




















هزنرة،أبي عن ملته، أيي عن عمرو' بن ئحئد 
توحزئماذ فهز ثممدموا لا رر قال: القؤ. غن 

ولانزمن،،■

غنتحر، أبي بمن بميئ عن روي وهكذا 
بمنمحئد حديث نخر هريرة أبي غن ئلته، أبي 

ءئرومح•
فهوالإهطار ائهلاد لرؤفة القوم او ظء ما فات ٥- 

غئأئوالآ.خوص، حدقثا قال: ]ا-ا'آ[ىبمامحة، 
قال:غثاس اش ض ، غن:بملإن~' حزب، ئن بقاك 

،زمما5 قيل نضوئرا لا ا> الله.: زئول قال 
دونهحاك هإذ وأنمروا,)'ف، صوموا,ؤ'ك، 

*أ؛ يوما يلامحن قأكمئوا عيايه 









وأمحزأضمحابئزئلأ، ه. البق غن ، >وجذ\ 
البقغن علإضة، عن بئاك، غن زووا سقاك 

.قرثلأ.
اشثءئدممس،شةلا

يمولؤيه ، المحا، واحدى زغو فهاذة محو قالوا: 
اشمحاق؛وفال وأحثّد، و\ذئاغؤ، النيازك، ائسن 

العلمزيلتن،ؤلمثحظسأهو لأيصامإلأدشهاذة 
نيالإمماوهلأهلمحإلأتءادأومح•

لإبئصاذعبد قهرا محا؛: U يات ٨- 

-محييناالتمري،قال؛ حلب ئن يبماتخئ ٧؛! • ١ ] 
الختاء،غنبمشزلأاسو،شحانم 

قالفال: أبجه غن بجرة، أبى بن الرحقن محي 



رمقاذ،لأنممفان: يد ررفهرا س: الله نمول 
ؤدوالأءجةاا.

حشن.حديث بكزة أبي ديث ح؛ 
ينالرحمن عبد عن الخديث مدا ووئ وفد 

أبيمحة،ضامح.مط•
يدفهزا الخدث مدا تغثئ أحمد؛ فال 

تنؤفى معا يشقان لا يقول؛ معا، يفضان لا 
أحدهناقص إن ودوالحجة؛ فهرومصان واحدة 

يمول;يشقان، لا مغئاة إنخاق؛ وقال • الأحر ثم 
ن،نصا عتر نمام فهو وعئرين تشعا *قان ؤإن 

معاالشهران يمص ي^ةون مدقإمحاى وعش 
واحدة.تنؤ غى 









^^;أستتء
وعيرعسه وابن اكوط ئمحان رزئ قا زالصجمح 

يمبحفتحق مي حمول، 

•عام بن شكان عن الرباب، عن ئرين، ب
عنصلخع، بمن الرائج أم عن يمول؛ عون وابن 

عامر.ئن شلقان 

ؤالربابمحأماّ•
وكيغ،حدقتا قال؛ عثلأن، ين محمود صبمتا [ ٧٠٤]

هثاد،وصبما ح الأحول. عاصم غن شقيان، غن 
غنالأحول، غاصم غن معاؤتة، أبو حدقتا قال 

ئنشلمان غن الزثساد_ا، غن يسرين، بشتا حفصة 
مح،ضايهقال:راإذامثم



ماءغنى محمطر نجد نئر،ءإ0لم غش محمطر 
حئهوز((هإهق 

٠صحيح حشن حديث دا هت 
الرواق،عثد حدقثأ محال؛ راؤج، بن محمد صبما ٧[ ٠ ]٥ 

عنقات، عن شلبمان، بن جعفر أحتزئا ت محال 
أنأ4و مطز القز. كان مال: قالك بن ائس 

اترطبص لم ات،فإن رطبغلى بمش 
منحشوات حثا ئمتزات ثي لم هإن مثمتزات، 

ئا؛.

