






القدودفزب ض النهي في ياء U باث - ٢٢
اسببةهند ٠ ١ الجنوب؛ وفى 

يغصئنحدقثأ قال؛ بمار، اكمبمامحمدئن ١٠٢٣]
غنالإياثي، رمحي حدقي ■" فال فخان، عن سمحي، 

اثيض الله، تجد مشنوق،غن عن إئزامم، 
وصنبالجنوب، ئؤ تى منا ررلنش ال: ق. 

الجاهلق«.يدغوى ودغا الخدود، 

•صجخ حشن حديث هدا قالنإمحآه؛ 
الئفحكراهية فى خاء U بان - ٢٣

ئنثران حدئنا فال؛ قييع، بن أحمد كيبما [ ١٠٢٤]
عشيالرأس منه يدخل ما وهو الجيب، جمع • الجيوب آ ١ ر 

الثوب•ليس 











لع:قققثقثتحء
استعنى اننئاء في الوحمة في حاء ما ئاث - ٢٥

وصبماح هالش. ■خدثئا ال: قي، صبما [ ١ •  ٢٨]
مغن،حيفنا فال؛ الأنصاري، موض بن إشخاى 

٠وهؤ ثآكر، أيي بن الله عند غن مالث، حدقنا ت قال 
غمرةغن أبمب، غن حزح، غمروئن بن ئحئب اس 

ويكزثهاأنشمعتغايفة، أنها أئهاأنحزية، 
انمي،يبجا؛ لبمذث التئث إن تمول؛ غمز اين 

إقةأما الرحمن، قني لأبي الله غمز غائشه؛ ثمالت 
اللهننول مر إئما أوأخطآ؛ نسي ولكنه لآئ4ب لم 

لأكون)اإم هغنىسمحصئال:
.فترها٠< في لتغيب وإئها غليها، 

•حجخ حديث دا ه؛ 



ال:حدفاءثادمحئ1دلأاي،ق

بنيمحى عن ، غزو بن محمد عن المهبى، 
قال:ه القي عن نمز ابن عن الرحمن، نمد 

هقالتت فال علته؛أ، أهله بئاكاء يعيث آرالثئثا 
إقثاوهم، ولكنة يكذب لم الله، تزحئه عايثه؛ 

النتراإن قلزضلسهفييلظتهدئا:
.^Lj؛4،؛ لتبمقون أهله وإن لبمدث، 

كف،بن وقرطه محاس، ابن عن نوأوز\ز1: 

■ثني بن وأمامه متعود، وابن ، ئريرْ وأبي 
صحيح.حسن حديثا عايشه ديثا حت 

•عايشه عن وجث عتر ثن روي وقد 







منضمنة أثق ثدثز ظهم - وئفان وزناد القو؛ي 
رأيتقال: أيه غن اللي، غئد تن س١ل٠ا غن الرفري، 
الجئانة.أمام بمشون زعمن وأناذكر اي. 

محي،قال:أنحرناغبي\}ئت\3ا،•\[>محاغبمئن ٢٣]
البقثان قال: الرهرؤ، غن مغمر، أنحرنا قال؛ 
الجئارة.أمام تمشون وغمز وأبوذكر، .، 
ك1نبمشيأت١ة أن شالم، وأنحزتي ١^٧: قال 
الجنازة.أمام 

وواكانح:غنأس•
يزجابن رواة غمزخكدا ا؟ن حي-يث فالإمحؤيئ: 

غنالرلهري، غن واجد، ومحن شغد ونثادبمن 



وزوئ• محثة ائن حدث ثخو أمحي عن ضزي، 
الئماظ،من وعترهم ومالث يزيد ئن ؤيوص نغم 

ٌ،أنايهكان:ضأيمابمة.
المرملالخدث أن ترون كأقهم الحديث وأهل 

أصح.ذك في 
تيمول موتى بن يمحى وتبت قااَإمحآمح؛ 

تالقتازك ابن قال ت تمول الرواق عيد سمغت 
حديثمن أصح مرشل هدا في الرهري حديث 

أحيةهوك ابن وأدى المحارك؛ ابن قال • محثق ابن 
•ءنابنءسه 

الحدث،^ا بممحئ تن هئام وزوئ : قااظمحبم؛مح 
وضثوووبجر- تغد ابن مؤ؛ - زناد غن 







حنرافإذ  ٠١الختب؛يؤذ ررما قال؛ الجئازة، 
الثار،أفل إلا نبمد فلا فرا "قاذ واذ ، غجلتمو، 

.ثمدقهاا؛ من منها ليس ولائئع؛ مقومه الجئازْ 
مننغريئ لا عربمب حديث مدا ت قائمحبمِئ 

•الويي مدا ثن إلا مئغود بن الله ء؛د حديث 
حديثيصئث إنماعل بن مخمد وسممث 

فالاكمثدي: قال نخمد؛ نقال هدا، ناجي أبي 
فال؛هدا؟ ألوماجد من لثخئى؛ محل ء؛؛ئق؛ ابن 

طائزطازفحدئئا.

اليؤ؛.قشمب من العلم أهل تغص لهث وقد 
■الغدو من نؤع • الخبب ا ١ ر 





ظهووغلئ زأئئم أقدامهم غلئ إةملأِةكهالله 
الدؤاب«.

