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حدقتات قالا ثمم، وابن حزبا رهيربن ءوصبما ١  ٠٦٢]
صاتهمج، ض الزناد، أبي عذ غقنق، بذ تميال 

ضالغش ت'البمى الله. زشول قال قال؛ قرينة أبي 
■كئزةمصا*،هانمنىغنىاض« 

أحتزئات قال ا يحنن بس يحتف وكيبما [ ١ ٠  ٦٣]
—سعيد بى قسه وحدقثا ؛ قال . يتعد بن الثئش 

عىكث، حدقتا ت قال الئمظ، بي وثقانيا 
بنهياض ص المقنرئ، سعيد أبى بن سعيد 

الحدوئسنعيد أبا سمغ أئة سعد، بن الله عبد 
•اضضم وج ■' )خ( ي ه 

)ا(النزض;مظعاس.
.الدئتالإمىرهزؤ يخرج لتا ثحوف ررباب • ي ه 



ابجابجيبز

تقفال ألناس، قحطب الله نمول قام ت يمول 
النازإلأ

٠زجل فقال ، سدئنا؛؛ الزقزء ثى لقم الئة بمرج ما 
فصقتائحتسربالشز؟ أناني ، الله نمول يا 

ءأت؟أ؛رإكنهت ت قال قم ، سناغه الله نمول 
ال>يزواذئ؟أيأش الله، نمول يا ت ئلت ت قال 

إلايأتي لا المز ررإن ت الله. نمول لة فمال 
'يمثلالؤسخُ ئت؟ت U إن ا ءز؟ ضن أو ص، 

ن4لمرص،إلأآكلةمحر؛'،أئض
الئنسفاطثُانقميك ُ، امتلأتحاصزثاهاُ 

انطاخاس.)•أ(الحط;الهراسر. )١(الربٍع:
)؛(آممالخضر:ماش.)■*ا(يالم:يقرباص 

الأصلاع.وأسفل الخوض عظم بى ما : الخاصرتان )٥( 
الرحعاس.)ا-(اكوط:



|قإإةقا؛

يأخذقمى يأكك، فغاذث اجثرث قم بالت، أو 
حمي،بعير فالا فاحد وفن فيه، نة ييازك بخفي ضالا 

.يئيعءءزلا ياكو ائدي كخنل هطه 
اللهعند احبرثا ت قال أبوالطاهر، وكش [ ١ ا/ ٠  ٦٣]

صأئس، بس ماؤك أح؛زقي ت ثال وف، ابن 
لحجميأبي عن ، و بما بن غعناء غن أنلم، بن ويد 

أحافما ررأحوف ت قال الله. زشول ف أ، 
تقالوا ، _دوتاأآ اازهرة من محم الله يمرغ فا غلبجم 

لربزك_اث: قال الله؟ يازشول ، الدئثانغزة زقا 
الحيزنايي وهل الله، زشول يا ت قالوا ، الآزمحلأ؛ 
ررلاقاتيالخزإلأ4لخنر،لأاتي: قال يالئز؟ 

ثملتمضغه شسا كرشها من الماشية أخرحت ت اجرت )١( 
تلعه.







أو—شبين؛ الوابس واليتم المشكتذ بئة أعش يمث 
حميبفير ياحدة س وإئة ■" ه الله نمول قال كما 

يومشهيدا عليمي ويكون ، يشع ولا يأكل كالذي 
.اكامة«

أنسبن مالك ص ، تعيد بى قثيته صبما [ ١٠٦٤]
بنعطا؛ عى شهابؤ، ذماضئظي،ضاين 

منئانا أ0 الحدوئ، تعيد أيي ص الكي، يزيد 
مأرةP فأغط1غلم، زئووالله. صوض\ؤ\ 

يكنراما ; قال عنده، ما ئفد إذا حش فأعطاهم، 
يمنفثرنن عنكم، أدحره قلى حنر مى عندي 

يضمزومن الله، يعني ينتعن رمى الله، نعمة 
والصتي؛؛التعمق في ارتاب ت ق)خ( 
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همام.حدقنا ت قال الواوث، غبي ئى الصمد غبي 
حسدقئات قال ح—ربح، وهشرثمي وحدقتي ت قال 

