
















































بىنره حدقثا ت محال الرسج، ئى سعيد زيد أبو 
اظننت محال مالك بن أني عى ، محثاذه عى حالي، 
نقنقمس قرييا ئاف حش ليلة، ه الئه ننول 
بوجههغنبما أفل ثم قش، جاء' ثم اللم، 
■بمإ ثى ييئ قي حاثبه ويتمي أئظزإلى قكأئغا 

:قال الخئال، ب1ج ل؛مأآ/أآ[وءشئداشين 
مال؛الحئفئ، المجيد عند بن الله عط حدقنا 
أبلP : يدثز }٢ الإنئاد،  Iji4j. .هزة.خث.فئا 
.غلئثا

:قالا وأبوئزف الأ'ئمئ أنوغامر ]ه^[ُصبما 
ئهثثامك،تيمحممأصشثزذة،ض

. ٠٥٧^وناب ؛ )خ( ق0 







زأمهشؤ على يده واصخا قاء يمطرزأشة ، الآ0 
نملوفاأذ لانحزئهم أمتي علن يثؤ أن رالولأ ت قال 

الئئزصغ كنس ؛ عطاء فاسط ت قال ، 'قذوك1اا 
ثدذعياس؟ ابن أئتأة كنا ندة نأبه ئث غه 
وصعثم ، ثبديد بس شيئا أصايعه بص غطاء بي 

يمرهاصئها ثم ■، الرأس قرن غش أصابعي أطراف 
د،ضسإبجائ4ُزفامح

الئحتةرثاحتو الصدغ غش قم الوجة، يلي مما 
ئلث، كيلك إلا _ثيع دينطم ولا يقصر، لا 

^^محلأغمهايوص؟ئال;
صإئألأمحاإنائا،

ئاوأكلتئذ؛ الئئ. صلاها كما موغرة وخلوا 

الأذن.شحمة إق ١^١^ بتن تّما الصيغ )٢( 

















ء؛غالإابجذئ

نياوبنص طْة، بن حماد ص الكيي، عمرو 
بزنةأبا سمنت ت قال المنهال، أبى سلالأ 

^ل:كافزضلسهثؤخؤابم
والحدثثبجا، النوم وبجم الم، قك إلن 

المائوالىالقجرس صلاة فى تفرا زكاو بعدها، 
وجهيعصنا تعرفئ حئ تنضرفئ زكاف الشتى، 
بمص*

خدسات فال هبقام، ي مثث 
الرئراييأبوالريع وخدشي قال؛ • ؤئي بن حماد 

غنحشاد، حدقا محالا: الجحدوئ'، وأتوكامل 
•بماهمصظضاصءصونيا• ؛ رخ( ل ه 





























بمغالإا-هتة

زأئثئا٧ الله: غني  JU:الآ-خوص،قال أَدي 
أؤنقاشة غلم ئد منافق غن يثحلفث زقا 

زجلثنبيث لبمشى المريص كاف 1ف قريص' 
الله.زشول إل وقال؛ الصلاة، يش حش 

الصلاةالهدى تثن مى ؤإف الهدى، تنئ غئمنا 
.فيه يودف ١^^، القسئجد في 

حدقنات قال ، ثنته أيي ا ١ آُ/  ٤٨]
بنمح، ص ■، التجى أبى ص لمحن، بى المصل 
أَديالآخوص،غنغ؛دالليفاو:تنغن ١^، 

قلقخاممل، مشلما عدا ثعالئ اللة يلش أل منرْ 
اللهقإل ؛ يهن يثاذى حيث الصلوات هولا؛؟ غلن 

سنثص ؤإئهى ' الهذظ ّس ضأبيياقم. 
بملينحا ئم 

















محمدئئ المحنى سآلث قم ت مهابط ابى فال 
وئومثتالم، بني وفوأخد ّ الانصاوئ 
محدفقزييع بن مخئود خدث غذ - سرابهمراُ 

1ِلك.

بذوتجد بث طل نم 
أخرنا: قال الرزاق، غني غذ - كلائشا - خشني 
بثمحمود حدثني فال الزهرئ، غن معمر، 
اللهننول أثث ; قال مالك بن بمتاذ غث نييع، 
يوسف،حديث يمعشر الحديث وساق . . .. 

الدخشنئث نالك أئن ; زيو فقال : قال غئزأنق 
تمحمود قال ت الحديث في وراد الدحئشن؟ ت و أ~ 

أبوأيونفيهم نمنا المحدث يهدا قح—دمث 
اكرفاء.)ا(اوراة:





نالكبس عشاق فحدقني محمود قال دارئا، 
.. . نحناء قد بضري إل ، الله زشرل يا ت ئلغ ت قال 

ازكعقئن ينا فصلن ت قوله إلي؛ ■ ■ • الحديث وماى 
صنعناهاجشيشة غلي؛ الله. ننول وخيمنا 

■ومغمر يوئس زياذة ثس بمدة للم لة، 

ض،:رأت قال يض،، لير بمني، 
طلحة،أمي بن الله عئد بن إنحاق' م، مالك، 

ذعثمنئكة جيئة أف مالك، بن أنسي، ع—ن 
تقال ثمم منة، فأكن، صنعتة بْكاح ه اللي ننول 

فقمتمالك؛ أشن،بى قال محم'ا، فأصلي ررئوموا 
,ثطبخ الطحونة )القمح( الحنطة الحشيشة؛ ( ١ ) 

.الخصم؛؛غالى امحلأة ب ت )خ( ق0 









هواي

-كلأفا-ضقئ،ضغبمشين
هالبي ووج مبموئ حدقني ت قال شداد، 

،حداءه وأئا يصلي اللي. زئول كاف ت ثالث 
عالييقنلي وكال ، سجد قوئةإذ١ أصابني ووبما 

