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والمروة،الصما وبنن ، سوئوا إحرامغم من 
التنويهنرم إذالكن حش خلالا، وأمنوا وقصروا، 

،ثهاضة؛' فدتئم واجعلواالذي فأبلوايالفح، 
؛، JUالحج؟ شمئثا وقد قئعه نجعلها 'كثفت تقالوا 

الهدي،نفث لولاأئي فائي يي؛ آئركم ظ ارائغلوا 
منييجل لا زلكن يه، أنمزتطب الذي مقل شك 

.ممغلوا ، مجئة(! ال٠ذتي يتلإ حش حزام 
ينتمينرمحاضث،

سلمةنى المغيرة بشام أبو حلفئ1 ؛ ال ق
ءسبثر' أبي عى ' عوائه أبي ص ' الخحزومي 

خؤخيأالله غئد جابربن ص ، زباج أبي بن عطا؛ 
يالحج،مهلي الله. ننول قغ ثدمحئا ; قال 

ونجل،، غمزه نجعلها أذ ه اللي ننول فأمنتا 



بج؛غالإامحة

يجعلهاأف يشثطغ قلم الهدئ، معة وكال ت قال 
,عنزة

محالبئار، واين مشى بى مخئد وكيبما [ ١ ٠ / ١  ١٢٣ ] 
حدقئات محال جعفر، بى مخئد حدقنا ت مقر ابن 

ثضرهأيى ص يحدث هثاذه ضمعث ت محال ، شعته 
^ينئاسيامياصآوكاف'كاف ال:ق

ذلكفدثرت : قال عنها، الزبيربجن ابس 
ذازنيئ علئ ت ال محقالله، عند لجايرش 

قامقلما الله نمول مغ ثمتغثا ، الخدسئا
يماشاء ما يجل}وئو}؛ كاف الله إف أ قال عمر، 

الخجفأتموا منازلة، ئزل محي الفنآف ؤإف ، ثاء 
.كغةوالمخوانممزة؛،ت )خ( ق0 











محإقص

;جايرخمؤيتقه ثال الله.ئلسثة، زئول بئة، 
لخناهمىإلأاسم،ك1مفاكزة،ض

ؤذذص%>ذ\الزكن اتظم ةغ4ُ،١^، ك ^'1 
فمزأ:اأه، إبراهيم قفاح ثئدإد قم ألبما، ومقث 

فجعل[، ١٢٥:0]اوقرشتؤثه ئمامإبنتبم ثن وئقذوا راؤ 
—تمول أمي إتق_ال التثت، ونص نية المقام 

تثايهاثز وؤ أحده هوآنية قل راؤ ت ئكعثئن ل١ 
حزجP فاتثلخة، الؤكن P الكقزوذه«، 

نزأ؛الصقا مس ذئا فلقا الصقا، إلئ التاب؛ ءس 
[١٥٨:]ّ■ ئتايرأىمم4 بن وأكززو ص 9^^ 

■النكhن وهز الثى ي الإسراع : وارملأن الرمل )١( 
•طائه جعل ثيء كل : شعائر ( ٢) 



.لدأبائمامئشضضبي((
زكشزة،الئة فوحد القنله قانثمتل التث، نأى 

محإلآض'وظ؛لآضهك'،ك'س
نيت،لآإلئ|لأافولناكئ،نشلكض؛ 

الأحزانزمزم ، وئضزغني، زغذن، أنجز ، وحد؛ 
.وخدةا<

نزات،ثلاث هدا مثل قال ذك، تئن ذغا ئز 
تهلنفي محدناة انضثت حش النزوة، إلى ئزل قم 

المنومأنى ختن مثن صعدقا إذا ختن الوادي، 
حئزإذاالصقا، غلى فغل كما النزوة غلى فمغل 

اتثفتك؛رلزأئي فال؛ القزوة غلى لحرطواف كاف 
ولجعلئهاالهذي، أشي نم احثدبزث، ما اميي من 

فلتجلمدي مغة ليس مئ؛قم فقسكان ، ءدز0 















ْئ1تلإئ1شك

فأشالفلهر، ذئ فصش التئي، إلى آقاص ف. 
؛فقال زمزم، علئ و_شمواق القطلِّا عند تني 

الناشيعلنخم أن فلولا الئطف، غني بني )رالزعوا 
فشربذلوا فناولوه ، قنزغت سمايتخم غلئ 
منة.