■غريب محن حديث دا ه؛ 

الشراب.نفس من شيء بعل شيئا الشرب لحسو• اا 









قال:هريرة أبي عن سئمه، ش عن الرغري، ض
محاديقالوضلاش.:»قالاثه:س 

فطزا؛ا.1وآأف؛ط4؛ 
أمحنىقال: الؤ-محض، ض م الله غط صبما ٧[ ١ • ] 

•ثءحؤْ • • • الاززاعي ض ، وأبوالمغير؛ أبوعام 
•عرت حشن حدث محيا ة)نلمحأيئ؛ 

غنخدمحاأبوئعاؤتة، قال؛ صبماهنائ، ٧[  ١١]
عطية،أبي عص عمير، بن عمارة عن الأعمش، 

قملنا:غائئة، عش ومنروق أنا لحك •' مال 
محمد.:أصحاب من زيلان الموثين، أم يا 

والاحزالصلاة، ؤبمجل الإئاز بمجل أحدهما 
^بم'محصة،قاك;صا:ظل





اثصومابواب 

.]•آام\[>كاسائ،قاو:طثاويا،ضيم..
آية.حمسين قزاءة قدر قال؛ أئة إلا ، بمحو؛ 

ُياوئ1بمءنخدبمة.

خشنخديث ثابت بن رند ديث ح: 
صجخ-

ائئحثواؤإنحاق؛ ؤأ-محط، الشافعي، ويهتمول 
ثأه؛رالثحور.

انفجربنان فى ظء U ث ب، - ١٥

ل؛اصء>طهئاد،قال:حئتامح؛محتمو،
قال;خدقيطاشلأص،مضض

أفعيي، بن طلق أبى حدش قال؛ عيي، بن طلق 
يهتدولا واسزئوا، را"كلوا ■' قال ^ الم رشول 





المهرولا بلال، أذان سحورثم س هتنم 
صص،زممحضصنيش.

حشن.حديث هدا ; قألتإؤعمئ 

لضُ«االسة فى ارسودد فى خا؛ W د،ت - ١٦

لأا؟[>محأأسممحسئئاّ،ئل:
ذل،أبي ابن ومحوو\ قال؛ غمز بن عثمان -محدمحا 

أنهزيرة، أبي غن أبته، غن الئقئري، نجيد عن 
الرورصوالعملقول ثيخ لم ررمن • اي.قال 

.وثراتة،٢ طعامه ييغ بأل حاجه لله قليس يه، 
بالأقق.طولا المرتفع ت انمطل ( ١ ) 
,محرقه انتشار الصح أو الفجر استطارة ( ٢ ) 

والاطل.الكدب )مآ(الزور:





صحيح.حشن حديث أنس حديث ت قالإمح1؟مح 
)انملظمحلخاصوزوفيضاي.،أكقال:

.الئخر"اااأكئ الخثاب أئل وصتام صابئا 
سم؛اكق، مال: ة، حمك 

مودقض علي،ءنأبمي،عنأبما بن ئوتى 
القيعن الخاص، همقروبن غن الخاص' عمروبن 

.lu؛،.
٠صحيح حشن حديث وهدا 

^مبمخممحرن؛ضمحسمح،ؤأئو
بنموتى وهو؛ علي، بن موتى بمولون؛ اليزاق 

•ءلخبنرآاجامح4 
)ا(الحر:ضامل.











قغئشافز 'قنا قال: نعد أبي غن نشزة، أيي غن 
علىنعاب نما ، زمصان فهر في الله وسول 
.إهطازة الممطر على ولا ، صومه الصائ؛أ 

تزيدسخدفظ محال؛ ، علؤ صأٍائضرس [ ٧٢٢]
بنشئيان ذ ح الجزئري. خدينا شال: رنيع، 
الجريري.(غن الاعبيي، غبي حديثا قال: وكيع، 

كنافال: الخيري، شعيد أبي غن ، يشره أبي غى 
ومئاالصائم نمئا ، الله زشول مغ سافر 

الصائمولا الصائح، غالى المقطر يجد محلا المقطر، 
فصامدو0 وجد صن أقة يزنن وكائوا المقطر، غلى 

