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ء؛غامحامحتئ

فنقيتت حائد محال ئيثة. عس القيج، أيي 
٠البي يلكزض بؤ، فحدش نمألتة نحج أبا 

•ق'أ لله ُروذكر ٠ وزاد ، هشيم حديث يمثل . . . 
حدقنات محال ثية، أيي أبوتهربي وك،بما [ ١١٦١]

بس.إبراهيم حدقنات فال ايق، محنبى نخثد 
مالك،بن كف ام؛ ض الربنر' أبي ص طهقال، 

بعثةالله. زشول أف حدئة، أئة ييه، أص 
ررإئةت محثاذى القشرض أيام الخدقان بى ؤأؤس 

أمأيام ١؛ مش؛ زأثام نومي، إلا الجنه فيحل لا 
■وشربؤ؛؛ 

]اأاا/ا[ضئوينس،ئال:ظئ
حدفئاشال؛ ، عمرو بس الملك أثوغامرعبي 

•التشريق أيام • )١(أيامصتث 



تقال عئزأئة الإسناد يهدا . . طهماف. بى إبراهيم 
.فئاذنا

حدقا: ال قالئامد، زو غئُصمحأ [ ١١٦٢]
عسجبتر' بن ١^٢٨ عبي ص ، ه' بن ئميال 

جايربىشألث جعفر، عبادبن محمدبن 
أثهنت ياكت وهويطوف -فؤؤخأ الله غئد 

تاق هفالجمعة؟ يوح صياح ض . الله زثوو 
.ائتئت هدا وزب ، ثعم 

—يئناح ؛ قال ، نافع بس محمد وصبما [ ١ / ١ ١ ٦ ٢ ] 
:ئال خريج، ابمق أمحرئا : نال الزواق، غط 

أحبرهأئة ثية، بن الحبيب غبي أحبريي 
.نمرذا؛؛ يوع صزع كراجية ررباب ٠ آ خ ري 









|ئاقٍل

أنثطيغ uiزمصانث، بس الصوم عالي نكول كا0 
اللهزقوو يس الشعل ثغتاف، في أف 
•اللي. يزنوو أؤ ، . 

لأا،إسايىينإئزايز،ئاو:
خدفني: فال عترالزغزايئر، بئربس أحتزئا 

ئىيحنن حدسا ئال؛ ، يلأو ئى نلبماذ 
ودلكت فال عتزأئق الإسناد، يهدا . .سعيد.
•ه الله ننول لمكان 

حدقنافال؛ واف—ع، بى نخمد وحزم [ ٢ / ١ ١ ٦ ه ] 
تفال جريج، انس أحتزئا : فال الرواق، غني 

:فال الإتثاد. يهدا تعيد بس يض حدقني 
يخني' س البي مى لخكايها ذلك أف فظننت 
يمولا•







:قالت تضنه؟(( أكنت ذئن لولكن؛،1^1 »أزأئت 
.ياننحاء(( أحق الله فدين ١١ت قال ثغم، 

•قال الوشهي، عمر بن أحمد ومش 
سلبماف،غن ، ناييه غن غلي، بن حشئن حدقئا 

ضجير' بن سعيي ص امحا، نئيأ غذ 
ه،الئن إز زجل جاءَ : فال -غؤقغقأ غثاس ابن 

صوموغلئها ماثت امي إف اللمه، ننول يا ٠ فقال 
أمكغلن كان لو  ١١ت فمال غثها؟ أهأهفيه شهر، 
قال؛ئعم، قال؛ غئها؟(( فامنة ث، أكئذئن 

فقالت ثليما0 قال . يمصئ(( أف أحي الله ررفدين 
وقخى~ جميغا محيل"" بث نسلمه الحم 
تفمالا ، الخدسا يهدا مشلم حدث حى جلوش 
٠عثاس ابن عن يد'كرهدا مجاهدا سمغتا 







mm

:قال غنها؟ أقام؛ شهر، صؤ؛ غيها كاف 
أقأححقط، ثخح لم إئها • قالتا ، غنها" 'اصوئي 

>رحجيءنها«.: قال غنها؟ 
قال؛ثئتة، أيي أبوبكربي وصبما، 

،غطا؛ بن الله غئد ص نمر، بى الله غئد حدئئا 
غنتقال؛ -ؤؤمحه أييه غى بزييه، بن الله غبي غى 

خويث،يمئل . .النئ..بمد جالتا 
■فهرين صؤ؛ • ئال عئرأئة نمهر، امح( 

^>نائد.يننم،ئال:أمحزذا
غىالنورئ، ا أحتزئقال؛ الرراق، غنئ. 