تا'آأا/؛ا؛ادلأافرينضينمحاج'
محمد،جغمرئى قال؛ أبى، خوؤى ; قال 

اللهغني جابربس أثيت ت قال أبى حدثني ئال؛ 
نشاى. . . الله. ننول حجة غى تألثة ف

ورادبزإنمابمل' حابثأ بشحيج؛بم الحديث 
أبوشئازهيهم يدفع العرث وثاثت ت الحديث في 

محسالله. ننول أجا3 فلما غزى، جمار غش 
أنةقريم ئئك لم الحزاح، يالتشتر المزذلهة 











ئالنشار، وانم؛، ح
أحترئا؛ قال جعئر، ئى مخئد حدقئا ؛ مقى ايل 

بنطارق غث ئئلم، بن قض غث تجه، 
غلئقدت قال؛ موسئ، أب—ي غث ، هاب؛ ب—

؛لي ممال ، يالطخا؛ وئوميخ ه الله رسول 
رردمأغالك؟<ا: ممال نغم، : ممك ر)حجميت،؟« 

قال؛ه الشي كاهلال ياهلال ليث، ؛ محلت، ؛ ثان، 
وثالصماوالمروة،يالتت، طم، ، أحتئث، ااُفان 

والمروة،ويالصقا ياليي، ههئمث، ؛ محال، ، وأجلُ 
ثمرأممح،' قفلت قيى بيم، بث؛ امرأه أي ثم 
والأممذالإخراع التخلل ننج مي 'اباب ؛ )ع( قه 

.ُاكاعاا
الأرض.على ؤإنزاله المم إبراك : الإناحة )١( 







فئظ.لأاظي

ئذويلا إئك ت هفال زجل، جاءيي دالموس»أإد 
تمملت ، النش،ك شأن فى الئومى أميز أحدث ْا 

أميرفهدا فلقد، سىأ أكنآة ى نن الثاس أيها 
تهلت قدم فلما فأقئوا، هّه غلئآئم هادم القوطين 

شأنفى أحدقت الدي هدا ما ، المؤمنين أميز يا 
الله؛قالاللة.قص؟قاو:إ0ئأنحلكثاب 

وٍإ0[، ١٩٦_رة؛]البقنهده ؤآلعنزة ؤؤأيثوأل-فج I فال 
هشاسُوامح؛؛لإلاي

يىثمث،سصووؤئبس
أحثزئات هال غون، جغمرين أحترئا ت هالا حميد، 

بنطارق ص قنلح، بن قيس ص غمض، أبو 
ا0ثقال؛ مؤيتته ئوض أب—ي ض شهابؤ، 











ءتغاف>امحئ

خدقثا: ئال تعيد، ]حمأ'اا/مأ[وىبمائض 
ءس,إئوامحموبيد، ص محل، عى جرير، 

أئوذرهققه;ال ق; قال أييه غن التئمئ، 
متعةيغني؛ — حاصة لنا إلا اومئعث1ن ئصلح لا 

الحج.رمئغة ، النشا؛ 
ضخدقا : قال ممد، ئا 

تقال ، الشغثا؛ أبي بن الرحقن عبد ص بيان، 
:سلت،التبجي، ؤإئرامم التجئ أَئبغإبزايأ 

قالالخام، والحج الغمرة أيمغ أل أهم إئي 
•بدبلث، بقهم بجن نم أبولأ يجن التجئ؛ إبرامحم 

غ0أ.ئوسم'بيان، ص جرير، خدثثا ثط مال 
٢دوبومحفهبامحلجُ ٌربأبج، أئة أبيي، ص المحي، 

■الرياض لًربئ، نية ؛ الربد؛ ، ١ ر 











































جرير،حدقئا ؛ قأو تعيد، بى [دصبماكيه لخ؛آا/١ 
عمرائس نيل سأل ئال؛ وبرة ص بجان، عن 

ال؛فقيالحح؟ أحرمث وقد ؛^JLj cأهئوف -يؤيخإ؛ 
وأكيكزئة قلأن ائى رأيث إيي قال؛ تمنغك؟ وما 

بمزأئئاةئنمحاثيا،ئال:وأكاهم
شنةافيا؟!تمئال:زأئثازثولشه

الصمات-يرإ ولت—عئ ياليئت، وحناف يانحج، أحرم 
سنهمى قح أل ^^أحى ورسوبي اللي ئتثه والمروة، 

علألإ0محصادف
لنمتا حدفئا قال؛ حزبي، آءرؤ(ذّو.ش'  ١٢٤٩]

ضألنا; دينارقال غئروبن غن غتبمة، ابث 
ولمباك يغئر|قءثافن قدم زجل غن عنز، ابن 

فمالامزأئة أيأتي ؤ1لم_زؤة، الصقا سن يطنت 















بم٤الإامقمح؛

حدثئا; ال قخاتج، ٢ محني [وش  ١٢٠٣]
اوه__رتيمحل، ص شعته، حدقثا عتادأ، بن زوخ 
ألحجقئعة عس -غجبقخقآ محن غثا ابن سألث ت قال 