لخشن.هأئعلز صعقا وجد وقن نمسن، 





أمزأنة الؤق.، غن نعيد، أبي غن روي وقد 
نمربمنعن روق وقد • عراها عروة بالؤطرم 

لماءعند الإئئار ش نحص أُة هدا؛ ثحؤ الحطاب 
•العل%أ أهل بمص يمول وبه اتحدؤ، 

وافغزضعالإهطارلكنى في الرحمة في حاء U فاث " ٢١

عيشي،فالا؛بن ؤنوشما كزي—، أبو صبما [ ٧٢]إ 
غنهلال، أبو حدقنا ال؛ قوكيغ، حدقنا 

منزيل - قاللي، بن أس غن شواذة، بن الله غيد 
شسهم،-'ىل:أءازث،غكامحل

قويدثةالله. زئول قأئئث، الله.، زتول 
صائم،إئي مملث،: ، يكو،، اذف ا> صال: قغدئ، 

—الصتام أو؛ ~ الصوم غن أحدji؛، رلادل ققال؛ 









هداواحد وعم أبومعاؤية ودوئ ت فا)ظمحبمئ 
عسالطين، مسبي غن الاغمس، غن الحديث 

ولمامح،.، غن غباس، ابن غن يم' أن تجئ 
،عطاء عن ولا ئهنل، بن تئثة غن فه؛ يدثروا 

مجاهد.عن ولا 

٢٣-Uulj  فىاذممادةُا،خاء

أفنث،غن غبمز، حدثا محال: صبمإمحقثة، [ ٧٢٧]
الشيغن عمر، ابن غن ناي، غى ' ئحئد غن 

غئة٣ شهر صنا؛ ارسئتوءلمم همحال:
٠بمئكيئا؛؛ توم 'كل مكاو 

معين.ذنب لمحو الشيع أوجبه تصرف ت لكفارة ا( 









غفيااشماءُاُ فيغذ ظء U ناث - ٢٥

بنمحنى أحتزثا قال؛ حجر، بن صبماعلي [ ٧٢٩]
عنسيرين، ابن ض حثان، ش هشاج عن يوص، 

ارسدزءةاكيءأييهريرة،أنالقؤ.قال; 
.غمدا؛i؛w_# استقاء ومن ، ئصاء ٤^ فليس 

بنوقصاله دؤئان، j، الدزذاء أتي غن ؤفيول£ايت؛ 
عثتي.

عريت،محن حديث ئريزة ل حديث ت فااظمح؟مح 
عنبئرين، ابن عن هشاح، حديث ض لامءئ 

شممحة،عنيمحه،1لأسخمثضئن
مححقوظا.أناة لا ت محمد وقال يوئش، 

.المعية قذفته ما ت القيء ( ١ ت 













ئنالله وغني وغاقثة، عمن، اثن غن •
غئرو.

ضحديت ديثأبيحأ 
صحح.

فمنالعلم أهل عند الحديث هدا غش والعمل 
أثملرمن وأما جئلع. ين متعمدا رمقان في أمحلن 

ا'ئلهواقد العلم أفل قإن فرب، أو يأكل متعمدا 
،والةئازْ القفاء غلته بغضهم؛ محال ذلك، في 

شقتانوهوقول ، يا^٣٤ والشرب الأكل وبهوا 
تغصهم:وقال ؤإشحاق، الميازك، وال الثوري، 

محوفيالخاع،ولمبممئفي





ا،أ-و1تئغا،فى^اكس1كا

ال:طمحاتستمئ،تئار،ف
عنئئثان، حدتمنا قال؛ مهدي، ثن الرحمن عئد 

امحتنءامتنممبم،متنمحامح،محمح'
ضبيقالوكاي.-مالأأمحمحي-

صائم.وهو تتشولث 

عائشة.عن ذخا\]إ[بأ; 

■حشن رمحغهحديث بن غائب 

يرونلا العلم؛ أهل ■_ هدا على واك—و 
الخل،سئحاثا،للأأن:ضأفل 

ممئمبالخوداض،ومهوالة











■صجخ حشن هدا قالء؛بجئ؛ 
•ّرح؛يل عمروئ • اشمة وأبومبمرة 

•ق بمي؛ لإربه وقغى 
المحل>، بمزمءاء لم ممن لإسام غا؛ U ناث - ٣٣

اأنحزئال؛ قمنصور، بن إنخاق صبما [ ٧٣٩]
غنأيون، بن يحس أح؛رئا • ئال قزبم' أيى ابن 
سص غن بجاب، اش ض م، أبي بن الم غي 
قال:اقق. عن حمصه، عن أبجه، عن الله، غني 
لهء.فلاصتام المجر فئل الصيام حج لم رأمن 