حمره_ِءاءْ ي

وأبوثرية،ثمحة أبي أبوذكربن [^ ٦٠٨]
شؤئدبىوحدقتي ت قال . أئومائاٌوة حدقثا ت قالا 

،ضينسم~جمعا
—إبراهيم بس إمحتحاى وحدقثا ت قال ٠ ائمحمس 

تمحال يوقز، بى عينسمل أحتزئا ت قال لة، والئفظ 
سم،صشضال،ضحايئال:

غلنذحل أئة الخدوئ، نعيد أبو حدقثا 
صيرا.سجادة ت الخمرة )١( 











بحي■ ■البي.■ض •، هزئرْ آبي غذ ، ء
.هدا

الآ'شثرتيومتجبي،تزاد اللهئذ غط [>^ ٦٦٠]
بزيه،أيي غى بزيد، غث ، أسامة أبو قنا حد ت قالا 
ررإفه؛ الله زسوو فال •' قال نوشن أبي غث 

مضإليها أبغيهم الصلاة في أحزا الئام؛ أغفلم 
مخيصلنها خئئ الصلاه ينتظر والدي فأبعدهم، 

زفي■ ننام" تم بملمها الذي مى أجزا أغظم الأنام 
فيالإنام مخ نملتها ارض كزني؛ أبي ووايآ 

٠خماغة(( 

غفر،أحبزئا فال؛ يخئ، بث يختي صبما [ ٦٦١]
.المناجدا، إلى الحطا فصل'فترة ررباب •' خ( )ل 

























عيدوأبومحتسقثتق أبى أبوبآثربس وكيبما [ ٦٧٠]
س-يمبينحانم-قالأثوني:
مسالآمحوّ،عنالآض،نى

محنبتو، بن أؤس عن ، وجاء بن إنمامل 
تالله. زشول شال ت هال الآئصارتي أييمشغود 

قيكائوا فإن الله؛ لكثالبا أيروهم القزم رريزم 
،ضزاء الشنة في كايوا قاف يالشئة؛ فاغلمهم ، ضواء 

.؛مواء انهجزة محي كانوا فإل هجره؛ محافدمهم 
ولأب>سمامحلجوامحيوض

إلاثكرمثه غلئ بنته لايمغدمحي و، 
.رربابمنث،افي)خ(ت0* 

سلطنته.مرصع لأنه والحل؛ البيت ت انلطان )١( 
اقمحصاسممحهماشأو)أ<ست
/م■



^٤'^^نممِ 
:رربلنا((: قكاف روايتي: في الأثج فال داذذي؛ا، 

•ررسا،؛ 

 /")U'خدقنا■' ال قو'كرس، أبوصبماء [ ١ ل
جريرأحتزئا مال؛ إنحاى، وحدقئا أثومعاإ_يه. 

خدقنات مال ، ١^١^^ وحدقنا ت مال وأبوقعاٌية. 
■فال غمر، أيي ابن وحدقنا مال؛ هصيل. ابن 

'فنالأعفثنيهدا
.؛ئلة..الإثثاد.

فالوابنبشار، مثنى ]•لأا'/آ[وىبمامحئدين 
سعته،عن خعقر، بن نخمد حدقنا قض؛ ابن 
بنأوس قال؛ ، زجا؛ بن إسماهيل عن 

نثامحال ت يمول مشغود أبا سمجخ I يمول صمغج 
الله،لكفاب؛ أيزوهم القزم ررقوم ٠ . اللو رضل 







1زئئافلئا بي، وصاجث أئا اي أنث : قال 
الصلاةخضرت ررإذا ■' لنا قال ءئدْ ؛مي الإممال' 

٠أكنزفا؛؛ ولتومآقما أقيما، ثم فائقا 
حدثنات ئال الأثح، أبومحمد وعرمحف [ ٤ / ٦ ٧ ١ ] 

حاليحدثنا قال؛ غتاث، ابئ يغني، حمص، 
اوكائالعداء قال وزاد؛ الإسناد، بهيا الحداء 

•١^٠٢ ش ربين قتما 

تقالا تآتماا-[محأثواكلامحومجئئمح 
يزيد،بن يرئس أحتويي ت قال وف، ابن أحتزئا 

الئثبن ّتجد أحبريي • قال بجابؤ بن اض 
■الرجؤع ■ والإقفال والقمل القفول ( ١ ) 

.كوتنيصلأةاكثزح،آت رءآ ي 0 









يجفلذكر قم زبمغة"' أيي بى غياثى فخ راالل4م 
،يونسااررتمسني ت قؤله إلن الاوراهي، حدث 

.بعدة يذثزقا ولم 
[ivy / ٤ ] معادحدئثا ت محال مثنى، صبمامحئدبث

بنيحشى ص ، أبمح، خدش قال؛ هشام، ابن 
الرحمن،عبد بن أبومحنئمة حدثنا ت قال كثم، أيي 
صلاةيكم لاقربى زالله • يمول هزيرْ أبا سمغ أئة 

الظهر،في يمئغ أبوهرير، فكاو ه، الله ننول 
ويدعوللمموسى،الصنج، وصلاة الأجنة والعشاء 