ؤؤيثفهأبثه ص ، ئزيدة' ابن ض ، •غطا؛ بن الله عئد 
يمثله،فيكر . .المحي.. انرأْإليى جاءت •' قال 

قهر-صوم ت وفال 





mm

عيئثة،بى شمتاف حدقثا ت قالوا حزبا، ورهيرين 
ههريرة أبي ص الاغنج، ض الزناد، بي أص 
البينمه يبلغ ٠ عنرو وقال وواقة، أثوبي؛ قال 
يمحي)رإدا : ءال س البي وفيرغن وشال .، 

•صايمءا إئي : فليقل وهوصائم طغا، أحدكمإلئ 
خدقئات شال خزبؤ، وهبرنس وحش [ ١١٧٠]

الامج،غن الزناد، أيي غن غتئئة، بن ث0 
أصيح#إدا مال؛ ~ رواية ~ ■يؤثفه هزيرْ بي أض 

فإنولايجهل، يوماصائنافلايرمت أحدكم 
إئيصائم، إئي ت قليمل ة أومحاثلساقمة امرؤ 

■صائلم<ا 

•الكلام ق الفحش : الرفث ( ' 







ءنجامحاءيائ1

أطنبالصائع ي ^^٥!، ، يندم فخمي فمس والذي 
وواوهثاٌالمئك، ييج مى القتامة يوم الله عند 

لقيؤإذا ، وفطر0 فرع أفطن إذا ت يمنحهما فرحتان 

:هال شيه، أيى أثوبمرثمي "آ[وىبما ; ١١٧١]
وحديثاالأعمش. ض ووكيغ، أؤولواٌوث حدقثا 

ضجرير، خدثثا قال؛ ومحبر،حزب، 
ثةو\ل1ئ0ل — ١؛؛؟<؛^ أتوسعيد وخدقنا . الأضثب 

غنالاغش، حدقنا : قال وتمخ، حيفنا : ال ق- 
قالقال؛ ■ؤقتفه هزت—زة أمي غى صالج، أب—ي 

يماغث؛آدم ابن غمل راكل • ه الله ننول 
اللهفال صنف، سعمافة إلن أقتالها غئز الخثه 

























حيفنات قال ا الزهزانئ أثوالتيج صبما [ ١  ١٧٩]
محشنى،صصينمح'ض

الئؤ.زنوو صام ا م: ثال خؤخمأ عباس ابن 
صامإدا يصوم وثاق ، زقفتال عئر محط ثاملأ شهرا 
ويفطزإدايمطر، لا والله لا ت القائل يقول حش 

.يصوم لا والله لا ■ القائل يمول أهطزحش 
وأبوئربثاو سس 

بهذابئر، أبي عى ثغتة، غث عندلر، غث نافع، 
الخويثة.ثدم قد قثثاما شهنا : وقال الإتثاد، 

ئال؛قئتة، أمي أثويئرنى ^[وىرثز1 / ١  ١٧٩]
تمحال نمر، ابن وحدقنا ■ نمر بى الله عبد حدقنا 

حكمبى 1و، غثة_حدقئا ت قال ، أيي حدقنا 





خدظ: قال نهز، خدننا : قال - نق والئئظ -
أل■ؤؤقئخه، أنس عس ، فايث حدقثا ت قال ، حماد 
قدصام قد ؛ يقال حش يصوم 'كائن، الله زيثول 

هار.محلزق ئد ت بمال 

سمنلت ال فاهر، أبوانمئوكش [ ١١٨١]
ضبوئش، غث يحدث وف بث اللي غئد 
:قال حشن، بث خزقئه وحدتيى • قهابؤ ابن 

غنيوئز، أحتزيى نال؛ ' وف ابث أحبرئا 
النتبث شمحد أحتريك، قال؛ شهاب، ابن 

بسالله عبد أد ، الرحمن غبي بس وأبويشه 
نزمد_ضو، والأمر الصنا، سزد كراهية ررباب ٠ رخ^ ، له 

ؤإءطاريؤ،«.



mm٢٣٧]

أئةالله. احبرزسرل ■ قال العاصي ض
زلآصوسالئهازتابمشت،لآمساللئو : يمول 
ذلك؟؛؛قفول الذي '؛آنت ت الله. ننول فمال 

الئهننول فقال الله، ننول يا قلتة فد لة؛ قفلت 
ونموأفطز فصم ذلك، ثئتطخ لا ار،ائك ؛ . 

يعئرالختنه فان أياع فلأفة الئهر مى صم ومم، 
فائي: محلت ; فال ، الوغر« صيام ْئل وذلك أنفالها 
وأمحطزيوما ررصم محال؛ ذلك، مى أمحصل أطيق 

ذلكمن أقفنل أطيق ئك؛ قال؛ ، يومين" 
وذلكوأفطريونا، يوما ررصم ت محال الله، ننول يا 

:محك : محال ، الصنامء ونواغدل ي ذاوذ صنام 
^محأمحلمحذ;لك،محالزتووافه:





mm

فوم\0 الدئروأيزأ أصوم نحث : قال  ١٠
مم،قال:ظىمثِي.ئئاألنلإبي

الدهرنضرم أحنزأئك ررألم ت لي فمال ، قأئئتة 
الله،شئ يا بلن : فمك لنالة؟،ء م وتقرأ 