٠غمار بس 'همحرمة حدقثا ت قال يوسش، عمنن 
حدقنات قال ثسيبا، بس سلمة وحدقنى قال؛ 

غن— ظهم ~ الأوواهي حدقنا ت قال ^ثواكغثرة، 
ضمالك، بن أش ض الله، عند بن إنخاق' 

حديثوفى ■ الح-زث بهيا • • البئ.• 
إيهجنده قم ت قال الزيادة، مئ عماو بن 

وش، ^١^١^!، يي ه اللي شي رجغ ، جنية' 
وحشاليزد، ائس حتى هجاذتة ت همام حديث 

■الله رشول عئق ؤي حاشتتة بقيت 
،ثيث حدقنا ت قال ، سعيد بى هثيته وصبما [ ١٠٦٩]
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صوٌالحلوايي حدث وقي ، وجهوا، 

حدقنات ال حمغمز، أنمي ائس صبما [ ١ / ١ ٠ ٧ ٠ ] 
٠محال خذي، وهينبن وحدقنيه ت قال . سمثاف 
أخيابى حدقثا ت محال إبراهيم بى يغقوث حدقنا 

إبراهيمبى إسحاى وحدقثاة I قال . شهادّا ابن 
أمحزئاطالؤزاق،وال:

•بهيا• ■ ~ضالزئرئ أمحزئامغمر~ظ4م 
ضصالج، حديث مننئ غلئ .الإسناد، 

الزفرئ.

:قال الخئزائ، غلئ يث الخشن >;U ٢[ ا/  ٠٧٠]
صأبي، حدقثا ٠ محال إبرامم، بن يعفون حدقثا 































أفره،بغدي نظفون إئآثم وشغنهم، الأنصار وادي 
•الحوض" غلى فلفويي حش فاصبروا 

شثتةأبى بن ومحاق حزبؤ رهيزبى حدتا [ ١٠٧٤]
وقال، أحتزنا ت ث[و1أ1حخ\ق' إبراهيم. بى ؤاسحاى 

ضمنصور، عى جرير، حدنما الأحزان؛ 
حنين،يوم كاف نما ثال؛ الله غئد عن واض، أبي 

ياغشالمتمة، في  L_ljالله. آقززئول 
محنهؤأءط>، الإبل، من مائة الآءزغبنحاب*ن 

،الع-زيط أئزاف مص ئاظ وأعهلئ ، ذلك مئل 
والأ_هإل; زجل فقال القئمة، في يومثد واقرهم 

الله،وجة فيها أريد وما قيها، عدل ما ئشئطة هده 
يلويهم؛االمؤلمة ؛ خ( )ق 









'قال ثنته، أل—ي أبوبكري؛؛ ا/لإآوصبما  ٠٧٥]
يسيره حدقتي ت محال الحناب، ئى زيد حدقنا 
جابربنص أئوالربئر، خدش ثال؛ حابي، 

،٠ . معايم شم 'قايث البي أد ، الله غبي 
.1لءحدسا وساقا 

ال:طقاادلأامئ،ثماهئ
محنئروق، قبن تعيد ض أب-واتتحوص، 

انحدوئتعيد أيي غن ئغج، أيي بن الئحض غني 
فييدهتة ليمن يا وهو ■يؤلخقه غلمئ بغث قال؛ 

هالله زشوو شمها الله.، رشوو إلن قربتها 
اكشئ،حابس بن الاننع نمر؛ أوبمة بص 

.)خ(:»ظثوذمانيارجوموضاايف0 



علاقةبن وغلممه ، المزاوئ ندو بن وعتنثة 
الحبرونئد كلاب، بيي أحد قم الئ—اثرئ، 

هغضثت فال ئيهال، بني أحد فم الطائ، 
شجيصناديد يعطي ! لوا ا قففزيش، 

فعلتإئما ررإئي ت ه الله ننول فقال ، ويدعنا 
مشرفال1حثة كئ زجل فجاء ، ذلك 

الجت-م،ذائُآ؛*، الؤجثثصر؛٠،عاينالغبميزُ 
rفال محمد، يا الئه ائق ت فقال الرأس، محلوئ 