وطسامحئا0
غلىفرأت قال؛ يحث، بذ يحف ]ما-[ُ>محأ 

هللخة،أيي بن الله عند بن إنخاى غن نالك، 
غلىه اللي ننول ذغا فال؛ مالك بن أئى غن 



صياحا،ثلاثي معونة يئر أصخات قتلوا الديى 
اللهعتب وعتنثه ، ولحنال وعل يدعوعلئ 

دسملة،ىلأس:محلاثهنياكينص
بلعواأف بعد، قيح ختن ، قرأقاْ هرآثا سترمعوقه 

غنة.ونصينا غنا، فزصئ نبنا، لمتنا قد أف قؤمنا 
]سا[ٍُمح^والنا:ذمحلأخزص،

مخئد،غى أيون ص إنماهيل، حدثنا قالا؛ 
شيه الله زئوو ئثث هل لأش؛ شك قال؛ 
.سواالؤثؤع بعد ئعم، قال؛ الصنج؟ صلاة 

لس/أ[ُشينناشلآمحاذامحتي
وئخئدبنؤإنخاقُبو،إمحا^ وأبو'كرف 

يالآظوف-واسللإسمشاذ-خأقا
تجد.ديار ل عان ث ^ونة 



مجلز،أنمي ص أييه، عى شلئمال، 
بمدشهرا الئه. زُشول قثث مالك بن نس أص 

.وزذولة؛االله غصت ارغضئث ت ويمول وذ'كوال، 
خدفثا: فال خاض، 

أحترنأت ثال طط، بى حماد حدقنا ت قال بهز، 
أفمائك، بن أنس ص ب-ثوين، بث أنس 
صلاةشي الركؤع يجذ شهرا قثث الله. ننول 

غصته.بيي يدعوعلى الفجر، 
ؤأئوثرئس_ا،شئنة أيي أبوبكربث [وكيبما ٤ / ٦٧٣]

أنسص عاصسج، ص أبومعاوية، حدقنا I قالا 
الأّأوبمذفو ض!كوت : قال 

ة Li:محك : الزكوع،ئال قئز : فقال س؟ 



الرمع،بعد قثث الئه ننول أف يزعموف ثانا 
عشيدعو قهزا ه اللي ننول محئث إئقا : فقال 

الهراء.I نهم يقال أصخايه، مى أئانا قتلوا أثاس 
نشتال،حدثئا ت محال عمر، ابنأيي صبما ٥[ ]ّآلإاُ/ 

زأي—ثما ت يمول أثشا سمغث ت قال عاصم عى 
علىوجذ ما شريو، غر وجد ه الله ونول 

كائوامعونة، بئر يوم أصيبوا ال-دين الشبعثن 
قتلتهم.يدعوغش شهرا فمكث ، الهراء يدغوو 

[lUv / ]حمص،حدقثا ت قال أئو'كريما، وصبحا ٦
ائنأبىفز،ئال:واينكل.ئال:ومحةثا 

أنس،غن غاصح، غذ - كلهم - مرواف حدقا 
غلثبمصهم يزيد الحديث، بهيا ه لشي اض 

بمص•



صهأة®
"[ U /■،VY Uالاثودخدقثا : ئ1و النائي، غنإو [^؛

غىقتاذآ، ص شعته، أحنزئا ; قال عامر، ابن 
ؤد'5ؤال،رغلأ يلعن قهزا ئنث ءؤ اليى أف أنس، 

,وزسولة اللمة غضوا وغضته 
الأنردخوفنا ; قال النابي، غلإو ]■؟U؛■/ااءُىبما 

بنئوض غذ تجئ، أنحرنا ثال؛ غامر، انث 
■بتمئ ■ • • ه اليي غن أنس، غذ أش، 

[YUV / ٩ ] خدفنا; ال ققثنى، بن ئخئد صبما
غنئثاذه، غن هشام، حيفنا ت قال الئحئن، غني 

غلمئتدعو ، شهراهثث الله رسول أف أنسن، 
■ئركة ئم ، العرمح—؛ أحنا؛ مث أحيا؛ 

قالا؛بئار، وابن ئقى بث محمد صبما [ ٦٧٤]
.رربابمئة؛؛؛ )خ( ق 0 



عسئعنة، حدقنا ت ث1ل جعفر، بن محمد حدقنا 
قال؛لطن، أبى ائى سمعث قال؛ مرة تن عمرو 
كاله الله زئول أف ، ء_ازب، نى التزاء حدقنا 
.والمغرب، الفج في يمنث 

[ivi / ُىبمااين ١] ،قال؛أبي، حدقنا قال؛ ئمئر
الئخخنت ض ثزة، عسوبن غن تفناف، خدقنا 

الل؛زشرل قنت : ئ1ل ١^١؛ غن نطن، أبي ١^؛ 
■الفجر ى فه 

ترجغمروبن بى أحمد أبوالطاهر حش [  ٦٧٠]
الثن—ث،غن رهبا، ابى حدقثا ت قال المتئرئ، 

غنءترانينأييم،ضسينمح،
ارنابث؛«.هو)خ(:



اللهزشول قال ت قال الغمارئ إيماة بن ف حفا ص
وبغلا،، ٢ لختاذُ بتي انس رراللهم صلاتي؛ ي فه 

اللهعمر عمان وزنوك، الله غصوا وعصثق وذكوان، 
.الأة؛ا وأسلم،شالمها لها، 

خم،وابن وقثية أثوب بى يختن ءُصبما ١ تْماا■/ 
آمحرني؛ ئال إسمابمل، حدقنا أيوب آبى ئال 

بنحالي ض عمرو، ابث وفو؛ مخشد، 
أنةحقاف، بن الحارث غن حزملة، بن الله غئد 

تمالله.، زشول زكغ حقافئ ثال محال؛ 
وأسلملها، ارغمازغمزاللمة •' فمال زأنة زمحغ 

اللهمورسوله، الله غصت، وغضته سالمهاالئة، 
وئغقم ، رغلأوذكوان،، والس ينيان، بتي الس 
٠عدنانية قبيلة ت بنولخيان )١( 



منالكفزؤ ممثة شك : خفافئ قال تاجيا، 
مذ;لك.