أفيخشك ررفان ت قال الحئز، إلا ، LUjuاود ولم 
الله،شئ يا يلت ، أيا،؛؛ فلأفة شهر مىكل فصوم 

لروحكراقاف ت محال ذلك، مى أمحشل أطيق إئي 
غليكولجتدك حما، غلنك زلزووك حما، غالنل؛ا 
كانفإئة ه الله شي ذازذ صنم ررفصم ت قال ، حمارا
صوموما الله، شى يا قك؛ ت قال ، الئا١ماء أغيد 

تقال ، يوماآ، ويمطر يوما بموم رركان ت قال ذاوي؟ 
:ئك : ال ق، هأالقزآننىكلم« 











س:لأميمحذيياماهمُأ،؟فقاو
صاممن صام لا ،  JljViصام من صام ررلأ : ه الئي 

.الاندرا
مخئذحدقثا ، حانث؛ بى مخئد وصيم [  ٦/١ ١٨١]

الإنئاد،بهذا جريج، ائس حدقا بي، ابن 
الشاءزأحتزْ.الماس إفأنا وقال؛ 
مثى فروح' بن الشايب أبوالغئاس؛ ؛ ي, 
ل.غد يمه، مجه، 

أبي،خدقا قغاذ، بن اش ا/'ا[,ِء،بماعتئد  ١٨١]
الماس،أنا سيغ حسب، غى شمه، حدقثا 

ئاولينموولإخ؛آئال؛ 
نشرمإئك غمرو، نى الئه غني يا ر؛ ؛ الله. ننول 

)أ(الأبد:مالدهم.



















الؤىئ،صبيقاذةظشي.ممو:
قوله.،بس الله زشول قعضب ئضوم؟ محقت 
نبا،يالئه زصثا قال عموهتهمحنتة رأى قلما 

مسلله يا ثغود شثا، ويمحمد دينا، سلا، لإ ويا 
همئ—رجؤييتهقجغل زشوله، وعفتس؛ الله عصب 

غمز:ال قفعصية، ثكى حش امحلأم هدا يزدد 
:قال الدئرثئة؟ يضوم يئن الله،محث نتوق يا 

يمطرا،ولم يمم لم قال؛ ولاأظن-أؤ ءرلأصام 
تقال ا؟ ويمطريوميومين تصوم من ثيفث قال؛ 

يومايصوم مس كيفث قال؛ أحت؟« ذلك ررويطيى 
;قال ، ذازذ١١£^(( صؤ؛ ررذاك : قال وضلزيزتا؟ 

راويينثال؛ ويمطريونتن؟ نونا تصوم س محقت 



































































سنقاد بن الواحد عند ص ~ كلأهما ~ الجحدرئ 
بنالحسثن غن ، الواحد غبي حدقثا هثييه وقال 
سمهتت يهول إبراهيم ضسمنئإ ت قال ، الله عتبي 

Iؤممغي غايثة قالت ت يمول يريد بن الآشؤذ 
انمشرالأواخرفى يجتهد ه الله زشول ثاف 
ئروقي يجتهد قالا 

وأبوثربثئتة أبى ئى أبوتي صبما [ ١١٩٩]
تالأحزان نقال أحتزئا، إشحاى قال ؤإضحائ، 

،إبراهيم غن الأعمش، غن ، أبوماناؤ٠ية حدقئا 
رأيتما : قالت هنجل غائئة غن الأشود، غن 

,العفرئط فى الله.صائما زشول 

.الحأجياارربابقركصي،غشيذي ت ل)خ( 



[وشأيرنيينئانياك_دئ،فوت
ضنمتال، حدقنا : قال الرحغن، عند حدقنا 

عايثهغن الانرد، غن إبرامم، ص الأعمش، 
الغئز.يصم لم ه القئ -ة؛محهل،َأل 

-نوءإ؛ أو 



ءأغاسلث

الفثاسككناث ٨- 

ضقرأت قال؛ يخيث، بق يخمح، وصبما [ ١٢٠]•
زجلاأف ءمر-هأق؛قإ، ابن غن ئافع، غى مالك، 

مىالمخرم تلنش ا م؛ الله. زسول سأل 
القمصقنتشوا »لأ ه؛ الله زشول ممال الئثاب،؟ 

اكُاموانماداص)\(ادا,اك;

.من المحرم مايجتنب ررباب ت رخ^ ق ه 
.أوبالعمرة بالخج أهل الذي •' والحرام الحرم ، ٢ ر 

اسلبوهوت ، محراول حمع ت راويلأت والالراويل )٣( 
.العورة ير 

.بيا ملتزقة منها رأسها ثياب كل ت البرانس ( ٤ ) 



^ممُى،|لأأخدلآجناصصس
،الخنت—مُأُ من أسفل ١ دلبملغيغ حمين، 

الرغفزانمئة ينقا القناب؛ ظشوامن ولا 
دلأالوزشُ

ت-'آا/ا[جبجئثجمصوالثاقو
فالعتبمة، ابن غن ِ محم ~ خربا وذجلاغأ 

غذالرئرئ، غن غيبمه، بث شميال أحبزثا يحمح، 
هالبي بل ■ قال خقئه أبيه غذ سالم، 

المخرملالاطنش ت ال هالمحرم؟ يلثش ا ق
جلدية.أحذية ت الخفاف ( ١ ) 
والقدم.الساق مفصل عند بارزان عفل-إن ت الكمان ( ٢ ) 

