئزته 

*عريب حشن حب*يث هدا ت قائئبّى 

زلأمثستشمح،ضمح.غير
٠الحدث هدا 

























أهلعند الخديث هدا عش والعمل ; ؤانإؤغبئ 
ماحلائثها المناسك ثئضي الخائص أن ال?ل»ا، 

بائتئت.الطواف 

عثرهدامن عائشة عن الخديث هدا زوي وقد 
أنصا.الوجه 

بنمروان خ-دمحا فال؛ ايوت، _؛ نياذ صبما [ ٩٦٨]
ومجاهل.عتقرمه عن حصثف، عن الجزوي، ف-جاع 
القيإلى المحدث رقغ " ء؛اس ابن ض ' وعطا؛ 
وفضيولمحرم ينشل والمحايص المشاء أن .•' 

*الوجه هدا بن عريب حتنن حديث هدا 













كين، منهارا؛ أؤ الأرض بن فيفيا فعلا عنزة، 
ررلأإ'لةإلآالثقوخوةلأ.وييكو'،ئلأظ،تمهال: 

فدير،فيء ثل وهوغلى الخئد، زلة الملك لة 
لزقا، اتخول'آ* نءاإند0 نايتون، آيبوذُ" 

وهزمغنية، وئمحر وءأوة، الثة صدق حابئوJا، 
وخدة،(.الاخزات 

محنحدث عقر ابن ح-دث ءألئامحآمح: 
صحيح.

.الأرض متوى عن المرتع المكان ت الشرف ( ١ ) 
•الراّح وهو ، آيب جمع ت آلأمحون  ٢٢)

لمحوبتا.ودائرون لطلوبتا سائرون محاتحون؛ )٣( 



١٠٢ - U uU  بغوقاهغرم فى غا؛
هوإخوس

ض،قاو:حدفاسمنبق

ضمحم' بن تجئ عن ' بيئار بن عمرو عى محئث' 
هزأئتفر غي اشق. قغ 'قنا قال:ءئاس اش 

وهونمات ، دوةصرآُ نبيره غن نمط ريلا 
ررامسلوة،ماءه: الله ننول قال مغرم، 

ولأئأحئزواُهيؤنثه، في وكئثوة وسدرأى، 
•يم® ~أو؛ امحاثةبجؤ قإهئيبمثيوم دأنة؛ 

•صحح محن حديث دا ه؛ 

شجرالتئق.الدر؛ )٢( )ا(الوقصتكسرانمق، 
)مآ(اكمحم:سم.









ظقت،أؤ إحرامه قي يليش أن لة ييغي لا ما المحاب 
امح،.■ض روي قا بمش ، الكئارْ ^؛؛ ٠٥

iltjUاووؤس' فى غا؛ U بات -  ١٠٦
بمافدي بفبمأ يزنوا أذ 

ئفان،ءنحدك قال: تس[صبماائشئز، 
حرم،غئروبن بن ئخقد ى بجر أبي ئن الله محي 
أنأيمه■، عدي،عن بن ال؛ئلح أبي عن أمحه، عن 

نيدعوا'١؛نوما، ينموا أن بلرعاة أزحض المحي. 
*قوما 

تاِلشزوىائنءقبمة،وروئ ?ااقلمحمحئتما 
أمحه،عىبكر،عن أيي م الأه محي عن أس، ابن 

)ا(الودع:الرك.







ل>دممحال: البمن، الله.من زئول عش قدم غلثا 
أظك؟<افال:أمحشاأوهزضلضه،

لاحنك((.هنت1 معي أن »لولأ فال: 
هدامن قريب محن حدث هذا  '■

الويه.

-و1ث١٠٨

الوارث،عتد الصمدبن عيد بن الوارث كلبماعبد [ ٩٨٠]
،إشحاى ئن محمد غن أبيه، غن ، أبي حدقثا ت قال 
فال:غلق غن الحارث، غن أبيإش-حايى، عس 

محال:انامحر، ال؛ج يوح غى ه الله زئول شأك 
القمحرا،.ررثوم 









بنعطاء حديث من إلا ةرمء-ا لغرقة ولا موقوقا، 
,السائب 

تضقونالي، أمحرم بمد هدا ض والخل 
الؤخلضاتيافيكاية،أؤها

•البآ ثن أؤ يغاثى' الث؛ 
-بات١١١

ابنمحم،عن جرين، حدتا قال: ؛!صبماهسئ، ٩٨٤]
قالقال: عباس ابن عن جير، بن تعيد عن 

»واشكقشئؤمزئولالليهنياذمحر؛ 
ؤلناذتنطقيه،غبمانيئصزبهما، المنامةلة 
حى؛؛.انثلمة ثن يئهدعش 

•محن حديث هدا قا)نامحبجئ؛ 







ينملكما انمل مال؛ ثم يالابملج، مال؛ المر؟ 
أئراؤلث.