:ممال ، عنهاالزبترينهن ابن زكا0 فيها، فزنحض 
نحضه الله ننول أة الزبيرئخدث ابن أم هذه 

س: فاق فانا/غا، غليها قائخلوا فيها، 
ئدمماأ_ت؛ ، غمت_اء صحته ائزأه نايا غليها 

■اللق.بجا ننول يحص 
ال;طدثا]'اْمأا/ا[ضاسققى،ئ

حدثنابئار، ابى وحدقتا٥ ت قال الرحمن. غبي 
يهدا. .ثغتة. غن — جميعا ~ جغمر بن محمد 

.رربابنيضيالخح؛ا)خ(تيف0 



المتغأ،ت حديثو قفى الرحقن عبد فأما ، الإسئناد 
قالI جغقرممال ابن وآما الحج، مئعة ؛ يقل ونم 

ضةأؤ الخغ مئغه أدري لا ت قشلم قال ت شعبئ 
الئثاء.

حمدقئانال اذ، فن٢؛ لأه 
قشلمحدقنا ت قال شعته، حدقنا ت قال أيي، 

النبيأهل ت يقول -فؤئلأب غئاس ائئ مع ش، 
ييحو فلم بحغ، أصحابه وأهل هبغنزة، 

وحلأصحايه، ثس الهدي تاق' مص لا و. 
تاقفيغن الله غيد تل طلحه فكال بققهم، 

يجل•فلم الهدي 
•رانابذىإباواض1ضمحاّا ت )خ، ي 0 



حدقنات محال ، بثاو وكيبماءمحمدبن ]؛ه'اآا/ا[ 
شعتهحدقنا I يال حعثر، ابن يعيي، فحمد، 

٢مئن ومحاق : فال عئزأئة الإنثاد، يهدا . . .
ونجزآخر،اللق ■فيد بن طلحة الهدئ معة ذقن 

ئأحلأ.
بهز،حدقنا قال؛ حاتج، بن محمد وحش [ ١٢٠٠]

ئىالله غيد حدقنا قال؛ زهئب، حدقنا قال 
;هال خؤيثخؤأ عبمامن ابن عن أليه، غن طاوس، 

أهجرمن الخج أشهر في الغمزه أف يرؤ0 لكثوا 
محقر،اننخرم الأرض،ويجطول *في الميورُ 
لآوؤ1ثأحئروغما 3وأ\لووو ''٩ وقمولوف 

الختر.وأتمال الصدق عن الانحراف  '•الفجور )١( 
■ظهرالعم ق يكون الذي ابرح • الدبر ، ل٢ 















محاقل;لإكأق

ئشعثت أؤ — ئشئقث فد التي المسا هدا ما 
تهفال حل؟ همد وال؛ئت طاف س أف — بالناس 

•زنمئم ؤإذ ه، ؤخب سه 
تفال الدارمئ، سعيد بى أحمد وكش [ ١ / ا  ٢٥٩]

_نهقامئخيفتا : أخذدلأاسايى،هاو حدقا 
قيل: فال خثان، أبي غن هثاذه، غن تحئ، 

قنالناس، تشئغ الأمئد ^٠١ إف غئاس، لأبن 
شقهت قفال غمرة، الطواف خل همد يالتثت حناف 

■سفمه،وإفزصا 
أحتزئات فال إئرامم، بى إنحائ وصبما [ ١٢٦٠]

تفال حزيج، ائس أحتزئا I فال بكر، بن محمد 
Iيمول غثاص ابى ثاف فال؛ ، غطاء أحتزيى 

خل،إلا عيرخاج، ولا حاج فالتيت يطوف لا 





ذقئاظ;لإاظن

فقكلأ:لآتمضإلأخئ
غانئك.

حدقافال؛ خاتج، بس نخمد وحش [ ١ / ١ ٢ ٦ ١ ] 
حدقتيئال؛ جريج، امح؛ ض شمحد، بن يخنث 

الخنينص،صص،ضمحم،
عسقصزت قال؛ أختزة ف تمتا أبى بن معاونة أن 

~المروة وفوض اللب.بجئقص زأسننول 
المروة.وهوعلى يمففحى يقصرعنة زأيتة ت أؤ 

:قال ، ١^١^ محر ئ اش كد [ش 
خدقا: قال الاض، ئد بث الاش غئد خدقا 

*القهم نمل ت الشقص ( ١ّ 
 Cارتابثيضةا^ا،)ع(:يف.