)'؟(الزءفران:شاتصض.
به.أصفريصغ نبت ت الورس )٤( 



الشزاويل،ولا اليزئض، ولا العمامة، ولا القميص، 
أنإلا الحمم؛ ولا زغفراذ، ولا ورش مشه فوتا ولا 

مسأنفل يآقونا حئئ ظنن يجد لا 
الكعبين؛أ

قرأتت ئال ، بمنمئ بن يحتئ وكيبما [ ٢ / ١ ٢ ٠ ٠ ت 
نمزابن ض ، ديئاو مح؛ الأه غني غذ محابك، غش 

يلبمشأف ه الله زنوو ثهن قال؛ أئة خوثخ؛أ، 
٠وقال ونس، أؤ يزعق—زان مصئوعا ثؤتا المحرم 

ولتمطغهماالحمنن، فلتلني ئغنين يجذ مذلم ر؛ 

والمحنالإراد، يجد لم لقس اكراإ-؛ز؛ *باب ت رخ؛ ل ه 
بمرالمبماص؛نال

























بخفالإاةيمحثهء 

مسئجد وأخل الج1حهة، مى الشاع وأخل الخلنفة، 
هالله رسول أف وتلمي ت الله عند قال ، قرن؛؛ 
•يلملم" مذ اليمن أخل ررذيهل • قال 

أحتزئا: ثاو يحنن، بى حزمئه وصى [ ١ / ١ '٢ ٠ ] 
ضبوئش، أحتزبى ق—ال؛ وف، ابن 

اينشهابي،ءنظلاينمضينسم
اللهرسول سمات I قال أييه عن ، ■ؤجبهغه الحطاب 

ومهلالئلنمة، دو المديته أخل أرفهل ت قول يه 
أخلومهل الجحمه، ; وجي ، مهيغه الشاع أخل 

ونغمواI عمزخؤؤخقأ بن الله غني قال ، ثجدفرن؛؛ 
تقال — منة ذلك أسمغ ولم ~ ^ الله رسول أف 

٠يلنلم؛؛ المن أغل رروميل 
رايغ.شرق والمدينة، مكة بثن موصع ; ميعة ( ١) 















محاقل.لإاقمح

العلمترئ،الغظم غني [وى؛؛ئئ1سثم؛إ  ١٢ ٠٨]
تقال التمامئ، مخئد القصرئ حدقا ت فال 

حدقات محال ، عماو ابى ، بمني هجرقة، حدقا 
محاذ■' قال خؤيخقأ غثاس ابن غن أبورميل، 

؛هال ، لك شريك لا لئيك ؛ يمولوئ القشرؤوث 
محيموثوذ؛، قد(( محي ررويلكم ؛ الله. ونول محيمول 

هدايمولوذ ملك، وما ئملمكة هولك ثريكا إلا 
'لبيتا با يهئومحوئ وهم 

اتادصطضينض،قال:مأتض
بنس-ابي غى ءف؛-ه، بن قوض عس مائك، 

.اريابيته؛؛؛ )خ( ل 0 
.الحلنفة؛؛ذي الإحراعيىبمدمئجو ارباب ؛ )خ( ق 0 



بثداوكمت يمول خمؤقثته أباة محسمغ أية ، الله عبد 
،فيها الله زشول علسئ ثج-ذبول التي هذه 

السئجد،بمد مس ^إلأ الله ننول أفل قا 
اممفي.يش:ذا

حسدقئاقال؛ سعيد، بى قسه وصبماء آ ١ / ١ ٢ ٠ ]٩ 
ابنإض،ضمحينم،شي:

قيلعمزؤثئآإدا ابن ت'كايث قال لنالع ص عمته، 
اكداةابيما؛مناكدي،وال:

أفلما الله.، ننول علئ فيها ئكذثوف 
بهقام حنث الشجرة، بمد مى ^إلأ الله رسول 
'؛^٥ 

والمدينة.مكة ؛ j؛rjأرص ؛ الجيداء ( ١ ّ 











فة؛أثإ;لئافك

حدفئاقال؛ غئاد، بى ئخئد وصبما [ ١٢١٢]
غابثةض ، عزوة' ض الزمرئ، ض نفتال، 

حبي.]حزمه الله زشول طئئغ ؛ قالت 
■بالبيت يطوفن أذ قئل وضاي ، أحرم 

،قغش_، بن نئلمة بى الله غط وصبما 
بنالقائم ض خنيد، بن أملخ حدئئا : قال 

خؤفلروجالثبي.قالت؛صغاتثه مخئد، 
أحرم،جبي لمحرمه بيدي الله. ونول طقتت 
•بانبيي يطوف أف قبو حل حى ولحله 