خدفئات ال فأيوب نس يحيى كعبما [ ٢ /  ٥٦٧ ] 
بسالرحمن عئد زأنحرييي شال؛ • إنمابمتل 

عنالأنفع، بن غلئ بن خظلمه غن خزملمه، 
•بمل لم أئة إلا ■ بمئيه ■ ■ • إيماء بن حفاف 

ذلك.أجل ئى الكفرة لعنه فجعلك 

;قال اشحسئ، يحيى ن حزنلمه لأ''\آ[ش 
ضنوئس، أحبريي شال؛ وف، ابل أحترثا 

غنالقض، بن تيد ض ، بجاب؛ ابن 
عززةمى قفل جتف ه الله نشوي أف ئريزة، أبى 

فذJصلهاإذات )خ( ي 0 
٠ذمذا« 









___ءمح_
مازقم ت قال ناحلته، عش اغتيل حتى أوقظة، 

أشدهئ ميلة مال ، ينآماكحر كاف إذا حش 
محاممنمحخشثماذس،صئة

تئك ء هدا؟ ألمس ت محفال ، وأسنة فزقغ فدعمتخ، 
مئي؟"سوك فذا كاف رامض ؛ قال أثوئتاذه، 

؛ق ئ، اللئلة، مد مسيري مدا زال ما ؛ قلث 
راهلت قال قم ، وسةاا يه خفنك سا الله راحفظك 

مذقرى رافل ت قال قم الئاس؟اا غر فحقن ثرانا 
راكبهدا : محك تم راكب، فدا : ئك أحد؟اا 
قال؛رف، سثبمة فكنا اجتمعنا، حتى أحر، 
نمزأتة، فوصغ الهريق، غن ه الله رسول فمال 
قنأول فكاذ ، صلاثنا٠، رراحمفنواغلنتا ; قال 

)١(الم:Tنماللل.



mi؛

احقظزضواشه،واضفىهمْ،
ا،فركنث، رااز'فنوااات قال فم فرعى، فعمنا ; قال 

ذغافم ئرل، الشمس اوئثغت إذا حش فسزثا 
تقال ، ماء بّن ثيء فيها معي كانلما يمشأ؛ 

فيهاوبقي قال؛ ، وصر؛ يوف وصوءا فتوصابجا 
غلينارراخفظ شاذة: لأيي قال P ، شأمنّ 
ثلالأئن م ف، ا لهفنكون ميمأفك، 

فمزكغثنن، ه الله ننول فعش يالتقلاة، 
توح،كل تمثغ كان كما فتئنغ الغداة، صلن 
تقال ئغة، وزكنثا ، الله. ونول ونكب قال؛ 

ثمازْ—ا ن بغض إلف يهبش بنمنا فجعل 
لتقمءاما قال؛ لم صلاتنا؟ في يئمريطنا صنغنا ئا 

.منه يتوضأ الإناء اليضأة ( ١ ) 



ء1عالإ1.ئيئ

النوعفي ليس راأماإئة ت ال ئقم ،؛ إنوْ؟ في 
الصلاة،يمل لم من غش التنريط إئئا ذهريطُن، 

ذبك،فغل فغن الأحرى، الصلاة وفت يجيء' ختن 
فليملهاالغد، ماذاكان لها، يئسة فكنلهاح؛را 

L))ت مال ثم ، زمنهاء( عتذ  jo  آ؛صنعوا؟ الناس قرون
فمالثسهم، فقدوا الناش ررأصنح ت مال ثم ت مال 

يخنلم بغدكم الله. ونول ت ونمز أبوبم 
مصه الله ننول إن : الناش ومال لتحلقكم، 

محال؛، Jرسدواأاوعمن بم أبا ثطيخوا فان أيديم 
تلوحمي النهاز، ائتي حيرأ، الناس إر محانتهبما 
هلكناالله، زيئول يا I يشول_ول وهم ش_يؤ، 

:ال حمثم ،  ١١غلتكم فلك لا :٠ ل ا محقغهلئا، 
.الثيء ق التقصهر التفريط ( ١ ) 



عت11ء
محجعليالميصأة، ودعا ت قال ، عميي،ا لي ررأطبموا 

قلميتقيهم، وأبوقتادة يتب، الئه. ننول 
علتها،عابوا الميصأة في ما الناس نأى أث يغذ 

اكلآ،ئتم؛رأسوا قق-الزنول 
هالله ننول فجعل ، فمتئواقال؛ ، م—ءروىا' 
وعيرعيري بجي ما ض وأنميهم، بًب 

فقالالله. ونول صب قم قال؛ الله. ننول 
ئشزثحش أقنت لا قفلت؛ ، >اافزب،، : لئ 

،آ-محؤهمأ؛ المؤ، ناقي ررإن ■ قال الله، ننول يا 
قأثىقال؛ الله. ننول وشرب قشرث، قال؛ 

الفقال؛ ق، رواء جامى اء الماش الئ
فيالحديث هدا لآُحدث إئي يناج؛ س الله غني 

•مرمحتن ت جامئن ( ١ ر 



محلجالإس

ائفلزI حضئن بس ( JIjXjpقال إي الجامع مشجد 
فاركاJفقنمحممث؛ أقها 

يالخدث،أعلم فأنث ت محك ت ئال اللئ1_ة، 
قال؛-ص،ار، الآئمئ محك؛ أك؟ ممن I فقال 

فخدكت قال يحييهم، أعلم فآئتم حدث، 
،U^JJIيلك ثهدث نقذ ; سزاذ 1وقزم،هقال 

.حفثكءكما حفظه أحدا أن شخزت وما 
الداومئ،صم بن ّتعيد بى أمحي [وكش  ٦٧٩]

تقال المجيد، عئد بس الله عيني حدقنا ت محال 
سبمجتI قال العطاودئ، وييي بس تلم حدقنا 

:قال حضتن بن عشزاف ص 1نملاردئ، وجاؤ أبا 
مح،ةئلخارإككأ،

:ا(الإدلأجوالدلخة:ضاّل.