يشثئزبصحخ. حشن حديث هدا : ق1ؤوإتيغبتئ 
•ض الارزق، إشحاى حديث بن 

•الحج أثواب آيز 



اث.زفوو انمنائوعن |بجاث - ١٠
اسميضوف\ب فى غا؛ U بات ١- 

غن، معاونة أبو حديثا ت قال د، هنا صبما [ ٩٨٨]
غائفهغن الأسود، غن إنزاهم، غن الاكص، 

|لمؤمنررلانجث ت ه الله رسول فال قالت؛ 
غنةوحط بهاذزجة، الثئ إلازفغه نقافوقها، ثوثة 

<؛.حطيق بما 

محدةزأبي وقاص، أيي بن نغب ءى ؛ ُأاالثاي؛ 
'وأيينعتي وأييأناقه، ، ممحْ وأبي ' الجراج ابن 

ئزز،بن وأتي عئرو، تن الله وغبي وأس، 
•موتى وأبي أرم، بن الرحمن وغبي وجابر، 



صحخ.خمآ -خليق غابمشه خليق :
عن، أد أ-حثزئا ت قال ، وكيع ئن شقيان كعبما [ ٩٨٩]

عنغطاث، بن غئرو  cjiئحئد تنربج،غن أسامه 
قال:•ؤقثقه الحيوي تعيد أبي عن بمار، ئن عطا؛ 

المزمننصيب فيء من راما ه؛ الله زئول قال 
يُآ،ولأم0زلأوبا؛خماسمبجئة،

إلأ,صاشبمسء((.
اكاب.قال:مح:سابجثضنيمما

لمت ؤول وكعا ضمعت ت تمول الجازوذ وضمت 
الحديث.هدا في إلا 'كمانه ذكون أقة الهم ق بمقغ 

.اكب الصب؛ ( ١ ) 
٠ولزومه الوجع دوام ٠ الوصب ( ٢ ) 







الم،قاو:حدئتأا'آءلأاأمحلم؛محذة 
غنؤلأبة، أبي غن محوت، غذ ريب، بث حماد 

نخر• ■ الئي.■ غن قوتال، غن ، أنماء أبي 
خدث>نم،وم;ممح:محنياًص.

'نبي س حماد غن الحديث هدا بمئهم ورزئ 
.kkiyولب؛

ئالنمثث حدثثا قال: ميع، ئث صبماأمحي [ ٩٩٣]
أبيهغن قوم، غن ، إشرامحل حديثا ٠ قال >، محمد 

الخضامحذاإر قال:أخدحضي،قال:
•ؤقثفه عبي قفال موشى، أبا عئدة قوجدثا ثغودة، 
تللا ت صال ؟ زائرا أؤ موتس أبا يا جئت أغائيا 





























وشيالمجمة أوو شي اللن نمجد نهار أؤ لم بن 
أشهدثمنمالئ: الثة فال إلا ^;١ لفجمة ام 
الصحمة«.محلزيي ص فا لغندي عفرت فد أش 

•ا-واث

يننحى حديثا ت قال تسار، بن محمد كيبما ا ١ ٠ ٠ ]٦ 

غنقادة، غن سيئ، بن الئثئى غن ' ضيب 
غبمسسفبمة،ءنبي،ضيهقال:

•المحن'١يخزق يئون ر؛ 

•قنثوئ ان م، : و3اصر'

أوعنالموت، مكايدة شدة عن كناية الجسن; رق ع( 
•الحلال محللب ق الكد 



•خمن حديث ت

سماعالقثاذه ثغرث لا ت الحديث أهل بمش وهال 
.م الك محي بن 

اا-داث

الل؛غي ئ وقارون ننال ش ئن الله غني صبما [ ١ • ]٧• 
قال;مئ1ئئقحاتح، حدثثا قالا: ائتزارالبمدادي، 

أنأنس، عن قات، غن ن، ئلثما ين جعفر حدقنا 
اققهئخوشثاثوضضاله\فال:

ؤإئىالله، يازشول أنجوالله قال؛ ٠، جدك؟ رركئنت 
ارلأتجمعانالله.؛ وتمول فمال دئؤيي، أحاث 

اسمأ1أظاةاشذيقإبءندفىضسا 
•حافأ،ا< مئا وأمثة نزيو، ما 



عريب.حديث هدا : قاا,ظنةمح 

غنقات، غن المحدث هدا بئشهم زوئ وفد 
امحه،م>،•

الئغىةزاسن في خاء غا ناث ' ١٢

غتدالقدوسمحدقتا ه1ل؛ ميع، صبماأحثيبن [ ١٠٠٨]
ثلمئن حئيب أنيزثا •' فال ' محس بن بي ابذ 

حليفةعن امحبى، يمحى بن بلال عن المحق' 
أنعإرأحاث أخدا، فلاثوذنرايي بت إذا قال: 

غنتئهئ ه الله ونول شمغت ؤإر نغثا، ذقون 
ام.
خديثختن.هدا 



حديثافال؛ الرازي، حميد صبمامحمدئن [ ١٠٠٩]
غهشة،عن الئغيرة، بن وهارون تلج -؛ذكامئن 

عنغلمثة، غن إبراهيم، غن حنرة، أبي غن 
)ر4ثاتموم؛]إنضس،ضامحهقال:
امسغئلس((.

ءالغمماللي:واهتىأذاناص

رقأكائ:محظبم•
'المحرومي الوحض غيد بن تعيد حيا [ ١٠١٠]

شقتانغن \لغذتي، الوليد ثن الله غئد حديثا ت هال 
غلمئة،غن إبراهيم، غن حئرة، أبي غن ، ١^^ 

قيه:تدثز ولم تزهغه، زلم ثخوة. . .الله.غمم. غن 
ؤالضأذان.اك.



حمرة،أبي عس عيشة حديث مى أصح وقدا 
بالقويهو وثبمى الأعوز، قيئون هو٠ وأبوحمره 

عقJماسث.
٠عريب حديث الله عند حديث ت ق1للنابنى 

لثئهJوامات؛ هلائا بأن الناس في نثاذئ أن 
نغلممبأن لابأس ؛ الي؛ أفل ئغص ومال ■ جنازثه 
قال:غنإئزامحمأقه وووئ • قزاتئقؤإحوائة الرجو 

اويوماظ.لأثأس.أنبمتيإ



اصادذف«ة فى السر ان بجاء U باث - ١٢

ئنتزيد عن اللط، حيفا قال: قمحأ، حدمحا [ ١٠١١]
أنأش، عن ثان، بتغدبمن غن ■؛هب، أبي 

»اكزنيصالآوش،ا.زضلشهقال: 
الوجه.هدا بن عرت حديث دا ه: 

ئنمحمد حيفا قال؛ تثار، ئن مخمد ءرثن\ [ ١ ٠ ١ ٢ ل 

بحنأش غن امحايي، ثابت غن محق، غن يغمر' 
س،أنزئولاشهقال:

الآوبي«.الصدقة 
•صحح محن -حديئ هدا فالنلمح؟بمح؛ 



انهبنتهببل فى ياء U باث - ١٤

الرحمنغثي حدثنا قال؛ بمار، ئخمدتن صبما ١[ •  ١١٢]
بنعاصم غن نقيان، حدقنا •' قال مهدي، ابن 

أنغائئة، غن نخمد، بن القائم غن الني، غتئد 
وهووهوئئت، نفئغون غثتاننن القؤ.قو 

بجراقان.ئكي-أؤ'ىل:ياة 
وعائشة،ويابر، غثاس، ابن غن : وفيا1ثادن 

قالوا:إنأداذرقلامح.زمحض
•صجح حسن حديث غائقة حديث ت هببى ب أ إ ا قا 

اإسعقل فى جاء U ب بط - ١٥

هشيم،حدقتا ت فال ميع، س أحمد صبما [ ١٠١٤]



حاليفأتما وهئام، حائدوبمنحوو أحتزئا قال; 
ئئضوز؛وفال وحنمة، محمد عن فقالا؛ ؤهش1م 

إحدئقوهتت قالت: غطثة، أم عن محمد، عن 
مح.،ةقال:ر)امحاوما^لأ1أؤنما،بمات 

'،j-درر١ بثاء واصثها زص، إذ دلك ثن أكم أؤ 
-من'قاهور فظ -أؤ: ٠٢الأجرة'كائوراُ في واجعلن 

