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راتحفةعلئ ؤإؤ]تاضلِ؛ طعة زادته ا وم
٠روايات من الأشراف؛؛ 

ييعض،بعضه وريط ه نفعلى الكتاب تخريج ~ ٤ 
النص.صبط ق ذلك من والامضادة 

بالإمامالتعريف علئ نشتمل عامة مقدمة إعداد - ٥ 
ؤبيانورواته، ارالجامع؛؛ وبكتابه ، ُوإلق■ مدى الم 
حتئالكناب هل ق المعتمدة الروايات أدق 

للكتاب،المابقة بالطعان والتحريف عصرا، 
او؛عتهالذي المنهج وبيان الحليعة، هده ولماذا 

التقت١ب.نصوص وتوثق صط >إدللؤكئلَ؛في 
الكتاب؛مدار علمي الأسانيد رواة كافة تعسن — ٦ 

ومهولة، الكتاب أمانيل صيهل ق ة اعل للم
منذلك ؤيمحن راو، كل حديث مواصع نتع 

الرواة.فهرس خلال 











اسهبد بن الرحمن عبد الشبح _،l< امناد 

ايرمذيللأمام الكبمد،' رراتجامع اش عفبل ابن 

بنالله عيد المعمر الشيخ الوالد سماحة أ-جمرتا 
قال:ُةهو، عقيل بن العزيز همد 

أبوواديلص_ر بن علي المعمر الشيخ أمحرنا 
نذيرالشيخ أ-مح؛رنا لياتمه، ؤإجازة لأوله عليه قراءة 

محماعازيادة أو الأول لنصفه الدهلوي حين 
الوهلوي،إسحاق محمد أ-محبرتا لباقيه، ؤإجازة 
اجازةالدهلوي الله ولي بن العزيز همد الشاه أخحرنا 

لبعضهسماعا والدي أ-؛مرنا سماعا، يكن لم إن 
بمراءقالكورال أبوطاهر أ-محرنا إجازة، والاقي 
يكنلم إن إجازة أبي أخثرنا لسائره، ؤإجازة لبعضه 

منهلطرف بقراءق المراحى سلهنان أحيرنا سماعا، 



خليلبن أحمد الشهاب أحثرنا ، لمائره ؤإجازة 
الجمعن لسائره، ؤإجمانة لعضه بقراءق السبما 
أخرناالأنصاري، زكريا عن الخيطي، محمد 

الحامحفلأخرتا القاياق، علي ين محمل الله عبد أبو 
الفضلأبي الحافظ ابن أحمد أبوزرعة الدين ولي 
يهأحبمرئا ، لسائرْ ؤإجمازة لغاله سماعا قي ١ الم 

أ-مرتاالمراعي، أملة بن حن بن عمر حمص أبو 
الواحدعبد ين أحمد بن علي الحز أبو الفخر 

بنعمر حفص أبو أخثرنا الخاوي، ءوفبابن 
أبوالفتحا أحٍرنطبرزذ، بن معمر بن محمد 

مهلأبي بن الله عبد القاسم أبي بن الملك مد 
محمودأبوعامر —ا أحثرئالهروي، الكروخي، 

بنأحمد وأبوبكر الهروي، الأزلي القاسم ابن 



































:يفناض رسول ٥>، الطهارة آبواب 

رمحتقال؛ نمن اتن ض حئان، ئن نابع نمه عن 
قؤٌاشبجشة،محلخامحهض

الكغتة.الئاعئنتدبز مشتمل حاجتي 
صحيح.حشن حديثا هدا 

فائغااثبفر قس اش ناث ٨- 

عنشرمحث، أنحزئا قال؛ حجر، ئ على صبحا [ ١١]
منقألثا؛ عائشة عن أييه، عن محزيج، ئن المفداح 

،يصدقوه ملأ فاثئا تتول "قان امح،أن ؛ ٠٥"؛؛^■
.قاعدا

تيالَائ:ءنغئز،ؤئزندة.

هدافي قي؛ أحشن عائشة حديث : ذالنزئبتى 
حدثبن ^، jjنمرإققا وحديث ' وأصح الباب 







لوءاوئق؛مح>ئ

فيه القي ض زوق حدث أصح هدا وكع؛ 
حرئثبمن الحسين عمار اثا وتمغت المشج. 

زوئوهكدا فدثزثخوْ. . .وكيثا.نمت يمول; 
حديقةعن وابل، أبي عن القص، ومحي، منصور 

شلبمانأني حئاذين وزرئ الاعتس، وواتة مثل 
بنالمغير؟ عن وائل، أبي عن بجيله، بن وعاصم 

نمه،همنامح.-ؤسمةوسؤلئل،ض
.أصح حديقة 
•قابما البول محي، العلم أهل من قوم زحم، وقد 

•عنة روئ عمروالثلمايي بن وعبيده : فالإبجعيى 
عس-}'ذئ ، اقابمي، يار ض وعبيدْ النحعي، إ.محاجيم 

القي.يتسن.وفاة فتل أئلمث، قال؛ أئة ءأيد0 



UJ ،■ ،عييةئنهو؛ صاحبإئزاهم، الصي
شمح،مح:أتائداهمم.

١٠ -uLJ  ا؛غاءهالإسارس فى

خزب،الشلأمتث غط حدقظ قال: محة، [صبما ١٣]
ىنمحةاه،^_قال 

غنربيته، ين محقي رزئ كذا ه؛ 
الحديث.هدا أش غن اصي، 

قالقال: الاغئش، عن والجثاتي، وكيغ وزوئ 
الئؤهإذاأزائاس،لم:زقغائغن>:ةان 

الخديقنالآزض.وكالآ ثؤتةحستدئوس 
مأش ثئ الأعمش يثئع لم ؤبمال؛ قزتل، 







أننهانا أيل، نلمان؛ محال ! الخراءة حش 
بائثمينوش3ذ؟ني أن أؤ ببول، أؤ بقائط القبله ئسنيل 

أؤأحجار، ولأو_ة من بأفلخ أحدئا أؤ 
أوبطح•برجج تمحي 

وجابر،يابت، ئن وخريمه غايشة، ن عت 
•أمحه غث الئايب، بن وخلال 

صحح.حشن حديئ تلمان حديث ت لإمحفيى 
البق.أصحاب من الب( أفل أكثر زهوقول 

—يجزئ بالحجارة الأنشجاء أن زأزا بعدهم، زمن 
العائطأقر أئض إذا — بالماء شتشجي لم ؤإن 

.عنه والنطف للتحلي الجلسة الخراءة؛ ( ١ ) 
والروث.العدرة • الرجح ، ٢ ر 



ازك،ائمتواش الثوري، تقول وبه ؤاوتسول، 
,ؤإسحاق وأحمد، والشافعي، 

بالحمئنالاشضاء فى د1ث - ١٢

غنوكيع، حدقنا فالات وهشة، صبماهئاد [ ١٦]
محنعيية، أبي محن أبيإشخايى، محن إشرائل، 
صال؛لحاجته اشي. نحرج فال: غيداللي 

يحجرسفأسئة فال؛ ، أحجارا؛ يلاثه لي راالنمش 
وفال:، الئؤ}< الحيجزننوألمى فأحد ، ٠١وزولإُ

ركش"'«.ررإبجا 

.الغائط الحافرمن ذو تخرجه ما ت الروثة ( ١ ) 
)آ(ركس؛نجس.





















أتىأذ لولا ا؛ ه؛ الله وئول هال قال؛ ميزْ أبي 
صلأة«.ثو عند يالئواك لاثوي أم غلى 

الخدثسم؛ؤقدزوئةداقاا,ظفبجئت 
ضلئة،أبي غن إئرامم، بن مخئد غن إنخاق، 

زخديث• ه البي ض حالي، بن ريي غث 
القيغن حالب، بن وريد قرينة أبي غن طغة، أبي 

عترمن روي فد لأ؛ئ صحخ؛ عندي كلاهما .، 
الخيط،هدا ه اشق غن هريرة أبي غن وجث 

مبث روق قد لأثه صغ؛ إئقا هريرة أبي 
عنشلقة، أبي حدث أن قرغم ئخئد زأقا ويه، 

لدأصح.نزحا ثني 





فيالصلوات نشهد حالي نيدبمن فكان مال؛ 
أدنمن الفل—»إ صغ مؤ أديه غلى وبوافه المنجل، 

مح،لأفو؛إرصةهصرا،،تمزدة
•قوصجه إل 

صحح.حثن حديث هدا ; قاا,إإتيءبش 
منامهمد احدفم اشننفظ إذا محاء ما فاث - ١٩

شاهاحفى فى؛؛JLf يلذ ' ضسُ فلا 

من- الدمئمي ذكاو ثن أحمد ء،بم(أئوالولد ٢[ ل٤ 
حدقتاهال؛ — ه الئي صاحب أزطاة بمرتن ولد 

غنالرئري، غن الأ/راءي، غن ، منبء بن الولخد 
السواك.استعمال ; الأستان ( \ ) 

الإدخال.):آ(انمس:









حققتن،ش ه يماقست ئة انالمري ال وأبويق
حوبمب'هوأبوبجربمن الرحض عبي بن ورباخ 
J؛^_أبي عن ممال: الحدث، هدا زوئ من منهم 

•، ١ جدوأ إل هثشتة حوئلف، 
ؤالإشقساقانضفاة فى خاء قط و1ن - ٢١

وجرير،ؤئد ثن حئاذ حدمحا ت قال محسه، حرمحا [ ٢٦]
بنشانمة عن بماف، بن هلال غئ متضور، غن 

((،رام فوقه وكتب مغاير، بخط الأصل حاشية ق دعد0 ( ١ ) 
تال قالحلوال، علي بن الحسن رروحدثتا (؛ ١١)ن/ 

ء0فيسأنملنا؛زيدبنهارود،صمحه؛نءياض' 
بنشان أبي ين بدالرحمن بن رباح عن المرى، 

صحٌبمسًدبنكد'ءنأيها،ءن
.ض«.اشه.