فعلتتئاعنسا الصثج زجه في كال إذا حش 
منأول هكال ت قال الئس، نزعت حش ، أعيثئا

غالله شى ئوهفل لا وكنا أبوبكر، منا 1سثئقظ 
عمن،انثتفظ يم تشثئقفث، حش ئام إدا منامه مى 

صوئة،يكئرويزقغ فجعل ، الله. ني عئد فقام 
ونأىوأسثة زقغ قلما ، الله وشول اسثئمفل حتى 

حرفشازيثا ررارفحئوا؛آ، ت محال بزعث قد الئسن 
الغداة،ينا قصر ئزل الشص، ابتفئت إذا 

قلمامعنا، يصل لم القزح مى ويل قاغثزل 
ضكما فلأن، رايا ت الله. زئول لة محال اوص-زفث 

أصابشرالله، ني يا ت قال مخنا؟*؛ ثضلي أذ 
،يالضعيد قثيئم الله. زشول قآمزه جئابه، 

.فيهانبات لا التي الأرض وجه : الصعيد ( ١؛ 



مح؛غالإاءيمح!

طلبيديه، بص زف في عجلتي ثم فش، 
ثحسقتئثا ، شديدا ععلشا غطئثا وقد ، الماء 

بصرجليها سادنأ امرأة يئحى إذا ، نستر 
:أئناكا٤ؤاJت : نهاةزاذئئنثأ،،هقلئا 

وبننأئبك تئن فكم م،ثك: ناء لا أئهائ 
ائطلقيت محلنا ، وكله يوم محسبثزه I محاثت الخاي؟ 

قلمالله؟ زشول وما ت قانغ الله. زشوو إلث 
بها،اوطلهث_ا حتى شبما، أمرها مس 

مثلهأ-حيرن قت1ّلها، ١^٥. رشول يها محاا،طتأثا 
صيمالآ له—مؤنقة أئه—ا وأحبرئة أحترئثا، ١^^، 

فيئئج ُا''فأذحت، ا أمربرافيي؛هئا؛' أين
)ا(الزادظن;همطالأء.

.الئغد ت ومعناه هيهات، بمعتئ ; أيؤاه ( ٢ ) 
ر'آ(الراو؛ة:الإبلتحملالأى



مننابزابييها، بى قم الغزلآوينُآُاسوين، 
زملاثامزويتا حش بمثاش دجلا أزبموف وثخى 

لمعيزأيا صاجتئا، ؤٍإذازة، معنا قزبة 
"يغبى،وصثكادثقفنرجبىالنا؛ ئئقتجذا

عندكم«،كان ما ررفاتوا قال؛ قم لئزاذئئن، ا- 
لفما ، صؤ، تها وصم وثمر، كشر بس لها فجمعنا 

لمأئا واعلمي يابلؤه، فدا فأطعمي ررادمي ■ محا 
ثمد: قالث أهله-L أنث  Lils، يائك({ من دزواُأ' 
كءةكذازتيإ،ئالسأوإئق انخزالتئر، شت 

؛٤٠٣١ذلك الئة فهدى مْذثصوذك، 
.وأسئمواقأسثلهث المزأة، يتلك 

■اي فم ت وهي ، اليزلأء :ض (العزلأوان )١ 
الكنايات.ألفاظ من ; ذيت )٣( . )'[ا(الإرزاء;القص 

•ماء عك ناحية بإبلهم ينزلون الحاعة : الهرم )٤( 



ء؛ةامحآةيلن

،،[nv / ق'لأاءي]الحئظإ-تي،\آظ\شم
خدقثا: قال نقيل، الئصزبن أمحزئا : قال 

رجاءأبي عس الأعرابي، ججينه أبي بن عوف 
معثنا ؛ شاو الحصين بن هئراف ص ، 

إذاحش ليلة، فرينا سفر، في س الله رسول 
الوقعةتلك وفغنا القبج قيل ُنمالل4ل كاف 

أيقفلناشقا منها، أحش الئشافر هند وقعه لا التي 
د_نحؤحدثالحديث وساى . .الشمس.خر إلا 

:الخدث في وشال وقص، وزاذ ربير، بن طج 
أصاتما ونأى الختثاب، غقربى استئمظ قلما 

صوئةورقع دقئز ' ؛ جليدا' أجوف وكال الناس، 
لشدةالله زشول امسففل حتى دالتتقّم، 

القوي.(ابلي: )١ 



إليهشكوا ، الئه رسول اشثئفظ قلما صؤته، 
ا،رالاصنزر •' الله. ننول فمال أصابهم، الدي 

اوحديث'أُ.واقتص ، ازتحأوا« 

الضرر■(الضر: )١ 
اأجمرنإبراهتم، بن إسحاق حدثني ار ت )ط( ل بعذ،ه )٢( 

،حميد حمن ، سلمة بن حماد حدثتا ا حرب بن مليإن 
عناح، رببن الله عند عن الله، عد بمبن عن 

قر،حمق كان إذا ه الله رمول كان : قال قتادة أيي؛ 
محلعرس }أد'ا بميمه، عك اصطجع بليل، فعرس 
وق. كم_هاأ عك ه رأمحووصح ذراعه نعب المسح 