اثبمافأش ادداة، فزعنا  L»ji،قإدافنعسةأذنيُ"اُ؛< 
٠أيه{( ررأقعرهار فمحال؛ ؛، حقوهُ 

.القق شجر ت الدر ( ١ ) 
؛مملرية.رائحتها مادة منه تتخذ شجر ت الكافور آ ٢ ) 

الإمبابي.)مُذان:
للمجاورة.الإزار يه ونسهى الإزار، معقد الحقوت )٤( 
.ثوتااجعلته أشعرنها؛ )ه( 



أذري،ولا - هزلا؛ عير حدث وهم( محم؛ قال 
قلاثةفغزها وصيزئا قالت: - منهم هشاما ولعل 
حلمها.فالمتناة قال؛ أظنئ هشيم؛ قال ، قرون 
عن— المز، قش بن " حالي كحيينا ت هسنم قال 

لناوقال قالت: عطثة، أم عن ومحمد، حنصة، 
الؤصوء«.ومواصع ااوابمأJبمنامنها زشوواللب.؛ 

ولال£ان:ءنأ؛ني
ثممجحدثتم؛اسمح.

غنروي وقد العلم، أهل عند هدا غلى والعمل 
منةالئنل الص عنل : قال أكئ القتحق إئرامحم 

الضفائر.ت القرون )١( 





ؤيتئونوبدر، يماة العتلات وم)؛ ؤإشخاق؛ 
الكاهوو.من الأجرة في 

فبتالسم فى غا؛ ما ئاث " ١٦

غنحيفاأبي، قال; زكج، ئن صبمائفتان ١[ • ١ ]ه 
عنأبيئصزة، غن يغفر، بن حلئد عن شغتة، 

المنك،غن تمل ه القي أن الحدري، تعد أبي 
طسخم«.أطيب راهو فقال؛ 

أبوذاويحيفا قال؛ عتلان، بن صيمامخمود ا ١ •  ١٦]
., ٠ جعفر ين حليد غى ئعيه، حيفا I قالا ومثابة، 

ثحوْ.

•صحح حتى حديث هدا قااقإمح|مح؛ 















صحح،محن حديث ^ ١٤حدث قاانلمحبم؛ئ؛ 
ئحظقة،ووانات البي. ثمن في زوي ولد 

كمني زؤث الى الرزاقات أصح عائشة وحديث 
القث.■

اتجربمد شه 
ئفتاننعال وعيرهم، الجي. أصحاب بن 

شئت!ن \يب؛ ثلاثة في ١^٢، يكمث الورى: 
،ثلاثفي ثقن ؤإن محن، ولما قميص في 

والثوثأنوتئن، يجدوا لم ؤان واحد وب ويجزئ 
وهؤإليهم، أحب وجمدوا لقن والثلاثة يجزئان، 

يكمنزقالوا: يإفحاق، وأحمد الشافأتي فول 
أيوانم،.حمثة فى المرأه 



بمءاه€ت؛صع

ااوضوء1نفهرس 

تب س.ب.ت ئناداتعج.ت بم-ذادأ 

٢٠ - U ub  اوصة..فعبس ُعس بعرم الدي ي طء

٢١ ' U ub  Uاسواب.ض الخوم بقتل ءطء.........

٣.,. ..

brbub-rrسرمس<ة ا١ ؛

٢٢ - U ub  اءم،انص تراهبة ض ظء...........

٢٤ - U ub  ذلاه ض م ٍاء..........