٢٢  -uU  واحدص محث ؤالإشساطق

بنإبزامحم حدمحا فال؛ قوس، بث ثخى صبما ]٧٢[ 
يخس،بن غترو غن حالي، حدسا قال: موس، 

غنأيي،غنىدستنبجقال:'محمح.
.قلأيإذلك فعل واجد، كقث من مصمص 

زفياكاب:ضمشتنءةاس.
حننح-ديئ نيد بن الله غني حديث فأؤإوفيقإ: 

واجدومحر محبمه وابن عالك، زوئ وقد عريب، 
تدثرواولم غئروئزتخيى، غن الحديث، هدا 
الخزف:أناي.مصنضوانثنفىمنهدا 

نخاليالله، غبي بث حالي ذكزة ؤإقما واحد، كث 
الحديث.عندأهل حافثل يقه 



ؤالأش؛ئئايىالئضصة العلم؛ أهل تغص وفال 
بمرقهتاتغشهم؛ وفأل يخزئ، واجد كث بن 

.١٧١أحب 

قهؤواحد ثق في •جمغهغا إن الشافعي؛ وفال 
إثبما.فهوأحب فرقهما ؤإن جائر، 

ض-د،6فىشلُاُ ٢٣

ينئفثان حئ.ةثا فال؛ غمز، أيي ابن يبما ؛؛ ٢٨]
أبيأمثة،أبيالئخارق ء؛د١^^بن غن محق، 

غنمحانبيلأولال:رأثئازض;اير
فمكلة:أنقال؛ لختته،تقيللة— ئوصأ،فخلل 

الثم.اسخلأل )ا(اسدل;إدخال 









ششيء أصح رئي بن الله غي حدث ؤ3إنؤيفإ؛ 
٠وأحتنمن الناب هذا 

ؤإشخاق.وأحمد، الشافعي، تمول وبه 
٢٥ ' ji^اءأس^ ۶٣٠سأ أثم ظء  ٧٠

ضالئفصل، حدثثايمزئ قال: ]٢٣صظمحةُ، 
محشبسهمو،ضاوٌثبم

ترمحن'برأبه متغ المحي. أن ، عقرا■؛ بن معوذ 
كئثاهماوبأدئئه بمقدمه يم زأمه يمؤ-حر ئدأ 

•وبطونهما ظهورهما 

ختن.حديث دا ه: 

وأيوذهدا من ئندأصح ئن غتدالله وحديث 
.ائئائا



االحدث محيا إلى التكوهة أهل تعص ذهب ومحي 
الخراج•بن وكع بنهم 

٢٦ - U فرهالإأس فنع اذ ظء

شال:طظبمكزدنّ،ص
ضعبمل، بن ئخئد بن اللي عند غن غيلان، اثن 

صثضمحؤذضنياء،أ،ازبييه
مئةأمحتل ما وقشخ وأشئ مشخ ت قالت تتزصأ، 

واجدة.محرة وأدي ١، ، أذثز وما 

■محرف بن طلحه وجد غلي، غن ت وفي'الئاب 

٠الأذن شحمة إلى العين بين ما الصدغان؛ ( ١ ت 





ءدد0ايواسه،!ء بأغذ انه ياء ما باث - ٢٧

١^٢،محي حتننيم،قل:طظ 
تنحثان غن الحارث، غمروئن حدقنا ت هال وهب، 
الشقرأى ك ئد، ى اش محي ض أيه، غن وابج، 

تدئه.قفنل عير و بما زأتة منغ وأئة ثوصأ، 
صحح.حشن حديث دا هت 

ضحثان غن الحديث، هذا لهيغة ابن وروى 
القي.أن ظ، ش اش محي غن أبمه، عن وابع، 

ثديه،يشل من يماعير زأمة سخ وأية يوصأ 
فدلأثق أصح؛ حقان غن الحارث غمروئن ورواته 

الأضداد.عن فهو أومضى، بمي غم؛ ، ١ ر 



بنالله عبد عن الحديث، هدا وجه عتر بن روي 
.جديداماء لرأيه أحد القي. أن ، وعير؛ ويد 

^^شطاعئدأهممسزأؤاأن
جديدا.قاء لرأسه ثاحد 

وباطنهيطفناهوهيط الألسن سج فى ياي، ' ٢٨

لأ:طظابمئإشس،ص
بمار،ئن عطا؛ عى أنلم، بن ثني عن عجلان، ان 
وأدينه،برأبه ئتخ البي. أن عباس، بن اض 

٠وتاطنهثا ظاهرهما 

•مفيللإابتضاوتيأ
حننخديث عقاس ابن دث حث 

صحيح.











جذالثارءلأساو،ر" ا ينل١١ئ؛هاء بات - ٣١

قخثد،الخزيزئن عط حدثنا قال: ي، صبما ٤[ ]١ 

غنأييمحمحْ'، أمح؛ عن ' صابج أبي بن ئمحل غن 
غا)و:لأالآمسام(ل

وءائ-شة،عموو، ئن غنيالله غن نفيلو؛الإ: 

هوالحارث، وتجدالئهبمن الله، تجد وجابرض 
الوليد،وخالدبمن وممقيط، الرمحدي، جزء ابن 

م(العاص،نتزيد وغمروبن حشئق، بن دشزحبمل 
أإيئمحان•

العذاب.من والمشقة والهلاك الحزن ت الويل ( ١ ل 
القدم،مؤخر وهوت عقب، ت جمع • الأعقاب ( ٢ ) 













كٍغ،jحيفا وعه،قالا: ساد، >أإلو حدقا 
فابن•عن 

منزوي قد لأنن فريك؛ حدث بى أصح زمن•' 
•ويثةل-اعىفابننخوروايةوكتع ■م 

هوصفيق أبي بن وقايثا الغلط، كشر وسريك 
أ/حئزةالثتالؤ.

فلأناؤبمضف مزننذ وفينه __ بغومأ فبمى باث - ٣٦

^بينم>،قاو:ح1لأاممانئرت
غنأبجه، غن يحص، بن غمرو غن محنة، 

وجهةقفنل ثوصأ، ه القي أن ريي، ن الله غبي 
برأبهونشح يرس قرين يديه ونمل فلاقا' 
رجلته.وعتل 









الإفو؛بند اسحُر' فى د1ث - ٣٨

ل'ْأممح،متنمح'وسسشمحباش
ئئ٣ أئوهشة حدئثا مالأ: التضري، الئلمق 

قي،ضاضسمحاس،مح
افي.أن غربرة، لي عن الأعرج الرحمن عه 

إداتخمد، ما ممال: جنريل، جاءني  ١١ئال؛ 
.محايثصخ؛؛ يوصات 

محمداؤش-هعئا عريب، حديث دا ه: 
ألخديث.حم الهاشمق ظؤ ئن الخشن بمول؛ 

ءث-اس،وابن شمحان، بن الم أي عن تيا,كاب؛ 
•تعيي وأيي حاريه' ى وئب 

والبل.الرش ت والانتصاح النفح ( ١ ر 







هاثك رسول عذ ال٠لهطرة ابواب 

اثوفوءبغد اسديل باث •،- 

ئئ،اللي محي حدئثا قال: وكج، بث شقتان م [ ٠٣]
همنؤ' معا أبي همن ' ب حبا بن ليي همن وهب' 

كانتفالت: غايثة غن غزوة، غن الزهري، 
الوفوء.تئد يها ثثئث يزقه ه الله لزشول 

•جيل بن ٌعاي عن ئiااكاه؛ 

غنضعي، ئن ين رئيحدفنا قال؛ قسه صبما [ ٥٤]
حنني،بمن غمحه عن أم، نقادبن بن الرحمن عبد 
همنهمم، ن الرحمن عيب عن تحي' بن ءبادْ عن 

متخثوصأ إدا ه اير رأيت قال؛ جبل بن معاذ 
ي•]طرب لجهة 





،جريز حدقنا ت هال حميد، بن محمد صبنا [ ٠٠]
ثمة،عندي وهو عش مجاهد ثن علي حديشه قال؛ 