عمرةررلشك ت يمول الله. رسول سمت 
سهنت،ت أنس محال ت حمئد ال ومح. وحجاأ؛ 

•و"جأ؛ لنقرة ررلثثك ت يمول الله. رسول 

النائيوعمرو منصور بن سعيد [وكيبما  ١٢٦٧]

قال" عثبمة ابن ض " محنا ~ حرب وذوئ 
عن، الزهرئ حدقنى ت محال ، سمثال حيفنا سعيد 

هههزيزه أبا سمغت ت محال ، الأمطلمي حنقلله 
، aJL^jقسي رروالذي ت قال المحي. ض بمدث 

أؤمعتمرا، أؤ خاجا الئزحا؛١ُ، يمح منيم ابن لتهلن 
٠لتقيتئسا؛؛ 

.رربابمثة؛أ٠ خ( )ل 
والمدينة.مكة بتن مرصع ت الروحاء ح ف( 









mmm

ففكئغم، ئال؛ وجب؟ قي م المحي أغثمز 
مايمولشمعي ألا أمث_اه أئ لعاشمشة؛ 

:ئك يمول؟ زقا : قالث ١^٢ عم أبو 
:ففالث وجب، محي انبي. اغئمر يمول؛ 

اعتمرئا لعمري، الرحمن، عند لأبي يعفراللة 
.لمعة ؤإئة اعتمرس زنا ، نجب، في 

:ولا لا، : ئال نما سغ، غقز وابن : ئال 
.منكثخثعم، 

.[١٢٧\،rU،وىبماإسايىينإيايإ]ا/\
مجاهدعى محور، عى جرير، أحتزثا قال؛ 

الزتئرالئشجد،وعزوابن أَئا :ئظئ، فال 
عايشه،حجرة إلئ جالز غمز بى الله عبد قادا 

قتألثاةالمنجد، في القثحئ يصلوف والناس 





;قال متمون، بن خام بى مخقد وحش [ ١٢٧٢]
:قال جريج، ابن غن سعيد، بن بمتتن خدقنا 

يخدسا،ءئ1س ابى ممغث قال؛ ، غهثاء أحتزيى 
الأيصارسئاهامى لإمزأة الله. ننول قال قال؛ 

فحجيأن نقمك ررما ؛ انمهافثيسث غئاس ابى 
فخج، ناصحان إلا لنا تاكى لم ؛ ئالث 0تغثا؟« 

ناصحالنا وئزلث ، ، ناضج غش وابنها أبوولدها 
فانفاغتمري؛ زمصان -بماء  ١٥٣١قال؛ ، غليه ننفح 
حجه®.ثغدل فيه غمرة 

.اانابضلياكزةفيزضان(()خ(:يفه 
•عليها ئض الز الإبل س الواحد ت )١(التاصح 

•المثل ت )٢(العدل 





.ئإياممظك

تقال نمر، ائى وحدقنا ت قال نمر. بى الله عبد 
غنئافع، ص الله، عبيد حدقا ت قال أيي، حدقا 

طريقمى يحرج كاف ه الئؤ ننول أف غمر، ابن 
ؤإذا، ُ المعرسأ طريق ثس وقذحز الفجرة، 

مصويحرج ، ، الغلتاأالثيثة ئص لحل ه ذحل 
الثث:الئشرا/

■[TUY /\ وصبمب ١] بنزقخشد حزبي بن رضن
غن، القطا0 ت وهو يحئ، حدقا ت قالا مثنى، 

٠رهتر رواته فيغ ومحال الإشناد، بهيا ٠ ٠ ٠ الله عبتد 
اشداسا؛.الغكا

.الحليفة ذى مسجد بقرب مكان ت العرس ( ١ ) 
:سمةيخة.^^ةاسا

بالسفلة.اليوم يمي ما ت السمق الثنية )٣( 



]إ'\أأا[صبم|سينشوالأرض-
جمبم-ضمسفو^ضخئظ

غىأبيه، ص ، عروة' بن هثاع ص تفيال، 
منذحلها ، جاءإلئ تما . الّةي أل ' عابثه 

.أنملهامى وحرج أغلاها، 
أثواسامه،حدقئا ؛ فال ، أئوثزي، [وصبما ١ ل؛يأأار 

الليرسول أ0 غائثة، غن أسو، غن هثاج، غن 
•مئة أغلث مذ أ ثداءُ مذ المتج عام حل ذ. 
وثاق، كليهما ينهما يدحل أبي فكاف ؛ هثام قال 

