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[ ٤ ٧ /A ١ ] أحتزثات قال ومج، ئى محمد وصبما
محنصِزة، غن شمي، ئن يختن غن الثيث، 
ولمغقر، أئل ^٠ ٥١ثا0 : قالت أنها غائثه، 

فقيلثمل، لهم يكوف قكائوا ائماْ، لهم نكى 
.:لهم 

حدقئاقال؛ \ذو\موؤأ، سواد رصبماغمروبى [ ٨٤٨]
غئروبسأحتزنا قال؛ وف، ئى الله غئد 

الائجؤئ^قترJرإ هلال أيي ئى تعيد أف الحارث، 
فمروبنغى اككدر، بكربن أبي ص حدقاة 

الحدرئ،سعيد أيي بن وخص غئد ص تئيج، 
يومررفنل قال؛ الله. ننول أف أييه، غى 

مسوتمش وسواق، مختلج، كل غلن الجمعة 
يدثزلم تكنرا أف إلا . ق_ذرءال_يااما العنسي 









انززئجالئهاجر-لكلآفا-ضاك.ئال 
:فال شهابي، ابن ض عقم، غن الئث، أحتزئا 

،أحنرة هزئرة أظ أف ، اكسب بن نعيد أحترش 
لضاجمكت محلت ٥^١ ت قال ه الله زشول أف 

.ذإوذأاا محمد يحطب؛ والإمام الجنعق يوم أنمت 
[AflY / الليث،بن شنئب بن اس ١

حدقنيت ئال جدي، غن أيي، حدقني قال؛ 
نمربنص تهاب، ان ض حالي، ن عفئو 

ئارظ،بن إبراهم ن الأه عند ص •، العزيز عئد 
هريرةأب،ا أف ■حد5اة أئهما اوشنسب، ١^؛ وغن 

بمثله.٠ .يمول.الله ننول محنمغت ت قال 
[AoY / ٢ ] حدقثات ئال حايج، بن محمد وصم



ْمحءأ َ م تهال جريج، ابى اخيزئا ؛ قال بكر، ئذ محمد 
فيمحنا" ~ بالإنئاذئن ئهابؤ ابن أحتزيي 

تقال جريج، ابن أف عئر متلق. . . . الحدفث هدا 
|ئزاممئثئدسينقارلج

حدقئات ال قغمز، أبي انس وصبما ٣[ دخ/ ٢ ] 
محنالاغنج، غن الزناد، أيي غن تفتاف، 

ئكارإذا ال؛ مالبي. ض ، هريرْ أبي 
يحف؛زالإمام الجمعي يوم أئصت : لعناحسك 

،هزيرْ أبي لئة هي • أبوالرقاب مال • لغيث'أ ففد 
•® OjxJرافقي هوت ؤإئما 

غلثمرأت ؛ مال بمتيث، ]'آْه[ُلأطابمني،ين 

الجنغة،،قي التي التاغة ررباب ت خ( )ق 



بخغاسث

بنمائك عس سعيد، بن يقيه نحدقنا مالك، 
صالامتج، ض الزناد، أبي عث أنس، 

الجمعة،نوم يكر الله. وسول أ0 هريرة، أيي 
وهويصلي،غنيسلم يوافقها لا ساغه ررفيه • فقال 

:.jاذكتئفيروايته طلالأةئاإلأأظ1ئإئاة(ا
.وأشازذد0بمأله1 

 /A®حدقثا؛ ال قخوب، رهئرئى صبما [ ١ ]،؟
:خدةئاأ4وثغنإضاءلئئإتي،قال 

". أثوالفامحم قال I قال فزيرْ أبي ص ، محمد. 
،بملي قائم سلم يوافقها لا لشاغه الجمعة في ررإف 

وقالبتدئأ*ئفئلها. الاشنياإلأأط1ئإئاة«
.يزهدها

الأخل.ثا(اضلبالو:



١^٠^^،;^٥ ق1و لص/آ[صمحاالأش، 
:قال هزيزة أيي عن مخئد، ص عون، بن اض 

.ه.ئالأَئوالفاّم..
:قال التامحئ، نشغدة \ساصصشو 

حدقثاقال؛ الممثنل، ابى يعيي، بئر، حدقئا 
عسمحمد، عس علقمة، ابس وهو٠ متلمه، 

يمثله.. .أبوالفاُب-،ه. فال • فال هريرْ أبي 
اوجمءح_ئإ،ملاح بى الؤحمن عند رصلما ت'آْه/؛؛ا 

غى، منل، انس •' يغني الئيسغ، خدفنا قال 
أنقو. الئي ض ، هريزة' أبي عذ زناد، بى مخئد 

سلم،يوافقها لا لماغه ايخمعة في ؛رإن ; هال 
ماعأزهي قال؛ • أ'ءْلاهاأ إلا حيرا؛ فيها الله بمال 

حمثه.



umm»

الرزاق،غط خدثئا : ق1و رافع، ابن ه[ُصبماْ أصإ 
غىمنيه، بن هم—اح غى تغمر، حدقنا 1 ثاو 
شاعهوهي يمل؛ ولم القي.، ض هريزة'' أبي 

حسه.