قال:إنثامةاوئدلبمءنثئكَ،ضاؤمي 
*يوزن الومحوء لأن الومحوع؛ 

اتزفوءبغذ نفاز U وأث - ٤١

امحيؤصزان س محمد 
بنئعاؤنه عن حباب، ثن نيئ حدمحا قال؛ اذكوهي، 
عنالدمئقي، يزيد بن ربتعه عى صابج، 

بننمر عن غثتان، وأبك، الخولأيي إذرص( أبي 
ئوصأررقن ت الله وتول هال ت قال الحطاب 
لأأمسأن أنهد ; فال P ، فاخنن
وزنوله،عنده محمدا وأو له سريك لا وحدة 













بوصوة'كلها الصلوات محلي ئة قال؛ ئضثيون؟ 
ئحدث.لم ما واحد 

•صح؛ح حشن حديعثا هدا قألئإبجفيى؛ 
الؤيض عمر، ابن ض حدتث، في روي 0ُ ٦[ ١ ] 

ِبهلة اللئ ثثب طهر، غلى ثوصا ثمن 1١١ال:.أثئ 
غنالازيقي، الحديث هدا زوئ حنثات«. غئز 

أبيئف،ضاتنمح،ضمح.•
تئال المزوني، حريث ئن الختمثن يدللف، حديثا 

•الاريقي عن الوابطي، تزيد بن محقي حدثنا 
بمنيمحى مال • غيي مال . صعقن،وهوإنناد 

،الهخديث، هدا عزوة بن لهشاح يكز المطان؛ تعد 
مشرقي.إنناد هدا قفال؛ 





;؛اث يسود هم الطهارة ايواب 

تثوصأثان اشق. أن ئزتدق، ين شلئقان عن 
منشقتان، غن وكيغ، ونواة • محلاة لتق-و 

ززوئ• أمحه غث ، بزئدْ بن ئئبمان غن محارب، 
غنشقتان، غن ، وهئرْ مهدي بن الرحمن غئد 

القيغن ئزيدة، بن شيئان غن ديار، بن محارب 
■وكج حدث بن أصح وهدا مرتل، ■ ه 

شطاءئدماتجا:كص
وكانيحدث، لم محا واحد يوصوؤ الصنوان 

الفصل.ؤإزاذه صلاة لكل يتوصأ ثغصهم 
غننحيف، أبي غث الأميم-ي، ض ويزوئ 

طهرغش نزصأ ررمحث قال: ه الئؤ غن عقر، ابن 
Jكئتاشلأدهضمحاتا'



صعيما.إشتاد وهدا 

ءثحمئنضش،أناي.وس: 
■واجد بوصوأ والغفل اطهر صر 

واجدإناء بذ ؤاكزأف ايزغو وفوء فى بات - ٤٦

محنة،ئن شقان حدقنا قال; ائنأيينمز، صبم[ ]٣٦[ 
نماسابن ض ، الشغئاء ش غن دينار، غئروبن غن 

JlJ  : أناأمحل محت قالت: قبموئة حدقش
•الجئاثأ من واجد إنا؛ من س الر وزثول 

•فجمح خس حديث هدا ئاانإمح؛يئ: 
يئثسلأن بأس لا أن ؛ القفها؛ غامة وهوقول 

الئيلؤاكزأةم؛إئا؛ؤس.



l^l£}Jijj  وأنس،غايئه، وعن علي، عن ؛
■همقر وابن ضلقة' وأم صقق، وأم هايئ، وأم 

*رئي بن جابر ٠ اشغة الئغقاء وأبو 
طهوراممزاؤقفل هزاهية ئاث ' ٤٧

وكيغ،حاووث1 قال؛ عتلان، محمودئن كيبما [ ]٤٦
حاجب،ش عن امحي، شلبمان عن ، نشاز عن 
الله.رئول ئهئ مال؛ غمار لي ثن زيل عن 
•المرأة طهور محل م!، 

ثتيالثائ:ءنضسشمجم

■طهورالقرأة تحل الفهاة بمص وكرة : ةلن1محبجئ 
،طهورها محل ثرها ؛ ؤإشحاق ، أحمد مول وهو 
.ثأشا ، شورهار بمصل يزنا ولم 

.الشيء يقية I الور ( ١ ) 





٤٨ - ،j^ ذلكفي \ئوؤضق

تمحة،هال:طت1يالآسمص،ض
قال:عقاص اثن ض عكرمة، غن حزب، ئن بناك 

،فأزاذاعئشلبمصأرواجالجي.م،محقُأ؛ 
الله،زئول ت1 صالت؛ منق، يثومأ أن ه الله زئول 

مح،ظاء'ء،ئال:»إنانملأبجبم«.
•صمحح حشن حدث مدا ت لأؤإو:؟ينى' 

•والئاسي ، ونالك ، الثوري ئش1ن هول وهو 

٠الكسرة القصعة ت الجمة ( ١ ) 

وخروجJالجماع الفل عليه يجب الذي ■ الجنب ( ٢ ر 
■المنؤ^ 



بمجشفلا انماء أل خاء ما باث ' ٤٩

وعيرالخلال علي بن والخشن هناد صبما [ ١٦٧^
ثشر،١^٠^بن عن أبوأسامة، حدقنا قالوا؛ واجد، 

محل؛فال؛ الخيري شمحد أيي عن حدج، ش راج 
بئرنلفئوهق بقامة، بر من أقوصأ الله، زئول تا 

فقال! والثئئ؟ الخلاب ونمو؛ انمتص بجا 
سه;ررأنانمبجث"لأسنيأ((.

هداأبوأش-امة جوذ وقد حشن؛ حديث هدا 
بئربقامةغي نعد أبي حديث يزؤ لم الخديث، 

أبوأسامة.زوئ مما أحشن 
■الجس ويزيل الحدث يرفع الذي لهلهور؛ اا 





؛هءاونل؛؛تأص

،؛ ١ الجزار' هي الملمة إنحاق؛ لن ئخئد فال 
الش:ضبجا.ؤالقلة:

ؤاشمحاق،، الشاف*تي،زهوقول ءااِإمحأبج: 
قرا:إداثاناكأمحتمسضأىلإ

مننحوا خون ؛ وقالواطغمة، أؤ ريحة تتفئر 
قرب•حض 

انماءفى البور كداهبف ئاث - ٥١

الوراق،عتل حديتا ت قال عئلأن، بن ]؟![صماينمود 
عنهريرة، أبي عن ، قء بن هئاِم غن تغض، غن 

الدمالخاء >رلأثوضأخئتمفي اي،هقال:
ومئثوصامئه(ا.

.الفخار من المصنوعة الأوال ؛ والجرار الجر ( ١ ) 



صحيح.حشن حديث هدا : فالإبجآب؛ى 
ريىاكانغنياُر.

طهودا'ذه البخر غاء فى ياث - ٠٢

س.حذصرى
حديظت قال ، مغن حديتا ت قال ، موشى س إسحايى 

'سلمةبن سعيد عن ، شليج ئن صقوان غن ، مالك 
وهو- ئرذة أبي بث امحزْ أن ، الاررق ابن ل آص 
تتمول هريرة أنا سمغ أئه ، أحتزة ~ الدار نحتي بتح( بث 

إقا.، الله زشول يا ت ممال الله ننول زيل شأل 
ئإن، الثاء من القليل معنا وسل الخز وكب 

همالالثح_ر؟ من أقثوصأ ، نحطئثا به يوصأئا 
،منتنة،، الحل ، قاوة الطهور ررخز ٠ ه الم رنول 







نضماو فبل الئلأم يؤو نشح فى غاء U باث - ٥٤

YV[ ] 1حدثظفالا: مهج،  'شوأخهد محبه >مح
بمنالله محي عن ' الرهري عن محة، بث شفتان 

قالت؛مخمن بنت قش أم عن محه، بن الأي عتد 
الشام،يأكل لم البق. على لي 4تن ذحك 

علتي.قزمة يماء فدعا عليه، قتال 

ولياتهوربمب، وعابمشة' علي، ن عت 
بمنعباس بمن المصل أم وهي؛ " الحارث بنت 

عمرو،ين الأي وعبد الثئج، وأبي ~ المهللب عبد 
•وأبيمح،وابنعثاس 

المحيأصحاب مي واجد عثر هوقول وت 
ؤإشحاق،أحند، مثل بمدهم، ومن القابمتن j ه 





سللغالقي. بهم فأتي الإئلأم، ض وازئدوا 
،ونفرأء4همآا؛ يلاق ض وأرجئهم أيديهم 
ي1لمحرةُآُ.وألقاهم 

صأزئأيم:لألألأزضض
وا5دمُ؛،الآزضفهحماد: قال ورقما قائوا، حى 

.حى>ا

■صجخ حشن غدا ■ فرث}ويج$؛' 
•أش عن ويث عتر بن روي وقد 

.المحماة يمسامر كحلها الأعين؛ سمر ( ١ ) 
.سود حجارة ذات أرض ت الحرة ( ٢ ) 

الحاش.)"آ(الكاو:

والعض.القخس ت الكدم )٤( 





النيحبن الوفوء فى ظء U بان - ٥٦

عنوكع، حدئثا وفثاد،قالا: محه صأمحا [ ]٥٧
غنأبجه، صايج،غن أبي، س ئمحل غى شغبه، 

لاوصوءإلا٠١أبي،ئريزة،أنزشول١^.ئالط؛ 
•^٠ أؤ وت صض 

■صحح محن حديث، دا ف٠ 
محمد،بن العزيز عبد حدونا قال،: قسبه، صبما ]٦٧[ 
ئريزة،أنج، م!، أمحي، غن صابج، أنج، بن ئهئو غث 
فيأحد'كم ثاذ إذا  ٠٠قال،:الله. زئول، أن 

حتىيخزج ملأ أكي بين ريخا فوجد المنجد 
.ريحا١١ تجد أو صويأ ثئئغ 





علتهاوجب الريح النرأة محل من حزج إذا وقال: 
٠ؤإن-ءحايى ، الشافعي زهومحول انزصوم، 

النقمجذ اتيفوء قات -  ٥٧
بنومحمد وهناد موتص بن صبماإشماهمل ]٨٧[ 
حدقتاقالوا؛ واحد، الثعفيي — الئءحارتي غيد 

غنالدالأيي، حالي أبي غن حزب، ئ الثالآِم غي 
رأىأنة غثاس، ابن غن الغالية، أبى غن ، قثاذْ 

ايهدامزنيشاطحبيطُأُ~ألأمح،
فدإيك ، الله زشول نا هملت؛ يضر، قام يم 

ناممن غلى إلا تجب لا الوصوء ررإثن ت محال ، تمش؛ 
ق1\ب1ةاا.انتزحث، اصتنبخ إدا هإئق ، قصلهجعا 

النائم.ئقس صوت الغطيط؛ ( ١ ) 





صت1قستتء
مرأئالقوم، من الوصوء فير العلماء وامحلس 
أؤقاعدا نام انزصوأإذا عيه لايجب أن 

الشورى،تمول ؤيه قشلجعا، ننام حش قابما، 
حىئام إذا ثغصهم؛ وقال • وكذ الميازك، واثن 
تمولوبه ، الوصوء غلته وجب عمله غلى علب 

روتامرأئ قاعدا نام من الشافعي؛ وقال إشمحاى. 
الوصوأ.قعيه الوم ' لؤضُ مقعديه زالت أؤ 

النازغنزت ،U الإفوء بات - ٥٨

^محأبيبي،ئال;حتفاممانثمأ
غننئمة، أبكب ثمن ثمئرو، تن محمد غن محقه، 

مماررالوصوء قالزئولالله.: قال؛ أييخريزة 
النوم.أول الوسن؛ )١( 



لةسال و\ل; ُأقطُأُاا. منفووُ ولو النار مشت 
منأقرمحأ ؟ الدفن من صا أنمعباس؛ اس 

إذاأبمي، ابن يا • أبوئريره هفال *؟ الحمم 
لةئصرب قلا ه الله زئول غن حديثا نمت 

مثلا.

بمنوليد تلئة، وأم حميه، أم عى محفي'اإئاب؛ 
■موتى وأتى أيون، وأبى طلحة، وأيي ثابمي، 

الوصوءاللمم أخل بمص دأئ لد و: 
طابي\ل!\ل

الأقط..من القطعة ت الثور )١( 
المجفف.الون )آ(الأئط;

الحار.اس الحمم: )٣( 















للأءاوهمحاسص

زوئهكدا صحخ، محن حديث هدا فو}وضأ: 
أبيه،غن عزوة، ئن هشام غن هدا، عم واجد عتر 
بمرة.غث 

غنالحديث، هدا واحد وعين أثوأتاقه )و)ئا [ ]٤٨
غنبمرة، غن قزوان غن أيه، غن غروة، بن هشام 

اص.•
أبوأسامةأنحرنا قئثوو، ئن إشمحاق بدلك حدمحا 

.بهيا ٠ •  ■

عن، ■تمروه عن ، الرئاد أبو الحديث هذا وو}ئا [ ]٠٨
بمرة،غنيالئقه.







أصحابمن واحد عتر عن ووق وقد : ^١^؛!^؛، 
امح.ؤ:صاص،يمخمؤامح

ي،الكوفأغل وهوئوو دكر، المس من 
الئتازك.وابن 

اكاب،هدا ش روي في؛ أحثن الحدث وهدا 
غثةوقخقدبثالحديث5متبمق هدا روق وقد 

•أمحه عن طلق، بن قش غن جابر، 
بنئخئد في الحدث أمحل تغص نمدئكلم 

•جابر'وأيوتبنعمحه 
'بنمح بن اللي غثب مق غمري' ؟ن ئلار، د"ُبيث 



٦١٢ -yU  ائهن؛قبن الوفؤء فزلى

قشعبن وأحئد كرنب وأبو د وهج محه صبما [ ]/١٨
وكح،حدوئ1 ت قائوا وأبوعمار، عيلأن بن ومحمود 

عزوة،غن نابت، أبي ثن خب غن الاغنش، غن 
حرجلم بمايب بض قو الني. أن غايشة، عن 
إلاهي من قلت؛ قال؛ تترصأ، ولم الصلاة |ر 

أث؟قتجكغ.

بمنواجب عتر عن هدا ئخؤ زوي وقد : قاللمح؟مح 
•والتابمن القي. أصحاب من العلم أهل 

قالوا؛ازكوقة، وأهل الثوري، نمتان قول وهؤ 
ثئسفياٌؤصون





لإئزاهم Ujjuولا، أيما لاتصح وهدا يتوصأ. ولم 
امحيهمن يصح وليس عائشة، من شماعا التثمؤخ 

■فيء الناب .فيهن-ا 
ؤادوفافاُأُ' الفيءُ بى الإفو؛ ثان - ٦٤

محذةلأبيموإسايىلأ
Iق نحا إومحال حديثا، ت كية أبو فال , منحور 

حدقتي٠ فال الوارث، عبد بن الصمد عند أحتزثا 
محر'بنأيي قخقى غن ، الغط( حنين غن أبي' 

غنالاوزاعي، غنرو بن الرحض غبم■ حدمحي •' قال 
بنقغدان غن أمحه، غن اكحرومي، ١^^■ بن بجس 

المعدة,ئلف؛بم ما ; القيء )١( 
-الأنف من ألخارج الدم ; الرعاف )٢( 







،طهور؛؛ وماء طينة لردمر0 ت —ال  ٥٥نيد، هملت؛ 
منق.فثوئأ قال: 

ؤند،أبي عن ' المحدث هدا وري ؤإثقا قاائإبجعب؛ئ: 
زيلوأبوزيد؛ ، البي. عن اللي، تجب عن 

تجررواية له سرق لا الحديث، أهل عند مجهول 
.الخديث هدا 

متهميالسد، الوصوء الش أئل بمص رأظ وقد 
لأيتوصأالعلم; أهل بحص وفال • وعيره شهيان 

ؤإشحاى.وأحمذ، الشافعق، وهوفول يالتيد، 
بالقيدقتوصأ بهيا زيل ائتبي، إن إت-حايى: وقال 

يهلمأخ4إثتي.







ع^1ققتح1ء
والتول،الغائط على كان إذا عندئا هدا نآكزه ؤإققا 

ذلك.العأ»إ أهل تغص فثر وفد 
الباب.هدا في زوق ض؛ أحتن وهدا 

روانن:ضاسمسمح،ؤضشض
.والبناء وجابر، ، الئئواء بن وغلممة حتظلة، 

،٢٥٥١نإو فى ياء U بان - ٦٨

حدقنات فال الغيري، اللي عثد شواوئ صبما [ ٩٢]
عنأيوب، تمغت ت قال شئتمان، بمن المغمز 

ه،الثمي غن ، مئرْ أبي غث بيوين، بن فحقب 
نخ\ص اتاونغرا،مب الإنائ »:فئل قال: أنق 

امالشربسالإطءالأ)>(الولوغ:



وإذاسالواب، أحسنهن أؤ: - أولهن مرات، 
•مئ0ا، هميل الهرة فيه ولغغ 

٠صحح محن ■^4؛^ هدا ت قائمحبممح 
ؤإتحاق,وأحقد، القاسي، وهوقول 

عنزيه، عير من الحدث هدا ووي وهمد 
أبيمئزة،ضمحهبسمةدا،ؤلمبمي

.مئ0،، ءسز الهرة فه ولنث ارإذا • محه 

•ئفم بن الله عبد غن مةاا.كاب 
اتهوةفوو هى ^۶ هما باب " ٦٩

فال؛ا/انصاري، موشى ئى صبماإشخاق [ ٩٣]
عنأش، تن مالث حدقتا فال؛ مغن، حديثا 







محلحمئه، ض وقشح ئوصأ م الله عه ئ جرين 
رأتوقد ثمئثني وما ت مدا؟فال أثئغل لة؛ 

االله.فغله؟ زشول 
إسلامهلأن جرير؛ حدة بمبمئهم وكان قال؛ 

.المائي؛ يزول تغد كان 

والمغيرة،وجيمه، وعلي، عمر' عن ت ذفيالخان1 
،وبريد٠ ؤرتّلمان، أيون، وأبي ومعد، وبلال، 