•سمرة وجابربن ' قمحه بن المح5 عن ئir؛اإنابم؛ 
قؤ1وى.غنئ روي فد متان حديث : قاا.ظئمح 
ذلكض النغمة فى ؛هاء U فاث - ٢٩

حدكفال: فلأن، بن صبمائخنوذ [ ١ • ]٧٣
،حرد_، ئن يماك غن سخنه، أحترثا محال؛ أثوذاوذ، 

الستيمغ ثنا تقول؛ ضمنة بمن يابز نمت فال؛ 
لهفرس على وهمؤ الدحداج، ابن جثارة ق ه 

•وهؤيتؤهصُآ*به حوله وئخن بمعى، 

الخطو.ومقاربة والوثوب الترو ت لوقص اا 





ثق-الأات:محرمحو
حشنحديث هدا هزقزْ أبي ٣■؛^، قالنلمح؟يئ؛ 

صحح.

حفزهوذكر أحد فيش في خاء ما باب " ٣١
عن، صفوان ألو حدثنا ؛ مال ، محبمه صبما [ ١٠٤٠]

مالكبمن أش عن بمهاب، ا؟تي ين نيئ، بن أسامه 
أحد،نوم حئزة ض الله. ننول أش فال؛ 

تجذأن »لؤلأ ممال: ، ، مثل؛؛٠١قد فزآة ئئ؛ فوقت 
؛الغافنهءاء نأكلة خش لئزكئة نمها في صفثق 
دعائم قال؛ ، بطونها1؛ من القنامة نوم يخثر حى 

القتل.أراق لطع المتلةوالميل: )١( 
كأكلها.الجممح عل تقع الي والطر الساع العاقة: )٢( 





ءةبالرصسيسم،مححمس
غبيالل؛غن الرهري، غن نغمر' وزوئ الله، غبي 
غنذتمزة، أحدا نغلم ولا جابر، غن يئمحة، ابن 

وشاكنئد.، ين إلاأنانة أنى غن الرفري، 
اللئث،حديث قفال؛ ، الخدث( هدا عن محمدا 

بمنكب بمن الرحمن غيب غن بجاب، ابن غن 
•أصح جائر، غن قابمب' 

ق1ل:نابك ئن أنس غن الأعور، شل غن مبجر، 
لافهتموداسمص،ويشهد

انمي،ذعوه ؤوبيمثاأ الجمار، ؤتزثب الجنازة، 



ك^تتتققققتتتج^إ
؛*؛بلُ ١ حقار؛اطو،اُ ض قريظة تنج، يوم وكان 

•لخب إكاث غيي لخب ثن 
حديثبمن إلا لا حديث ْدا ؤلِإمحأمح؛ 

وهؤ؛نمعث، الأعور ومنلم أنس، غن مشلح، 
ئش1لمئتحانمحق.

،jU-TT

ثغاؤية،أبو حدقنا ت محال 'كزب، أبو صبما [ ١٠٤٢]
ممكة،ش ابن ض ' بم أبي ش الرحمن ءي من 

س:كامحزشولس.امحلفوا
الثه.نمول من تمت أبويكر؛ فقال ذ،يي، في 

فيإلا سا الئة قنص )رما مال؛ نسيقة، ما فسقا 
٠الواية به ئماد حل وهو' ؤطام، له الذي '' المختلوم ( ١ ) 



ه^1تقققثققنء^
فياذفئوة ، ذه« يدفن أذ نحب الذي الئوصج 

•فزاهه حذيج 
■عريب حديث محيا • قااظمحَيئ 

بمنيصقث الممحكى بجر أبي بن الرحمن وعيد 
ؤ؛لجقظي■

رواه٠ الزجمي محيا عير بن الحديث محيا روي زقي 
•تم،م!(شمحاهئش،ضامح. 

٢٤ -uU آخو

غن، غظاء غن ، ١^، أنى ن عنزان عن محشاح، 
محاسنادثزوا  ٠١قال؛ ه الله زشول أن غمز، ابن 

•متاؤبهم؛؛ غن وثموا موئاثم، 





محمد،يا ئضئع قكدا صال؛ '، حئر' ئأ فعرض 
.ررحالموهمءا وقال؛ ، الله. زئول قجلس قال؛ 

■عريب حديث دا ه؛ 

وءضتنJائضباسمنياسث.
احسُا'*إذا السبنة قفل في فات - ٢٦

اللهعند أحتزئا قال؛ يصر، بن نوني حيبما [ ١٠٤٠]
بنانأبي غن سلمه، بن حماد غن النيازك، ابن 

\ذةؤصوأقوطلخة ، بتاء ائبمي يقنت فال; 
الخروجأزذت قلقا الم، ششرُم غلئ يالش 

تحماباشمحائفياس١محالخ.
والجانب.الحرف الشمر؛ )٣( 











0تتققعتحئ
، ILjLpjوفاهدنا ومئتثا، لمحئئا اغفر اللهم ا' قال؛ 

.وأس1ناااؤذ'كرنا وي؛رنا، وصغيرنا 
مح؛رمحضأإزطقسمحدالأثم،،

.مثلمك،وزاذ.محشمنحة،ضاي..
الإنلأم،غلى فا-نمه بمثا أخبمه قن »الثهلم محي: 
.الإيمانا<غلى هثوين منا ئوقثئ وس 