قالا، حئزح بن وعلي أبوالطام وكش [ ٤٨٠ ت 
وخدقئا- ئكّر بن محزمة عذ وف، ابى أحبزئا 
ثالأ:ءستى، بن وأخهد ١^١^؛ تعيد بى هاوون 
أسه،ص محزمة، أحتزئا شال؛ وفح، ابى حدقنا 

فالئال؛ الآثعرتي موتى أبي بن بريم بي أص 
غىيحدث أبالث أتمت عمر؛ بى الله عط لي 

تقال الجمعة؟ تاغإ شأن في الله. زشول 
اللهرسول تمت I يمول تمعتة ثغم، ت قك 























ئقئاظلممئ

فبنفشسم؛شتا
ضينضوصينتم،ئاو:ثتى

ئىالعزيز عند حدقنا الأحزان؛ وفال أحتزئا، 
محاا ق: فال تهل غى أسه، ض حازح، أيي 

راذالجمعة. بغد إلا نتقدى' ولا أ ئقيلُ 
•اللوه ينول غهد قي حجر؛ ابن 

بنؤإنخائ يحنن بن يختن وصبما ؛! ٨٦٣]
ص،ئالأ:أمحزئاوكغ،صيغ1تىين

بنتلئة بن إياس غن انمحاربي، الحارث 
الليزشول مغ ئجمغ ئ فال؛ أييؤ عى الاهمع، 

.رأباثمتهء )٤، ي0 
النهار.نصف الاسراحة : والقيلولة القيل )١( 



_M؛

ئثثبمغئزجغ لم اششُا،،ثزالت ^^'١ 
اسل<.

[AIT / ١ ] 'إئخاقbاأحتزنقال؛ إئرامم، بن وئ
نثيملن حدئثا : قال القلك، غثي بن هئام 

صاثمحع، ئن طخة بن إياس ص الحارث، 
بيئال:ئاشعزضواش.صَ

.يه ثشثظل قئئا للحيتثان ثجد وما ، قثرج^ 

المواؤيرئغمز ئى الله غبيد وصبما [ ٨٦٤]
ئال، خالد ص ~ جميعا ~ الجحدرئ وأبوثامل 

الظهيرة.بعد السإء وسهل عن تحركها ; الشمس زوال )١( 
•الزوال بعد يكون الذي الظل ت اضء )٢( 
•بميبيذادمحين؛ا ٠ رءآ ق ه 



حدقئات قال الحاوث، بى  jjlj-؛حدقنا أبوكامل 
ثاذ: قال نمز ابن غن ثافع، غن الله، عظ 

قمقائما، الجمعة نوم يحتك ال1ه زشول 
*اليوم ثمعئوف كما ت قال يموم، قم يجلس، 

امحعوءسئو(تْا"مءوصبمامحينمح 
رئالاحتزئا، يحتئ ت قال ثنته، أيي وأبوبكرتي 

طقاأثو1صص،ضساك،ض
ان،حطث ولسي. 'قائت تقال سمزة جائربن 
ويدكرالئاس.يعزا ، تجيس 

أحبرئات قال ة يحشن بس يحئ وصبما [ ١ / ٥٨٦ ] 
أفجابر، أدب~أيى • قال سماك، 'عى أبوحيقمة، 

قميجلش، قم قائما، يحطب 'كاف آلله. زسول 

















[ ١AU / ١ ] خدقنات محال حميد، نن غبي وحلبما
يلأل،بن 'ئلبماذ حدقني ت قال قحلي، بن حالي 