■وعظ-ءاؤيا القوم شرفاء ت الصناديد )١( 
,الحزيرة قلب ق يقع إقليم ت نجد )٢( 
.شعرهاكشر ت اللحية كث )٣( 
الخد.أعلى : وهي الوحنة، مشى : الوجتان )٤( 
الحدقة.داخل إق داخلتان همنأ0 : السن غائر )٥( 
•١؟^^ ؛ ادمء )٦( 
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يومئذوهؤ غليه، ويحلنا لحل قم نمززان؛ا، ما 
اسم،م،قاو:قثواثأثا

 Pأبؤأنث الله، ننول تا : ممال أخئئا ئم ت
لجئئاالنكاح بلئنا وقد الئاس، الناس 

إككةنؤئى الصدقات، هذو تعفي غلئ يثومرئا 
تقال نصسثوف، كما وئصيب الناس يؤدي كما 

تفآل مكلمة، أذ أزينا حش ءل-فييلأ فشكث 
أ0الجخاب وزا؛ مى إثيثا ثلمغ ؤئثب وجعلث 

:قال P ; قال لائكلتاة، 
،محمنة،ألي ادعوا ، أؤ'ناغجي إئما تخمد، 

بنالحارث نس ررذئومل الحش، على وكال 
تلمحمثة فقال ، فجاِءاه ت نال القطف؛ا، غني 

غثاس،بن للنصل ة ابنتك العلام خدا ررأيكخ 







أحثزئات هال رمج، بس مخمد وحدثنا ت قال 
تقال الشباق بى عبئي أف ، ش-هابا ابن عن الثيث، 

اللهننول أف ، أحتزق، الئي. ووج جزيرته إل 
ر)غلضضم؟(؛،داك:شاففال:

مىغفلم طعامإلأ هنيئا ما ، ال1ه زُئول يا والله لا 
راقزمسوت فمال ، الصدئة مى مزلاش اعطيتق قاة 
.محإها،ا بئغث فمد 

الناقدوعمرو ثيتة أيي أبو صتنا [ ١ ا/  ٠٨٤]
محنه،ابن ض ~ با ج~ 

.نخوة . . . الإنثاد يهدا لزئرئ اض 
وأئو'5رسا،شيبه أبي [وصبماأبوبكرتي ١٠٨٥]

مثنىنخمدبى وحدقنا ت قال وكيغ. حدقنا ت فالا 
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غوفكاللهم وسلم وآله سه ٠^٠^ غلن الله صئن 
اضامكثاث ٧- 

حجر،و\م؛ نهشه أثوب بن يختن صبما [ ١ •  ٩١ت
غىحغمر، ائس وفوت إشماهيل، خدفثا ؛ قالوا
أفه، قريرة' أيي غن ل، غن ، نهئو أَبي 

ئئخثجاءرمقنان، ءإذا قال؛ ه الله زثوق 
وصمدتار، القأبواب وءأم_ت الجئة أبواب 

البياطين«.
أحترنائال؛ تختن، بن حزمثه وحش ]اوءا/ا[ 

نقصان((شهر فصل ناب أ؛ ؛ ي)ع( 



mm

ضبوئش، أح؛ديي ال؛ ثوف، ابى 
أئةحدقة، أناة أن أقس، أبى ابن غن شهاب، اي،ن 

٠الله ننول شال ت يمول خوهزأحؤبخقه أبا ضمغ 
وعلفتالرحمة أبواب ئئخث رمضان، كان ررإذا 

•الئتاتيث؛ا ونلملت جهم، أبواب 
والحإوائ،قالآ:]ابم.ا/آ[وءشقخئدينحاتم 

غن، صايج غى ، أيي حدقتا ت محال ، يعموث حدقثا 
أفأش، أيي ئاهغئن خدشي : قال شهابؤ، ابن 
محالت يمول ؤبيغه هريرة أبا مثجغ أثة حدقة، أباة 

•بؤئيي • ٠ ■ زمضانأأ ررإذاذحل ت الله. ونول 

غلفثرأت ئال؛ يختف، بى حظ صبما [ ١ •  ٩٢]

>والفطرلزوية أربابالهئوع • خ( )ق 



















محغالإ1خيج

أفخمؤيثغه، هزيره أيي غن ؤتاد، ابن وهو٠ ثحمد، 
محيي-ب'وأفطروا لرؤيي-ب ررصوموا قال؛ النتي. 
.الغدذ،، فأكملوا غلغم ئمي 