............سمم..اسبي اعل ض محار b باب - ٢٥

......سمم اسبي لم ءر.اس مر ء،ء b باب - ٣٦

............سُم.اسب. صبي ض ء،ء b باب - ٢٢

...........المم بصببها اسبع ي ء،ء b باب - ٢٨

ء.ّ. , ّق.. . •كة.ليحول الاغتسال bءاءم، -باب  ٢٩

اعلاهامق •ئد ه الغبي لحود ض حاء b باب •٣- 

٢٢اسقما م وموجع 



TT............ضانا لمداسي.٠٤٥ محاءي u باب - ٣١

٢٢.....است..رز)ة س انبي د،ء ضاست ي طء U باب - ٢٢

٢٤.........................الطزاى لف u_ -باب ٢٢

٢٦ّ .٠ .٠ .٠ ....اسراداسر.»j ماء،ءئالرض باب ،٣- 

ايبمانوصدالرم اسر اسلأء ي ماياء باب - ٢٥
TYماسواسا 

٢٨.............| juطاد_،ه ماياءاداص -باب ٣٦

٢٩....ّ.. ..٠ ......٠ ق... اسر.٠ سل ماهاءض باب - ٣٢

٣١.ق............ي ببداباسافبل ما؛؛اءاه باب - ٣٨

٣٣..٠ .٠ .واش؛ اسا ب؛ن اسى م صاء ما باب - ٢٩

٣٥..... ء.٠ ّ.... . .........راتبا الطرام مامحاءي باب •،- 

٣٦............ّ........ ..الطوال.سل م مامحاء باب - ٤١

اهربللاسب.يبمد بد اسلأء م محا؛ ما باب - ٤٢

٠....بطؤ،،  ٣٢.ٌء.. ..............٩ .....٠.ّ ٠ّ.ء .. .٠ 



U أ؛-  ub  U٩■.............. ٠١وممني بقرام ء1ء..

٤٤-Uub ءري،داماستطءش

٤٥-bub  ٢;.....................امبمت دحه م طء..

٤٦ - U ub  ٢؛ّ ّ . ٠ ........٠ ..٠ ...اصة.ي الملأ، م طء

٤٧ -bub؛l>،iS^،U._..........؛. ..٠٠،........

ْ؛ق ُ. ّ .٠ ....ّ.. ...ّ. .اض.ش امحلأ؛ ض Uطء باس ،٤- 

٦؛.٠ .ّ.. .....دالوم.الآسود اض سل ئ ، ماrbساس - ٤٩

V،.٠ .٠ . ..٠ ....بها_ ض الى الغبعج م ياء ما باب •٥- 

٩؛ٌ. .. ....٠ ٠ ........ّسبق. من مناخ محاءادض U باب - ٥١

١٠.... .....٠ّ .ّ. ...بض.اسلاه تصب. ض محا، U باب - ٥٢

١١٠.........صا اايفوذصسوسءاء م محا، b -باب ٥٢

٥٤.. ........ّ. .٠ .ٌ...ماموس. مضت طءان b باب - ٥٤

عٌْ.. . ق.  ٠٠..ء.ّ ّ. . .ءوغ1ت.من الإمافة ش ؛طء b باب - ٥٥

واساءاهرب سن اهمع ش محا، ا ماب ب- ٥٦
٦٠بالزدلئ 



٥٧،-UuL ٦٣......الوهامحج بمخص •>،الرمالإعام ء1ء

.٧٦.....٠ ...يو صع »j القد _•( م محا، U باس - ٥٨

٦٩باس - ٥٩

طّصءفبل مل الإفاضة آد صاء ما باس - ٦٠
٧٠اتضس 

-سئيل ترمه اابماراو،ني ان مامحاء باب -  ٦١
٧٢امدش 

UY..............افيالرسسذؤاداص ياء -باسlط ٦٢

٧٤...................رساسارراها ي ياء »ط -باب ٦٣

٠.٧٦..م..... ٠  ٠.٠......الهار.توعى  uuSء1ء ٠، باب -  ٦٤

هندرمىالياس طرد هراسة صاءم، ما باب -  ٦٥

٧٩العمار 

٨٠..٠ ......٠ ٠ البدقة ي الإ؛ط؛راه ض •؛اء U باب - ٦٦

٨٢.ق....... ..............اهعاراسد م -باب ٦٧



..M.......................................-باب ٦٨

١٩  -، U uL  ممضم....اسي قس م، ء1ء............ .AO

fl* U uU -V•  ٨٦............ ........اسم.هس ي

٧١ -ulj  بد............بسإ 4، اسوي هد إذا ما..AV

AA.......................اسخ؛ رم،,، م ياء ٠، باب - ٧١٢

٨٩..........بمبم،ءا،بىءاسالر.اسسانياص 
•٩.. .......٠ ..٠ ...٠ ....دالس،ار. اا،؛اق •اء،ءم باب - ٧٤

٩٢ق ..... ّ.... ..ء..ُساء |اأ،اق ءي صاءش باب«، - ٧٥

نعوهبلاو يدبج ا'ن فبل  ٠٣فيم، *اياء باب - ٧٦

٩٢ازبجس 

،٩ُ . ...اميار؛.٠ فبل صد اسب ياءمح، U باب - ٧٧

٩٦.............اا،:ج؟ اسبيدم عاياء٣،تقطع باب - ٧٨

٠٩٧. .........٠ اسر؛؟ ي اسبياة تقطع محاءسى ما باب - ٧٩

٩٨.... .........ّ. باد،؛ا،..طوالااتيارق ماياءي باب ■٨- 



٩٩......................اع-وابئءاءفيذزءقالأبممح.