أبيأئنق-ابذحلمحء•
الحصب.عند مكة بأعك الصغرى العقبة ت (كداء ١ د 







محإص

يجعلئخ-والكتجؤ، الزيل الجتل وبيث 
طرفالذي المشجد يتاز ثم بنح، الزى المشجذ 
علىمنة أتمل ه الئه زنوو ومحلن اثمحة، 
أوعشزأينع ائمح_ة من ندع ، ائمحو
الجبلمى المرصش نئثمبل بملي فم ' ئخوها

الكغبث.•وبص ببمك الذي الطويل 

حدقنات قال شينه، أبى ؛ jiجوبم حعبما آ  ١٢٧٦]
Iقال ثمتر، ائى وحدقنا ت قال ئمنر. تى الله غثي 

غننافع، ض الله، عبيد حدقثا ت قال أيي، حدقنا 
ياكتطاف )؛ LSالله."زشول أل غمز، ابن 

وقايةأنبما، ونشئ قلائا، حب الأول الطواف 
.للتابالرصنياني١فوالخمؤاا)ع(:ق 0 









هاقمماظث

زياد،نمي الواجد غط خدننا : ق1و الجخدرئ، 
:قال الطثتل، أبي غن الجزيرئ، خدثئا : قال 

فلاقهيانتثت الرمل هذا أزأيث ت غثاس لإبن ئلت 
قومكقإل هو؟ أشنه أطو١ف أربعه ومشي أحإواف 

،وكذبوا صدهوا ؛ فمال ت ئال ، شنه أئة يزعمون 
:إففال وكذثوا؟ صدهوا : ءحذ ما : ئك : قال 

إلت اوقسشرؤون -ال هفمقة، قدم ال1ه زشول 
ياكتنهلوهوا أذ يشثطيغون لا وأصحاثث محمدا 

فأمرهمت ئال ، يحشدوشء وكائوا الهزال، ْص 
أزيغا،ويمثوا فلاقا يزملوا أث الله زشول 

■محمنيامابواّيا' ت رخ، ل ه 





ذاينشنمز،واو;طظ
المحل،أبي عس حشثن، أبي ابن عن ثاف، 

أنةيزغمول قومك إل غثاس، لأنن ئث ت قال 
الصفاوبنن يالتتست، نقل ه اللول زيقس

.وكدتواصدقوا ت قال سة، زهي والمروة، 
يحنىحدثنا ت قال زافج، بث [وكشمحمد ١٢٨٠]

بنالملك غثي غث رهير، حدقنا ت قال آدم، ابث 
قلثI قال القيل، أيي غث بن سعد 
قال؛س الله ننول زأيث قد أزايى غثاس؛ لإبن 

١^٠^بمد :زأيثة ك ^لي،'ئ1ل: 
ممال: قال غلئه، اس ثثرالثوفد ناقة، 

كاثواإثهم ، الله. ننول ذالأ عباس؛ انس 
لآئدفولئةولأةهزود





محاهيك

أفيتثغة ولم : غثاس ابن مال ، وكداكدا من 
اإالآياطصإلآالإبفثمأ0يزئلوا

غمحم•
وأحقدعقر أيي وابن الناقد غمرو [وصبما ١  ت

ئال، غنتثة ابن غن — حمما — غئده ابى 
غهئاؤ،غن عمرو، ص نمياذ، حدقثا غيده: ابن 
الله.زشول محض إئما ت محال عباس بن اض 

قؤثه.المسركوف ليزى يالست، رزمل 

أحتزثات قال يحنن، بن يحنن وصننا [ ١  ٢٨٢]
غنليث، حوقئا : قال ئثط، وخدثثا الكث. 

صي، اللعبمي بن —ابأ ثص ثهام، ابن 
.الطواف؛؛قي النقاسن الؤ'كننن ١ستلأدإ لاياث ت )خ( ي0 



هالله زشول أز لم ت فال أئة غمز، بن الله غني 
■الثمايمحن الرمحن البيت،إلا بى يمشخ 
القا[دشاسمافهموخزى. تآا'آا/ 

ئال؛، زهِا نس الله غني أ أثوالياهرأنيزن
صتالم، عث بجابؤ، ابن ض يقش، أحبزيي 

أزكانمذ بمثلم ه الئ؛ رسول يكذ لم ثال؛ أبيو 
فمحيمئ قليه والدي الأسود، الركث اليب،إلا 

.١لجفحئى دور 

ئاو:خدثثاقش، 
غثئافع، عث اللي، محي غذ الحارث، بث حالي 

ساشذمأ0زتولاشهلك0لآمإلأ
والإكذاكائ■الحجز 



خزبؤورهنزئن مش ]سمآا/"ا[ُصبمائخئذبن 
يخيىص ~ ا جبيغ" سعيي بس الله نعيد 

غى~ يحين حدسا ثمقى انس قال • القطان 
تقال غمز ابن ض ئافع، حدقني ; قال الله، غنتي 

زالخجز،البمايي الإمحئن؛ فدين انتلأم تركت ما 
ثدةفي يئثلقهما الله رسول نأيت مد 

ولارحا؛•
نمر-وابن ثنته أيي أنوبكربن [ذ ٤ ا/ ٢٨٢]

