
























—اأحبرث • قال يختن، ئن صبمايختن [ ٢٠٨]
بنيخمح، ص قماج، ص مء-بتي، بث الرحمن عيد 

أسهغن قثاذة، أمي أديمحم،صمسين 
ذكرةلحدكم ينسكن ءرلأ ؛ الله. زنوو قال •' قال 

ثنمينه،الخلاء بى يئمشح ولا ونوينول، بيبييب 
ولأذئشنيجم(ء.

[VoA / ١ ] أحتزئات قال يختن، بث صبمايختن
بنيختن عث الدنثوائ، هثاح عث وتمغ، 

أسهغن قادة، أبيمحم،عثتاشينبي 
أخذكمذحل ءاذا ؛ الله. ننول قال قال 

٠وتمأته،ا ذكرة نمش محلا ، ائحلأء 
.الإنتتجاءأناب\ذهنيض' ت )ع( ي0 

























ئعمحق :  JUأييه ض ، الئغير| بن ءزاوْ أحتزيي 
ررأمغك: لي ممال ميم، في لطة ذات اقي. 

مئض، غىزاحلتي'آُ قئزل ئعم، ئلق؛ ماء؟<ا 
فهمء-ت، جاء لم الليل، تواد ئي ثوازئ حش 
منجثه وعلنه ، وجههُ شل الإذاوة، مى عيه 

حش، منها دزاعئه يمج أف يمثطغ قلم ، صوف 
وضخذزاعئه، شل الجثة، أنفل من أحرجهئا 

؛رذغهفا؛I فقال حميه، لأئنغ أهونث ئم يرأسه، 
.،ومتخغلثهناجأليأدحلتهماءلابروئن« 

حيفنات ثال خض، بى محمد وصيل [ ٦ آ/ ٦ ٤ ] 
بنغمز حدفئا ئال؛ منصور، بن إسخائ 

القوى.اوعير )ا(الراحالة:





bMm

ئحتمى ندة هاحرج الجئؤ، ئم قصاقأ ذزاغته، 
وعتلمنكتئه، علن الجثة وألقى الجثة، 
،العمامة وعلى ، فناص—تته ومتخ ، ذزاغئه 

إلىفائثهبما وزثث، ؤ نكب ئم حقني، وعش 
يهميصلي الصلاة في قاموا وقد الفرع، 

ئايل زكعه، يهم ركغ وقد عوف، بن الرحض عند 
إليه،ا دأونقتام، ذهن ، باليي. أخئ، 

وقمت،، اليي. قام ' ط؛ فلما بهم، فصر 
.سقتناالئكغة!لتي قركغئا 

وئحئدئئ،]؛آ'م>م[>طاتيطثلام 
أسه،ض حدسأالمض_ز، قالا: الآءش، عئد 

.الرأس شعرمقدم • الناصية ( ١ ) 
الإثارةبالأمحاىي:























شربررإذا ت هال الله زشول أف هزئرة، أيي 
•همراجآ؛ ضبع شسنة أحدكم إثاء ئي الكلب 

خدثئا: يال ]ها"مم[ولأخارضوينخزب، 
همنحثال، بن هثاح ض إبزامحم، بن إشتابمل 

قالقال؛ فريره أبي غى س-همين، بن قحئد 
فيهولغ إدا آخدم اء ررطهورإنت ه الله رشول 

.دالتراب؛أأولأفى مرات، ضبغ يسله أن الكلب، 
مقحدلأزٌ،ثال:طقا

بنهئاح عس مغمز، حدقنا ت قال الرزاق، عبد 
محمدغن ّزه، أبوهزيحدقنا ما هدا ت قال منئه 

_الوئت منها يدثرأحادث الله.، رسول 
الكلثولغ إذا أخدكم ررطهرإئاة اللي.: رشول 

.مراتأ؛ سح شث أن فيه، 
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خدثئا: قال ئقى، بن ئخشد صبما [ ١ ; ٢٧٤ ]
شمحدبن يمحث غى القطاف، ثمحد بن يخث 

يختنبن يخيف وحدقا ت فال ■ الانصاوئ 
قال• الدراوزدئ ض جميعا، - تعيد بن ومنيته 
محئدبن العزيز عيد أحتزثا يخن بن يخيث 

بنأقش تمغ أنة سعيد، بن يخئ ض المذيي، 
اضنقي ناحتة مأر أغرانا ةاأك'يدثزأ0 

:الله. ننول ممال الناس، يه محاخ فيها قتال 
،اووود_اُ والله. أمرننول فنع، ف1ما راذءوْاا، 

ضمحب 
[Yvi / ٢ ] حدقنات ال قح—زبؤ، ب—ى رمير مش

بسهية حدقنا قال؛ الحنفئر، يرئس عمزبن 
.اسميمة الدلو ؛ الدنوب ( ١ ) 

