تغد،بمن نمهل وأس، أقيه، بمن وعمرو 
ئنوأسامة القات، ئن ؤءتاذْ ، مؤْ ئن ؤثغش 

•ريب بن وأناقة وجابر، وأبيأقاةة، شريك، 
محسسمح•





ائمنخئكز من تعص لأن مقئر؛ حدث وهدا 
المحنغلى ه الؤي قنح أن تأول المحن غلى 
أقةحي•؛؛-؛ مي جرير الئ-ايدة،وذكر نرول محو كان 
الئايدة.ئزوو تغد المحن غر مشح اي. نأى 

تيساذرؤازيةبممانصنى هلي السح فات - ٧١

ال:حدفامضالة،ض>ةاي،ئ
غىامحي، إبرامحم غن مسروق، بن تعيي■ 

غن، اللم؛ غبي■ أبى غذ قيمون، غمروبن 
غنشئل أنة الئى.، غن ثابت، بن خربمه 
زوكفم، قلاقا ررللكافر ت صال الحمتن عر الختم 
:٣



حديثصغح أية قمن ئن تجئ عن ولكز 
المئج.في حريثة 

•ؤبمال عثي، بن عبد ٠ اشنه الجدلي الم وأبوعبب 
ءبمالرجمنتنمح■

■صجخ حنن حدث هدا ؛ ظإلإ.طيوأ
هريرة،وأبي بجنة، وأبي عبي، عن ت '1إالغاب 

نمر،وابن قالك، بن وعوف ، غثاو بن وصفوان 

•وجرير 

غنحدثثاأئوالاخوص، ]٧٩[صبماهثاد،ئال: 
غنمحس، ذوبن عن القنجود، أبي بن عام 
ء^ت1مرئاالله زئول ثان ت قال غشال بن صموان 





ئنخربمة عن الجدلي، اللو محي أيي عن قيمون' 
فال• الحش عر الخشج ه؛ي المحي ض يابت، 
الثابهذا في ف-تيء أحشن ت إشماهمل ئن شحمي 
.غشال ئن صموان حديث 

السئأصحاب من العلماء وهوقول : فال!إمحبمى 
شقانمش ، الممهاء من بمدهم زش التابمن و. 

وأحمد،والثافعي، ارك، المبزائن الثمزوي، 
،ولتله توما النقم بمشح ت قالوا ، ؤإنحاق 
تغضغن روي زقي • ومحالتهن أقاج يلاقه والنمافز 

المحمتن،غلى المنج ي لم أقهم العلم أهل 
■أصح والممحش • أس بن قامح، وموقول 



غشاونن صئوان عن المحدث هدا روى وفد 
بنتخص عن ويكر • عام حديث محر بى أبما، 
اليقعن فات، نن حربمة حديئ قال؛ أية تجن 

.نياكسجسمةسمح•
فأشسأقلاه امحسذ ض امحقح فى باث - ٧٢

الوليدننمحدقئا قال؛ الدمشقي، ]٨٩ا1صبماأبوالولتد 
بنء رمحا عن يزبد، بى نور أح؛ريي قال؛ ٌئبي' 
فعيه،بن الئغسزة عن المغيرة، كاف عن محيوة، 

أنالفتيهحخأشاسس/
ايأصحاب بن واحد عثر قول وئؤ : قاا.نإزبممح 

والشافعي،ثمالث، يقول وبه القايعتن، وه 
وأحمد.ؤإشخاق، 



تزيدبن ئوو عن بمذة لم معلول؛ حدث وهدا 
ومحمدا،روعة، أنا وشأك مشبح. ش الويب ■عتز 
لأنيصحج؛ ليس ت ممالا الحدث، هدا عن 

قال:، رياء عن فور، عن هدا ووئ النيازك اثن 
القي.،ض ئرشل الئغتزة، كاتب عن حدقث 

•الئغيزة فته يدثر ولم 
L،9،^_الغصن عنى انمشح فى ئاث ' ٧٣

لآا،[>تحاظفيئتم،1ال:طظئداص
ضالربجر، بن عروة عن أمحب، عن الرناب، أبي ابن 

غلىبمج الئق. رأيت فال؛ شعته، ش المعرة 
,ظاهرهقا على المحئين 











]تشأت قال ياسر، ئن و غما بن محمد بن عتيدة أبي 
تممال الحمتن، غلى القنج غن الله غبي بن جابر 
العمامة،غلى المئج غن وسالته أجي، ابن يا السه 

تمنحأن إلا العمامة نمنحَغأى لا ؤالتايعين؛ 
الثوري،نمتان وهوقول ، العمامة مغ بزأمه 
•والئامح امحارلب، وابن أش، بن ومالك 

[>محاةئاد،قال:طتاحئثنمر،غن
بنالرحمن عبد عن اكق-اأ، عن الأعمش، 

أبيمحإئ،محشتنمحة،غنلأل،أناي
■والخمار الحمحن عش .حخ 

انمائ.;)١(الخمار 



،اإغUjة١١اممثل،ن فى ظء U ئاث - ٧٦

ضوكيغ، خدثظ ال: قاد، هث>مح1 [ ١ • ]٤ 
ثزس،محن الجند، أبي بن ضال؛؛ عن الامحس، 

وصغت٠ قالت ميمونة حالته غن غثاس، ابن غن 
الإو1ءقأكفأ؛" الجناية، لل1تيهمحفاكلمن 

فيندة أيحل ثم كميه، قفتل نميته محلى له شقا 
أوالحائط بتي؛ ذلك ثم فزجه، عاى ' فأفاض' الإثا؛ 

وجهةومحتل وانثنس مفنمض ثم الازض، 
غلئأفاض قم ثلاثا، زأمه ش فأفاض زذزاغيو، 

•رجلني شل ئئئى م ، 5 جند سائر 
■الشهوة وجه ض المي خروج الجنابة؛ ( ١ ل 

اكت.)مالإفافة:اوكث. )آ(الكثء:



صحيح.حشن حديث هدا قالامحآه؛ 
نعيد،وأبي وجائر، تلقة، أم ن غت 

•ئرئرْ وأبي قطم؛' بن ومحر 
نثممان حدمحا ته*ا[صبمااسأبيمحر،ءال: 

غائشةغن أبيه، غى عروه، بن ح هفاغن عيتثث، 
بنتعثيل أن أواذ ه الله زئول ثان قالت؛ 
ثم، الإناء يدجلهما أن قتل تدنو مقتل بدأ الجنابة 
يشوبثم للصلاة، وصوءة ؤتوصأ هزجة، محل 
حيات.ثلاث رأيه غش قمح، م التاء' فغرة 

■صجح حتن هدا ت فاَإبمةئ 

الغزف.والحش: الحثو )١( 







[١٠٣،

.ُاا ١ الشر' وأئموا القغر ثاعسلوا جئانئ؛ فغرة ثل 
زقا,لثات:محمح،ه•

عرث،حديث وجنه بن الخاوث حديث قال؛ 
وفد، ;داق ثشش زهوقيح ، حديثي من إلا لاثغرهة 

بهياثة_ؤذ زقي ، الآئة_ي من واحد عشن عنة رزئ 
بنالخارث ت ؤيقال دينار، بن مالك عن الحديث، 

•ويبق ابن ؤثمال؛ ، وجه 
اممشلبند الوفوء فى بات - ٧٩

حديثافال؛ موتى، بى انماعل صبما [ ١٠٨]
عنالآن-ؤد، ض إئخاق، أني عن ، ف-رياث 
.١^!^ بغد لايثوئا كان ١^،^ أن عائشة، 

)ا(الشر;يلاهرالخلد.





وهافد يسرو م اسمارف س

قئان،غن وكيغ، حدقا فال؛ هناد، صبما [ ١١٠]
غناكشط، بمن تعيد غن ثني، ئن غلي غن 

الختاذجاوز »إذا الهق.: فال فالت: غائشة 
.الفشلا؛ وجب الخقاذ 

•صحح محن حديث غايثة حديث ؛ ؛^، ٤١٤
غنغائثة، غن الحديث فدا زوق وفد فال؛ 

الخثاذالختاث ارإذاجازؤ عترويق؛ من المى.، 
.العتل،(وجب 

ه،القي أصحاب من العل»إ أكرأفل وقوقول 
وغاتشه،، وعلي وعثمان، ، قم،أبو ٠ بثهم 

متانش بثل؛ ، بمدهم زمن التابعين محن والمحاء 











أصحابمن العلم أهل من واحد عتر وئوقول 
؛^L^yj43i\اممظ امح.وص؛إذا

تعصوقال وأحمد. شهيان، فول وهو تعثيل، 
العشوإذاعلته يجب إثما القابعين؛ بن العل»إ أفل 

الشافعتي،محول وهؤ ُطفة، بلة الله كانت 
عتلمحلا بله نر ولم احتلاما رأى ؤإذا • ؤإشخاي( 

العلم.أفل ءامة عند غليي 
'وانحذواانمى فى طء ما باث ' ٨٢

تمحال الثئخي، الثواى عمرو ئن محمد صبما [ ١١٥]
دصبماح • نياث أبي يزيدبن غن حدمحاهشم، 

المدام؛عند الميل من يخرج رقيق ماء المدى: )١( 
دامحل•



هوأاس وسول من الطهادء أبواب 

الجعفى،حشئن حدمحا ت قال عثلأن، بن محمود 
عناد، زنأبي بن يزبد عن رابئة، مث 

سألتفال: غلمؤ عن أبيئش، عندالرحغنئن 
المدىارمس ممال؛ الثدي، عن ه الئى 

.الثئل(اوبمنالغئ الوصوء، 
•م ■_ وأهي الاشوب' بن المقداد ض نفيَاإئانن 
•صحخ حتن حديث هدا ؛ فائمحؤبجأ 
الإيه?نءيروخ؛ءن ءإي، ءن وءدروي 

.الئنل((الغئ وص \إ}ب، الندي »_ 
القؤأصحاب من العل»إ أقل ■ءأمة قول وهؤ 
و\ذأ[لإ،ئفان، يمول ؤيه القايعين، و. 