خاقئا: فال ساذ، ئ اش د ضذ 
نيادبى محمد غن ، شعتد حدقنا ت قال ، أمي 

الق\ يمول خمؤييقه هزيرق أبا سهعت ت قال 
لزويتي،لزويتووأفطروا ررصوئوا •' الله. ينول 

فلأتين«.فغدوا الشهز، جأ عمي فإل 
[٣/١.٩٣:Jمحامنيينبيسم،ئا<]

■حدقنات قال ، العتدئ بئر بن محمد حدقنا 
الآء-رج،ض الزناد، عظاشينمح،صش 

الله.ذكرونول قال؛ ■يقممته ئريرة يي أص 





الأةثنىوائئأبيمحز،قالأ;ثم.وخئثثا 
حدقثات هال ، المجيد غبي بن الوهاب عبد حدقثا 
حدقات قال حرب، بس وفير وحدقتي أيوب 

—ظهم — شثتاذ حدقثا ت قال ، مخئد ئى حشص 
•ئخوة • ■ ■ الإسناد بهيا كمحر أبى بن خمح، بص 

أختزثا: د1ل خنيي، بن غني صبما [ ١ ٠  ٩٦، ١ •  ٩٠]
،أف١^٧ ض أمحزئانضئ، غبمالئزاق،ئ1ل

،شهراأرواحه غنن يدحو لا أف أقتم ه الني 
خقيفلءاي-شة ص ، غزوه فآ-حتزني الزهرئ؛ قال 

-أغدهن - ثئنة وعنزوف بمغ قصت لئا : فالت 
;فقنت بدأبي، • قانت ه الله رسول غلي لحل 

■^^زبجونيمغاوط-رين؛؛ * رخ■، ل ه 



غلياندحل لا أذ أنمت ، ٧١، ؛ illننول ط
أعدس،'زهئريى بشع س ذحك ؤإئك قهرا، 

.وعشرون(؛الشهرتنخ ارإف : ممال 
اأحتزئت ل قا ومج، بى محمد صبما [ ١٠٩٧]

—ثة واللمقل — سعيد بس محثيتة وحيفنا الليث. 
فال:خدثئ1وبم،،صبيامح،ضحم

يئاءْاعتزل الله. زئول 'كال قال؛ أئة بؤيثته، 
مملثا:وبمشرين، بمنة في شحرجإلبما ، شهرا
،الئهز، ررإسا ممال؛ وهئرول، ينعه اليوم إئما 

واحدةإصتغا وحنش مرات، فلأن، بيديه وصمي 

 /^U[ شهازوف،']ننوحجاج الئه عند بى ا
فال؛محمد، بى الحجاج حدقنا ت قالا القاهر، 



تبغ1ئ4ُ أبوالزتير، أمحزيي : جزنج ابن قال 
الثمي.اعتزل ت يمول ■غؤبيغقإ اللي غني ■باثويا 

،وبمشرين يشج صباخ إلينا يحرج ، شهنا سناءه 
أصتحئاإئما ، الله زشول يا I القزح بمص فقال 

تآتمونالشهر >اإن : القي. فمال وعئريى، لتنع 
فلاقا؛ينديه ه الشٍق بق ئم وءئرين؛ا، تئنا 

.منها يتشع والثالئه ، 'كلها يديه اصايع مرثئن 
حدقنات ل محا ، الله عند بى هاروف صينا ء ١ ٠  ٩٨]

أ-حترييجريج؛ ائى قال : فال قخئد، نى خجاج 
أن، صنفي بن مخئد بن الله عند بن تحئ 

أف، أحثزة الحاوث بن الرخقن غبي بن عآكرمة 
أذحك البي. أل ، أحيزل خؤمحي سلمه أم 
مقننقلما ، شهرا أهله يجض غش يدحل لا 