علنئزأت : قاو يحئ، ئى تحتن [رصبما  ٢٨٦ ت
ئزة،غن عروة، شهابؤ،ص ابن غن نالك، 

١^^^١:كال غىغاسة^ماك 
تذحللا وكاو هازجلئ، زأتة إنئ نديي اغثكفث 

اكثإلأسالإثان.
[TAT / ١ ] لنث.حيفنا ؛ قال سعيد، بن كيه صبما

أحيننا; قال رنج، بن نخمد وحدقئا قال؛ 
نتوعنزة' غزوة غن ثهابؤ، ابن غن الليث، 

النبي.روج خؤيغي غابثة أل الرحمن، غبمد 
والمريقنشتاجة اليئث لأة-وو محت إذ : ئاثث 

'كالؤإل ، مازه ا وأنإلا غنة أشأل محما ، فيه 
•فصوصازأسالربي ؛ ل ه 















بخجللإ1ص

حدقثات قال ثئته، أبى أبوبكريل كلبما [ ٢٩٢]
صالآء-فمب' ض وهشيم، وكيع 

ضنش، أبا ؤثكئ-ء1، " نش زونن قن
زيلامحت قال; •ووك4  ٠٣غن الحنفثي، ابن 

ئثاأُاُ،صأضأ0أاواف.
فالق،الانزد بن فأمزث ١^٥، بمكان 

٠رريصلذمْومحصاأآ ت ممال 
:قال الخارئءق، س ا[جممحامحين ; ٢٩٢]

حدقنات قال ، الخاوث ابى يغنى، حالي، حدقثا 
سؤعقت ئ-ال لنمال، رئ_أحتزيى ت قال ، شنته 

س،يونملهت رخ، ل ك 
;أ(اس:كضالمدى.











ررنغم،ت قال وهوجب؟ أحدئا يقام هل ممال؛ 
.شاء(( إذا شل ختن لشم P لنتوصأ، 

^شبخنينني،،فال:مأتغلن
:قال غمز ابن عن ، ليثاو بن الئه عند غن مالك، 

أئةالله. لرسول ؤؤيقئه الحطاد_، بى ذكرغمز 
تالله. ننول لة ممال الليل، مى جناته ثصيثة 
.ذكرك،دلمنم(اناشل ررتوصأ 

آآآ[>كائينس،فال:طفثائ،
ئضش مح؛ اش عني عث صالج، بن ئعاويه عث 
اللهوئرزثول عث ، غائشة سأك ت قال 
يحنغمحس'كاف هك؛ فيكرالحديث، . ...

.ااتابمتة(ا)خ(تيفه 







،عماو نص همحرمه حيفنا ت قال ، الحنفي يوئس 
خدفنيت هللخه أمي نص إسحائ ئال ئال؛ 

•وهي ~ ّيسلم اf جاءت ٠ ئال مابلي بى أئس 
—لة قفالت ه، الله ننول إش س إشخاى جدة 

نزئالمزأة الله، ونول يا ت بمدة وعائشة 
يزىما ئفسها مى قتري المثاح، قي الرجل يرمح، ما 

لئح،ش ام يا ت عايشه قفالث فميه، مص الرجل 
ت.ئردتقولها ~ يميئك ، النشاء ئضتنيؤ 

محتربثأنت اربل : لخائثة ممال - حئئ بجثك 
^ثمم،إذازأثذاك«.

حيفنات قال الوليد، ئى عث—اص صبما ٣!! ٠ ٠ ] 
أفقئاذه، عى سعيد، حيفنا ت محال رنيع، بى يزيد 
أئهاحدفت، نليح ام أف حيفهم، مالك بن أنس 









مملتعائشة: فالت : قال : يه عئزأذ هشاع، 
:أفُأءس،همىمحأةذك؟انها

بندثهل الرازئ قوض بن ىرمماأءسم [ ١ م ٠٣]
قال■ كزسا لأيي واللمظ — وأتوؤزس عثمال 

أحتزنات _ران الآح_وقال ، سدقثا خت اأث__هل 
،قيه بن محق ص ، أبمه ص ، واقية أدي ابن 
عنالربتر' ءروةَين عن عتدالم، ٌئانيبن عن 

هلالله.؛ لرسول ئادئ، امزأْ أف -غؤتغل، عايثة 
:فقال التاء؟ فأمحزت اخثلث إذا القزآة تشل 

يداكثربت ت ؤؤبؤغا عايشة لها مالغ ه، 
ررذعيها،؛ الله. زنوو فقال ت قالت ، والتُأء 

التفجر.)آ(الأف; 
الخنية.وص بالألة، طت ; ألت )٢( 







راؤياذ0فوت فال الجنة؟ يدحلول حى ثخمتهم 
:قال ءثاؤغلمشائرسا؟ مقا : قال ، ال؛ورؤأم( 