ةثغرقلا حديث حمحة حديث قال!لبجفبج؛ 

فعله.عاتئ صمءرْ عقد الشيء: على عزم )١( 





































اسومابواب 

•حشي حديث هدا ت قال؛لمح4ه 

قومالرخو يخص أن هدا؛ في الكزاهثة وقغش 
٠الشئت توم يعظمون التهود لأن بصثاح، الثئت 

وانغمسالإلننى بوم ضوم فى محا؛ U باث - ٤٢

الفلاش،علمث ئئونق أئوحئص صبما [ ٧٠٧]
غنيزيد، بن قور غن ذاوي، بن الله غثي حدفنا I قال 

غائشةغن الجزشتي، وبيعه غن مغذان، بن حالي 
اشؤمحمحؤئ'''سممالإضقاَك:كان 

•دالثمبمس 

هزيرة،نأبى قتادة، وأبي حمصه، عن ت ُفيأائاب 
زأساةهبنليي•

الطلب.ي والاجتهاد القصد ■' اكمي ( ١ل 







حما،لأقلكغلتاك ا>إن ممال: الدهر، صيام غن 
يحص،أنساء وكز تله، والذي رئماذ م صم 

ِوأمملزت(( الدهر فذصث أئغ قإذا 
ثيا)ئاك:غنغائثث.

غريب.حديث المزشؤ قنلج دث مخ: 
غنسلمان، ين هارون غن بمصهم وزوئ 

•أمحه غن الله، محي بن مشلم 
هزفهيوم صوم قفل فى ياء U ئاث - ٤٥

القئفي،دالأ:^لأايسمآئاوة 
غنجرير، بمن محلان غن ثني، بن ذ حثا حديثا 

ستنتجدالزثاتي،محوقاذة،أنمحه











لومضوم ^٥١ فى الرشمفة في ظء محا ئاث  ٠٤٨

الهفواتي،ءال:لْآ-لأ[>محاظزونئئسيى 
عنعزوة، بن هشا، غن ئلثثان، ئن غئده حدقنا 

ثّمبمومةتوم غاقوزاء كان ت قالت عائشة غن أبيه، 
الجاه1ثة،وكانزئولاا1يهبموقة،قزنئى؛ي 

قلمايصتامه، الناس وأتن صانه، المدينه قدم قلما 
وئزكهوالقريصة، زنقان كان زنقان \لإش 

يزكه.ساء ومن محاقه فاء قمن ، غاموزاء 
تغد،بن وفض متعود، ابن غن ت ُقاإئاه 

•ومغاؤقه غمز، وابن تمرة، ويابربن 
حديثض العلم أهل همتي ؤالخقل قالنلمح1مح؛ 

غائشه.

٠صحح حديثا وهو 



























خشنحديث ئزبزة أبي وحديث :
•الوجه هدا بن عريب صجح 

أئوعامرمحال: __،بمار، [ ٧٧٧]
غنحازع، أبي غن تغد، ى بمقام غن العقدي، 
تابالجؤ ارفي الئق.فال: ض ثني، مهلئن 
ثمانفثن قائئون، ال لة يدض ،  'ص:ذغئ: 

أنداء.تظغأ لم ذحلة ومن ذحلئ، القائمين مى 
•غريب صجح محن حديث هدا ت قاأنامحآيئ 

الخنيننثمحي حدئئا ال: فقشة، صبما [ ٧٧٨]
غنأبجه، صابج،غن أبي بن شهيل غن محمي، 

للشائعا> الله.: زئول قال قال؛ هريرة أني 





•محن حديث 1ثاذ0 أبي حديث ; فائز؛ءجأ؛
قالوا:الدهر، صيام العلم أهل من قوم ي زقي 

ؤيومالفتلر يقطرتوم لم الدهرإذا صيام يآقون إثما 
الأنامهذ0 مر أمحلن قمنر التفريق، وأيام الاصحى 

صامقد ياكون ولا الكراهية، خد من حرج ممد 
زهوأش، تنر مالك غن روي فكدا ظه، الدئر 

هدا،من نحوا ؤإشخاى أحمد نقال الشاهيؤر، قول 
الحمتةهد؛ عير يقطرأياما أن ئجب لا نقالا؛ 