■قال أميه غن محمد، جعفرين؛ حدقنيخ ت قال 
حطثةكاثث ت يمول الله غبي حائربن مجعت 

غليه،ويثنى الله يحمل الجمعة، يوم س المحي 
فم. .صسوثة،.غلا وقد غلئإJردلك، يقول قم 

بمثله.. . الحديغ. ءتايى 
حدقثات محال قيتة، أبى أبوبئربن ويبما [ ٢ / ١AU ت 

جغمر،صأبيه،صص شاف، ص لكح، 
الئاض،يحطب ط الله ننول كاذ ت حايرئال 

تيقول قم هوأهلمة، يما غليه ويثني اللة يحمد 
هاديفلا يضلل ومن لة، مصل فلا الئة يهد0 ومن 
محتاىقم .٥ . اللي. كثاث وحنزالحديث لة، 

الثقفي.حديث يمثل الحدسن 



محقيبى ومحمد إبراهيم بى إسحائ [وصبما ٨٧٢ ل
:ئقى ابث ثاو الاص، غبمو غن - لاهتا ك- 

تفال ابوهماج، وهوت الأغش، غبي حدقني 
بنسعيد ص ' سعيي عمدوبن ءى ذاوي، حدقثا 
وكالمآكة، قدم صمادا أف ، غثاس ابن عن جيئر، 

الزيج،هدئ بث قزمي وكال ' ٠ ثئوءَْ أزد بث 
محمداإف يمولوف؛ قاكة أهل مث سفهاء قشجع 

١^<'لغو الؤجل هدا رأيت نوم : ممال قخنوة، 
محمد،يا ممال؛ فلقية، ت فال قيئ، غش قئفيه 

غلثقئفي اللمة فإل الزيج، ض بث أرش إش 
.ررنابذاماJنيالظتيا(ت )خ( ق0 

■'ميية لثلة ■ شنوءة )١( 





قريةالصاحب ممال يموبه، قمروا سريه 
زيلل قفا قيئا؟ هولا؛ مى أصبثم هل • بميم 

ردوها؛؛ ققاو ، مطهرةُآُ منهم أصبث ت الفؤع ثس 
لإلهؤلآ؛م.؛ضقاد.

حيفناال؛ قيوئش، بى سريح حش ^١ ٨٧٣]
أبمه،ض أنجز، الخلكبن غبمو عطالزخقنبن 

حهثتئاI أبووائل قال ت قال ، حئا0 بن اصل وص 
:امننئزل، ا ملئوأبلغ، آوجز ارئعم

ئلومحتوأوجزت، أبلعث، ^،j الفظان، أبا يا 
)ا(الردآ:الطائفةمناّ

يطهر^الذي الإناء )آ(ادلهرْ;
)خ(:ءناثالإمحازض،اس.يف0 

















والسيزجل جاء' ت يمول الله عند جابربن سبغ 
تلة ممال يحطب، الجمغؤ اليشريوم .غلى 

»ازكغ«.: د1ل لا، : فال راأزكتزض؛؟« 
حدقناقال؛ بشار، بى محني صبما [ ٤ / ٨٧٩ل

سعته،حدقنا ت فال جغمر، ابى زهو؛ مخئد، 
أ0الله، غني جابربى تمغت قال؛ غمرو، غى 

يوم»إذاخاءأخدكم : ممال القئ.خطب 
زينتئزارفالنصل الإمام، حزج يقذ الجمعي 

حدقنا: لا'سم/ْ[دىبماكهيننعيد،قال 
أحتزئاقال؛ رمج، بى محمد وحدقنا قال؛ يث. 
جاءقال؛ أئة جابر، ص الربتر، أبي ص ، اللئئ، 
اللهوزنول الجمغه، توم العهثهايي سلئك 











مولنثالح بن خبثب ص أبثي، ص اكثبر، 
•قال بشم بن النعمان عن بشم، بن النعمان 

الجمعيدش امحيدين قي يقرأ اللي. رضل ثاذ 
حديث1قناث، خل وؤ 4 ألأمل ربلى أنم نج ؤ ب 

فيوالجمعئ العيد اجثقع ؤإذا ت قال ، ألذنشتهبح 
■الصلاش في أبما يهما يفرأ واجد يوح 

[AAT / ١ ] حدقنات قال سعيد، بس هثيتة وصبملأ
.٠ المنتشر. بن محمد بن إبراهيم ص أبوغوائه، 

الإشثاد.دهد١
[AAY / ٢ ] حدقنات فال الناقد، وصبماغمرو

صسعيد، بن صمزْ ص عمحئه، بس سقياف 
ئثاضئالأ ثثب : قال الأه ض ض اش غيد 



قرأثي؛ أئ • بمألء بيم بن الثغمان إر قئس 
الجممة؟نورة سوى الجمعة توم ه الله ننول 

.ممال:ثالتقزأ:ؤئز,أئظش

حدقنانال؛ ثنته، أني بكربي أبو صبما [ ٨٨٣]
غى، ئحوو ص مئتانق، عى نلبمال، ئى عنده 

صامح؛،صصضمح،همتي
اشمصلاة يمرأفي كاف الئي. أف ' س . ابن 
أئوؤة_ل الشجية مدل4 ؛ ٤١^!١^ الجمعة؛ يوم 
كافالقي. وأف آ؛ئريم، من جنة لإض آء 

الجمعة،ثوزه الجمعة صلاة في يمرأ 
والقنافقئ.