قرأتقال؛ يختن، بن يخيث وصبما [ ٢ / ١ ٢ ١ ٢ ] 
من، الفابم بن الرخنن غئد غن مالك، غش 
أطيبمحت ئاك؛ أنها •ؤؤيغي، غائثة غن أسه، 

.الإحزاع؛أالعلسابلئحرع؟ئد أرباب •' )خ( ل 0 



















بخغالإ1خثتلأأ

أئها، عائقة غن يحدث أبى سؤنثا ت محال 
فاوغ:محغكزضلشه،تمبمث

.طينا ينصح محرما يصثح قم ، نتايه عش 
،وتمع حدقثا ت محال ، أبوقرسا وصبما [ ٢٠آ/  ٢١٢]

محئدضبن -رابم( ماإب، مشغروضاو غن 
عمزؤخآاتى ينمغث ت محال ، أبيه غى المنتشر، 

مىإلئ أحب يقطران مطليا أصنخ تَلآ0 يقول 
قدحكI محال ، طيئا أئصح محرما اصخ أذ 

تدمالت ، يقويه محآحتزبا خئغة، عائشة غش 
قم، نتايه محي يهئافت ، الله زشول حثئئخ 
.محرما أصيح 

والخد.الثوب ق الأثريبض التضخ؛ ( ١ ) 



MW&k

علنقزأت : ئ1و تختن، ئى يختن وصبما [ ١٢١٣]
بنالله غيد غى بجابؤ، ابن غن نالك، 

جئامهبن الصف عن غثاس، ابن غن الله، غني 
وحشئا،حمارا اللهَه لزنوو أهدئ أئة الئتثي، 
دودا0"ً-دزدثغكهالآبوا؛ُا،-أؤ: وئود
الله.ننول رأى آذ فلما ت قال الله. ننول 

اأئإلا غليك، ثرية لم ررإئا ثال؛ وجهي، في ما 

زئجبن وئخئد يلحتث بن [وصبمايلحتن ١ ; ١٢ ١٣]
.صثسعد بن الئئث تئن ~ جميعا ~ ستعيد بى ؤدسه 

ء)خ( ق0 
الحجاز.أودية من واد ؛ ألأبواء ( ١ ) 
وم\كة.المدينة بى موصع ت ودان ( ٢ ) 



\)ث-'\ف،غئد أمحزئا : ئال خئتد، بن عئد زخدقئا 
الحلواني،حس وحدقثا معمر. أحتزثا ت قال 

عسأبى، خدفنا قال؛ نغموث، حدقثا قال؛ 
الإنثاد:يهدا . .الز>تي. ض - هم - صالج 

وفى، ، iiJ؛قال؛-ثما . . وحش.حقان ثة أهذنت 
جئاقةئى الصعب أ0 وصايج، الليث حدث 
أمحزة.

وأبوبجربسيبث تماآا/أءدء،بمابممحين 
نىرنمثان حدفثا ت قالوا الناقد، وغمرو ثنته أبى 

:وقال الإشثاد، بهيا . .الزئرئ.عن عتظ، 
•جماووحش لحم أهديت

طناأبوبجينشسوأئونيس،
عنالأنمئس، عن ، \يس-' خدقثا : قالا 







حدقات ال ئضعيد، ئى [ويبماهسة  ١٢١٥]
وحدقا. محشاد نن صابج عى ، س_ميال 

شنتاف،حدقا ت قال — ثة واللهفل — غثر أيي ابى 
ممعتت هال كبماف، بس صابح حدقا ت هال 
ضمغثات يقول ، اذه هتأبى موش محشو أبا 

حشالله.، زشول قغ حرجنا ; يقول هثاذه أبا 
عترالمحرع،ومنا المحرم همئا ، و[]ث{خؤ ثنا إذا 
قاداهئفلزث ثيئا، صحاJي LJتضنن إي 

وأحدق،محرسى هألئر-يئ، حماووحس، 
.الحلال،؛يصيدْ و1محرع الصنو ^٠٠٠٢ ررباب ■ )خ( ل 0 

الحجاز.أودية من واد •' القاحة )١( 
ظهرانماJة.عك ت^صع شج 

























^نلقك

ءم_زانة_واريرتي،بس الله •قتند ٤[وصبما ٢آ/  ١٧]
تغمر،خدقئا ؛ قال رزيع، بى يزيد حدقنا ؛ قال 
:قالت خؤمحلجإ عائشة عن عزوة، عى لزهرئ، اض 
نييمثلن راحمسفوابؤ ت الله. ننول قال 

وانخذيا،والعزاب، والغمزب، المازه، : الخز، 
■الاموزاا والكالئ، 

[١٢١v ،ْطينمحدbولأ]ْ/ :أحتزئاقال
•■ ■ الزهرئ ض نغمر، أحتزئا قال؛ الرواق، عند 
يقتلالله. أنزننول قال؛ الإسناد، يهدا 

■■ ذم• فم ' والخرع الخل في قوابى حش 
■رثئع بن يزيد حديث ييئل 

أحتزئا: قالا أتوالطاهروحرنئه، 
ض' يوض أَحترني فال؛ وف، انس 













فمحالهص

غن، الله غبي بن الله وعبيد ثاقج غى ، إسحاى 
؛تفوو السي. سجى ت قال عمزهخقأ ابن 

،>محشلآهاخنيصماكلعم
مدثريمثلي..(( . المفرع. 