الفهلر،نؤ، غنها؛ س الله ننول ثهئ الش الاكام 
•التشريق ؤأياِم الآصً؛ى، ثميوم 





أقهقرظ حش محبمير ئثه' بمفر أن لا أنة ئزئ 
^^ن:ضمثُئ،ومحلأمماةأنماة

ؤلأئائةاإلأزأ:ثةمحتا، ئاهزأ:ثئ الم من 
٠ثاكما 

•صحيح حشن خي؛ث هدا ؛ فاأِإمحمحأ 
مشعرغن وكيغ، خدينا قال؛ هناد، صبما [ ٧٨٢]

الماص،أيي غن قابت، ش نن خيب عن وئفأن، 
الله.؛زشول فال •' فال غئرو نن الله غتد غن 

تومانصوم ثاو ذاوي، أجي صوم الصوم راأءص-ل 
•لاقى؛؛ إدا ممر دلا توما، كمطر 

•صحح حشن حديث دا هت 



ؤأئواكاسممحالآض،وامُ:
•قروغ بن الئايب 
يصومأن الصيام أنصل العلم؛ أهل ثغفى نقال 

الصياح.هوأفد هدا ؤفال؛ ؤفطزتوئا، يوما 
انمقوواممملوم امموم كزاهئت في ظء U فاث ' ٥٧

الخريرنثئ حدقتا ال: فقشة، صبما [ ٧٨٣]
صي،محضسض!،،محبي،ض

عنالله. زئول ئهئ قال؛ الحدري نعتد أبي 
الفطر•ؤنوع الأءصحئ، م•( صياِم محاسمن؛ 

هريزه'ود وعايشه، وعظ، عفر' عن محللئايت؛ 
•وأش غابر، بن وعمته 



1ئءامح؛1اهة؛

حشنتجدحديث أبي ديئ خت 
العلع.أهل عقن عك والختل صحح، 

بنءمادْ ئوابن بممحى عمزوبى ز: 
عنق:زوئ وهويفه، المدمحي، الغانني الخشن أيي 

وماللئ،ئنأنى.وئغته الؤوي شقيان 
الشوارب،أيي ئن الملك عند مخقدئن مزخا [ ٧٨٤ل

غنمعمر، حدفثا قال؛ رزيع، ئن يزيد حديئا قال؛ 
عوفبن الرحمن محل قولي محي أبي عن الرئري، 

بدأحر، يوع في الخطاب عمزئن فهدت قال؛ 
بمةقواسكنمقال:سزضلاش

الفطرالقوقنن،أقانوم هدين صوم غن .ينهئ 















ذصفي الزحهة في ظء U باث -  ١٠

حدثثاقال: البصري، هلال ئئ صبمابنز [ ٧٨٨]
غنحدثثاأيوب، قال؛ تعد، ين غنيالوارث 

اللهزئول احتجم قال؛ غثاس اس غن عكرمة، 
هؤئوقممّصائيا.

•صجخ حشن حديث هدا ت حذوفإ 

وروئعثدالوارث، روايب ئحؤ وهيت روئ هكدا 
عكرمةعن أيون، عن إبراهيم، بن إنما?ل 

ئرنلأ،ؤلميدمحمحاتنئاس■

وباشرأوبالعمرة بالحج أهل الذي ت والحرام المحرم آ ١ ر 
•سئما أسبا 





خشنتحديث - غئاس ابن 
صحح.

القئأصحأب من الأل»ا أهل بمص ذهب وقد 
يالحجا٢تروا ولم المحدث، هدا إلئ عترهم وه 

ئنومالك القروي، ئمثان قول وهؤ ثأشا، للصايح 
أس،واأئامح•

اكيامفي أ اJؤ٠طJر كراهية في ء-اء ما باث " ٦١

ىو:ح1ظبخسم؛،
بننعد غن المحارث، وحاليس الفقر 

فالفال؛ أنى غن قثاذة، غن غروبه، أبي 
أياتا.أو يومين الفطر عدم ت لوصأل ا؛ 



لإثال2أالوا؛ ق،  ١١ئواصلوالا ٠ اللي.؛ زئول 
كأحدثم،نشت ررإر محال؛ الله، ننول يا ثوامحل 

•وض'' رق إن 

_،Lpjئرئزة، وأبي ع4تي، همن ١ ُفيالئاب 
زبيربنتمحي، وأبي وجائر، نمر، وابن 

الحقاصبمثة.