رغائثة،هموب، إن الرحمن عه عن محفي'ا1ئاابت؛ 

•مابلجؤ وعزب.تن لئام، *ثاذْ' وأيي 
صحي'يثؤامح>أبيإمحاي(حديث 

٠ضحح 

مداالنيازك بن وعلي الدنواٌ مقام ورزئ 





ستنبمار،قال:طظئوالؤض
عنصايج، بن متاؤنة حدتا مال؛ مهدى، ابن 

ءبمالرضسمحسمح،محبي،مح
بمرس الثي ننول تمت قال؛ مالك تن عوف 
اعفزالئهم  ١١عك:صلاتي من ممهث ص، غش 

واعسلة'كما، اتيُاُ دواعسلة وازحئة، لة 

•صمحح حشن حديث هدا ؛ فا١٤^^؛( 
هدافي ء شي أصح إسماعيل؛ بن محمد قال 
المحديث.هدا التاب 

السحاب.من الجامد الماء قطع ت الرد ( ١ ّ 







علىالفلاة غي لابمزأ اص: أئل تنفى وقال 
غلىوالئلاه الله، غلئ الثناء هؤ اققا الجنازة، 

الهتي.،وصك،ومسموص،
اٌ.أنل ض وعثر؛ 

لغ؟٠ ١ وادئماءهُ الس الفلاه؛،لى هنص ئاث *٤- 

اللهئئغني أنحرئا قال: ، >مح[أئوّ ١[ •  ٠٣]
محمدئنإشمحاق،غن يكتر، قنوئشئن الئثازك 

التزييالله غتد ئن مزيد عن حيب، أبي ش يزيد عث 
جغارةغلمئ صش إذا هينة بن مايش محان فال؛ 

قال:P ، أينا؛ ثلاثة جزأهم غلبجا الئاس فقال''؛ 
والجرائم.الذوب عن التجاوز حللب الشفاعة؛ ( ١ ) 

)'آ(القال;-شاعلساس.



محفوفدآلآو4 غلته مش ررمن ه؛ الل؛ رئول قال 
.ممذأوجي،أن(ا

وأبيهزيرة،حسة، وأم ، جق' عن : Lil£J^؛!
•زوجاي،س ومئرثق 

•حشن حديث محزم ن مالك حديث ن1انإؤؤيئ؛ 
إشمحاى،ئن محمد غن ، واحد عير نواة هكدا 
هداإنخاق ئن محقي غن تغد، تن إبزاهمم ورزئ 

محرةبن ومالك مرئي، بين وأذحل الحديث، 
٠عندثا أصح هؤلاء زووايه زجلا، 

الوهابعند حدقثا ت قال عمر، أيى ائن صبما [ ١٠٥٤]
الجتة.به له وجبت فعلا فعل أنه ت يراد لإيجاب; ا( 

















سمرة.عن '' 

ولدزوئ• حتن حديث أش حي'يف ■ ؤل؛إمحيمح 
محياوكتغ ورزئ • محيا ثئل هئاح عن ناجي، ميز 

عال،عن وقال; فيه، قوهم محقاج عن المحدث، 
محيارزئ وقد • عاف أيي عن والصجتح أش، محن 

عنواجد، ومحن شمحد بن الوارث محي القديث 
•محماع رزاقة بثل عاف أيي 

تعصهم:قفال محيا، عاف أيي انم في زاحتلئوا 
أهلتغص ذمحب وفد ■ راؤغ ■ ؤيقال ثايغ، ائئة 
.أحمد، زهوقول محيا، إن الثلم 

]•آ'ا[>ظوئتم،قال:أنيللأاكارك
عنالنائم، الخشض عن قوضى، بن والنقل 





















بنوالخن الجهقثى غلى بن ئصر صبما [ '١  ٦٨]
فال؛جرير، زئببن حدقتا قالا؛ الحلوانؤ، غلق 

محر'أبي بن يخيى غن الدنئواق، هشام حدثئا 
فال٠ فال الحذري سعيد أبي غى شلثة، أمحئ غن 

هزنجالخازة؛ضضا؛ض
.ثوصغ؛، حى فمحيل قلا ئغها 

التابهدا حدثبيسني : قأاِلبجبجى 
و]سخايى،أحمد هول وهو , صحيح حشن حديث 

غنئوصغ حئى تمغدئ فلا جئاره ئغ من قالا؛ 
بمنالعلم أهل بغض غن روي وفد • الرجال أغناق 

تممدمونكائوا أتهم وعيرهم، ه السق أصحامج 







بمنء4ي عن ضب، بن حكام حدقظ الوا؛ ق
عنجير' بن نيئ عن أبجي، عن الأغلى، عي 

والشقلئا، م القؤ.: قال قال: اتزعقاس 
.كرنا((

وس:محضمضضش،س'،
وابنعقر،وجا.م•

منعربت حدثث ءقاس اش حديث قااِلمحأمح؛ 
الوجه.هدا 

ائفنراممثئا الحل إدا بهيل ما خاء' ما يان -  ٥٤

حديثات ال ف، الأف—ج شعيد أئو صبما [ ١٠٧١]
،ثاؤج غن ، الختماج حدينا ؛ قال ، الأحمر حالي أئو 







رمرلإابم:ممم.