ؤإنحاق.وأحقد، 



امموبنمث انمذي فى بات - ٨٤

محمدبنعن ، ءبم0 حديثا ؛ قال ، كرمحاغناي [ ١١٦]
عنالشقاق، اثن هو: عييد، ئن نعيد غن إشمحاق، 

منألمئ محت قال: حشف بن تهل غن أبمه، 
العشل،منة أكثر محنت ، وغثاء ثدة الندي 

زكمحئوبيسهوهغئة،محال:
;قفك ، الوضوء١١ ذللئ، من لق، نجزنا ءإثق

تقال منة؟ يؤيي يصيب بما محقن، الله، زئول يا 
يونالق،يه قئئصخ ماء من "قها ئأحد أو ارنآثفلئ، 

.منه١١ أصاب أك ئزئ حتلم، 

ولائترمةصحح، حشن حديث هدا ?الِلمحآه؛ 
فيإش-حايى بن محقي حدث ثن إلا هدا بثل 





أنثانذكف إئقا ا ثوبثا؟ غكا أقشي لم عايشه: 
اللهزئول ثوب من قزكثة ونبقا بأصابعه، ثفركة 

أصابعي•بس 
•صجخ حتى حديث ا هل■ ءال؛لمح؟ه؛ 
هالقي أصحاب ثى محرواحد وهوفول 

شفتان،مثل: ، القفهاء من تغدهم وس 
تالثوت يصيب المي في قالوا ؤإئخاق، وأحتذ، 

نعيله.لم ؤإن المزلث يجزيه 
غنإبراهيم، غن تلمصور، غن روي وهكئ-ا 

روايةمثل • • • غائئة غن الحارث، بن هشام 
عنالخديث، هدا معشر أبو وزوئ الآعم٠ثب، 



وحدثغايشة، عن الأسود، عن إئزاهم، 
.^,١^١

معاؤته،أئو حدوث1 قال؛ منيع، بن أحمد كرثنا ا ١ ١ ]٨ 
سشان ض طراز، س مئون صوس 

ئوبمن مشا ع—شلش أيها عائثة، عن يشار، 
•ه الله زئول 

•صجخ حشن حديث دا هت 
وقالأائ:ضاتنممح.

يؤبمن مني—ا عتلق أنها عائقة يل وحد
ؤإنالمزك؛ ومحالم_، ثيس ه الله زئول 

^^ئظدثسللريليمحئشكان 





•وعبره النتيب نن تعيد هول وهدا ؛ فاانإمح|بج، 
عنعايشه، غن الأنود، غن واحد عئز زوئ وقد 
أصحوهدا تنام، أن قتل يثوصأ كان أئة ه، امر 

زوئولد الأشول، غن إنخاق، أبي حدث من 
وعيروالشورى سعتة الحديث هدا إشحاى |يي عن 

٠أييإسء>ايى من علط هدا أن ترون واحل، 
AU - لنام1ذ أزاد إذا فبمب اثميفؤء في ئاث

ئاص،قال:طقاجمئ

اشسمح،محثاج،ضخي'محمح'
أخدناأيتام اي شأل أنة نمر، غن غئز، اش 

ارمحإإدامحصأ«.ؤغؤيفبم؟'ظل;





الئيأن هريرة، أبكب عن رابع، أبي عن بكر' عن 
p_\iهكقؤغويمم،قال:فاس 

قالت;~أؤ؛أينذهتث؟؛< ®أتنمحغ جئت،صال؛ 
.محيظ،قال:»إنانملأس((

محالفاتي:ءنخدبم.

حننحديث هريرة أبي حديث ت فال1فيى 
•صجخ 

محافحبفي العلم أهل ثن واجد عير لتحض وقد 
والخايصتأئا.الجنب بعرق يروا ولم الجب 

عنأ.ئثحث ت بمي قائثجشث، ت قوله ومغى 



؛لإ»محذ.

الدغلبزى غ، سل اكام فى يرى اممذأف فى محاصاء ياب " ٨٩

شبي،ئال;حثئثنمي
بمنثبميا غن أمحي، عن عزوة، س جشام غن ء؛بمة' 

ائثهأم جاءت ٠ قالت تلممة أم غن ضلثة، أيي 
ق،زئول ئا ممالت; ، و. اشق إلى ملمحان 
-الخزأة قهلعلى المحق، من لاقنقمحي إناللة 
برئظ ثئل المنام مح، رأت جي ■إدا عنلأ ممي؛ 

م،إذامحزأتاكاءمحل«،
فاكأمثة:محلإا:َفساص

٠أم يا 
٠صحح محن حديئا هدا قالنإ؛تييى: 



فيزأت إذا المزأة أن ، الممهاء عامة ولهوقول 
العتل،علتها أة قأئزك الريل يرى ما مثل المناع 

والئافعق.الثوري، نقيان يمول زيه 
•وأس وعائشة، وحوله، نلم، أم غن : إأإال؛\نمإ

اممقلبغد بانمزاة ذسدمح الدخل فى بات *٩" 

حزئث،عن وكيغ، حدقا فال؛ صبماهناد، [ ١٢٤]
زقنافاك؛  XJijii■عن مسروق، عن السمي، غن 

يي،قاشقدقأ جاء ئم الجثاتة، من الئي. اعثتل 
أعثيل.وثم إلي قشنمئة 

■باس يإمثاده ليس حديث هدا ت قاللمح؛ثّوو 
أصحامامن العلم أقل مى واجد عير وهوقول 
ئأضفلا اعثتؤ إذا الزجل أن 3اسئ، المي. 



^:تققس;:تء
ثئشيلأن قبل معها ؤبمام بامرأته ئ قسي أن 

والئافعؤ،الثوري، شئان تمول وبه ، المرام 
ؤإئحاق.وأحقد، 

امحاءيجد فم إذا ثبمتب السقم ناث - ٩١

عتلان،ين ومحمود ثئار بن محمد صبما [ ١٢٠]
شقتان،حدفثا قال؛ الرتتري، أحمد أبو حدقتا قالا؛ 

ءنخانممح،ضبيبمتة،ضصض
رءإوقال؛ الله. زئول أن ذر، أبي غن ئجدان، 
الثاءنجد لم وإذ المنلم، طهور القب الصعيد 

فإلنشريه فنيمثة الماء وجد فإذا ستين، غئر 
.٠١حنت دلك 



القّي،الصيد ارإو ت حديثه فى محمود وقال 
٠المئليأ،ا وصوء 

غدو،بن الله وغني هروة، أيى غن ثق'ا.لئاب؛ 
محين•بن وعمران 

حاليغن غيرواحل، ووئ وهكذا : ثالإمحبمى 
غننجدان، بن غمرو غن قلابه، أيي غن ، الحداء 

غنآيوب، المحدث هدا زوئ ولد در، أبى 
ذر،عنأبي همام' بثي ثن دخل همن أبي؛لأبم، 

سمه.ولم 
عامةوهوفول صحح. ختن حدث وهدا 
القاءتجدا لم إذا والمحائص الجث أن ، الممهاء 







الئنشحائأن والئ\ؤيفي، المثازك، زائن ومالك، 
لغلوقوصأت اكلن ' أءزائهار أيام جاورت إذا 

صلاة.

ملأةلكل ذغهصأ السعاس أو ظء ئ باث - ٩٢

ال:طمحاشذ،ضىبمامحه،ذ
غنأبيه، غن فات، بن غدي غث القئظان' أبي 

الئنثخائ;في فال أئة الثي.، غن جده، 
مهائجيص كانغ الش أقرائها أيام الصلاة ءائيغ 

وئقومصلاة، ثل يئد وقوصا ئعسل، فم 
•ينحرا'

الطهرعلى ؤبمع ، لزء جمع ت داموء الأقراء ا ١ ر 
.الحيض به والمراد والحيض، 



.. شريث. أنحزئا قال؛ حجر، ئن غلي صبما [ ١٢٨]
ثخو0يمغئ1ة.