,الجمعة،، قوم الصنج صلاة في نقرأ ما راباب ٠ خ( )ق 







دٍفتاقإإبئثه

رووغم—ثنته أبي نغربى أبو وصبما [ ١  Ma®ل 
غن1ئريش، نث الله غئد خدقئا : قالا الئامد، 

قالقال؛ غريرة أبى غى أبيه، ص ن-هثل، 
مضئواالجمعة، بغد صئتثم ءاذا الله.ؤ؛ ننول 
•إذريس ابى ثال • روايتي عمووأي راذ ■ أنبغا؛' 

زكضنفمل ، ذ-يء بك غجل  °ج• سهل قال 
وزكشزإدازجت*.المنجد، في 

•جرير حدقا ■* قال حزبي، رغتزبى ُكش ٢[  Ma®ت 
حدقاقالا؛ وأبوؤزس، الناقد عمرو وحدقا 

وتمخ،صشان-كلألا،صم،ض
الد.;ننول قال : قال ئزيرْ أيي غن أييه، 
■أنبغا* فلتمل بغدالجمعة، نصلتا منغم كان ر؛مى 

•ارمتغم* حرير: حديث في زلئز 

























بكروعخزوأبا و0 الئي أف عمز، ابن غن نافع، 
.الحشة قبل العيدش يضلول ئائ_وا 

حجر،وابى وقتية ايوث بى يخيف عرثا [ ٨٩٠]
1شاطلأم،ضذاؤذين:خئقئائ1ووا

همنتغد، بن الله غني ئن بمتاض غث قيم، 
نحرجكال الله زئول أل الحدرئ، تعد أيي 
ئإذايالصلاة، فيدا الفطر، ويوم الآص>ض يوم 

وهمالئاس غلى فامتل قام، وتلم صلائة صلف 
يعيحاجة لة كاف هاف محلاهم، في جلوس 

أقرهمدللف، بعير حاجه لة كائئ، أؤ للناس، ذكزة 
ضدفوا«،ضيفوا تصدقوا >؛ ؛ يمول، وكال ثها، 

.رلتابمنةء، ت )خ( ق ح 













محل؟جنغه

بنالله عبد بن الله ع~د غذ نبيي، بن صنرة' 
محت،غنرزصمحقاو:ضسمئث

العيد؟يوج في . الله زشول يه قرأ عما الحطاب، 
وآلم_زءانى وؤ ؤآيقزبت ت د ت هملسث، 

٠ألتجمد^ 

حدقنات قال ، ثيتة أيى أبوذكربن صبما [ ٨٩٩]
عائشةعن ، أنمه غن ، هشاح غن ، اشامة أبو 

بذجاويقان أبومحزصي غلي ؛■_ فاك؛ 
الآو—ضاربه لما قعنتان ، جواري 

يماليئعنتثئن، وليشتا ت قالث، ، بعامت، توم 

•المحذينا؛ قي الجواري يمول لتا ارباب • رع، ق ه 
المدينة.لرب موصع ت بعاث )١( 













فييدي؛ ولم الإسناد، بهيا ■ • ■ هئاج 
.ائمشحد 

مكرحدعفتقبس بيثار بن [ُءمحإبزاب ٧١٨٩٩]
عاصمأبي عذ َ محم حمبمت" بى وعبم■ التمي 

عن، أنوعاصم حدقنا ت هال ، لعميه ؤالئمذئ ~~ 
أحنريي: ئال ، غطاءٌ أحتزيي قال؛ جريج، ابن 

قالتاأئها يشه، غ! أحتزثنى I قال عثثر، ئى عبئي 
امقف؛ ئائث، أراقم، أئي وددتا ; لأع__اواى 

ادئتهأئفلربص التاد_، غلى وئئت، هؤ، الله ننول 
;عطاء قال المنجد. في يلانئو0 وهم ، وءاتقهُ 