،أطنانها(( من يأكل كان الذي فوزالجنة لهم ارينخز 
،مها،رابسغننُ قال؛ غنيي؟ شرابهم فما ت قال 

وجئتت يال صدفت، ■ قال ، طوأتسإآا، تسمن 
بمُكسأفلالآزض،

إنيتمنك رر ؛ ئال( رجلان، أؤ رجل، أو ئي' إلا 
جئت: قال يأدئئ، أنتع : قال •ءئثتك؟ا، 

وماءأبيض، الرمم ررماء ٠ هال ، الوثي ض أسألك 
اكرأةأصمز،ئذا

صالضزأة متمي هملا يإذا الئه، ادن أدكنا الخرأة، 
.الإنسان به ويلاطف ومحس تبمدى ما التحفة؛ ( ١ ) 

سمع)'؟(العين: الحوت. )٢(الموز: 



نفد: الالي4ودتي ئ، الؤجزأئنادإدرإاش« 
محقال، محيهب ائصرف قم ، ثثبي قإئك ، صذمحث 

محاميالذي غي هدا سام ررلفد ت الله. زشول 
.ضض؛ثُشضضُلأيخاا

]،•ما[مض1اف^سبص
تمحال ، حثاف بس يحئ أحبرئا ٠ قال ، الدارمي 

.. . الاتئاد هدا محي ، تى معا حدقنا 
^:محغداءدداءثوساف

م،: ومال ، الئوري« كد ررزاثدة : وقال .، 
.ُأوثا« ءأذثزا، ; يمل ولم ، وأئشا< 

بمتىينضاسيه،مال:
٠الجتابة،؛ ين العنل رابابصمة ت )خ( ق 0 























أحثزيى،الئاظ؛ أبا أل بالى، علن يحطن والدي 
ث1الالله. ونول أف أحترة، عئاس انس أف 

.قنئوثه يفصل يعتسل 
حدثئا: مال بن؛ثنى، ئحئذ [,,>^! ٣١٣]

بنيخقث ص أبي' حدقفي ثال؛ ' بثاح بن قعاد 
بىأبوسلتة حدقثا ت ال قنحم، أل—ي 

أنحدشة، سلمه ام بنت يئتب اف ، الرحمن عبد 
ال1هؤزأنول هي كاثت ت قانت حدقتها سلمه ام 
•ثزآلجنابو الناجي الإنا؛ قي لال ش. 

أبى.حدقنا قال؛ معاذ، بى الئه عبئي صبما [ ٣١٤]
مال؛حدقثأئقى، محمدبى مال؛وحدقنا 

حذقناقالا؛ مهدئ، ابى بمني؛ الرحمن' عند 
■•ُيابٌابجييىالما؛ئيالثتلدالوض" رخ، فه 









ضأبيبئر، عن همقيم، أحبرنا •' ئالأ 'تابج، 
شفويد أن الله، عبد جابربن *ص 'نئياف، أيي 

ض\ز\0ؤئؤحمج
رأسيعلث ُأزغ أنا "أئا • فقال بالعتل؟ ئيف 
هشم،حدقنا روايتي: في ابنتالج قال • فلاقا، 

;قالواثقف وقد إف •' وقال أبوبئر، أحبزئا ■ قال 
٠الله ننول يا 

حدئئا: قال القفئ، بمني، الوهاب، غني 
محاذ; ئال اللمه غتد جائربن ص أسه، ص جعفر، 

.)ع(:»ئاثاايف0 











قالت•' قال وجهه، علن يتيه ء؛يثق بى سميال 
أزاذما وعزمت إلي، واحتدبتها خؤثغل؛ غايشه 

الزقدع، الأفز ئتعي مفك اليي.، 
آثاربها ئتبجنب ممك؛ رواقيي؛ قي عمر أبي ابن 

الدح.
 /n<[ ،وءشسبرث]ئاو ، ال1ارمء فمد ا:
حدقنات هال ، وقنب حدقنا I قال ، حثاذ حدقنا 

اقرأهأل ، عائشة عس أمه، عى منصور، 
سأيوبم1اش؟

صةذطثةُآ؛مص؛دها((،بل: مما 
ل.نمتا ذثزثحوحديث 

بشار.قال]اأ"ا/أآ[صبماسينشواين 
يالتك.)ا(المكة:اشكة 





























ليالرجل إلى الرجل ولايمضي المرأء، غووث إلث 
الئزم،؛#؛، ٠٢١المرأْإلى ئمضي ولا داجي، ئوب 