■قريب حسن حديث قمران حديث : قاإظمح4يئ 
هداقزقد تن عشان عن القديي، تن علي ورزئ 

المحديث.

ينتخني حدقتا ت هال تثار، بن محمد صبما [ ١٠٧٤]
عباساس عن حمزة، أيي عى فيه، عن تمحي، 

حئزاء.سهطيمهءا؛ اي م في يعل قال؛ 
،٠IJj صحح حشن حدث هدا : ^عيى 

واسمة؛المصاب، حمره أبي عن شعبه، زوئ 
ئاث-ؤروئمحلبىجم>ه

•زوائد له القطن أو الحرير س سمج ■ القطيفة )١( 





قالعبثا أن وانل، أبي همن فأبت، أبي حيببن 
لأبيامحاج^مح;محشىمحيبم
^شهأنلأممغماضأا>'ءيئؤ:ظ،

ولأتئئالأإلأس.

محاقات:مححم.

•محن حديث علي حديث قال؛1محأمح؛ 
ذكزخونالعلير، أئل بغض همند هدا علن ، ٢٧

أفأقره قال الازض، قوق الفتز يزفغ أن 
بمورئمثككئ؛ستحطأ،

ؤلأيجل~ر،مح•

الأرض.منوي عن المرتفع ايارز ت المشرف ( ١ ل 





ئءااكنالأا;اايامح

]ا'ب-ا[>مح1صمحم،وأضئار،قالأ:
ثنييبمنبن الرحمن عبد عن ' شثل بث الوئيد حدقا 
الأنفع،ش واثلق غن الله، محي تن بمر غن جابر، 

حوم.. .ه.اقق غن مزقي، أبى غن 
•الصحيح زهدا إذبئس، أيي عن • محني زلبمف 

حطأ،المتازك ابن حديث محمد؛ قال : قااِإيغيى 
سمفسماس،زاذف:ضبيإشخم
الخؤَلأتي،هم:بمزلأنماش،ض

غنواحد، عتر رزئ هكدا الأنفع، بن زائلة 
غنمحه؛ زليش جابر، بن يزبد مؤ الرجمب تجب 

ا;نىإئرصالمحؤلأتي.

٠الأنفع بن وايلة مى نسخ قد الله، عتيد بن وبمن 









بزيارةيرزن لا ام أهل عند هدا ظى واكل 
والقاضي،، القنا^ ابن يول وهو تأشا، الميور 

ؤإشحاى.وأحمد، 
المنويلضا؛نناية كراهية فى غا،؛ غا باب ' ٦١

تمحة،فل:حئمحاألوضائه،ض
أنهزيزة، أبي غن أمحه، غن شكة، أبي بن عئز 

•امحوو ووازات لص الله. رئول 
قابميا•بن وحثان غ؟اص' ابن غن ن َفيألئاب 

•صحح حشن حديث وهدا فالنإمح4مح؛ 
أنقيل ن  Li■هدا أن الجلم أهل بمص رأئ وفد 

نحضفلئا الميور، نتانة في ه اشي يرحص 









وقالوا:هدا، إلئ العل، أهل بمص ذهب 
بمصهم:وقال المئلة، قتل من المتر النئت ئدقل 
الدهنفي العلم أهل أمحر ويحص تلا، بمل 

يامحل.
انمثغلى اضن ا؛ثلاء فى ءأء U بات - ٦٤

ينتزيد حدقنا قال؛ ميج، بن أحمد صبما [ ١٠٨٦]
مالكين أس عن حقني، أحتزئا قال؛ هارون، 

علبجاقأ'ثثؤا الثؤ.يجئازة، نقول ض ئؤ قال: 
فال؛ئم ااؤ-جتغاا، الله.؛ زئول فمال حتزا، 
•الازض" في الله ئهداء ررأنم 

غجرة،ين وكئب غمز، غن ت ثفيالئالم1 
ورص





صحغ.حشن حدث ؛هدا 
ممروينبن ظالم انمة؛ الديلي الائوب وأبو 

ئقئان.

ولدافدم فواب»و فى ياء ما باث - ٦٥

وكغبماح أمس. ين مالك عن هسة، صبما [ ١ ٠ ]٨٨ 
ئنماو1ش حدوث1 قال؛ مغن، حدثئا قال؛ الأنصاري، 

عن، الئثش-، ئن نعيد عن شهاب، اثن عن أش، 
بموتلا رر قأل؛ ه الل-ه زئول أ0 هزترة، أبي 

الئاز،قثئثة الولد ثن تلاثق انملمين من لأخي 
إلأئجثةاكثإأا'ا<.