ءئغا؛>1ينو

عسمعد، نى محمد حدقني ت قال حالي، أيي 
اللهزيشول صرت ت قال خمؤكه ص زيا أيى بن ضد 

راالشهرح1،ا،ت ال فقالآح-زى، غلى .يثده 
.الثاJثهإصثعا في ثقص تم وهكداه، 

حدقثات قال ، رقرياء بى [وكشاJئام ١ ١/ ٠  ٩٩]
لأطة،ص1شاهمو،ص

اليمن.ض عمحفه، أبيؤ ص سعد، بن مخئد 
ونشعازغشزا غشنا وهكدا،ا فكدا ررالئهر ؛ قال 

•مرة 
يهزاذ،بن الله غثي ش سمد 

ثقثقبن الهمس بق علي خدثقا ٠ ئال 
الله،غيد أحتزئا نلبمال،قالا: بن وطه 





خؤمحمحأ،عشاس بن الله غني مئألني آخرالئهر، 
 Pفثك الهلال؟ م ش : ممال يالهلأل ذ:

:مملمت زأئثة؟ أنت : ممال الجئغة، لثلمه زأنث1ة 
ممال، وصام رصاقوا ؛ الناس وزآْ ، ئعم 
ختنئضوم نزال شلا الشثت ثئاله زأئئاة لكنا 

يروتةثكئمي أولا ; مملث ، ^١٠ أؤ يلائى ئكمل 
اأمزثفكدا لا، ممال؛ وصثامه؟ مغاوشة 

قي؛يختن بث قض وشك ■ الله. ننول 
ئكممىأو؛مح■

حدقنات قال ، ثنته أيي أثويمحربن صبما [ ١١٠١]
ترخ، ي ه 

.اسه«



؛١٧

ئخةدينمم،صمح،صصين
فكاكزة لِخزينا : قال التخترئ أيي ض قزة، 
فقالالهلال، قزاءئثا قال؛ شغله، ببْلن ئزلثا 

؛اومؤ»اتغص وقال ث، قي هوانى ت الموح بمص 
إنا: فقلناغاص ابن فلمنا : ث1ل لئلثئن، ئزائئ 

لاث،ن هوابن : الموج بحص فقال الهلال، رأينا 
يلةأئ • فقال لينثين، هوابى الفوج؛ بحض وقال 

:إففمال ، وندا:ثئاةئا ئال:ئإنازأيثئوة؟ 
فهو، للرونة'؛ مده الله ؛؛إن تقال اللي. زئول 

للئلئزأضويح
ل؛ئا ثيته، أمي بى بكر أبو صبما [ ١ / ١ ١ ٠ ١ ] 

مثنىائس وحدقنا قغنة. عس عندر، حدقنا 



Iقال جعقر، ئى محمد حدقئا I قالا ، بئاو وابن 
سمعتت قال مره بن عمرو عن شغته، أحترئا 

بياتوص زمشاف أفلكا : ئ1ل اكخثرئ أبا 
ؤؤثخْأغثاس ابن إلى زجلا ءأَزطثا ، ، هزق' 

اللهزثول قال ت -غؤخقأ عباس ابن فقال نشألة، 
ممض،فنأضس؛ررإن .:

.العدْاأفأكم1وا 

أحتزنا: قال نتجن، بن يلجن صبما [ ١١٠٢]
بناليمن عند ص حالي، عذ رنئع، بذ يزيد 

■وتمامه نجد بهن الفاصل الخد : عرق ات ذ( 
.ودوالحجة،؛ زمصان ينقصان لا عيد شهرا ررباب • آ ع رف 











منالله، غني بن تابي؛ غن مهابؤ، ابن 
اللهزشول سمهث ت قال خؤبيغقأ عمن بن الله عبد 
وانزبوادكلوا بليل، يوذف بلالا ررإن مول؛ يه 

.مكتوم« أم ابن أذان فنمغوا ختن 
فال؛أبى، حدقئا فال؛ نمر، ابى حئبما [ ٢ / ١ ١ • ه ] 

غقِزعقخئإابن غن ئافج، غن الله، غيد حدقنا 
أ؛وابل تلال : الله.ض لزتول كان : قال 

بلالا»إن ؛ . الله زشول فقال ، مائقؤج 
أمائس يؤذًن حئث داثربوا فظوا ' بليل نولن 

مدابمزل أذ إلا ؤنهقا نمن وب : قال ، غض،« 

ذاينني،ئال:طة1اش،قال:



قاتئئن اكّب، ظق1 ; ناد الد، ئظ خلتث1 
.يخ..ؤةمحهل،ضام..