حدقناتكر أبو ل ئا حالي. أبي ض ~ حميغا 
:قال س، قتداللي،ض ض الاخنز، أئوخالد 

ندة،ئثل قم الحجرسده، يتثلم غمز ابى نأيت 
يمغلة.ه الله ننول رأيت مند ئزكتة ما وقال؛ 

ابىوف،أحتزئا ; قال [وءشأثواكئاهر، ١٢٨٣]

















































mmm

علئأحدئا تعيب زلا المهلل، المكبروبما قمئا 
صاحبه.

غلنئرأت : قال يختن، بن يختن صبما [  ٠١٣ ٠ ] 
مورثرية ص ' فقيه بن قوض ص ' ٌاإاتي 

Iيمول سمعة أئخ ، ؤتد بن أسامة غن ، غثاس ابن 
كافإذا حنن عزلة، بمث ه الله زنوو دفغُآُ 

سخثوصاولم لم ، فنال ئزل يالئم؛ 
ءالضلأة: شال الخلأة، ثة: 

نزل،الئزذوم_ة جاء قلنا فركب، ، أمام_ك« 
الصلاه،اقيمت فم الوصوم، قآشغ فثوصآ، 

.ءينمئواكلأةانيذكة،ا؛ )خ( ل0 
•السير ابتداء ت واليفة الدغ )١( 
,وسنه.سائرفرائفبمه الإتيان ; إس1غالوصوء )٢( 











المعرتبص يها فجمع المزذلمحة، آقئ حتئ زتمب 
والعئاع.

خدقثا: ئال خزت، ،مآ»'آا[ولأازخئزين  ١٣٠١]
بنالملك عئد أحترئا ت ثال هاوول، بن تزيد 

ششان،ضمح،ضمئاس،أن
قالردقة، وأساقه غرفة، مى أفاض الله. رسول 
أقنحتئ هيثته علئ يسير زال فما ت اشاقة 

ا•< ٠ م 
حمى.

شعيدبى وكة الرهزايي ت"اآ''آاءوصبماأتوالئسع 
أبوالهجئال ليد، بن حماد عث بيغا" جب 
.^ياكرنيالئ،نمةينعرئا(ت )خ( قه 

■والرفق السكون ق العادة ت ا-ِيثة )١( 



مح1يلمح

قالأييه، ص هشام، حدقنا ; قال د، حثا حدقنا 
تىاسامة شأئث ئال؛ أؤ — شاهد زأئا اش1مه نئنر 

زضواشهأوضينمسم،مم
غرفة؟بس اض أفجى ، الله. سيرزتول 'قاف 
.ُئصُ فجوأ وجد فادا ، ُ الغنى' سر كاو ت قال 

:قال شه، أيي أنوذكرنن ؟[وصبما، ]"ا«ما/ 
ثتئربس الله وغني نلتماذ بن غنيا حدقنا 

،ءروْ' بن هثاج غى الرحمن، غبي ئى وحميد 
قالت حميد حدث في وزاد الإسناد، يهدا 

•الغثق قوى والنص هشام؛ 

•والإسراع الإبطاء ض المر العنق: )١( 
المائة.م أنمق تخرج يحتن الإسراع الص: )٢( 





ضقرأت قال؛ ، يخمح، بن يخئ وصبما [ ١٣٠٥]
الله،عبد بن ثابي غن شهابي، ابن غن نالك، 

المعينصلى الله. ننول أل عمن، ابن غن 
.جميعابالمزذك والعشاء 

ا:أحتزئئال حين، ]ه«با/ا[وءشخزق1هين 
'بهات ابن ض يوئش، أ"محنح، قال؛ زف، ابن 

أباةأف ، عمزأمحزة بن الله غبي تى الله عبيد أف 
والعثاءالمعرب بص ه الله زشول جمغ ت قال 

قلاثالمعرت وصلى آ شجيه بئثهما ليس يجمج 
اللهغثي قكاف ، وكثئثن العشاء وصلى ، زثعات 