الواجد"
[TYU / وصي]بنوثخئذ الئه ض بن هازوذ ا

أختزئاقال: ،  dujiأيي ابق خدئثا : قالا رافع، 
وقالاالاتئاد، يهدا . .محاق.بن الصخالأ 
)رغزية: ؤ ، الؤحل« »ءزنة ; راغزز|<ا: تكال 
الزأة((

حدقنات ال ]هأمأ[وصبمامخمننثزاسم،ئ
بنهئاع عث تغمر، حدسا قال؛ عئدالرراق، 

ئحئدعث ابوفريزه، حدقنا ما هدا قال؛ مئئو، 

ُا؛ابهمتلالوجروخنةبىالختاءزالتتلء.■رخ، ق٠ 









فقالإراوة، وظتي للكغتو، الحجاوه يئمل؛عهم 
إزازلأ،لؤح1ك أخي، ابن يا غئة: اك1ش نة: 

فال؛الحجازة، يوف ُ سكساكُ علن فجعلته 
معيقارأ،فتعط منكثه، علن فجغلة فحئة، 

عزتائا.اليوع ذلك بمد لين فما * مال عله، 
:فال الآت-فيتي، بمبي بن تعيد صإمحا [ ٠٣٣ ] 

بنحكم بس عثماذ حيفنا ت قال ايي، حدفني 
أحتزبيت قال الآو_ضارتي، حنيف بن عث—اد 

او_شؤرمإغن حنيف، بن سهل بن أبوأمائة 
وعلييقسنخ، احصئة حجي أقتلت ت قال محزنة 

الحجز،زمعمير إزاري، قائحل ٠ قال ، إرارحفيثث 
)ا(امب:ئبيناصض.

الإبى)آ(الإغشاء:



موصعه،إبي، يه بلعت حش أصعة، أل أتثطغ لم 
فخذة،فويك، رراز-؟خإلن ت الئي. ننول مقال 

.^٤١<قشوا ولا 

بناللي وغبي قزوخ بن شياذ صبما [ ٣٣١]
مهدئ،حدقنا ؛ مالأ الضتعي، اسماء مخئدبن 

 Iمحمدبىخ—دقنا ت مال ميئون، ابى وهو
سغدبن الخشن ض بمئوت، أبي بن اللي عبمت 

جغئربس اللي عبم؛ ص ' عبي  cHالخشن مور 
حلقة،نوح دان الله. ننول أليفيي • ئال 

الناص،مى أحدا يه احدث لا حديئا، فأثرإلي 
الخاجهء,عندقصاع ئئتتزله قا راتاب ت )خ( ل0 

الراكب.حلف الراكب والرديف؛ الردف ( ١ ) 









قح1تعت1ع
ثة،والئمظ — العلأو نخمدئى ؤحدذثاأثوا5زنِا 

غنهشام، حدقنا قال؛ أبوئغاويه، حدقثا •' قال 
:قال ثق بن مآ عس أثوت أبي عذ أسه، 

مىبجث الرجل ض اللق. ننول سألت 
منأصاية ما ررشل ت محفال ، يكسل ئم ، المزأة 

*ويص٠Lيا، يتوصأ ئم المزأة، 
ذسنننش،وال;طةئا

غن، شغته حدقا ت ثال جغئر، قخئدنس 
امحق،ض أبي، حدسي مال؛ عزوة، بثاجمح؛ 

'■الهى ض اض، •' بفزيو •' يغني ض' اض 
غ،الله ونول ص ~ كف بن أبى ص أيون أبا 

صئالضامحلكشمحُ،تملأمحل،ئال;
.ويتوصا(ا ، ذمْ رريسل 









خدننا: ال قثئى، بن قخئد [^ ٣٤• ]
خدفقا: قال الأتضاوئ، اللي عيد بس مخئد 
بلال،بس حمتد حديثا ت قال ، خئا0 بن بشام 

'■ثال • الآئ-عرتي ئوض أيي عذ بزذه، بي أص 
الاعشغتد حدقنا : قال مثنى، بن مخئد وحدقنا 

بنحميد عن بشام، حدقنا قال؛ حديثة، هدا و~ 
أبيئزذةَ،غقعن ولأسألآ : قال بلال، 

من، زمطر١ اف ذَلفي احتلمت : قال قوض أبي 
•الآئضاطو0 ال قفوالأئ—صاو، اجرين المه

،انما؛ من ت أؤ — الدقق من إلا العنل يحب لا 
وجبقفي حاثط، إذا بل المه_اجرول؛ وقال 

منأقفيتفم قآئا أبوموض؛ قال ت قال العشل، 
.الرحال من العشرة دون ما ت الرهط ( ١ ) 











بمشلم : أؤ — يتوصأ ولم صش، ئم لخما، أؤ؛ 
قاء.