الذيالمتن ق ولا ، المسخ بعض ق يوحد م ت حاشيتها 
•اه— • المصري؛؛ المتن ق وجوده مع ، المؤوي شرح عليه 

وقال، لمسلم العلم أهل بعض عزاه الحديث وهزا 
"'وقدروى؛ ١( * ٣ اري؛؛)ه/ البرافتح ق رحب ابن 

توفيه ، مطول بسياق هذا قتادة أي حديث أحمد الإمام 
يمينه،توسل ليل نوم وغلبه ءئس إذا ه الشي وكان 



ةام هئحدقتا ! شال حالي، بى هداث يبما [  ٠٦٨ ]
أننالك، بن أنس ص ، شتائم خدقنا ت محال 

إذائنضئها صلاة نسي رامن ؛ قال الله رسول 
ؤو\واشئائةُ: شال ، إلاذلك(( ذكزئ، 
^١٤]د;؛كمء4 ٣٠١١

محورئى وشمحد يختث ش ؛ادصبمامحث ١ ه؛"/ •ت 
محنعوائه، أيي غن - جمتغا - شيد بن وقسه 

اموأقاليمسملر، كفه عل رأيه وصع الصبح عرس ؤإذا ًً 
بدونأحمد الإمام طريق من مسلم حرجه وقد . ساعده 

مسلم،حديث سساق ق أنيا حماعة وظن الزيادة، هذه 
الدمشقي،مسعود وأبو الحميدي ت ومنهم إليه، فعززها 

لوجدوها ولعلهم ، لم مإق بانفرادها عراها إنه حتى 
.أعلم،؛ الله و . ررالصحج،، نسخ . لعض 

)ع,(:شثثريف0 



|ةللقاة

•يدثر نلم ' البي. ض ' أش ض ، قثاذْ 
•ارلأئازةلهاإلأذلك« 

 [•lA / وصبمالخئد]حدقئات فال قئى، بس ؟
عسقثاذه، غى تعيد، حدقئا ؛ ئ1ل ، عند

نسيارنن : س الله شئ ئال : قال قالك بن أئس 
■ذكرها؛أ إذا يصيها أن فكمازقها ، غنها ثام أو صلاة 

:نال الجهشئ، علن [ُىبمام>ين ٣/٦٨]>
عن، ف1ئه عن الئئنث، حيفنا : فال أَوى، حدقنى 

زفيررإذا ؛ الله. زئول قال ت قال مالك بن أنى 
إذافلنفبملها غئها، عمل أؤ الصلاة، غن أحدكم 
آلصلوةت يمول فغالث اللة فاز ذكرها؛ 

[((.١٤]طه: 



علنئزأت : قال يختن، بن يختن صبما [ ٦٨١]
بنعروه ص ثبماف، بن صابج ص ، نابلي، 

:شالت أنها ه، اشي روج عايثة عن الزبير، 
الخصر'قي ركعتين ركعتين الصلاة قرصت 

صلاهمحي وئيد الشقر، صلاه قرت محا والشعر، 
الحصر.

موخمئبسيخشخا،
عن' يوئش عى وف، ابذ ح—دقنا •' قالا 

أفالربير' بث عروْ خدش قال؛ شهاب، ابن 
الصلاةالئة قرفس •' قالت القي. روج عايثة 

.زكغتتن،، بدءفزض ررباب ' رخ، ق ه 
السفر.خلاف وهي الإقامة، ت الخضر ( ١ ) 



|يإولة

الخصر،في أئثها تم رمحين، قنصها جى 
.١^ الريصة الشقرفى لاة صه 

 [ ١ ■\A / ٢ ] اأحتزن: قال حئرج، بس علمي وكش
عائقة،غن عززة، ص الزئرئ، غن غيينة، ابى 
صلاهقاقرت زنخئن، قرصغ ما أول الصلأْ أ0 

الزمرؤ(:قال الخصر. صلاه وائمئث القئر، 
قال؛الشقر؟ في ئتم غائثة بال ما ؛ لغزوه فقلت 

قثمال.ئأول 'قم، ثأونثااؤا 

وأبوقزسشيته أيي بن تكر أبو [^ ٦٨٢]
قال، وإسحاقُنإبرا^ حرب دوهيرن 
خدقئا: الاخزوف ال وقا، أختزئ: إتخائ 

■مغةاكرني١لآضأ ؛ )خ( ل0 





|ئإلقاة

>مح1محينمحؤسينضو
أحترظ،* يخئ قال سعيي، بى ومحنته وأبوالربيع 

بكيرب—نعس ، أثوعواثه حدقثا ؛ الاحزول وقال 
:قال غثاس ابن ض مجاهد، غن الاحس، 

الخصرفي ه ئبتكم لتان غش الصلأْ الئة فرض 
•نتحه الخوف وفي الشقرنكش، وفي أنبما، 

[TAT / ١ ] النافدوغئرو ثية أبي أبوبكربي وصيا
'غمرو قال مالك، بن الفا غن ~ ميعا ج— 

حيفنا؛ قال المزني، مالك بس قاسم حيفنا 
أئوثلأغاممامح،ضمحينالآض،

هالله إو ؛ قال غثاس ابن غن مجاهد، غى 
.ارنابمتة'ا)خ(تيفح 



شلمانسىإهشالأتام
•زكغه والحرف ، أنبماالمشم وض ' رمحُثثن 

ئالأ:ذ\ش/ذو.< ]؛لأ[>-:إقخقدينظى 
سعته،■حدقنا قال؛ جعفر، بس نخمد حدقنا 

تلمهبن قوتئ عى يحدن قتادة سينث، قال 
اصراذامحق : س عظ ابن اك : قال الهدئ، 

ت، _LJالإماع؟ مع أصل لم إذا يذكه، محئ، 
■ق القاسم أيي تنه ركعتين، 
بجالامحري،ئالتئ نخمد [ومغ ١/٦٨٤