بلغمحق؛ ابى لي وقال قال؛ أوخنس، مزنل 
حبس•

والعنق.النائب ض ما : العاتق ( )١ 







محغالإامحلآ

ئن•ئاذ  jlغئرو، بن ثمخئد تكربن أبو أختزيي 
الأو2نارئ Jujبى الله غني أل ، أحنزة ئيم 
الئصشإلى حرج ه الله ننول أف ، أحترم 

،القنلة يدعو أف أزاذ لئا وأنة ، يشقي 
.وداءه وحول 

أحتزئا؛ ئالأ ، أبوالطاهروحرملة ُءش ٣[ ؟/ • ١ ] 
ض، يوئس أحيربي ؛ ال ق' وف ابى 
ثيمئى غثاد أحتزيي ؛ ال ق، بجام ابن 

أصخاُ_؛مى قاف — غمة شمع أئة ، الم-اؤذي 
نونا. الئو ننول حزج • يمول ~ . الله ننول 

،يدغواللة ؛ ظهرء الناس إر فجعل ، يثتنقي 
•ريتثين صلث قم ، وذاءة وحول ، القنله واتثمنل 



ًفقاظيبم

حيفنامحال؛ شتنة، أيي أبوبكربي يبما [ ٩٠٢]
يضلأفيمح،صتج،صي،ص

ضيديي يزئغ الله. ننول نأيت قال؛ أنس 
•يرى حش ، الدغا؛ 

ال:طقاذظينس،ث
سلمة،ئى حماد حدقنا قال؛ موتن، ئن الخشن 

البي.أف مائك، بن أنى غى ثابت، غى 
اتقئشفأشازدنإهركمتهإرالشماء.

صخاسموينش،ئاو:طثئا
غىخملت' غى الآءل-ث، زغبي غده أبي ان 

قثاذة،صأش،أ0نيشهثاللأيزءغ
.منة؛،ارباب ؛ )خ( ق 0 







ص_ٍءع_ء^
سمننةيحطث، قائم الله وزشول المملة، 

الآمزال،هلكت الله، زشول يا ت ممال ، قائما 
ئاءئال:بممكها اللة قادغ القيل؛ واشف 

احولئرراللهم ت قال قم يديه، الله. وشول قرفغ 

؛قال ، اشم؛! ومنابت وبطون 
شريك؛او ثالقض. فى ثئئى وحزينا 

أفوالئجوالآؤو؟َقو;فئأكمينس: 
أدري.لا 
حدساال؛ قوثني، بى ذاوي وصبما [ ١ آ/  ٠٣]

ارتفعسالأ;ض.)ا(الآكام;كلءا
الصغار.ا:وال )آ(ماب:

وداخل.وط : الطون )٣( 



جتم____قظئش
الووئلأس،ضص،ئاو;شءُ ْ ١

بنأس ص طلحة، أبى بن الله غني بى إشحائ 
عهدطئ ضنه اقاض أصابت ت قال قاو-ك 
يحطبه الله ننول ا قتئث، الله. ننول 
أغرابي،قام إي الجئغؤ؛ المسريؤم غش الناس 
ؤحا١غ، المال سك هل، الله ننول يا ت شمال 

توفيه ، بمغئاة الحديث وسناى . . . العشاور 
يشينما : محال . "ضحواكا"'رلآبي،،: قال 

القينهزأيث حش ، ثمرخث ويد0إلي 
للم، أثهزا'ثناه وادي وسال الجؤيو، مثو في 

.أحتريجود ئا-حتهإلأ مس أحد يجئ 
-عليه وينفق الرجل يعوله ْن ت العيال ( ١ ) 
النبات.مواصع ق الغيث إنزال ت حوالينا ( ٢ ) 

.النورة بالدينة واد قناة! )٣( 

















دكآاتيمة

كلاهما— سلتما0 ابى ؛ يمي ، عبده حدثثا ت قال 
عسمالك، بن مشغول ص الآغئ-س، ن ع~ 

عئاس،عنامحابن بنمح،عن تمحي 

أش،بن مالك ص سعيد، بى مثيتة ركينا [ '٩ ]٧ 
■عايشه عش أبمه، عش عزوة، بن مشاِم عن 

تقال — لة والئمظ ~ شتته أبي أبوبئرن وحدقئا 
عى، هشام حدقنا ت قال ئمتر، بى الله غبي حدقنا 
عهدفي الشز حثثت : قالت عائشة عن أييه، 