خدقئا; قال الصثاج، بن مخئد ]!،■؟[دصبما 
اصتي،غنئال:طقا إمحاممتنثئد، 

أنةأبيه، ص اضرئ، أمئق عئروبن جغمربن 
منها،يأثو محق، من يختزراُ اللمو. ينول نأى 

يتوصأ.ولم صلن ئم 
ح_اوذئاI قال ، بمتنمئ ئى أحمد وصى t ١ ]ا"؛ّآ/ 

غنالخارث، غتزوبن ١-^^ ■' قال وف، ابن 
محبجاب،صمحينموينسم

الله.ونول زأئث قال؛ أييه ض الصمرئ، 
إلىهي فذ ثلمها، فأكل ثاة، محن'كيف يلحئز 

كي.بالالقطع ; الخزوالاحتراز )١( 



ولمزصش الثخى، وينع همام الصلاة، 

شهابؤ؛دمحعإيينن'ن[ءلانن 
•الله. وتول ص أبيه، ص غثاص، بن الله غني 

غنالاثغ، بكئزبن وخدثيي : أئ؟آتاوضثئو 
المحىروج ميئونه ص غثاس، ابن نولى ثرف 
ولمصلن ثم ثتما' بمدها آكل ه المحي أف .' 

يثوصأ.
نسعه،جغمزنن وحدسي [ءاوءنٌو؛ ١ ]د؛مآ/ 

قيئوئهغث ثزف، غث ، ١^٠^ بن ينفون غث 
المحي.•روج 

هلال،أيي بث تعيد وحدقتي غمرو؛ ءل [ ٣٤٩]
عثرافع، أبي بن اللي عيد بن الله غني غث 







حدثبمغئئ الحديث، ،ايى ؤرتعثاس ابن 
دلكسهد س غشا ائس أن ت وفيه حلخئة، ابن 
•بمل ولم محش، وقال اليي.' ؛_ 

الثاس.

ىيولنثو^ىمح
ءسأبوغواثة، خدقثا ت ال قاوجح__درتي، 

جغفرضغن موف، بن الئؤ غني بن محال 
سألدجلا أف سمنه، بن جائر غث شو، أيي 

ررإنقال؛ العثم؟ لمحوح بث أأثوصا اللي.• رسول 
:قال ، ثقوصأ(( فلا شئث يإن فتوصأ، شئت 

لخوجمث فتوصأ نغم،  ١١قال؛ الإبل؟ لخمحج بث 
لخ،"ُ؛ابالرضصضالإشريفه 







شظ،تف في أخدكم وجد )رإذا : اللي. ننول 
زجنيخ فلا لا؟ أم ، فيء مئة أحزج غليي، فأفكل 

.أويجد صوئا، يشخ ختن المنجد، عن 

زأثوبكربقيخمح، لْْ'آ،آْ'آ[دلأخأمحين 
~ججتغا ءمر~ أبي وابن النائل وغئرو ثيتة أبي 
بننمياف أحتزئا ت يخنث فال • غتينق ابن غن 

الله،عيد بن الله عيد غن الزغرئ، غن عتثنه، 
لقتموثةمولاة غلئ مضيي ت قال غثامن ابن غن 

هلا١٠اللي.ممال؛ ونول فمنيها يثاة،محمائت، 
تممارا ييأ،آ ^٠^؛ ١٥، فدبعتموة أحدثمإهابها، 

اانابالإظاعافاكاا.)خ(:ق0 
•ونس رطمحيأ من به ٌا لإزالة الخلد معالخة ؛ الدخ ( ١ ) 







ْمْ[ُمأممينرسم،قاو:
النلكعبد عن تألبماف، بن الثحم عط حدثثا 

اينوص،ضظا؛،ضاينءثاس،أن
ررألأ^ولآةكئوفَساو':

اأحتزئ•' ال فيخشن، بى يخنث صبما [ ٣٠٧]
أفأنلم، بن يند عس ، يلأل، بس ذ ثلما 

بنالله عند عن أحنزه وغلة بن الئحقن غط 
®إذات يمول الله. زتول سمغث مال؛ عئاس 

■فمذطهرا؛ الإخاب، ذئ 
وغمروثيتة أمي بس بمر أبو دصبما ا ١ / ٣٥٧ت

وحدثئا: مال عتئثة. ابن حدثئا : مالأ النامي، 

'اابابإذادىالإ٠ابففذءر٠ ■ خ، رق 

























قيالبي. تقي أ'ئة ، فرينه أَدي غذ زايع، أبي 
هائتل،وئوجب، المدينة، طرق مث طريق 

جاءفلقا ، ئ. البي همممدْ فاعئثل، فدهب 
الثو،ننول يا ئال؛ نزيزْ؟<ا أبا يا كنت ررأيئ ت قال 