•صجتخ حشن حديث أش حدط قاوإمح؟ه؛ 
الوصالكرهوا العلم أهل عند هدا على والعتل 

كانأية الرمحر بن الله عتد عن وروي الصياح، في 
بمطر•ولا الاكام يواصل 







ئءتيأحدثموفؤ>ئ؛إراإذا غنامح.قال:
•صائم؛< ففز؛1ر 

•صحخ حشن هريرة؛ أي 
بإذن VIامحزآء صؤ،؛ كزاهغة فى غاء U باث - ٦٤

الأ:طفالأايؤصتنص،ف
غنالاغؤج، ض الرئاد، أبي غى محته' بن شمحان 

المرأْنصوم لا  ١١مال:القي. غن هريرة، أيي 
إلاف زممحا فهر محر مس توما فاهئُآٌ زروجها 
طأإأياا.

,الحاصر ت الشاهد ( ١ ) 













أمربيائه' وئول يا مك قال؛ أيه عن مجرة، 
نتنؤحللُأُ ، اوؤصوءُآ؛ ارأنسغ ت قال ، الوصوء عن 

.للأتجشافىيأن-منسم<(
•صجتح حشن حديث هدا ت قالإمحأه 

أنورأوا بلطاي، الثغوط'ه العل؛ ثرةأهزٍ وقد 
.قوي ما الحديث قدا وش ، بمطزة ذلك 

بإذنهمإلإ بقوم ق بقوم نول فمد ظء ئ بان - ٦٩
قال؛البتنري، العقدي معاذ بشرنن صإمحا ٨؛؛ ٠ ٢ ل 

،عزوْ نن هشام عن الكوفي، واقي بن أيون حدئئا 
غله.المطلوب القدر على الزيادة أي ؛ الوضوء إس؛غ ( ١ ) 

الشم.خلال الماء إدخال 
الأنف.ق الدواء من يجعل ما عوط؛ ال)٣( 





فىياء  V•UuL-؛

حدقتات قال ، ع—تلان ئن محمود صبما [ ٨٠٣]
عن، الرهري ض ، معمر أغجزثا ت قال ، الرراق عبد 

غن، وغروه هرنزة أبي غن النتب، بن نجي 
محهثمانتساششرلألأوسم

الله.قشه خش زعقان من 

;أو:زقس:ضبيضهم،شهم،
وأبيشبي،وأش،واتنمحر•

حديثوعائشة غريرة أبى حديث : قالثإؤءبجة 
سمح•ختن 

عنألومعاؤية، حيفنا مال؛ هناد، صبما [ ٨٠]٤ 
كانقالت: عائشة عن غمزة، غن نعيد، بن يخص 







مم^حأقققدء
أئيس،بمن اللب نعيد،، y.bوأس'عابمأ' 

بمنوعيادة وبلال، عباس، وابن بكرة، نأبى 
الصامت.

٠صحيح حشن حديث غائشة حديث : ظئفيءب؛ئ 
•بمثكث ثغي؛ يجاور، وقذلفا؛ 

ال:ؤأمالئوا:ا0ضايه،ىف
■دئر'ُ ؤل ض الأ/اجر المئر في ®الثمنوها 

ؤ"حمس' وبمرين قلاث زليله زيئرين، إحذظ 
وعشرين،وتنج وبمفرين، ونج ويئرين، 

■ؤآ■بمرليلةبنرضان 





،زؤ غن ، عاصم غن عقاش، بمن بجر أنو حدقا 
م:يسأدااشر

اأحتزئتلئ، مال؛ ويئرين؟ نج لينة ا أيه
الئمشئطلغ صسحها لتله أئها س الله زئول 

غلمملمد والله وحففلثا، فغدذثا سغلغ، لها لتش 
مجلتله ا وأئهوقفان، في منغودأنها اين 

.فيكلوابممرئم أن م؛ ولكن وعشرين، 
صحح.ختن حديث محيا : ءائيةيى 

بنتزيد حدقنا ت قال ، مشغده حمتدبن صبما ٨[ ٠ ]٨ 
قال:الرحمن، عند ئن عقتنه حديثا ت قال ونيج، 
ذقرة،أيي عند القدر ليله يكزن قال؛ أبي، حدقي 



ائوزشوو من ثمغثئ 4؛تي؛ بمكبهأ أنا ما • قفال 
فول'•ضمغثق شإر الأواجر، الخئر في .إلا 