.ماش ياش لخى ن خك 
.ررنابمنة؛ا ت خ( )ق 















JU  : ثالث; فاق ، أشقاء ئزش اش غئد خدم
عاتهل المزدشة؛ ذاو بمد وهي ~ أسماء لي 

:ئالت قم س_اعة، ئمحك لا، ; عك الفتز؟ 
:قالت م، : شلت اكنز؟ عات هل م، يا 

صلتئم الجمرة، زقت حش قارفخلنا مي، انخل 
،علنثارآ، أقد هنئاةُا، أئ : له1فمك قنزلها، فى 

ىك:ئث،محمإنفسأذيرش"/
او:أيزنايمنمشزح،و

الاتئاد،بهيا جريج، ابن ض يوقن، بى بمسث 
هالق ض إن تثئ أئ لا، : قالث : رواقي وفى 

ؤ0إص.
هذه.يا (عتا،;أي )١ 

,المشروع الوقت على :تقدسا )٢(غينا
)'آ(الظس:النماء.









قالا؛بمتئ، بى أثواللاهروخزنله [وصى  ١١٣١ ل
ضيرس، أَحتوبي ت قال وف، ابن أحتزئا 

أ0أحبمرة، الئي ئد بن م أ0َ ثهابؤ، ١^؛ 
قتقمولأهله، صعمق يقدم عمزكان بن الله غبي 

فالكل،_ؤ والمزذوة_الة_ضئنيالخ__زاح ؤتذ 
يقم1،اأن!، قبل يدقغويا قم لهم، بذا ما الله قتدؤررل 
ثنىبميم من فمنهم نذفغ، أف وقتو الإمام، 
محاداذلك، تغذ يقذم من زمنهم المجر، لصلاة 
أزحصنت طول عمر ابن وكال الجمزه، زقوا قدموا 

٠الله. ننول اولئك في 

.التابمتة؛(ت )خ( ل 0 



محإقص

وأبوثزف،ثشة أيي بن بكر أبو [^ ١٣١٢]
عسالأغمس، ض أ؛ولواٌوؤ، حدقنا ت قالا 

زنن: قال يزيد بن الزختن ض ض إئزامم، 
الواديبطن مى العقبو جمره سعود بى الله عيد 

صلت قال ، عرلخؤلحصاة 
ئىالله عيد فقال ، فوقها مى يزنومحا أئاشا إل ت لة 

الذيمقام ، عيره إل، لا والذي هدا ت مشعود 
.التمزة شوزه غليه أيزلث 

،الئميمئ الخارث ]آاما/اآوىبماضاثين 
تقال ، الأعمش غن مشهر، ابى أحتزئا ت قال 
محبج؛افايىزامحتو؛ )ع( ل 0 

.ْعكلحماةاا



يحطبوهو ٠ بمول ثؤئما بن الخجاح شمنئا 
القوزةأكُنيل، زآ0ىا أل ض
ندثزفيهااقني قوزه وال، النمره يدكرمحها اش 

تئال علمرال، آل يدثرفيها القي والئوزه ، النشاء 
وشالفشثة، يقوله، قآحتزئ، إبراهيم، قلقيت 
قعكاف أئة يزيد، نس الرحمن غيد حدثني 

فاستتلئالعفتؤ، جمرة فش قشغود بن الله غبي 
الواديبطن مس قزماها قانثغزصها ؛، الواديُ 

;ئال خصاه، فل هبزمغ 
منينقونها الئاس ئدق:ياأباضالئض،إ0 

الذيمقام عيرة، إله لا والدي هدا ت فقال فوقها، 
الثقزة.سثوزه غليه ائرلت 

وسطه.ل الوقوف الوادي استيطان )١( 











الشي.مغ حججث ؛ قالت جدته الحصئن ام 
وأحدهماويلالا، أسامة فرأيت الوداع، حجة 
منةالّآي. ثاقث ، دخطاحُ آخذ 

الخمتة.جمرة زمن حش الخز، مى يئثزة 
'طلآيم:وامبيضابيخابمين

نوى، يتسلط بن محمد وهوحال ، تزيد أمي 
■الأعور وحجاج وكيغ غنة 

حميد.نس وغني حاتثر بى مخئد وحش [ ١٣١٥]
أحتزئاقال؛ تم، بى مخمد حدقئا ابنخايح قال 
تجعأنة أبوالزتير، أختزئا : قال جزئج، ابن 

الخل.)ا(الخط1م;
.)ع(ق0 



رقىاشي. رأيت يمول؛ اللي غني جابربث 
.الحيف حصى يمثل الجمرة 

خدئ: ق1ل أبوبكربن [دحيبما ١٣١٦]
جريج'ابن ض ' الآخمرواينإئربمف أبوحاَلمح 

اللهزتوو زمث : قال جابر ص الربئر، أبي عذ 
زالتقذا بمد زأما النحرصخى، ءم لجمرة ا. 

الئشش.