احتزثا؛ قال إسخاى، رحيقنا أبرأتامة. خدقئا 
ننخئاد حدثئا : قال ئثنى، ابن وخدثنا غئدة. 

سةكض-صصاشدالإنقائين
*ثمير ابن ثحوحديث ■ ٠ ٠ كئيهما 

قناحد ال؛ قح—زبؤ، بمس رخت—ز صبما [ ١١٠٧]
عسالمحي، نلبمال ص إئرامحم، بن إتماصل 

قالقال؛ ؤؤتقه مئغود ابن غن محقاف، بي 
غلىالأكل ١^^١^^٢ ه ب ت )ع( ق0 

 ١^^٢٢.





















ء؛فالإامحمح!

أصحاب،بس وجلان ت متزوى ثها ممال 
أخدهماالخر؛ ض ؛ يألو١ُ لا كلاهما ه، محمد 
والاحريوحرالممرنوالإظاز، القعرت يعجل 

والإممثاز؟القئرت بميل من : مماك والأنمناز؟ 
الئه.زئول كاف هكدا : ممالق الئؤ، غئد : ثال 

يضح.

واثوكربيخنث بى يخنث صبجا [ ١١١]،
•قاليخيئ واققمواهيالئمظ~ زابىثمئر— 

أبي،خدقئا ئمئر؛ ائى وقال ، أحتزئا 
الضمح.;ا(الألو؛

 Cرأبابإذاأقتلالئنلوعريتالشمشأفطرت)خ( ق
الصائج،.













ء؛غاإءةيلآ

ثهئت قال يؤقننه هزئرة أنا أف ، الرحمن غبي 
ثسزجل ال فهالوصال، ض غ الله ننول 

قاقتواصل، الله زتول يا فائك : اكلمن 
راوآبجمثثلي؟إئيأبيتنطعئنياللي.• رنول 

الاوفيصسغن ينتهوا أذ أبوا قلما ، زبي 
:هفال الهلال، نأوا ئم يوئا، ئم توتا، يهم واصل 

تجولإم(<ثانممُنمئمحا
•أذيمهوا 

فالحرباؤإنحائ، وهئربى [ُحش ١ ا/ ١  ١٧]
وزعة،أبي ص عنازة، عث جرير، حدقئا ت رهثر 

اللي.:ننول فال •' فال خمؤيتقه هرئزْ بي أص 
ثواصلقإئك I الوا ق، والوصال(( اكم ررإئ
المعاقب.: المتمحل )١( 







يواصلفأحد ت قال ، صنغغا< الذي غلى حملني 
فاحدانير، آجر في وذلك الله.، ننول 
ارفناالقي.•' فقال أصحايويواصلول، مى وحال 

لووالله اما يلبي، لنئم إئغم يواصلون، رحال بال 
نيضيصالأيذغاكقونر١؛

.قغئففث((

:قال التمئ، النصر بن عاصم صبحا [ ١ ١; ١  ١٨]
حدقنا؛ قال الحارث، ابى يغنى، حالي، حدقنا 

واصلقال؛ هه أش ض قات، غن حمئد، 
ناسفواصل قهرزضاف، أول في الله. ننول 

لتا#لومد ؛ ال فقذلك فتنغة اكلمى، من 

الأم-ق المبالغون : المتعمقون ( ١ ؛ 



>؛ثغمفهم المتعممون يلغ وصالا الشهز، 
شسظكم،إبي

بنوغنماف ُء،بمأسيىينإص [ ١١١٩]
؛إنحائ ؛ قال ، ءئد0 ص — جميعا — ثنته أيي 

عزوة،بن هقا، غى يئليئان، بن عنده أحتزثا 
النّمءثهافم ; قانت -هجلخإ عايثة عن بط، عن 
إنكت الوا فقنهم، زحمة الوصال ن ع. 