بضيبمس،أؤسممح،أوض
وثانمال: ،  ١٠لف آخر أؤ ملأث، أؤ نمص، 

كصلأتومنزمصان العشرين فى أبوذكزةبمر 
•اجتهد العشر ذحل ؛إذا الثثة، تاير في 

•صحيح حشن حديث دا ه: 
_uU-UT

وكيغ،حديئا فال؛ عتلان، يبمامخئوذتن ٨[ ٠ ]٩ 
ئنمحتتزة عن إشحاى، أيي عن شقيان، حدقثا ت قال 

غيأئنة يوقظ كان الئئ. أن ، ٥٣عن يريم، 
رمقان.من الآوا•يءر العشر 



•صجخ حنن حديث هدا فالنإمحبجئ؛ 
نياد،ئن الواحد غبي حدقثا ت قال ، قسته كيبما [ ٠٨١ ت 

غنإبراهيم، عن الله، محب بن لحض اض 
الله.ننول ثان قالت: غائشة غن الأنود، 

عترها.في نجتهد لا نا الأواجر الغئر في تجتهد 
•صحح حنن عريث حديث دا هت 
فواث1؛القوم في غا؛ U د،ت -  ٢٣

ئنتحص حدقنا ت هال تثار، س محمد صبما [ ٨١]١ 
غنإسحاق، أبي غن شقيان، حدقثا ت قال شعيد، 
الئيض مشغول، غابرين غن غريب، محربن 

ياكارذةم؛نيصال





^^:ققعأتء
■عريب صجح حشن حديث هدا ت ذااِلمحمحء0 

•الأكؤع ش ملمة موأئ محب أبي ابن هؤ لثنيي 
٧٥ -uU  ٠فهزا' خنخ و،أأ أم ضس

يغمر،نث الله عيد حدقنا قال: ي، صبما ٨[  ١٣]
عنالئئقدر، بن ئحئد عن أسلم، بن رئي عن 

فىمالك بن أنش أست • قال أئة يب، بن فمحمد 
زاحاقئ'"؟'لة زحلتُأ' وقذ نقنا، وهوتريد رمقان 
تلة مملت يأكل، بطعام فدغا الشهر يثاث ولش 

ئ؛ئ؟قال:تة،لمزبم
المسافر.وهوت سافر، ت جمع • المر )١( 
للسفر.التجهيز الترحيل: )٢( 

القوى.انمر )٣(الراحلة: 



































ء^1[قجققثتء^
قالقال؛ الله عيد عن فشق، عن عاصم، عن 

وانهمرة؛الخغ نتن ررئايغوا اله زشول 
نشيانمززا،نحا القفزوالدئوب شان فابجثا 
وليسواتجئي، والدهب ائخديد ا أ حيث 

إلأالخة«.

هرئزة،وأش دبمغة' J^؛/_ عمر، عن ُفياائائ؛ 
وجابر.شلمة، وأم لخهجئ، ئن الله وعثد 

حشنحدث قنثود ابن دث ح: 
قشغود.بن الك عد حديث من رث، صحيح 

•النار فا للفخ ستخدم نحوه أو جلد من جهاز •' الكتر ، ١١
٠أذيب إذا الشيء وسح من النار تلقيه ما • الخث ( ٢١

،ماثم يخالطه لا الذي ت المبرور الحج ، ٣ر 









انحج؟فوض كم جاء  UuUه- 
منصووحدقتا I شال الافج، أبوسعيد صبما [ ٨٢٨]

ائوزئان-مح،محمحتنمص،ض
محشثمى،ضمحشلبيطاِفقال:

آنتظاغمن أليت -خ ألقاص ؤ وش ُؤ نزلث لما 
الله،زئول تا ممالوا؛ ، [ ٩ ٧ عمران؛ ]آل نبيلاه إليه 
أفييازئول١^٥، ممالوا: نمكث، عاج؟ ثو أقي 

أئتآءغن ءانئوألا آلذين ^١ نتأ ؤ الله؛ هأئزل 
.[ ١ • ١ : ؛ xUl]سؤًفلم4 لظإ سد إن 

محالئابمضاتنئاس،مممحة•
■واللزوم الشوت لوجوب؛ ا١ 









يقه،جلل ئؤ التضري أبوحتيب جلال بن وحبان 
القطان.نعيد بن نحى ويفه 

^^٠؟٥١۴٤ظء ما م"-ذاث 

الومحنئد ئث ذاوذ حدقنا قال: محه، صبما [ ٨٣]١ 
ضعكرمة، غن ليثاد، عمروبمن غن الخئار، 