حثناحالمك أف هكرمت حب، زأثا لمشي 
اللي؛إنرا>نثحان ؛ الله. زئول ممال أعثسل، 
■يئجنن" لا الموثى 

وأنوثزس،ثنته أيي أبوذكربث [وصبمإ ٣٦٠ت
غثواصل، غث مشعر، غث وكح، حدقا فالا؛ 

تقيةالله. ننول أل حديثة، غث وائل، أبي 
:ممال جاء قم قاعتشل، غنة، قحاذ وهوجنب، 
.»إناكن4زلاثجش<( : قال نحثجئثا، 





|صأتي؛أن  JujI®ت ممال ، الوصوء لة ٥—يكنوا 
فأتوصأ؟اا<

[rw / ١ ] حدقنات قال شتته، أبي بحربى أبو وكيأتتا
بنسعيي عس ' عمرو ص ' عيبمة بى نفيال 

هندثنا ; تقول غئاس ابى سمعت الخويرث، 
ثة؛مميل يهلخاح، وأتي الئايط، ثى فجاء م اليي 

م؟أأصأي؛فانيمحأ؟!«.
vn[ / وءءمأ]أحتزثا: قال نتجن،  ١٢يلجن آ

ار،دينعمروبن عث الطايغي، ٌنبي بث مخئد 
أئة، الشائب آل قولئ اوح_ونيث بن سعيد عى 

اللهزشول ذهب ت يقول غئاس بى الله عبد شؤغ 
تهقيل ، شنام ثة ئدم جاء فنما ، العايط ر إ. 

أضلآة؟أ«.بم؛؟ ١١:قال ألائوصأ؟ الله، ننول يا 



سينموينئدينظه،
;قال يرتج، ابن ض أثوعاصج، حدقثا قال؛ 

عبماصابى نجع أئة حويرث، بث نعثد حدثثا 
،تهول؛إفالئئ.قشحاجتةمنالخلأ؛ 

:قال اء' قبمش م فأكل، شام إك فمزت 
الحويرث،بن نعيد غذ ديثار، غمزوبث وواديي 

ررطقال؛ ئومحأ، ل؛ :إئك نة محل ه، الشئ أف 
ْسسمعة أئة ■هممرو ورعم صلاة أزيت 

ئبينيبنالخرتحد4•

اأحبرنثال؛ فنمث، بث بمحيث صبما [ ٣٦٨]

.المحلأءا؛ ذحلخ إذا يمول ما ررباب ٠ خ( رق 







هلءالإصوص 

بماحيويزل فلم دجلا، يئاجي ٠ داليي الصلاه' 
.يهم قفش جاء تم ئ، أصف نام ختن 

:قال الخارئ، خيب أا[ُصبم1محين ]آا"ا/ 
حدقثاقال؛ الحارث، ابن وهز؛ حالي، أحتزئا 
كاف; يمول أنشا شمت : قال ئثاذه، ص قغته، 

يطولقم نث—امرق، الله. ننول أصحاث 
أنى؟من سمغئئ محلت؛ قال؛ يقوصفوذ، ولا 

•والله إي قال؛ 
صحرالداومئ،تعيدبى ]؟آ؟/'آ[ءشأحمدبن 

غنحماد، حدقنا قال؛ خئاف، حدقنا قال؛ 
،العقا؛ صلاه أقيمت قال؛ أنة أئن، عن ثابت، 

يناجيهم البي فقام حاجه، لي زجل؛ مقال 
.صنواقم القوم، أوبغصن القوم، نام حتن 

الصلاة.كقات وأول الطهارة آجركثاب؛ 



اللهمغرقك آله وعلن ئخمد 'ثيدفا علن الله صلن 
الفلاةبماث ٣- 

فال؛الحنفللئ، إبراهيم ئن ىبمأإنخايى [ ٠٣٧ ] 
بىمخئد وحدقئا قال؛ . تم بن مخقد حدقنا 
أحتزئا: قالا الرراق، غثي حدقنا : قال زافج، 

-الله غئد بن هاروذ وخدقني : قال جزيج. ابن 
تقال مخئد، بى حدقناحجاج ت قال — لة 

عثعمر' ابن مؤلف ثافغ صوض •' جريج ابذ فال 
جئijis"  Iقال أئة عمن، بن الله غئد 
ر)باثامحسة«.:̂ 0



ءئجا)فابجقئ

الصلواتدثئحثت_ووا يجتمعون، المديثه هدموا 
،ذلك في توما هتكثموا ، أحد يها يثادي وليس 

ئاهوسمثل ثاهوسا انمدوا ت بعثنهم ققاو 
التهود،ئون مثل هزئا : بمصهم وقال المحازى، 

اديينزجلا ثبمثول أولا ت عمرهئثه ال هف
فنايهم ملأل، ت الله زشول هقال يالصلاة؟ 
.بالصلاهءا

خسدقثا: ال ئ، مشا، بن حلنث صبما [ ١٣٧ ] 
بمنمن،بن يختن وخدئنا : قال نني. ئن خناي 
ص- جميعا ~ عئئة بى أحتزثاإسخاط قال؛ 

الخرساصر.)ا(انقوس:
.الأذانوالإيائ(؛رربابسسغ ت )خ( ق 0 











بهيا• • • هشاج ص الرحمن، ج بن وسبيي 
الآتثادْثنة.