يطعمنيإئي كهيقبمإ، نشت ررإئي ; قال ثواصل، 
•ربيديتمحنياا

.ررباببتة،؛رخ( ل 0 















































أحتزئا؛ ئال إترامم، ئى [وءز'محاإنخايى  ١١٣١]
طاؤس،غن مجاهد، غن محور، غن جرير، 

سالله سافررسول • ئال خؤقخيأ غثاص ابن غن 
ذغاكم ، ءنم1لُلُ بلغ حش فصام زمصاتث، في 

كمالناس، ليزاة قهارا قشرية شزاث فيه بإئا؛ 
خؤتخمأ؛غثامن ابن شال مئه، يحل أقهلزحش 

،صام شاء من وأفطر، ه الله رسول فصام 
أفطن.ثاء ومن 

وكيغ،حدقنا مال؛ ، أئوكرس [وصبما ١ / ١  ١٣١]
غنطاوس، عن الهمب»ا، عنب عن نمياف، عث 
صاممس غاش لاثعب •' مال خؤيثخقأ عباس ابن 

عكة.قرب بلد : نان ع( )١ 



فيالله. رسول —ام ص ئئ أ°فطز، ش عش زلا 
الئفروأظز.

ضدظ: فال قفئى، ٢ ^شد 
تقال المجسد، غني انس يعنى، الوهابح، غبي 

اللهعبد جابربن غذ أبه، عذ جغفر، خدثثا 
إلئالفئج عام حرج . اللؤ رسول 0 أ، 

صبلغثراغحش فصام رققناف، في نئ"' 
حتئقزفعة ما؛ مذ يفدج ذغا قم ، الناس فصام 

إلت ذلك بعد لة ققيل رث، ث قم إليه، الناش ثقلن 
،العصا، ءأولئك ت فقال صام، قد الناس بمص 
.المحن؛((أولئك 

باليوم يعرف والدينة ه1كة ، j\Jموصع ت الغميم كرلع ( ١ ر 
.الغميم( )رقاء 























خدننا: قال الإهرائ، أبوالرسع ١[وصبما ١/  ١٣٨]
عسهشام، حيفنا قال؛ نني، ائى وهو؛ حماد، 
غمروبس حمره أل خؤبيغل، غايثة غى أئيه، 

ال؛فمالله. ول زشأل شالآت__1مئ 
أقأصوم، الضؤ،؛ أنزئُاء نجو !ش ، ننول يا 

.شئغ<اوأفطزإن شفى، َاى' : قال الثمر؟ في 
لا/-ااا/'ا[ضجمينض،ئال:أمحزثا

مثل٠ . . الإسناد يهدا هثاح غى ، أبومعا 
■• ■ الصوم أنزل رجل إئي ؛ نني بن حئاد حديث 

وأبو'قريا،شيتق أبي أبوذكربن ٣تادصبما٠ ]/  ١٣٨]
حدقناأبوتم قال ئمير. انس حيفنا ت قالا 
•الصوم متابعة رد: ال)١( 





















د

اك.]؛؛اا/آ[وصبماكة،داو:طقا
ئافع،ص اللط، أحتزئا • قال ومج، ابى نحدثنا 

الله.زتول بمد يكز أئة ءمر-ءولإخوأ، بن اض 
يوما»كان الله.؛ زئول فقال ، عاشوراء يوم 

يمومةأن منئم أحث فمي الجاجليأ، أخل يضونة 
•،؛ Ujbiiكرء ومن فألتضنة، 

]؛ااا/مآ[ىبماأئوض،دال:خدكا
قال،نحم، ابن يغني، الوليد، ض أبوأناقة، 

حدثة،■ءمر-ءوخمأ بى الله عند أل ئافغ، حدثني 
عاشوراء:يوح في يمول ه الله وتول تمغ أثة 
لبفمن الهاعلئة، أخل يضرنة كان غدايزم ررإن 
،فإتئرفةْ يثزكة أن أحث وقى فليضمة، يضرمة أن 





mm

يومراداك ت هفال ، عاشوراء يوم الئه رسول ؤنذ 
قاخومي صامة فاء فمن الجاهلثة، أهل يضوفث كان 

-زأنوؤزس ثئتة أ'دى بن بكر أبو حدط [ ١١٤٠]
حدقثات أبوبكر محال معاويه. أبى ض — جميعا 
عن، عمارة عن ، الاعفم عن ، أبومعا 

ئىالأشث ذحل ت محال يزيد بن الرحقن عند 
:ممال وهويتعدى، الله عند علن ئبمي 

الثومأولئسن ت ممال ، انعيا:؟ إلى ادف ، محمد أبا يا 
عاشوراء؟يوم ما ثدري وهل ت محال عاشوراء؟ يوم 
اللهرسول كا0 هويوم إئما ٠ محال هو؟ وما ؛ محال 
قهرثزل محلئا نمقتاف، ينزل أذ محتل صومة ي. 