بستج>،ومح!،بس

يبث؛بمس يمح، قال حجر، وابمس وكنه أيوج، 
و_و؛إمماهثل حدقنا ت الآح_رول وقال ، أحترثا 

سمغأئة ديناو، بن الله عئد غى جعفر، 
الثهزشول قال ت يمول عمزعبخأ ئى الئه عيد 
غليهجناخ فلا حرام، وهو فتلهي من ررحمش ه: 

،العئوو والكنب ، ازْ والفالغمزب، ت فهن 
•يحئ بن بيحيث واللفظ • والحدياء والثراب، 







نذئوث،، لاادiةآ، ت فمال فدئوث، .، ررادJةا، ت فقال 
وأظنة: \ءأغو0 قال مماوس: 

أوصياح مى يفديه ئأقريي ت قال نمم، فال؛ 
صثلإأؤمم،قاض

أبى،خدقا : هال شر، بن ا ]
تبمول مجاهدا سمئثا ت قال سفئ، حدقثا قال؛ 

حدشت فال لش، أبى بى الرحمن عثد حدش 
وقفته الله رسول أف يؤنقه، عجزه بى ثعب 
تال فقا قملا يتهاقثا وزأينة عليه، 

تقال ، زأظث،آ، ررفاحلق ت قال ئعم، ت هلئ، هوائكاآ 
أرمريصا منأ=ضإ 'كاث قمن ؤ ت لأية ا هزئ ثرلتا قفي 

هنمك أو صدئت صتامِأو تن ئفدته رأسه-ء تن أذى لوه 
ررصمت الله. رسول لي فقال [، ١٩٦؛]البقرْ 

التساقط.: التهافت )١( 



dM^k

ايشكأٌ ستؤ، بين بمرق فصدق، أؤ أيا، فلأفة 
.ياتتئز((

].مآآا/؛[و>محااينبيسم،ئاو:حثظ
وحميدوأيوب ئجيج أبي ابن ض شميال، 

'أبمث أبي ابن ض ؛ ئجايء ص اليم، وعيي 
قربو"ه الئي آل ه، عجرْ بن ثغب غذ 

وئومحرم— مئ يدحل أ0 محتل وهويالحديته 
علنيتهافت والقئو قذر، ئحت وهويوقد 

ئعم،I محال هاوه؟ءأ هوامك ؛ محقال وجهه، 
—ضئايذ مثه بص محرفا وأطعم زأسك ررفاحبى ت محال 

ائشاكر أثأح فلاثة صم أؤ — آصع قلاثه ؤالهزيى 
.شا0أآ ادبح ررأؤ ت ئجج أبي ابى ثال • ئسكه؛؛ 

٠^٦( ١٠)٨ ت يعادل مكال ت الفرق )١( 
٠كجم. )٦٣^٢( يرن وهومكيال صاع، جع ت الآصع )٢( 



أحبرنا•' ثال ، هنيء بن يخئ ُصبجا [ ٥ / ١ ٢ ٢ ٠ ]
خاونلأضس،صخانم،صش;بي'،ض

ءجرْبن كف ص لش، أبي م الرحمن عبم؛ 
الحديسةزمن مريه ه الله رسول أل ؤؤيثخه، 

لةممال ثال:تم، خوا؛زأّاذ،؟(( ر)آذاك : ممال 
فلأفةأوصم نمكا، شاة اذبح P رراخلق : اي. 

'ئنرغننسئهمتاكئر،اا تلافهآصجمن أؤا،أوأًنعم 
ذسئينشواينيمالأثال
اينشطقاسينض،ئال:طئ

صالآص-بجاييى، بن عئد ص ، ثفةُ 
ؤققه'كعبا إلئ قعدت ت قال ، معقل بن اللي 'كبي 
تالآيه هده عى محشألتة ، انقشجد في وهو 

قال[، ١٩٦]البقرة;أو صدقه صياوأو ثن 



يأسي،ثس أذى بي كاف في؛ قولت ؤقثفه؛ كب 
بماقزغلنسئ،إتىزضواشهواكل 

بلخالجهد أن أزى كتث ررما ؛ فقال ، وجهي 
فئزلثلا، : ممك شاة؟اا أنجد أزى، قا بنك 
هأوينك صيا،يِأوصدقه من قفدته ؤ الأيه؛ ^؛٥ 

مئة\وأط>و\؛ أيام ئلاقة صوم قال؛ [، ١٩٦]اوقرْ:
قال؛_تكين، بلكل طعانا صاع يمس هتاكى 
عامة.تمحم زهي حاصة، في محقنك 

تمال شنته، أبي أبوبكربى وصبما ٧[ / ١ ٢ ٢ ٠ ] 
بنركرثاء ص نمر، بى الله عند حدفثا 

بنئخئن العند حدتئا : محال زائدة، أمي 
معقل،بى الله عئد حدثني محال؛ الاصتهائ، 

الوسعوالأاقأ.)أ(الخهد:



ءنغامحأه؛لإ

قغحرج أئة مؤثفه، ءجرْ بى كعب حييني قال؛ 
ذلكفتلغ ولحئق، زأنة ففيل مخرتا، الثني. 