Hub-AY <١٠١

١٠٢... ..................الصي...حج ء1ءي U باب - ٨٢

١٠٠..........اصردايه هداهبخ اهج ي ظء ئ باب - ٨٤

١٠١٢. ..٠ ....ّ.ء.. ... ..ق.٠ .... .............سه -باب ٨٥

١٠٩. ..٠ ٠ ّ . . ..٠ لإ؛.٠ م ض أدامه اسره ياءم U -باب ٨٦

١١٠¥ي-بابس4 

١١٢. .....ق....... ّ...... اسره..قفل ذترم ٠، -باب ٨٨

١١٣. ..٠ ...ّ  ٠٠.......اسم. iytياسر؛ محاء  ١٠-باب ٨٩

١١٢... ..............اسرانق >ن اسر؛ ش •؛اء ما باب •٩- 

١١٠... .....................ريب هم؛ ^٠ ٠١٠محا-باب ٩١

١١٦. ّ........ّ..٠.ّ ... مء«رةنياس؛.ياء ما -باب ٩٢

١١١٢.. ٠٠..................دسان ع4وة ؛هاءي ئ -اب ٩٢

١١٨. .....بميع. أد فمس باهج بهل اممي ي ياء ما باب - ٩٤



ص^:ءإققتأه
٩٥ - U uU  اص ي اء١دماط *اءم................. .\t\

WTواو،س - ٩٦

١٢٢. ..........الإفاقة.بمد سض ام.اة ض بجاء عا باب - ٩٧

١٢٠ق ق . ٠ ق ... ..قالفام ابمائض،ق محاء،انقضى باب«ا - ٩٨

هبميءأم فليم اوامب. حج من ياء: ما باب - ٩٩

١٢٧باست 

١٢٨. ..........واحيا بطبفإطوافا  ٥١٥١اد ماياء باب ••١- 

١٢٠........ا>آ-باب«اءاءانماابجامبميجاسممحئ 

العجمن اسوو مابقوليد مامحاء اب ب- ١٠٢

١٢١واّ 

١٢٣ّ .. ........٠ ام.س.لد بموت لدايم،ا ٍاء ما باب - ١٠٢

١١١.......،ْا-بابُاءاءاناصطشسس،داباسم 

،إءر,ام4 م ياسد بملق الص؛ م ياء ما باب - ١٠٥

١٣٥ماس؛ 



أذبرموابثبمااار؛سه أ>ا-واواماياءم 
لأ»\ييلموا 

*•ا-بادا

A.\-باب

ا<«ا-باب

-باب١١•

ااا-؛اب

مأاا-باب

آاا-باب

...اه:خ...............را<،يو الضانزعن ابءاب - ١٠

.................امحبض...تواب همر ء،ء •إ باب ١- 
.................ع؛ادءاميض..•ماءش •ا باب ٢- 

..........r-باب٠اء،ءفيصء۵السيٌت 

.................اسرذسرإس.م محا٠ ٤-باب 

...............اليساتءأٍ، اس م ءأء •ا باب ٥- 



١٥٨...،...,.......واميع  U_1امصيات م ٠ U س ٦' 

١٦........واساءص  U)tlهندلمدالربمس ض ءا« U باب ٧- 

١٦،. .٠ ٠ ّ..٠ . ق.٠ م .....  Uj،lاسدبدمغل ء1ءم U باب ٨- 

٩١٦٠-باب 

١٦٦باب - ١٠

١١٧باب - ١١

١٦٨........ك..٠ .. ..٠ .٠ .اسي..ءراست ٌ  ٠١٥؛•L باب - ١٢
١٢ -(UuL fj،١٧١. ............اسر|فيادسص «؛

١٧٣ائت بفببل م ءا« •ا باب ،١- 

١٧٢....................٠٠٠.اضن صل م محاء،» -باب ١٥

١٧٦.......٠ .٠ ّ....٠ ... ...ست.الم م ض U باب - ١٦

١٧٧ّ.............. ايت. صل ص اصل ياءهم، محا باب - ١٧

١٨ - L،١٧٩.................. ۵١٥١٢١أو #اء،اسست باب

١٨•باب - ١٩

١٨١ّ. ّ.... ّ. ...... ..اسي.١ هن،  ١٥هم، ٠ U باب •٢- 