عثر;أنبغ اعئقز ه الله نمول أن غثاس، ابن 
عنزةقابل من القانتة وعت—زه الحديئتة، عنزة 

منالثالثة وعتزة القغدة، ذي القعاصُآ*بي 
•حجته مغ الي والرابغه ، الجعران؛ 

بممحم'دمح'صلمد'محمح•
العوض.القصاص؛ )١( 









١٠ - U uLj  اكجافواد فى غا؛

،أئس بن مالك عن ، قزاءه مصمب أبو كببما [ ٨٣٦]
،ضة' عن أمحي، عن القائم، ئن الرحئن عند غن 
الحج.الله.أقزذ زشول أن 

ويادابإغنيام،ؤاتنض
صحح.حشن حديث عائشة حديث : نإئيى 

٠العلم أئل تعض عند هدا على والعمل، 
■الًتحج المحي.أنول أن عمر، ابن غن ررءك ؛؛ ٨٣٧^

وغثة-أن.وغمر، ثآقر، أيو ؤأءرد 
خدثثأء4دالثيئئإناجحلأنابدلكمحه،فال; 

غنئاى، غن عمر، بن اللي محب غن الصايع، 
•يهدا غمز ابن 















انمثدكك،ككلأمككص،|ن اتيً 
وكانقال؛ ، لك® فريك لا ، نك والنعمة 

طاشئضفول:ضأنيهزدولشه،
الله.:زئول ئلتة أثر في عند؛ محن تزيد وكان 

ا'،ؤاّفىبمنك،ككبمك'
والؤءياأر''إثتكواص

صحيح.حديث هدا 

وجابر،مشغول، اثن عن :  l^LJ؛Li5: فااِآمحبممح 
•ئريزْ وأيي ' عقاس ناش وعائشة، 

شمحربجثمح٣ثضخ•

■مساعدة يعد مساعدة طاعتك ساعدت ت ّعديك ( ١ ر 
);>(\ربوميكو\رلج\ء:ء\لو\ص













أصرايهما ثرفم أذ أصحابي آمر أذ يأٌريي 
أوالية«.الإئلأو 

حشنخديث أبجه غن حلاد حديث فأاِإمحغمح؛ 
صجح•

افثب،طدض^هإهأا
ال|تي.،غن خالد، ثن ثني غن الشايب، 
،الشائس، بمن حلاي غن فو والصحيح ولايصح، 

شونيبن حلال بن الشاب بن حلاد وفو؛ أمحه، غن 
،١^٤.

'ميرْ وأبي خالد، بن ريي عن : ُفياإثاب 
عباس•وابن 







اصيسول ض امحج ابءاب 

ءسوكيغ، حدثئا فال؛ كزيب، حزمحاأبو [ ٠٨٠ ] 
عك،مخثدض عن ننال، أِبي يزيدس عن ئمحان، 

المشرقلآه-ل زيت س اي أن ءثاس، اتن عن 
■امح"ا 

•حثن حديث هدا ■ ثالإذؤبُفي 
نبضنفغرم لإ سا طء U و1ث - ١٨

 [ ١AO ] ،ناي،غث الكث، حدثثا فال: صبماقشة
صال;زيل ام قال: فة أنعشن، بن اض 

فيالمحاب بمن طيش أن ثأئزنا ماذا الله، ننول ثا 
اكفصا>لأئكواالخزِم؟َفةالزئولالله.: 

المدينة.أودية أشهر من ت العقيق )١( 







م٠ ؟ '؟  الخمتن®.فلنلض النئاثن نجد لم وإدا 

[٨٠٣ ]UV  ،عننني، نم؛، خئاد حدثئا قال: محئ
..حوة.ءنرو.

وجابر•عمر' ابن ض • 

■صجخ حنن خب-ط هدا ت قالظمح؟مح 
شطائدض،مالخلح،قارا:إذا

يجدلم ؤإدا الشزاؤيل، الإرازبي، الئخرم تجد ثم 
•أحمد وهوقول ، الحئين، لبسر، الئمثين 

البيعن عمر' ابن حدث علئ بمنهم ومال 
،الخبي، مليلض النحل—ص نجد لم ارإذا 
