بىتعيد حدقنا فال؛ رزن—ع، بى يزيد حدقنا 
tقال نقنى، بى نخمد وحدقئا قال؛ عروبة. أيي 

جميعا،— أيي حدتنا ت قال ح، هشا بن معاد حدقنا 
.٣.. الاتئاد.قاذة،دهدا عن 











ةإثق؛لآ؛

~بشار بس ومحمل ح—زيبا رهيربن صبما [ ٦٨٧]
حدقنارهئر قال ~ قهدئ ابن عن ~ حميعا 

عس، شغث4 حدقنا ت قال ، مهدئ بى الرحمن عند 
ينمح،صسينص،صمحين

إلنالشط بن ثرحمل قع حرلجث ت قال ئمئر 
،ميلا عشر فمايته عشزأؤ شمة زأس غلى قرية 

عمنزأيث ت فمال ، نة محملث ، زكعثئن محتنلن 
تفقال ، نة همنغ ، زكعثئن الحنئمة بدي صلن 

,ينعل س الله زشول زأئث كما أقعل إئما 
[Aau / وصيم ١] خدفنات قال مئقى، بن محمد

شعته،حدقنا ت قال حغمر، محمدبن 

.0في)ع(:»ناب«





















|ئلاةو

الزتادتي،صاج_؛ الخمسد غئد ص إسناعيل، 
ءنءممشينس،ضضشين

٠قلت إذا ٠ قطم يوم في لموديه قال أئة غئاس، 
غلىحى ت ثمل قلا الله، ننول قحئذا أ0 أشهد 

هكاذت هال ثيوذفم، في صلوا ت محل ، الضلأ5 
محيذا؟! من :أئعجئول فمال ذالث، ١نثئكزوا الناس 

ا،وإئيغزقةُ الجئغة إ0 ئوخيرمني، س ذا فغل 
والدحضالطين في هتقئوا احرحمحآ أ0 كرهت 
ال؛ثالجحدوئ، أبوكامل ا[وصيِ ]؛آآ■/ 
الحميد،غبي غى ريي، اثى ت يعني حماد، حدفثا 

حطتئامال؛ الحارث بئ الله غئد سمى : مال 
وتاق'■ ■ • زذغ ذي يوع قي غثاس ئى الله غبي 
•الرلق • الدحض )٢( والواجب. الحق ت الزمة )١( 



يدكرولم علشة، ابن حديث يمعتير ، الحديث 
يغنى~ هوحئرمنى ش هظه محي ت ومحال ، الجمعة 

ي..وهاوأثوص:طئائاد،ص
.و1شم0 . . . الحارث بن الله عبد غن ، غاصع 

هو:الغمق، أثوازييع 
ثني،ابن يمنى، حماد، حدقثا محال؛ الرئزايى، 

يهدا. .الآح_ؤل.وعاصم أيون حدقثا ت محال 
•ي القي بمني حديثي؛ نلم • الإسناد 

أحتزئات محال منقور، ]؛بما"/ّآ[وىيقإسايىين 
حدقثاشغنه، أحترنا ت محال ثمئل، ابن 

سمعثت محال الزيادئ، صاحب الحميد غثي 
غئاسابن أدف : محال الخارث، بن الله غني 

.مممسممحث.تؤمبمقفيصحم.



































mm

حدقنائال؛ قتتة، أني أتعأ!و؛ أبو صبما ٧[ ٠ ٠ ل
،ازه عتغن الأنمم، غن زوكيغ، أبو 
أخوى؛بملن لا قال: الله غي الأترد،غن غن 

غلئهحقا أف إلا يزى لا ، جزءاشه بس للشيطان 
اللهونول زأث ما أكثر، نمينه غى إلا ينصرفن ألا 
شماله.غن نصرف ي. 

 [ ٥ • /U ١ ] أحتزئافال؛ إبرامحم، بى إنخائ صبما
ننغئ وخدثناة : قال يوئّف. جريززعيتئبن 

غنا، جميغ— ءاسئتى أحتزنا ال؛ ف، حئز، 
مثلة.. .الإنثاد.بهيا الآ'غنثى، 

حدقنا: ال قنعيد، بن قثيتة لأ«؟[رصبما 

.ضانينواشاو،ات )خ( ي0 



محقتأنتا تألت ; قال اكدئ، ض أثوغواثه، 
ساوى؟عن أؤ يميني، غن صك؛ إذا أنمرفث 

ضرف. ١^ ننول زأتت فآكثزظ ؟':I أئ! : قال 
.سينه عى 

 /U•■ورهيرئذشية أبي بن بم أبو [صبما ١ ]؛
غننمياف، غن وكيغ، حدقثا : قالا حزبي، 

غنيتحرف امهكال أف أش، الشدئ،غن 
•يمسمه 

انسأحترنا ت ال حم، ]بملأ[وىبمامنيس 
ض، عيد بن ثابت ص بشعر، ص ، رايذه أبى 
خلمثصكا إدا كنا : ئال التزا؛ ض ، ايزا؛ ابذ 

شليمينه، غن ثآفول أف أحنثنا ، للمه ا ننول 
قيئررزب ٠ يمول قسمعثة \ قال يوجهه، غصا 

•عتادك؛؛ — ثجفع أؤ؛ — يمث يوم غيابك 



[U«U / ُصبم1ءممف]قالا خزبؤ، زوهئزبن ا:
ونمائ؛سثاد، يهدا ■ ■ بشعر• ض وكيغ، خدثئا 
•بوجهي علبما يم؟و •' يدثز 

حدفئات او ثخمل، بى أحمد ومش ٧[ > ]٨ 
،ورقاء غى شعته، حيفنا I قال i جعفر بى محمد 

محنبمار، بن عهدا؛ عس دينار، بن ئرو غض 
أمتوإذا •' ئال البي. ض ، ئريرْ أبي 

الذكتوة.صلأءإلأ فلا الصلاة، 
 ٨[ • /U ١ ] رافع،واتى خابج بس مخئد وصي

يهدا. .ورئاء.حدقتي ت قال شتابه، حيفنا I قالا 
الانثاد.