تحلةمثل يسيرة إلامسة النار لانمه • أي • القسم تحلة ( ١ ) 
الحالف.قم 



نالك،بن زكغب ومغاذ، غمز، عن ■' ُفيللئاب 
ذؤ،نأي وأس، وجابر، نلم، وأم غي، بن وعمحه 
غثاس،واش الاشجعي، يغمحة وأتي مشغول، وابن 

•الغريي إياس بن وهرة محب، ض وأي غابر، ش ومحة 
هداواحد حديث الثي. غن لة وأبوقغية 

خا\ذئص.ويس الحديث، 
حشنحديث هريرة أبي حديث ت الأ3ويج1$ 

صحح,

^^١قال; الهصيؤ، و ئ 
انيامئخؤف،ئبم،قال:طمحا

غنالحطاب، نمربن نوى محقي أبي غث 





ئنسقاك أقي أنا يدي تمغت قال: الحقي، ثاوي 
يحدث،ءةاس ائى شيغ أنه يحدث، الخفي الولد 

لهكا5 س را يقول؛ الله. زئول تبغ أنة 
صالتالخثةاا، لهما الله ١^•؛؛^ أقض بث فنطان 

وثمن ١١ت فال ؟ أمتك من فرط له كان فمن ■ثمايشة؛ 
فنطلة تغن ثم فقن فالت: ، ناقوممه؛؛ لاقرط كاذ 
يصائواِبمظياا.لن أض، فاقافرط ١١قال:أمتك؟ من 

سريهلا عريب، خشن حديث هدا فاا>إمحبجى؛ 
عترعنة ووئ وقد ثارق، بن زلا عند حديث بن إلا 

الست.الخلفل وص؛ الهمط، مثى لقرطان؛ اا 









تغنجوافلا بما وأي؛ 1زض وبع فإدا انزائل، 
ئهطواتلا بما ولنئم بأرض زيغ وإذا منها، 

غليها(!.

ثان،بمن وحزبمة غد، تويىاكان1:عن 

وغايشة.وم، عزب، بن الرحمن ومحي 
حشنحديث نئد بن أناقة حديث : قالنإمح؛مح 

صحح.

لفاءداثنه احب اتقد تفاء أحب فيس حاء U ياب ' ٦٨

أبوالأفثئن >محاأ-محتد [ ١٠٩٠]
ابيلأص،قال:اص،فال:طئا

غنأنس، غن ، ءة-اذه غن يحدث أبي نمت 





iijU  ، من ١١قال؛ ه الله رئول أن دمحزت أي
م؛ومذ لفاءة، الله أحب الله لماء أحب 
اءة<(،قاوش:َصالثهلفكرة ش لقاء 

راليست فال أ الموث ثتق_زة ثلثا الل، زئول يا 
اللهيرحمن بئر إدا ومن الئ—ولكن كذلك، 
اللهوأحب الله لماء أحث ؤحسه؛ ورموانه 

وتحطه؛الله يغداب بئر إدا الكافر وإي؛ لقاءه. 
لأاءْاووكرة؛الثئ لماء؛الثه كرة 

صحيح.حشن حديثا هدا ت ئاِزءْءيى 
ءسنمنى لم شم يصل فيس ء1ء U باث -  ٦٩

وكح،حدثئا ت ل فا عيتى، ئن يوسم، صبما [ ١ • ]٧٩ 



بمنبسئاك غن وثريث، إشرائل حدثنا ئال: 
فلمقشة قتل ويلا أن فئزة، ئن جابر غن حرب، 

ضغآ؛يايه.
•ختن حديث هدا نالامحآه؛ 

تغمهم؛فقال مدا، في العلم أغل ؤاحتلما 
قاتلزغلئ اكلة، صر من ثمل غش يضل 
وقال. ؤإنحاق الرري، شقتان وهوقول التمس، 

ك:لأبمرالإيمشفا:لم،دخر

انموبوذوانمأءاءفى '٧- 

حدقناال؛ قغيلان، بمس محمود كيتنا [ ١ ٠  ٩٨]
بمنعشان غن شغتة، أح؛رئا ال: فذ، أبوذاؤ







g؛-اه يسول عذ اتجنانز أبواب 

ائفنرفذاب فى غاء U بان -  ٧١

ساكقو'محءئدالرضس
ض، ١^^ ض ر ض أحخاو، 

رممحةقل:قالزضوس.:ارإدافياك-
ئفاوأرزقان، أسودان ثلهان أئاة — قال؛أحد*قم أؤ 

اكي،ؤلآض:ابي،ئوم:محمحقا:
ملفىةناص؟هووةاثمانئوو:
^دشومح،أبجأنلأبمألأاش^وأن

أنك؛ Jmقد ثبمولأن: وزئولة، ئخئداغنية 
سا،مبمحلأفىمْسونذزاءا'ا'فى

,ستيمأرا ٤ ٨ ت طوله مقياس ت ١^١٤ )١( 





المحي.عن زووا ثلمهم ~ تمحي وأبي وعائشة، 
واط\ب\ءو.