يحنئ،حدقئا ؛ ثال حزبي، ئى زهير يحش [ ٣٧٦]
قال؛، سلمة بن حماد عى تعيد، ابن يغني؛ 
ثال; قال نالك بن أئن عى فات، حيفنا 

وكا0المجر، طلغ إذا يغبر ه اللي زئول 
نآلأأقشك، أذاو_ا سمغ فال الألال، نئتمغ 

أتجز،المة أتجز، الئة : يقول،نمغ أغار، 
تقال ئم ، ١، الفطرة راغنن ؛ الله. زسول( قهال، 
الئة،لأإلةإلأ أف أشهد اشُ، الةإلأ لا أف أشهد 

.الأذان،؛ت؛اتابفصل رخ، ق ك 
;أ(اسرة:انميناكىضاسفالخلق.





®at

عمروبنبن الم عبمء ص ج؛ئر، بن الرحمن عبمت 
ءإذاسمغتميموو المحي. ّّأغ أقث العاصي' 

فإئةغلي؛ صلوا ئم يقول، ما بفل فقولوا المودن 
تمغشنا، مها غك الله صش صلاة، غلي صلن مى 

االأةنيبأاء؛ئبجاضوةنياّ
أناأكون وأنجوأن الله، مذءماد لغني إلا فث؛ني لا 

.الأئماغهااغليه حلت الوسيلة لي فمذسأل ئو، 

أحتزئات قال منصور، بث إسحاى حش [ ٣٧٩]
حدقناقال؛ الثقفي، جهصم بث مخئد أبوجغمر 
عثعريق، بن عمارً ص جغمر، بث إسمابمل 

ٌالله من القرب : الوسيلة ( ١؛ 
 C المودن،،يمول نا مثل قال قى فضل ررباب ت )خ( ل.







:قال نمر، بن الله عند 
تقال تنمه ص يحئ، بن حثلخة ص ، غنده حدقنا 
انق—ودين(قجاءة ، أيي بن معاونة بمد محت 

سمعتI وته معا ل قفا الصلأؤ، إش يدعوة 
التامألمول ررالمودئون ت يقول الله. زشول 

[rA١ / ١ ] أحترثات قال منضوو، بى إسخاى وصي
بنطلخأ عس نثال، رئّحدقنا ت قال أبوعامر، 

قمعتت قال ءثأخ_ة، بن يشن ض يحم، 
نمله.٠ ٠ الله.• زشول ت قال ت يقول معاوية 

شيقأبي بن وضاف شعيد بن مشه صبما [ ٣٨٢]
.متة،اررباث ت )خ( ق0 







نهمعس نوح، حدفثا ت قال وريع، ابث بمني، 
ونمي: قال خارنة، بني ١^،^ أرسليي ت قال 

حائطمس مناد محثاذاه ~ لنا صاحب أؤ ~ لنا علام 
،الحاط غلى معي اثنيي وأشنق ت هال ، يانمه 

نز: _LJ لأيي، ذلك هدكزث يرثئئا، قلم 
^١ولكي أرسلمك، ثم ، هداثلش أئك شعزت 

ّتسؤنئانائي يالصلاة، فناي صزثا، محتمثث 
ارإنت محال أئة ه، الله ننول ص يحدث هزيرْ أبا 

حصاص((.وله ولن يالصلاة، ثودئ إدا الشيطان 
-يوقنات ال ئضعيد، بس صبمامتط ٣[ تّآخّا/ 

غناد، الزنأبي غذ الجراثي، يجفي؛ ، المحرم 
أرإدات قال ه البي أف ، فريزْ أبي غث اصآ، 





glSEf

بسوتعيد النييمي يخص بى يخئ صبما [ ٣٨٤ ل
النائيوهمثرو شيتة أبي 

ووفيرينحزبواينمح~ض"ص
أحتزئات محال — لثحئ ؤالئمظ — غينثة ين ضتاف 
عىتابم، غى الرهرئ، ض عيينه' بى تفيائ 

الضلأةاكثح الئو.إدا ننول رأيت : قال أييه 
يركع'أف وبل منمحي' يخاذي حنن يديي رقع 
■الشجدقين بص يرقعهما ولا الرفؤج، مل رقع ؤإذا 