الخلأق'فخالقزنم'،قيظ التيهفأزشل|لمم، 
قاأعدرغنئه،: مال ررفلعندكئئاث؟« ئمماللة: 

مثاكى،ستة يطعم أؤ قلأفثأئاح يصوم أف فأمره 
:حاصة فيه ه اللة فأئزل صاغ، منكيئم ٣؛ 

منأدى ب—٥٤ أو مربصا منعقم ث  ١٤٠تن مؤ 
عامه.للئنلمى ثائث قم ، [ ١  ٩٦]البقرة; 

حزبوذ'ونى' ي' أبي بن بكر أبو صبما ء ١  ١٢٢ ت 
ومالأمحزئا، : فالإنخايى وأتخايىبذإتزامحم. 

غنغنرو، غن عيثه، بن نئتاذ خدقثا : الآ-محزان 
.الحجامة باب ا؛ ' آ رخ ل ه 



















7أوا-جًقلأهإ؛قك 

،<[o/>YY ] وكيع،حدقنا ت قال أبوكرس، وحيبما
بنسعيي ض ويثار، بن عمرو ص اف، ضص 

أوثضئةزجلا أل خؤثخقآ، غئاس ابن غن جبير، 
'الله. زبيول فقال فقات، محرم زهو زاجلتة 

قوينه،هي وئئوة ، ومدو يماء ررا'ماوه 
يزميبمث فائه وجهة؛ زلا زأسة ئحمروا ولا 

.فكا({اضامة 

حدقات قال كثاج، اش 
سعيدحدكا ت قال أبويشر، أحتزئا I قال هشيم، 

قخيىوخدقثا ■  ٦٠غبمس ابن ض جتتر، ابى 
ضهشيم، أحتزئا قال؛ ~ لة والئمظ — يخئ ابن 
ءبماسابن ض جير، بن سيئ ص بئر، أبي 

مخرتا،ه الله زشوو مغ ثال زجلا أ0 خؤثخقأ، 







هالحسئتة — وجهة يعشموا وأ0 ، وسدو 
■يهز وفو يبمف فإئة وزأتة؛ 

اطينمحبمد،فل:أنين
غظواشلأّ،قال:محاس،ض

غثاسابن ض جير، بن سيد عث محور، 
هوئصئةزجل، ه اشي نغ كا0 ت هال خؤخئآ 

يمزئوةولا )٠اغسلوه ;اليي. فقال همات، ناهقة 
ياماُُيبمث هالة وجهة؛ ئطوا ولا طيبا، 

الغلأ؛بث مخئد أن—وؤري—مسا !اوصبما ١ ٢ ٢ ٦ ] 
هشاح،غث أبوأمحناقة، حدقنا ت هال الهمدايي، 

ذحلت لغ ها -«ةإ؛غإ غايشة غى أييه، غى 
.والغنزهءا الحح قي الاشتراط ارباب * آ خ ر ف ه 

















أولقلم فحصت، ت غؤبييي عايشة قانت ،
،يعمزة إلا ائلل ولم ، عرفة يوم كاذ حش خايصا 
وأئثثهل،زأيى أئمص أف ه الله ونول قأتريى 
ذلكفقعك ; ثالث ، العمزْ وأئرلث بحح وأهل 
الله.ننول معي بعث حجي، قصنت إذا حش 
بثآمحر أف ذض بم، أبي بث الرحمن عند 

ولمالخج أدركيي التي عمريي مكاف المحح 

^^١: فال ، نزمم؛ ر>محاطو 
الزمرئ،غن مخمر، أحتزئا قال؛ الرواق، عي 
معحرجنا ثالث؛ -غؤمحهل غائئه غى ، عروه غذ 

ولميغمزة فأقلك الوداع، حجة عام اللي. 
تغة»ذنكاف ; اشث. إم1ل الهدئ، ثقث أؤن 







مئىآثا محكنت I قالت يانحج، أهل س ومنهم 
قأدرقنيمئه، قدمثا حش قحرجثا يغمزة، أهل 
عمريي،بث أجل لم حايص وأنا عزفه قزم 