فال:جريج، ائى أحتزثا : قال يوثس، بث محشكل 
اللهغيد جابربث تمغ أثة أبوالربئر' أحبريي 

يمثله.. .ه.المحي كاف ■ قفول 
حدقنال! فا ثستا، ئى سئمة وكش [ ١٣١٧]

وهوتنعقل، حدقنا ؛ قال أغص، بى الحس 









الئؤ،ننول يا : قالوا، م : قال 
,هوإ1ئذشمئاا I ال ق، 

—دقتاح ت ثال ، سحنام بس أمية سمى لهاّآا/ا[ 
،الغلأ؛ عن نوح، خدثئا : قال رؤيع، بن يزيد 

بقغشث، M الئي ض هريرة، أبي ص بيث، أص 
•هريزأ أبي ص رزعة' أبي بث خب 

حيفنات ئال شيبه، أبى بن بكر أبو صبما [ ١٣٢٠]
غن' ثنته غن الئالمي، وأبوذارذ وكح 

بتأَئه1 جدته، ض الخنين، بن يختن 
فلاقاولئحأق؛ن ذعا الوداع، حجة في ه البني 

حجةوكيغ؛ يمل ولم مرة، وللئه-ممين 
الوداع.





















ءأ٤اإءةيئ

بهز،حدقئا ت قال حاتثر، بى محمد وحش [ ١٣٢٤]
بنالله غبمد حدقنا ؛ قال وهيث، حدقنا I محال 

هالني أف غشاس، امح؛ ض أبية' ص طاوس، 
والرمي،والحلق، الدبج، قي لة؛ محل 

٠حرجء زالا ت فقال والتأخم، ، والتمدي٠إ 

حدقنات محال زافج، بى محمد ومش [  ٥١٣٢ ] 
يئاكدسئمحر،ض

يزمالله.أقاص زشول أَف غمز، ابن غن ناقع، 
•ئايغ مال الفلهربيش، قطي زجع ئم النخر، 

رروابمنقلأ.)خ(تيف0 
.الشم،؛ قو؛ الإفاصة طواف ررباب • رخ^ ل ه 



عْنئهائ;ع 

ينجحئم الحر، نوم عمرمحص انس يهال 
قغلة.السئ. وتدثرأ0 الظهريمنى، محر 

او:طقالآآمأا[رشرتيينخزس،ئ
سمتال،أحتزئا ت ثال ، يونم، بى إمحاقأ 

بمنأنش نأك : قال رفئع، بن الغزير غئد غث 
اللهعملثئ"صزشوو سئ؛ أ-حّزيى : محك مائك 
بيئي،ثال؛ ^^ ١١الفلهريوم صر أَين ، . 

:محال الم؟ الغمزنوم صر ئاين : محلت 
أتزاولث.يمغل ما امحغل محال؛ م ق، 

هه أو 









محساش

٨٩........الإحرام عند وإشعار0 الهدي تقليد باب 
٩٠.......حل فقد بالسى طاف من ت محال من باب 
٩٢. .......................العمرة ق التقصير باب 
٩٣. ............. ..............الحج متعة ق باب 
٩٥----.■.■.....ؤ......وهديه ه الض إهلال باب 
٦٩ ■ . ..٠ ١ .. ...... والعمرة بالحج التلبية باب 
منهباب 

٩A.....-....ب..-..........بابكماسراض.؟.
٠١ ٠ ■ ....١ ١ ......٠.٠ .....النبي عمرة ل منه باب 
رمضانق العمرة فضل باب 
٠١ ٤ . .١ ...١ .٠ .. ..ؤ.. .....والمدينة مكة يحول باب 

٠١ ٧ . ...........ؤ٠ ..والاغتسال.طوي بذي المبيت 
٠١ ٩ . .....ّ. ...--.١ والمعي الطواف ق الرمل باب 





١٤٢... ........الغدو..ق والتكسير التلبية ق باب 

١٤٣.بالزدلفة.والصلاة عرفة من الإفاصة ق باب 

١٤٨..........مزعرفةالدفعة ق المر صفة باب 

١٥٠. .....بالمزدلفة والعشاء المغرب صلاة ق باب 

١٥١منه باب 

١٥٢... .....بالمزدلمة.والعشاء المغرب صلاة باب 

١٥٤... ....بالمزدلفة الصبح بصلاة التغلميس باب 
١٥٥للمرأة بليل جع ْن الإفاصة باب 
١٥٧بليل- المزدلفة من الفلحن تقديم باب 
١٦٠. ............المزدلقة.من الصعقة تقديم باب 
١٦٢منه باب 

١ ٦٣الوادي يعلن من العقبة حمرة رمى باب 
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