ثركة.ت أبو'كزس-ا ومحال ثرلأ، زمصاذ 











ضجير، بن ّتجي ص بئر، أبي ص ئثيم، 
هالله نمول فدم ال؛ قخؤخقأ عباس ابن 

،عاشوراء يوم يصومول الثهوذ هوجي ، المدينة 
أنيزالئةالذي التوم هدا : ممالواذلك غن فئظوا 

ررئخسأولن؛الثني. مقال ' لة نصوقةثغظيما 
هآمريمومه.، دغو'تنمتتقم،< 

~نافع دأبوبمبى بئار ابن ؛اوصبما، ١ ا/ ١  ٤٨]
سدينجتمر،صتجة،ض

غىفشأنهم وقال؛ الإسثاد، بهيا ■ • ■ بئر أبي 
..ذلك.

حدقناقال؛ عمر، أبي ابن وحش ٢[ / ١ ١  ٤٨]
بننعيد بن الله غبي غن أيون ص ' تميال 















خاتم،خاوذئ1 : ثاو نعيد، بن محتإ وصبما [ ١ ١  ٠٣]
عيي،أبي بن يزيد عذ اينإس٠اهمل، ■ بغيي 

بعث•' ئ1ل أئة نؤقيته، الأكؤع بن تلمة غن 
ئأمرة، غاشوزاء يوم أملم مى زجلا ه الله ننول 

فلنمم،يضم لم كان ررنن : الئاس في يولف أل 
.وْتىثانأكلكببيةإراش<

:ثال التندئ، نافع [وصىأبوبمرئ ١  ١٥٤]
حدقناقال؛ لاحق، بن الئففم يشربن حدقئا 
غمراءَبن معوذ بب الزتيع ض ذكواف، بن حالي 

طاش.غواةر'؛غائوزاءإبي
بتيإم يالكث غافوزاء نوم أكل أنرنن راباث ؛ )خ( ل0 

*يوبي؛أ 

الشمس.وهمع الفجر بى ما ; الغداة ( ١ ) 











,٣..,......,,....,.......الوثاة.مماب قابع 

٥■ الرض كثرة عن الخث ليي باب 
٥. .............. الدنيا زهرة من محرج ما نحوف باب 
٠١ . .......٠ ٠ وهبر التعفف ق باب 
١١ . .....٠ ٠. .............واكاعة اوكفاف ق باب 

١٢٠..........وغلفلة.بفحش محال من إعطاء باب 
٧١ . ، .٠ ّ. ٠ . ..٠ ٠ . .. . إيإنه عل محاق من إعطاء باب 

٠٢ و . ٠ ٠ ..٠ ...٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ؛ .قلوبم إعطاء باب 
٣٢...............٠٠٠قلوم الزكة إعطاء ل ت باب 
٤٣ . ٠ .. ....٠ ......قلوم الولفة إعطاء ق منه باب 
٦٣ . ...٠ ٠ . .٠ . ..... وصفاتيم الخوارج وذكر منه باب 
ومروقهموذما-؛مارج باب 



٥١منه باب 

٦٠........والخليقة الخلق شر الخوارج أن منه باب 
٦٢. ٠ ..بيته...وأهل ه للض الصدقة تحل لا باب 
٦٦باب 

٧٠.....النبي لأل الصدقة من أهدى ما إباحة باب 
٧٥........ ...الصدقة ورده الهدية النبي قبول باب 
٧٥...................بصدقته ش لمن الدعاء باب 
-لألإ.....................ؤ.إليب.اكدق.إرضاء باب 

٠٧٨ .........كش1ب ٧- 

٧٨■ - ■ ٠ - - ء ٠ . . ٠ ; . ٠ . ٠ . . ٠ ٠ ٠ - . . شهررمضان فضل باب 

٧٩.. ........ .....الهلال والفقلرروية الصوم باب 
٨٩. ....يومحن ولا يوح بصوم الشهر دقد،موا لا باب 
٩٠---............وعشرين تسعا الشهريكون باب 