خشنحديث غريرة أبي حديث : قالانبمتى 
عرث•

]\'\\آبخمح\لأ\ذ،1\و:ملإذ0ٌض
فالال: فنمن ابن غن ئاؤع، غن ائب، نمد 

غفغرض الئئت ات تس: الأب زئول 
الجنب،أهل قمن الجق أهل س كاذ قإذ شدة' 

وإنكانضألهلامضألهلاشار،ثمىل:
٠ءا الأناقة توم التة تئعتك حى شدك هدا 

.صحح حشن حديث هدا ت ثالنآبجغيق 



UUmقوى أغرعير فى ياء ئ بات - ٧٢

خدمحا^،_،محس،قال؛ [>^!١١٠٢]
شّوقه،ئن مخقد — والله — حدقنا ت قال عاصم، 

التجئهمن اللو' غبي غن الأنود، غن إبزامحم' غن 
•فنه •ءرسغرئمحاثا ال قه 

قرقوعانعرقة لا عريب، حديث دا ه: 

٠عاصم بن علي حدث محن إلا 

الإشثادبهيا وقة ش ئن مخئد عن تغصيم وزوئ 
بهابثلي ما أكثر ٠ ؤفال يزتنة، نلم موقوقا، مثله 
علئه.نئوا الخديث بهيا عاصم بن علي 



ان،بمغةنو،؛ و«ووا فيس يا؛ U ئاث -  ٧٢

غنيالرحمنحدتا قال؛ ، بماو ئحمدبن ١[صبما ١ ]٣* 
هشامحدقا العقدي،قالا؛ وأبوعام مهدي ابن 
بنربيعه عن هلال، أبي ن تعيد عن شغي، ابن 

اللهزئول قال غمروقال؛ بن الله غثي غئ شيق، 
لتلهأؤ الجمعة يوم يموت هئلم من رما ر■ 

.اشفق4اكرااالجئغيإلأوi١ة 
إنئادةولتش غريب، حدث هدا : ةل؛إؤؤبتئ 
عنيزوي انن—ا نيف، بن زبمعه بمنجل؛ 

غئرو،بن عئدالله غن الحثلي، الرحمن ع؟ب- أبي 
ئنالله غيد من ضماعا شيمط بن لنبيعة ثعرث ولا 

عمرو-







بنلقب غن ٠ بمتاي س قزيذ الأنلثي'ءنأ,بيُزؤق 
انمب،ضعيدبن غن الرهري، غن ' أمحيأئقتة 

جئازة'على الله.كثر رسول أل هريزه، أبي غن 
غلىالبمص ورصع تكبموة، أول بمي يديه قزيغ 

•البمرئ 
صإلا ممري لا رث، حديث هدا قائمح؟يئت 

الويه.فدا 

^لصامفىغدا^مأئمم
يزمعأن ونمرهم، الثمي. أصمحاب مذ النم 
وهومولالجنازة، غلى شو1 ثو يديوش الريو 

وقالء ؤإشحاق ولمحخذ، والشافعق، القتازك، اثن 

















®ا.ءل»ج

،وغ\ئ1% مالك، بن وأش تغد، عن ■' 
محءبمس•

,عريب حشن حديث شمرة حديث 

غنالحديث، هدا الثلك غثي ين ١لآئعث ونوى 
الئقض عايشه، غن هشام، بن تعد غن الخص، 

صحيح.الخديقن كلأ ؤئمال؛ ئخوة، . . ه. 
لثنفزفوى فبغى غاء U تاث ٣- 

٥^^٠

ي،قال:طمحامحدالخيدئ
النحري،ؤئيئة ابن غن غجلأن، ابن غن شلبمان، 

حطبه؛"إدا اللي زئول قال قال؛ هريرة ر غن 





القرنيخاتح أبكب ءس محي، ابمي وسعي ثحئب 
تزصزنمحن م i\J-#إدا ه; الله زئول قال قال; 
فيفتنه نكن مغلوا إلا ، فانكخوْ وحلفة دينه 

الأرضفي مغنوائمحنفقه إلا ومناد، الأرض 
قال؛مه؟ كان ؤإن الله، زشول يا • قالوا ومتادا، 

فأئكخوة،،وحنقه دينه ئنصؤر| من جاءكم ارإذا 
لأي.ثلاث 

•عريب حنن حديث دا هت 

ضلة ئغرث ولا صحته، لة المزني حائم وأبو 
الخديث.هدا عئز اقق. 





انىالنظر في غاء ما باث ٥- 
اإ«حطودة

وائدة،أنجر ابن، حديثا قال؛ مى، ؤأ [ ١١١٨]
بمنبجر عنر ئلبمان، بمن عاصم حديي ■ مال 
حطبأئة ئغتة، مر المغيرة صر المرنير، الله عند 

فائقأخزنحرء"إلبجا، »اظت القئره: فقال ائرأة، 
.ئوذم أد 

وأتمر،وجابر، ئخئد_،ننئنة، غنر وفياائاذ_ت: 
•هرمحْ وأِيى حميب، وش 
,حشن حديث هدا 

ألدوأجدر•أ١(أ■مئ: 
.والاتفاق المحية سنكما تكون ؛ بينكما يودم ( ٢ م 





يشتؤالؤقع وجابر، عايفق، غن ت ثغاولقاييئ 
مغوذ.