يضئي،الله. رسول فقام الله.، زشول 
.راذابصلأةامحشوف؛ات )خ( ق0 





























اللهزتوو ابن إبرامم ماث يوم الله. ننول 
إJر١هيم،يموت ائكشفث إئما ت الناش فقال ، . 
يأربعركعات محت محي لنا يا هضلئ ه المحي م قفا 

قم، القزاءه قاحقال قرأ قم فكبر، بدأ محنجدات؛ 
فقرأالرهمع' ثى زأسة زيغ ثم قام، مقا ئخوا زكخ 

،قام مما ئحوا زكع ثم الأولى، القزاءو يوف قراءه 
سزاةةالقيوف قراءة هقرأ الرثؤع، مئ زأمحتة وبخ قم 

مسزأسة زفغ تم ، قام مما ثحوا وكغ تم الئاييو، 
،ىتخ^د يالشجوي أنخذز يم ، \ذزكرع 

زكغهفيها ليس ، وكعات فلاث أنصا قركغ قام تم 
ئخوورئوعة بمدها، التي مى أطوو يلها التي إب 
حلمةالصموف وثاحرت ثأحر تم شجوده، مى 

المزول.)ا(الأتحلار;

















:قال عئاس ابن غن يشار، بن غطا؛ غى 
،الله زشول عهد علئ الشمس \و؛كتلها 

قتاماسام قه، مغة واوواس الئه زشول قعثلئ 
ركوغ،ازكغ قم النفزؤ، شوزة ثحسؤ قدز هلؤيلأ 
القثاحوهودول ، حتريلأ قياما فقام زيغ قم ، طؤ_يلأ 
الرئؤعوهويوف ، طويلا رثوغا ركع قم ، الأول 
وه_ودول، طويلا قياما قام نم ، تجد قم ، الأول 
ؤه_ودول، حلويلأ رقوغا زكغ قم ، الأول القياح 

وهودول، طبال قياما فقام زمحغ تم ، الأزل الركؤع 
يوفوهو ، طويلا زقوعا زكغ قم ، الأول القياح 

ائج-كومحي ائعتيّزف ثم ، ضخي قم ، الأزل الئقؤع 
مصوالقمرآشان الشمس ررإن ت محقال ، الشمس 
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الإسناد،ءئزأ0حديثيهدا • ■ ■ الآحول عاصم 
زأطول.أثم حماد 

]اي[صبم1بجضينضالآشاسئ
اأحينن: الأ ثامرئ، الغنواي وعنرونس 

عنووبىأحيزنى قال؛ وف، بى الله غني 
عسالآدصارتي، الحاوث بن سعيد غى الخاوث، 

عياذهنى سعد اسثكئ ت قال عمر بن الله غبي 
مغ' يمود٥أ ه الله رسول فأش لة، سكوى 

وئاصأبي بن وتغي غوف بن الرحمن غنل 
فيوجده غلئه ذحل فلما نتعود، بن الله وغبي 

ته_اووا ، فصن،؛ ررأقد ت فقال ، عشته 

■نيارته الرمحض؛ ميادة ٢ ١ ت 















































ثحه الله زئول عكا أخد ; ثالث غية أم 
تحس إلا امزأه منا وفت فما ، ثثوخ ألا اكئه 

،نعاذ امزأه شتره أيي وابنه ، الدلأ:ء وام ، سائم أم 
•مغاذ وامرأْ ، شبره أبي بئة ار 

أحبرئا٠ ثال ينإبرام٠أ، ٢ئبماإشخائ [ ١ 
همنحعصق، عن هشام، حدقنا ت ق1ل أنثاحل، 

فيه اف زنسول غلمشا أخد : ثالث غية لإ 
منهي؛ حمس عئر منا ونث فما ، ئنحئ ألا الببمؤ 

حربيورهيزبن ثتتة أبى أَتوذكبين 
قنأفييه،أُي غن - حمينا - إبزامحم نى نإنخاى 

حدقاI ئال حاؤح، بس محمد رهئرحدقا قال 
لفا: قالت غثة أم غن حفصة، غن غاصم، 



M' m

يأسلايشنكن أن ء نباينئك ؤ الأيه؛ هذه ثزلث 
قيعصثلق ولا ؤ ، [ ١ ٢ ت الممتحنة ] فتقاه 

:قاك الئتاخه، ث :كال قاJش ، [  ١٢]المس-:

ئإئ4مكائوا:يازثووالأي،إلآ1وملأن، فقك 
أفثص بى بد فلا الجاهلية، فى أشغدويى 
■ئلازار آل رءإلأ س؛ الله ونول ممال أسعدهم، 