.الةتقتووةا< إلا صلاة فلا الصلاة أقيمت إذا ررناب ت خ( )ق 

















د1صأتيالخشجد ي أف أمنيي المدظ، قدم قلما 

حدسات ثاو ئثقى، بس محمد وكش [ ٢ U/ ١ ٤ ل 
حيفنات قال الثقفئ، تعيى، بح، الوها غئد 

بنجابر عى ثبمال، بن وف ص الله، عسي 
فيه الله زشول مغ حرجث ت محال الله غئد 
آللهننول قدم قم ، وأعيا جملي يي محأئطأ عراة 
المشجدئجنث يالغداة، ومحدمث يلي، ق. 

ارالأن-ينت قال ، المشجد تاب عش محوحدثة 
جمالك،راندغ : قال ئغم، : شلت قيئت؟(( 

قمحليث،محدحلت ت محال ، ركنسنء فضل وادحل 









تقانت الصمل؛؟ صلاة بملي س الله زشول كاف 
.ثاء ما ويزيد ركنات، ألغ 

 ٨[ ١ /U ١ ] تلا قا بئار، وابن قثنى بى محخقد وصبما
صشغته، حدقنا ت قال جغمر، بى قخمد حدقنا 
؛يزيد _ال ؤقمثلة، الإئس_ناد سدا وه. . . يزيد 

اللة.ثاء ما 

تقال الخائئ، نيب 
حدقنات قال ، سعد غى الحاوث، بن حالي حدقنا 

_شق•عايعس حدقهم \ذوئو)بلأ معاده أف ئثاذه، 
■،أريما الشض بملي الله^ي رسول كان ت قانث 

الئة.شاء ما ويزيد 
—بئار وابن ^د1إنحايىينإبرايأ 









وذلكهانئ؛ ام قالث ، ذ_1نئا< أم يا أخزت 
صخى.

حدفئاقال؛ الشام، ]؟اب/"ا[وشخحاجين 
عىحالي، بى وهيب حدفئا ؛ قال ، أند بى نعلن 

مزننقزة أدي غن أييو، عن فخقد، جغئربن 
فيصثث ه، الله ننول أف هانئ، أم ص غقيل، 

حالسثد قوبؤ فى زنحات قنافي القئج عام بثيها 
بيزطزقثي•

أشقاءبن محقي بمس الله غبي صبما [ ٠٧٢ ] 
ميمون،ابم؛؛ ت وهو مهدئ، حيفنا I ئال ، الفثيعي 

ضعيبمه، أبي واصومولث حيفنا ال؛ ق
.اكأحئزنمننأ؛ت )خ( ي 0 















قش|تتتءس
ذسدينش،ئافى:طظ

سعيد،بس يحنن شؤعق؛ ت محال الوهابح، عبد 
سمغأئة الرحمن، عند بى مخئد أحتزيي محال؛ 
كايثرت ثعول كانغ أئها عائشة، غى ثخين غمرة 
محئحشننالمجر، نكشي نطي ه الله ننول 

شلآ/ل;غليأبا1مامآن؟
صماكداشلأس،قال;خئقا

بنمحمد غى سعته، حدقنا محال؛ أيي، 
نثغمرة سمغ لأئ—ضارئ، ا ئحمن ل١ غبي 

اللهننول ثال : محاك غائشة غى وخني، غثي 
بمرأهل أثول؛ زكعقئن؛ الفجرش طلع ذا إه 

الكثابح؟بقاتخق فيهما 



®ai"

حدقنات ال ئخ—زبا، ئ—ن زهت—ز وحش [ ٧٢ْ ]
خدشي: محال جريج، ابن ض نعيد، بن نغتن 
اليئأن غايثه، غن عمير، بن عنيد ص ، غطاء 
قناهذهأشد النوافل مى شي؛ غلث يكن م ل. 
•الصبج بل زينثين عش منة 

محر~وابن ثيه أبي بن أبربم [ُصبحاء ١ تْآلإ/ 
نقيرابن محال غياث. ن حفص غى - جمثغا 
غن، غطاء غن جرئج، ابن غن خفش، خدئثا 

نأيتما ت محالث غائثه عى عمئر، بن عبئي 
مئة،أشنع النوافل مى شي؛ في ه اللي زئول 

وفض\هؤوه.غش المخاظه ررباب ت رخ، ق 0 































سثتتتت£®
١.^^^ام س uشضرباكلأة باب  ١٩

١٢٠........،.................,...,....،.منه باب 

١٢١باب 

١٢٣......,.,....,■.,...بمئ.قصرالصلاة باب 

١٢٨..,,....,،..الطر ق الرحال ق الصلاة باب 

١٣٤........فر.الj الراحلة على اكفل باب 

فرالق الصلأت؛ن ثن بالحمع اب ب
١٣٩والخضر 

١٤٣منه باب 

الّمينعن الصلاة من الانصراف باب 

١٤٩.........،....،....،...........،....والنال