غن، س_روك، به ثفرذ قد حدث هدا : قألأإ,ؤغيثئ 
أبيال؛قظان.

فمك؛الحدث هدا غن ئخقدا وسالت 
جدغدي، جد؛ غن أبته، غن قايت، بمن غدي 

وذكزثاسمه، محمد بمرق قلم ؟ اسمه ما 
قلمدينان، ائته إن تجن: بن حى قول لئحئد 

إنالئئشحاصة؛ في وإنحايى أحمد وقال يه. بمثأ 
ثؤص_أثؤإن لها، هوأحومحل صلاة بآكل اعثتلت 

الصلأسنبتن جمعت ؤإن أجزأها، صلاة بآكل 
أيرأها.بعسل 





ر>هكوجمى«،ئال: ذلك، من أمحؤ مؤ قالت؛ 
،تؤثا« فاتخذي رر قال.' ذلك، من أثر ئو قالت؛ 

^ٍضدلكإمماأثج>ن؛خا،فالاي
غئك،أجزأ صنت أئهقا ارتن >رتامك ٠: 

هيراإقةسا قفال؛ ، آ، أعلم فأب غنيهث.ا فوت فإن 
فثخثخيسهأئامأوالشأطان، زكمه*'ُمن 

نأيتفإدا اعتسلي، ئم الله، علم ئي أيام نبمه 
وعفرينأزبما فضلى وائثممأت، فدطهرت أثك 
وصومي، ^١ ٠٠وآثآ ثئئة وعشرس قلائا أؤ ا لينه 

كمافافغلي وكذلك يجزيك، ذلك قإو وصر 
الدماء.صلأن القح: )١( 

اكربصواسمه)آ(الركص:





حمثة،أمه عن عمران، عمه عن طيخه، ئن محمد 
طلخة،ئن عئز فول: يرج ابن أن إلا 

عنلخمدا وسألت طلخة، تن عمزان والصحيح؛ 
وهكذاحشن، هوحديث ت قفال الخديث، هدا 
صحيح.حشن حديث هو حقل؛ ين أحمد قال 

كاناذا أمحدئممايىفىاكمحائ;
يكونأن ؤإمحالة ، وإئثارْ الدم بإمحال حيصها "وت 
ئاللحك؛ثهاالفقرة، ؤإدئازةأنتثعثزإلى أنوي، 
كائنؤإن محش، أبكب ث فاطنة حدث عش 

ينشمحاص،أن قيل مغزوقه أيام لها المئمحافه 
وئتوصأئئثسل تم أقزابجا، أيام الصلاة ثنغ قإيها 
يئنولم الدم بها ائثمؤ ؤإذا ومحر، صلاة لكل 





-محلاثغنة وروي ، الئتازك ابن تأحد وبه العوهؤ، 
ينغطاء منهم العلم أمل تغض وفال مدا، 

غفز،قتنشة وأكوة توم، الخض أم وتاج: أبي 
وأحمد،والشاذتي، ومالك، الآؤزاءي، وفوقول 

وإشً؛؛ايى،دشمح•
فلاةكل ث لفشل ألقط ات4فثئفة في غ1ء U ف1ن هبمّ 

ال:اثاك،عنل'"أا:الأاي،ق
قالت;أئها غائشه، غن عروة، غن قهات، ابن 

،الله زشول يحش ابنة خيبه ام انقثت 
الصلأْ؟إرأئشمحاصفلاأًلهر،أفأئغ فمالت؛ 

،صرا؛ لم داءئسإي عزى، دلك إثما لا،  ١١قمال؛ 
صلاة.لكو ئئثيل فكائت 





امآنصلاثها إحدائا أئمضي فالت؛ غاتشة 
كانثئد أ أحرورية١ُ'أب؟ فقالت؛ محيضها؟ 

.يمصا؛ ئؤمز فلا ئحيص إحداثا 
■صجخ حتن مدا"؛؛4؛^، ت فااِإمحآبى 

أن- ويه عتر من - غابمئة عن روي وفد 
عامةفول وهو الصلاة، لائمضي الخائض 

تمضيالخائض أن محي منهم احتلأف لا ، المفهاء 
الصلاة.ئمضي ولا الصوم 

الفنانلإ انهما والعاص الغنب فى جا، ما بات - ٩٧

]آماا[>محاحئسمضئي،1الأ:
عمية،بن قوتى عن عقاثن، بن إنمامحل حديثا 

•حروراء بلية إلى نسوا الحوائج من طاقة الحرورة؛ ( ١ ) 



هال:البز. ض ناي' عن 
المآن«.من فظ ولاالجنب الخائص ا>لأئمزأ 

غلق•

إلائغرية لا حديث عقر ابن حديث ت تاانامح؛بج 
بنئوئئ عن عقاش' بن إنمامحل بيِبم حض 

ئال:القئ. عن محر، ابن عن ناي، عن عمحه' 
ولاالخائض®.الجب ارلأنقزأ 

اشق.أصحاب من البلم م أم قول وهو 
الثوري،سئثان بثل؛ بمدهم، ومن زالتابمحن 

ؤإفمحاق،وأحقد، ؤالشاف*تي، المثازك، وابن 
شيا،الهزآن ص ولاالجئث الخائض لاتقزأ قالوا: 



وزحصواذلك، ثخو j ؤالخردا الأنة طرف إلا 
محؤاكصنياصصء١،.

إنت تمول إئقاعيل بن محمد وتمت ت ل يا 
وأهلالحجاز أهل غن يزوى ءةاش بن إنمامحو 

عنهمرواتثة فئم، هآية مثاكيز، أحادث العناق 
ئنإسماعيل حديث إيمحا ومال؛ به، يممرذ فيئا 

حقل:بن أحمد وقال ، الئا، أهل غن غياش 
أحادثؤلتقيق تقيه، من أصلح عياش بن مجل إنما 

غنالقات.ةثاكٍز 

:قال اJحتن، بن أحقد بدلك دقي حت 
يدلك.. . حقل.بن أحقد سمغت 

)ا(الهلل:ضل:لأبمإلأاش.





وقؤرهاوا؛عائض اتجئب فواص، فى ظء U ئاث - ٩٩

حدقثاقال؛ مهدي، بن الرحمن عتد حدقثأ ت هالا 
عنالحارث، بن العلا؛ غن صابج، نن ئعاؤنه 

تهال تعد بن الله غيد غمه غن ->كيثإ، ثن حراع 
قال؛الخائض، مواثلي غن ه القي تالت 

)رواكلهاو.
زيالأا-:غنغاممة،وأض.

حتنمنحديث تغد بن الله غبي حديث قااجي؛يى: 
•عريب 

نزراائو\كإإ'لم العلم، أمل غامة وهولول 
وصوبها،همل في واحتلئوا ا، ثأئالخايفس 











فذالخائض امحماوةفيإمحان حديث قاا;إبجأمح: 
وهوفولوقزقوعا. موقويا عقاس ابن ض ووي 

يانخاق،أحمد، ينول وبه العل-»إ، أهل يغض 
كاوك::ضزمحولأظازةش،ومم

التابمن،بمض عن امحازك ابن يول ثئل روي 
■اقحعي ؤإبرامحم جمحر، ئ سمحد بنهم؛ 

القؤبين الحيض دم غفل فئ حاء محا باب ' ١٠٣

رئ>،قال:محمحائشان،ش
أشماءعن الئتذو، يئن فاطمة عن غزوة، ن هثاع 

الثوبامحى.عن اتلإأييذكر،أنامزأْشألت 
اللو.•ينول فمال الخيصة، من الدم يصيثه 







ويومئانطإيُن وكة يوما، أرمحث ه اللي رشول 
بجزسصصاص>ا/

حدثمن إلا ثعرمحة لا حديث : ه؛ئ 
تئنة.أم عن الآرديي، قشة غن مهل، أبي 

ئنئخئد فال نياد، بن محن مهل؛ أبي واشم 
وأبومهليمه، اًلآءبي غبي بن علي • إشمامحل 

حديثمن إلا ألحدث هدا محقي نعرف وثم يقه، 
نهل•أبي 

هالئق أصمحاب من العلم أمل أجمغ وفد 
الأدئن.)ا(الأطلأء:

يه.يصخ الذي الأصفر التبت ت الورس )٢( 
.بشرته فيغير الجلد يعلو لون I الكلف، )٣( 



الصلاةئنغ المتاء أن على تعدهم ومن والهابعين 
اهإقهدلك محل اطهر ئرى أن إلا ثوما، أرنبين 
شإنالازتعين تغد الدم رأت هإذا وتضر، ئمحل 

الازمحن،تغد الفلاة لاممغ قالوا: الش أكثزأم 
الثوري،شمثان تقول وبه الممهاع، أمحر وهوقول 

Jإنحاى،وأحمد، والئافعي، القتازك، وابن 
ئيغإئها فال؛ أئة اكفري الخشن غن قيروئ 
عنؤيزوئ الطهر، ترى لم توقاإدا حئيين الصلاة 

■ثوما بئى والثغ؛ي ربماج أيي بن غطا؛ 
واحدبفل سافم على بطوق الرحل فى جاء ما باب - ١٠٥

محئبييثر،قال:طها
عنمعمر، عن شمثان، حدقنا ت يال أبوأحمد، 



أثاذة،غنم،أنايهثان;>ثش
■بملجتيص3سم■

ُتيولئابينمحلبيزالج•
•صحغ حنن حدث أش حدث ووظ؛ 
الخشنينهم العلم، أهل بن واحد عيي وهوقول 
تتوصأ.أن قز يئوذ أن تأس لا أن اكصرى، 

،شقيان عن هدا يوشت ش محمد زوئ وقد 
ظل:ضشموْ،ضشاكلاب،ضأش.