حدقئات ال محسزاف—ع، بى محمد صبما [ ١ A"؟/ ؛] 
تمحال جزيج، ابى أحتزئا ت نال الرراق، عيد 

أفالله، غيد بن سابير غن ش-هابا، ابى حلقيي 
.الصلاة؛؛ قي نقع رلناب ؛ )ع( ل ه 



ء؛غالأد

للمضلأةئام الله.إذا زئول كاف : قال غثز ابن 
هاداكثر، ثم ، منكسه حدؤ ثكوثا حش يديه زمحغ 
الركوعيى زيغ وإذَا ذلك، ينل قعل يرقغ أف أراد 

منزف يزئغ حبن نقطة ولا ذك، مثو مغل 
الشجري.

حدقاال؛ قرافع، بمس محمد حش [ ٢ / VA؛] 
الئيث،حدقا ؛ هال ائنثى، ابن وهو حجئن، 

بنالله عند بن مححئد وحدقني : هال سمنل. عن 
تهال شانمال، بى سلمه حدقا ت هال يهراذ، 
كلاهما،— يوئش أحتزئا ; هال الئه، غئد أحتزثا 

يزج:ابن هال كقا الاتئاد، يهدا الزفرئ، غن 
حتئيديه زمحغ للصلاة هام ع^إذا الله وتول كال 

كس.قم منكتئه، حدو محوثا 











سشئلهةحى كان غزيرة أبا أذ الرحمن، عبد 
المكمنةللصلاة هام إذا المدينة، على مزواذ 

زفيجريج، ابن لدي . ■ ئئز■ 
أهلعلن أهنل زضلم، قصاها قادا ت حديثه 

إئى، ينده ثمسى والدى ■ قفال ، المئجد 
•ه الله برشول صلاة لآسه٤م 

تقال الوازئ، مهزاف بس محمد كعبما [ ٤ ]آُخ'آ/ 
,(الاوزاهي حدثنا ؛ قال مشيع، بى الوليد حدقئا 

أفشه، أبي ض نحم، أبي بن تحن عن 
ورصع،نقع فلما الصلاة في يكبر كاف ئزيره أبا 

:إنهاممال التيث؟ هدا قا هريرة، أبا يا : مملئا
الله.•ننول أصلاه 

حدقنا: ال قضعي، بس هثينة صبما [ ٥ ! ٣٨٦]









٦٣. ...........واحد إناء من الحائض مع الشرب باب 
٦٤غن وقسثلوسا ؤ باب 
١..-.-منه والوصوء وغسله المدى ي باب  ٦٦. .--...-.١
٠٦٨ . .. ........النوم عند واليدين الوجه غسل باب 
٦٨. .........النوم أو الأكل أران. إذا الخنب وصوء باب 
٠٧ . .....ّ . .......٠ . ..١ .. .................. منه باب 

١٧ . ...........ؤ . ...١ ١ . ٠ ٠ . .١ . . منه باب 

٧٢.. .......فليتوصأ يعود أن أراد ثم أهله أتئ من باب 
٧٣الرجل يرى. ما التام ل ترى ا-لرأة باب 

٧٦. ..؛ابْنه.

٧٧..........،،.......... ................ ...بابْنه

٧٩. ..٠ ٠ . والرأة الرجل ماء من الول- باب 
٨٢الحنابة من الغل صفة باب 

٥٨ ؤ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ . ١ ٠ . ؤ ١ . ........ منه ب يا 

٨٧. ..............الحنابة من الغسل بعد التعليب باب 





١٢١...............الحاجة قضاء عند يه تم يما باب 
١٢٢.......بمزل..ولا يطأ الرجل ي ائاء من ائ، باب 
١ ٢٧........................ائاء.من ائء نسخ باب 
١٢٠١........... ...........الناو ت مما الوضوء باب 
.."أ'آا. .............المار.ممات الوضوء نح باب 
١٣٦.......................................مهباب 

١٣٨•••••••■•■■•••■■••■■■ابهمض،سضالإل 
١٤٠-..الصلاة ق الثيء محي أنه إليه نحيل الل-ى ق باب 
١٤١........................اليتة باهب الانتفاع باب 
٠٠....طهر فمد الإهاب دبغ إذا باب  ١٤٤......... ،..٠
١./١٤ .. ٠ . ...........٠ ......٠ . فيه جاء وما التيمم باب 
٥١ ٠ ء . الحنس! تيمم باب 
٥١ ٤ . ...ؤ ٠ ؤ. ؤ ؤ ؛ اللام لرد التيمم باب 
١٠٠•■■■■■■■•■•■••■•■•••■■■■•■•ينجس لا الومن باب 
١٠٧.................الأمان باب 