خدقناال؛ ئأيون، نس يخشن حفبمإ [ ٩٤٦]
بنمخئد ص أيون ا أحتزئت قال علثة، ابى 

تاعJ١غن ئئهى ئا ٠ غطيه ام قالت ت قال سإ-وين، 
.اكائز،وولمثغزمطئا

حدقنات قال ثنته، أبى باكربن أبو [وصبما ١ ]ا؛آ/ 
,الجنائز((اساج لأنتووض النيئ ارنأب ع(; )ق 







ء؛لجالإ1تيئو

-تلهم - غلئق ابن حدقنا : قال أيون، بن يختن 
ئوهتث: قانت عطثق أم ض مخئد، ص أيوب غى 

علمية،ابن حديث وقي ه، الشي بمات إخدظ 
ابنثة،ثفسل ونحى الله. زسول أثاثا قالت؛ 

اللهرسول علئثا ذحل قالت؛ مالك، حديث وقي 
بنيزيد حديث بمثل • • • ابمتة ثوليت ثث جه 

■عيه أم عث مخئد، ص أيوب، ص وريع، 
قناحد ت ل ئا سعيد، بس يثيبه وصبما [ ٣ / ٩ ٤ ٧ ] 

..عطئة. أم غن حئصة، غن أيوب غى حماد، 
سئغا،أؤ حمتا، أؤ فا، فلا رآ ت ل ئا أئة عين ، بمخؤء 
حمصه،فماك ، ذلك® إذزايس مذذلك، أومحن 

يرون.قلاقه رأسها وجعلنا I غية أم غث 
قال؛حيفناأيوب، /؛[وصبمايخئبذ ]U؛؟ 













أماعمامه، زلا سص فيها ليس ، 'كزيئف مى 
*l_Ls  اث_تريثأي فيها الناس غلى فئة

قلائةفي وكمن الحله فتركت فيها، ليكس لة 
بسالله عبد فأحدها ، محتحولثة ييفس أئوار-ا 

محهاأكس حش لأبنها ت فمال بمر، أبي 
لكمثةلشئه هق اللة زصتها jj  Iقال قم ثمسي، 

٠يقمنها وقصدى هتاغها ، فيها 

خصمحماستي،ئال:
بسمقام حيفنا ت محال نمهر، ئى علي أحبزئا 
اذرج: قالث غايفة غن أنمه، غن ، غزوه 
بناللي لخد كانث بمثة حلة قي ه اللو رضل 

ورداء.إزار الحلة؛)٢( . القطن ت الكرث ( ١ ) 
اثث.)'ُآ(الإضاج:











_ءسٍٍٍح
 0l " مء ه —حميد بس زغيد راؤع بل مخئد ءوكش ١ زآه؟/ 

معمر.أحثزئا ت قال الرزاق، عيد ص ~ جميعا 
بسنزح حدثئا ئال؛ ■، نيا بى يخئ وحدقثا 
—حمصه أبى بن ثخمد حدقنا ت قال عناية، 

يلآفا-ضاصتي،صس،ص
حديث،في عترأل س، البي ض غريزة، أبي 

.قالضر، 

تحشننص وحرملة أبوالطام ءآ[وءش ]آْآ/ 
حدقنا،هازوق قال ٠ الأييي تعيد بص وهازوق 

ال؛قوف، ابى ا أحتزئ: الأحزان ال وق
:قال شهابي، ابن غن يزيد، بن يونس أحتزيي 

محيأبوأٌائيننيمحج7،،ص





:قيل ، قزاطازارفلذ تدفن حقن سهدغا ونز 
.اونظسمنن<االجتلنن ررثنل قال؛ الضزاطان؟ وما 

فالالأحزان؛ وزاد الطاهر، أيي خيط ائئهن 
•عمن بن الله عبد بن سالم فال ثهابي؛ ابن 

ينصرف،قم غليها يطي عمن ائى وكاف 
فيلقدصثعئا قال؛ ئزيرآ، أيي حدط بلعة 

:قال ، ثيقَ أيي [و>ٍاأبوذكربن ١ لءا"/ ٤ ،  ٩٠٣]
بنوعبد رابع ابن وحدقا • الأعنز عند حدقا 

معمر،غى — كلاهما — الرواق غئد ص حميد، 
عنالفتق، بن بيد س عن الوهرئ، عن 
ءامحلنن: قوله الخ ه النبي عن هريرة، أبي 

خدستاومحي ، بعدة ما يدي ولم ، الٌظيخير؛أ؛ 



حدثوفي ثلمها، يمنع حثث الاغلمث؛ عبد 
اللغدفي ثوصغ حش ■ الرواق عنب 

]'؟ْا،،؛ْا'/آ[وصىئواسين

ت Jijجدي، عس أبى، حدقنى ت قال الليث، 
أنةقهابؤ، ابن ض حالي، بن غمي حدتني 

البئعن ، قريرة' أبى ص وجال، خدفنى قال؛ 
ائيمهارروض وقال؛ نغمر، حديث يمثل . .ه.