وأبوالحطاب;راشد، قغمربن ئوI وأبوعروة 
دعامة.



١٠٦ -uU  اى اذاذ إذا غاء فاL،>^J ijii

ث،غثا ين حمص حديظ ت فال د، هنا صبما [ ١ ٤  ١٢] 
عنالمتوكل، أبى عن ' الأحول عام عن 

أنئارإذا البق.قال: غن الخيري، نعيد أبي 
بثهمايليتزصأ بموذ، أذ أزاذ ئم أهلة، أحذ"قم 
.وموءاا؛ 

وىااثاتي:محمح•

ختنحدث تمحي أبى حديث : ظئمح؟بج 
٠ممحبح 

واحدعير به وقال ، الحطاب عمربن قول وهو 
لم، اقزأئة الرجل يامغ إذا ت قالوا ، العلم أهل بن 

.تعوذ أن قتل فليتوصأ ، يعوذ أن أزاد 



وأبونعدذاوي، بن علي اسمة؛ المثوم وأبو 
بنان.بن مالك بن نعد انمة؛ الحيوي 

ووخدالهلاه أقس إذا ياء ما بات - ١٠٧
بالعلا؛هيذأ  ٠١ا؛خلأء'أحدفم 

غئأئوئغاؤية، حيفا فال: هثاذ، >محا ١[  ٤٣]
نىموة،ضبي،ضصشضلألأزسم

وكان~ صدقة زجل بثي قأحد الصلاة أقيمت ت قال 
تمول؛الله. ننول نبت ■' وفال ~ المرح إٌام 
شدأالخلاء أخذ!؛؛ ووجد الصلاة أنمت ر>إدا 

.ا؛ يائحلأء 

الحاجة.قضاء ؛ الخلاء !١( 



،وءاصاص

وقوتان،ئزئرة، وأني عايثة، غن ■■ وق'للئائن 
ياط.ور 

حدثالأرقم س الله غبي ديث ح؛ 
صجح.

القطانتعد ثمتخئبن أس بن مالث هكذارزئ 
غنغزوة، بن هشام عن الثماط، من واحد وعتر 
وعيزة،وهيب ورزئ الأزيم، بن الثي عبب ءن أ•؛؛؛' 
غنريل، غن أبجه، غن غزوة' بن بما، عن 
بنالم غئد 

الثمي.أصحاب من ناجي عير وقومول 
لانمومقالا: ؤاشحاق، أحند تمول وبه والتايعين، 

والنول،العايط من قسا وهويجد الصلاة إلى 





غنالحدث، هدا النتازك بن الله غني ورزئ 
غنعمازة، بن ثخقد عس أش، بن ٌابا4 
الرحضعيد بن لهول ولد أم عن إبرامحم، بن ئغئب 

غنهر ؤإثعا وهووهم، لمة ن أم غن غوف، ابن 
عنعوف، بن الرخض عيب م لإبرامحم ولي أم 
٠الصحيح وهدا شئمه، أم 

صرثنا ت قال مئغود تن الله عند ن عن 
•القوض ثن قنصا ولا ه الله ونول قغ 

العلم،أهل من واجد عير هوقول وأ 
القدر؛أن:إئاوطئالؤيزشص قالوا

وطياتآقون أن لا إ ، المدح عنل علئه يجب لا 
.أصاثه ما قشل 



أس-اض لمول مذ اثطهادة ابواب 

١٠٩ - U اففمفي حا؛

الئلأس،عبي بن عمرو حنص أبو كدمحا آ ١ ٤ ]٥ 
غنسعيد، حدقا ت قال ررئع، بن يزيد حدقا ٠ قال 

بنالرحض عبد بن تمحي عن ؛ ءلزْ عن قثاذه' 
هالبي أف قام، بن ئار عن أية' ن غ' 

.و\ذكشاللوجه يال~م»أ أمرة 
•غقاس وابن غابمة، عن ض١إئابي 

صحح،حشن حديث عماو حديث ت ئالانجبمى 
عيرقول وهو وجه. عتر من عئاو عن روي وفد 

بنهم:الئق.، أصحاب بن العلم أهل بن واحد 
بنواجد وعير عباس، وابن وغمار، غبي، 



،وهكحوو ، وعطاء الثمي، منهم؛ القابعين، 
تمولوبه والكمتن، للوجه نحرته التيمم ت قالوا 

منهمالعلم أهل بمص وقال • ؤإسحاق أحمد، 
٣١نمث: 

وبئالمرهفين، إلى هدئن وصرلأ صزبأللويه 
والئافعق.الميازك، وابن ، شمتال، يمول 

أئةالقثمم في غمار غن الحديث هدا روي وقد 
غنروي وقد وجه، عير بن وامحمين، الوجه •' قال 

القثا؛_،الثمي.إلى ٌغ محقنثا * قال ئارأقه 
غئارحديث العلم أهل بمص قصعت والأيأط، 

رويلما والكئمح، للوجه امحفأ ش مح،. اض 
ئئحدثاكتاتجؤ؟لآثاط.











;محتاض يبمول من الطهارة ابواب 

غثاص،وابن منغود، ثن الم غتد وق'القائأض 
وؤ\وذ؛بي\ؤرني.

■صجخ حشن حديث هدا ؛ ؤ}!\:زضأ 
 jأهل تغض عند هدا غش لغشل اJlJi وهوقول، ؛

٠ؤإشحاى أحمد، 
غنالرهري، غن المحدث هدا يوئش رزئ وقد 
•هريزء أبى غن الم، غني بن الله عتئد 





rnrlrصسصضيىّ 

٣١.ب ...ب.....الرحصةفيذلك.ه-اب 
٣٣. ......الحاجة عند الأستار ل باب - ١ ٠

٣٤.. .كراهيةالامممجاءبالمن...~باب ١ ١
٣٥. ........"بابالامحتنجاءبالحجارة ١٢

٣٧. .....الأستجاءبالخجرن.ق باب " ١٣
٤١ّ ؟...ا..؛ئا-بابكراهءة>ّايمجئه 

٤٢. ...........ها-بابالأتجاءباس 

إذاكان الض. أن جاء ٌا باب ب ١ ٦
٤٣١،....المدهب ق أبعاّ الحاجة أراد  ١

قالبول كراهية ل جاء ما اب ب" ١ ٧
٥٤ . .....٠ ..١ ١ ١ ؤ ّ. . ٠ ١ ّ ١ ..المغتسل 

٦٤ .... ؤ. ...ّ.ّ المواك ق جاء ما باب — ١ ٨ 





٦٤. .جديدا ماء يأحذلرأمه أنه ماجاء باب —  ٢٧
اظاهمى_الأذسمن؛ مسح ق اب مب~ ٢ ٨

٦٥وياطنهما 

.الرأس س الأذض أن جاء ما باب ٢~ ٩
«ّل-بابفي-ضلالأًاع

النارس للاعقاب ؤيل جاء ما ياب — ١٣ 
..مرة مرة الوضوء ق جاء ما باب — ٣٢

مرينمرين الوصرء ق جاء ما باب - ٣٣

ئلاظ.ثلاثا الوخوء ل جاء ما باب - ٤٣ 

ومرينمرة الوصوء ق جاء ما باب — ٥٣ 

٧٥وثلاثا 

٦٦.

٦٧.

. ٧٠

. ٧١

.٧٣

.٧٤





منالرجل وصوء ق باب - ٤ ٦
٩٤. ....................واحد.!اء 

٩٥.....المرأة هلهور محل كراهية باب " ٤٧
٩٧. ...........ذلك ق الرخصة باب — ٤ ٨

٠٩٨ ؛ شيء يتجه لا الماء أن جاء ما باب — ٤ ٩
٩٩آخر منه باب — ٥٠

٠١ ٠ . ٠ .الراكد الماء ق البول كراهية باب ٥- ١
٠١ ١ . .١ . ٠ . . طهور.أنه البحر ماء ق باب — ٥ ٢ 

١٠٢..... ١٠٠...البول ق التقييد -باب ٥٣

الغلامبول نضح ق جاء ما باب - ٥ ٤
٠١ ٤ . .ّ.. .٠ ٠ ّ .. .٠ ٠ . ...يطعم أن قل 

١٠٥.،لصه مايوكل بول جاءل ما باب — ٥٥


