•حثن حديث حاطّ-، تن محمد وحديث 

ؤيقاو:ئلتج، أبي بن يخص ائئة؛ وأبوتلج 
اشقنأى لد حاطب بن ومخقد أنصا. تلج ابن 

سمر•علام .وقو 
ئنثريد حدقتا فال؛ قيتج، بن أحمد كيبما [ ١١٢٠]

الأنصاري،قيئون ثن عيس أحبزثا ٠ محال ، هارون 
فالI قالت عائغة غن محمد، نن القائم غن 

فيواجعلوه .١ التكاخ هدا ررأعلنوا I الله زشول 
٠والدهوف(ء غلئه واضربوا ، المناجي 











ممال:ا، صمرةُ أثمن غوف بن الرحض تج■ على 
وزنغش ائزأة تزويق إش فقال: هذا؟« ارئا 

ولؤأؤلم لك، اللق ارتازلث ممال: ذهب، من ثزاة 
بثاة".

وجابر،ؤ-ءائشة، متعود، ابن غن ت وفي'للقاديئ 

•ؤوهءرسئمان 

صحيح.محن حديث أس حديث 
ورنذهب: من ئواأ ورن حقل؛ بن أحمد قال 

•ذراهم حمسه هوورن ٠ ومحالإشحاى 
والزعفران.الورس الصفرة؛ )١( 









اتوسةإثى يصء فيس محاء U د1وا - ١٢
لهفةبغير 

عنمعاؤئة، ألو حديثا ت قسال هئاد، صبما [ ١١٣٠]
ياءمال؛ مشغول، أبي غن شقيق، غن الاغنش، 

،لحاج'" لة علاح إلئ مس، أبو له؛ مال زيل 
وأنثيإر ' حمنه يكفي طعاما ق اضثغ يقال؛ 

يصنعقال; الجؤغ، ه الله وسول زيه في 

الله.إلىننول انثهئ ملئا لغوا، جين معهم 
لمزجل ابننا ارإثة ت التنزل لصاجمّب قال الثاب 

.اللحم يييع الذي ت اللحام ( ١ ) 



قال;ئحلاا، لئ أذنث قإو ذعوقأ، حين مغئا ذقن 
قنأهلئتوو.وو.

.صحح حتنمن حديث هدا 
محاكات:ضاتنغح.

اي'ذك،دتنيبج فى حماء U فات - ١٢

ممحأ،قال:طتائاذئتد،ض
قال:الله، ض جابربمن غن دينار، بمن غنرو 

راأتزوجتئزويتامحرأة،قأستالئق.ممال: 
ص:يىا،مال:بجاأملإباراء؟«

تلأتيهاجاريه، ا)هلأ صال: سا، تل لا، صلت: 
oUالله غي إن الله، ممك:يازئول ؟« زئلاغك 

*ببكر ليهن من ت الثسب )١( 



اممكاحءىرّولاسهابواب 

قموميمن هجثث تنخ، ت أؤ ~ بثات ضغ وئزلأ 
غم؟،'فدغاإي.

•عجزة بن وثغب ثغب، بن أبي ث عت 
صحيح.حنن حديث الله غئد جابرتن حدث 

يبجبق؛نإا-داتىءاءلإدىخ 

لأاوئخم،قال:أنيئ1شكئ
مال؛محه، ُصبما ح ■ إئخاى أني ءس الله، تجد 

ئلمدار،وصبما ح إسحاق. أبي عن أبوعوائه، ■حدقا 
إنزامحل،عن مهدي، بث الرحمن عبم■ حدئثا قال؛ 

ننال،أبي بث الله تجئ وصبما ح • إشحاى أبي عث 
٠أمرها متولي ت المرأة ولي ( ١ ) 





ئإنفزجها، بمن المهريماانقمحو ءلهاللها
اساُأُقاظا0ومحسلأوئلأ'ل

٠حشن حديث هدا 

بنؤثمحى الامحاري تمحي ئ يخص رزئ وفذ 
غنالغماظ، من واحد وعتز \ذؤوؤأ وئمحان وت 

..ئخؤضا.اتنجزج.

نواةاحتلاث، قيه حديث موتى أبي وحدث 
ورهترسوأبوغوانة الله عيد ئ وشريث إنرايل 
غناشحاى، أبي غن الؤمحج، بن وفيش ئعاؤثه، 
ونواةالبق.• ض أبينوشئ، غن ، ش؛زدْ 

والخانع.الاختلاف : الخاحر )١( 







>)لأ;كاخ؟لأبجئ((؟ءالرنولالإ4ه: فول: 
نحم.فمال؛ 
والثوريئغته ضناغ أن المحدث هدا مي قيل 

بتهو يإشرايل واحد، ومت في المحدث هدا 
تي}وإ\سق•

الؤ-حثنعتد شمعت هول: محمدبن تمت 
حدثبن نائي الذي نائي ما يمول؛ مهدي ابن 

علمييه اةىك لما إلا إشمحاق، أي غن الثوري، 
•أثم ب؛ يأي كان لاكن إنرامحل؛ 

اشق.؛غن التاب، هدا في غائثة وحديث 
٠حشن حديث دؤأي؛؛ إلا نكاخ لا  ١١









هداالأطلئ عيد زيغ • حماد بمن يؤنث فال 
الطلاق،كتاب في ؤأؤ£فث العسر، في الحديث 

•ينس ولم 
.. تعيد. عن عئدز، خدنا قال صمحاي، ا ١  ١٣٦]