.خشتدفنا<
ال:]مه،؛ْا</"أ[و>سذننخام،ئ

حدقنىت قال وهيب، حدقنا قال؛ بهز، حدقنا 
غالبي ض ، فزيرْ أبي عث أبيؤ؛ ص ' سهيل 

,الميت لوصع الشق * للحد اا 
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فمغلها، صلمن ومث أحد، بفل محراط كل أجر، 
نمنابن ، أحدا، بتل الأءجر بن لة كان رجع 

هريرة،أبي، قول غذ ينالها عائشة، إلى حبابا 
عمرابث وأحد ثالث، ما قئحأزْ إلثه يزجغ فم 

حش، يده في يفئثها المنجد حضتا؛ من قئصة 
صدىت عائشة ثالث ت فمال الرسول، إلته زجغ 

الدي"قاذيالحضي ابثغمز فصرت أبوهزيزة، 
قراريطفي فزطئا لفد قال؛ فم الآزءس، يدو في 

.كشرة

يحيىحدئثا ت محال ، بشاو بن قخئد [وكيبما ٩٥٥]
حدقنيت محال ثغنة، حدقثا ت محال سعثد، ابى 

مغدافض الجغد، أيي بن شي ص ، قثاده 
موشقؤتاف غن اكنمرئ، طلخه أبى ابن 





بجسئ

بجسئ
.بم.ب.......أ.ب.س..ب.بى.......سة٤- 

.٣......... ..............فا والغسل الخهعة ق باب 
U. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . منهباب  .

.*٦.,........^.. .......... ...............منه باب 

١٠...........الخمعة إل الرواح تعجيل فضل باب 
١١....,,,......,.......,..للخطبة الإنصات باب 

J_l ١٣....................انمة. الأمةباب 
١٧..........................الخمعة يوم فضل باب 
١٨,.........,,,ؤ الخمعة ليوم الأمة هده هداية باب 
٢٢,.,,,.,. ..........الحمعة إل \له>خر فضل باب 
٢٤..,,,,الحمعة ق وأنصت استمع من فضل باب 
٢٥,.,,..,,,الخمس تزول حنن الخمعة صلاة باب 



٢٧.

٢٨.

منهباب 

الخئلمن، jruالخلّة ق باب 

ي3ا:خنتةأزىاصأإمحا
.٣٠

٠٣٣ ........الخمعة.ترك ق التغلتل باب 

٣٤....,,,,.....,,,.,.والخطبة الصلاة تحقيق باب 

٣٥,,,..,,فيها يقول وما بالخطبة الصوت رفع باب 
٣٨,,,.,,,,,,,,,.الخهلبة ق يقال ما باب 

٤٠.,.,...,..،..,,,,..,,,,.,..الخطبة الامحازل باب 
٤١.,,,...,,.. ...الخطبة..من حذفه بجون لا ما باب 
٤٢.......,.,الخطية و اكر عر القرآن قراءة باب 
٤٥,..,,.،،,,,,,,,الخطبة ق بالإصبع الإثارة باب 
٤٦,,,,,,,..,..,.,..,,نحطب والإمام دخل إذا باب 



محصئ

٥٠..................الخطبة ق للعلم التعليم باب 
٥١,.,.,,,, الخمعة صلاة ق يقرأ ما باب 

٢٥ ن ا عيد جتمع ا ا إذ ب با 
٥٤.,,,..,ألخمعة يوم الصبح صلاة ل يقرأ ما باب 
٥٦المسجد ق الخمعة بعد الصلاة باب 
٠٥٨ . البيت ق الخمعة بعد الصلاة باب 
٥٩,.,..,,,.,.,.,,,,.,..,,الخمحة بعد يصل لا باب 

٦١العيدض ق باب 
.......................................٦٣

٦٦. ...العيدين.صلاة ق والإقامة الأذان ترك باب 
٦٧باب. 

٦٨, ,,,,,,ة, العيدين ي الخطبة قبل الصلاة ق باب 
٦٩منه وااسا 