ررذصيفمال؛ ، البي. إلى ذلك فثكوث 
وأمليوانتشطي، وأسك وانمضي اك، ممزق

ثئلهكانش  ixljقفعك، د1لت؛ ، دالءح(ا
معيأنسل ، حجنا اللة قفنن وفد ، الحضة'اُ 

بيفأرذفييوحرخ أبيلي، عندالرحخنبث 
حجنااللة فمقنن يغمرة مأغلك التنعم، إلن 

صدقهولا ُطئ ذل—اف في نكث ونم وعمزئنا، 
صوم.ولا 

حيفنا: ال قو■كرف، أب]«"اآا/ه[رِىبمأ 
-التشرص أيام بعل التي الليلة ت الحصبة ليلة ( ١ ) 





ًكثإظمح

ذلكفي يآس زلم •' هئام فال وعنزثها، حجها 
صدقه.ولا صيام ولا هدئ 

قرأتت قال يخنن، ئ شن /ب[رصبما ١٢٣٠]
بنمحني الأنود أبي ض مالك، علن 

غايثهغى عزله' ص ثوقل، بن الرحمن غئد 
عاماللي. ننول مغ حرجئا ؛ قالت أئها ؤؤتخي، 

أهلمن ومنا مقرة، أهل من قمنا الوداع، حجة 
وأمليالحح، أهل مذ ومنا وعئرة، بخغ 
فخل،بعمزة أهل مث فأما بالخح، اللي. زشول 

فلموالغم—زة الخج جمغ أؤ يحج أهل مى وأما 
•الم يوم ثاف حتف ، يجلوا

.أم؛وخحوصزة؟اا)خ(;»b_ضل 0 









فمحاشل'لاةك

فآئللتالتحم إلن جئنا حش ، ، ١٠اليم قوغرة 
.اعتمروا التي الئاس يغمرة جزاء يسزة منها 

حدئثات قال الغيلأئ أبوأيون وكش [ ١ ٠ / ١  ٠٢٣ ] 
عنالزجمن، غني غن حئاد، حديثا : قال بهز، 
حقئد1لحج لثئثا ئاثت« -قؤثغي غايشة عى أييه، 

اللهزشول غلي فيحل جفت، مشرف ئا إذا 
ث>ممحثالحديث ومحتاى . .أبكي.وأنا .، 

قكافت حديثه في نيس حئادا عيزأل الماجشون، 
بم-روغمروذويوأبي البي. مع الهدئ 

وأنا؛ محولهاولا زاحوا، جئ أهلوا ثم التشاوة، 
وجهيفقصي أئغش، الس حديثه جاريه 
■النحو نوحرة 

•الراكب إليها يستند التي الخشبة ت الرحل ومؤخرة آخرة )١( 







حثفالإ1ةتج

٢٤,منه باب 

٢٥..............الله سبيل ل الصوم ضل باب 
٧٢ . ...ضلر.م تلوعا ^اي 

٢٩.......ناسيا يشرب أو يأكل الصائم ق باب 
٩٢ . .....٠ .....م. .الشهور ق شلر 

يصوموالأمر الصيام سرد كراهية باب 
ظاريوم

٤٨.,.,؟.,....,..........................منه.باب 

٥١,.....,.,,..شهر كل من أيام ثلاثة صيام باب 
كلمن أيام ثلاثة صيام فضل باب 

ويوم، عاثوراء ويوم عرفة، ويوم شهر، 
٥٢الاشن 



ضقمحق

٥٨...,...,،..............محررثمان صوم باب 
٠٦ . .......٠ .٠ .٠ .٠ ...............الحرم صوم باب 
منأيام ستة بصيام رمضان إتباع باب 

٦١شوال 

العشرق ا ونحريهالقدر ليلة ق باب 
٦٤...رمضانالأواحرمن 

والعشرالأول العشر اعتكاف اب ب
،رمضان من الأواخر والعشر الأوسط- 

٦٨........................فيهاالقدر ليلة وتحري 
التاسعةق القدر ة ليلناس الاب ب

٤٧ . .....ؤ. ..................والخامسة. والسايحة 







١١٥.........الإحرام عناو للمحرم الطيب باب 
١٢٢ابمه 

١٢٥,للمحرم الصيد ل باب 
١٢٩...الخلال يصيد0 للمحرم الصيد لخم باب 
١ ٣٨. ٠ . .........٠ ١ . .منه باب 

١٣٨..,..٠ . . .. .الدواب من المحرم يقتل ما باب 
١٤٢.........الدواب من المحرم يقتل قيا باب 
٤١ ٨ . ..ؤ ١ , ؤ .. .١ . ..., للمحرم الفدية باب 
٥١ ٤ ١ , ٠ ٠ . للمحرم الحجامة باب 
١٥٥.. ......,١, المحرم مداواة باب 
٥١ ٧ رأسه المحرم غسل باب 



صئسنجش

١٥٩.■.■■■■.•■...به يفعل ما يموت المحرم باب 
١٦٦.■...■...■■والعمرة الحج ق الاشرامحل باب 

اأرادتإذا والنقاء الحائض ق اب ب
١٧٠الإحرام 

علىالحج الحائض إرداف ق اب ب
١٧١العمة 

١٧٩•■•■■وءمرْ؟ بحح أحرم من بمل متن باب 
٠ه -نو 