.أصح وهدا يرقعة، ولم ئحوة 
إلارقعة، أحدا لاثعلم نخموظ، عتر حديث هدا 

قتادةغن تعيد، غن اًلأغبي، عند عن زوي ما 
هدانعيد عى غبدالاش، غن روق و• 
غثاص،اثن ض مازوي والصحيح • موقوها الحديث 

ئاخالأ%ة.ؤصازوئمحس،
موقوث.هدا، يمحو عزوثة أبي ش تعيد غن 





القديثة؛أهل تغص زأئ وقئ . ُ ^١ ٣١١عقدة عند 
أعلئواجائرإذا أنة واحد، تغذ واجد أفهد إذا 

قالومكدا أنى، بن نالك قول وهؤ ذلك، 
الئدينة.أهل عن حكئ فتما إئزاهم بن إشحاق 

وامزأضزيل فهاده العلم؛ أهل بمص ومال 
ؤإنحاق.أحمد، وهوقول القكاج، في جور 

الئلاحغفة فى ظء U فات - ١٦

عنالقائم، ئزئ -محدثنا قال صبماي، ١[  ١٣٧]
الاحوص'أبي عن أبي1نحايى، عن الاغتس، 

فيالتشهد ه الله زشول علمنا قال؛ الله عند غى 
ؤإيرامه.إحكامه المكاح.* عقدة ( ١ ) 

















الشمه ١١ه؛ الله ننول ال ئقال؛ هزيرة أبي 
وإذ•؛ فهوإدثها صمس فإذ مها، في كأمر 

.أنغفلأجوااأ"نيااا

وغاشة.غنر.، زائن ئوتئ، أيى عن ت ُقالئاب 

•حشن حديث ئريرة أبي حديث ث قالامحى 
ئزأئالسنة؛ ئرؤج في البلم أهل وامحلت 

هالةق-اخزوجغ إدا القسمة أن الجلح أهل يغص 
فيإيارؤالختان فلها تلفت هإذا تنلع، حى موهوث 
التايعينتعفى وهوقول محنخه، أؤ الةق—اج 
•ويرهم 

الولاية.الجواز: )١( 







الئيعن الله، محي ئن خابر عن محل، بن نحقد 
•(؛ ٠١فهوءاهزُ ته؛ شرإدن ثزؤج غني ااأسا .: 

ءئاالأاه؛ضامحمح•

■حتن حديئ يحير حديق 
محمدئن الله غئد عن الخديث هدا ئغضهم وروئ 

يصح،القي.لأولا ض نمر، ابن ض محل، ابن 
^حمحجماشسصبسيجل،مح

الله•محي بن 

أصحابمن العلم أهل عئد هدا على زاتحمل 
نئدوشرإدن الغني يكاخ أن ومحرهم، الإي 

الزابي.)ا(الام:

















الله.؛زئول قاو يال: أبجه غن موتس، أبي 
اللهحؤ غنيأدئ مرئثن؛ أج-زئم ي3دؤ5 رريلاثث 

ودجل• محرقن أجرة وا °ألوحققزاييُا'؛فدلك 
أذنها،قاخشن هادنها وصف'ى جارت4 عدة ■قات 

الئه؛وية بدلك نتثغي تزوجها ئم أغمها، ئم 
الكتابآقن ونجو قزس. أجرة موتن فدلك 
فدلكفاثمنيه؛ الاجز الكثان جاء P ، الأ/و 

.قئثن<ا

■حديئافال؛ عمر، أبى ابن حدئئا ل'ْاااءال؛ 
غنحق، ابن وئو: صابج، تن محالج غن ئشان، 

.المالك السيد وهو المولئ، جمع ت الموالي )١( 
والبهجة.الحسن الوصاءة: )٢( 





■ابمثها لينكح بما لحل بجن لم ؤإذ ابمتها، مخ 
نذحزلم أؤ بما فيحل ائزأْ ثكح ريل وأبنا 
.أئها(( نكاح له يجل هلا يها؛ 

؛ثاد0 إن_قبل من قبح لا حديث هدا : قانإؤغيى 
عنالصثاج، بن والمش لهيغة، ابن رواة و1دثا 

لهيغهوابن الئثاج، والمثىبن محب، عئروبن 
الخدث.في يصعقان 

إذاقالوا: العلم، أهل عندأكم هدا على والغفل 
حلبما تدحل أن قتل طلقها ثم انرأْ الرجل ثزوخ 

قطئقهاالابنة الرلحل ثرؤج ؤإذا ابثها، قممح أن لق 
■اللي لفول أقها، مخ لق قحل لم بما يدحل أن محل 





تدوقحش لا، رماغه؟ إر تزجعي أ0 ي.ئ 
طويىسمك(و

أو:- واوقيضا؛ وأنس عئر، اثن غن : ُ|ااوئابي 
.هزئزه وأبي ، العميصاء 
.صحح حشن حديث عايشه حديث 

منالعلآ أهل عامة عند هدا غش والغئل 
طلىالريلإدا أن وعيرهم، القئ. أصحاب 

أنقيل فطلمها عينة رؤ-يا هثزويت ثلاثا امزأئة 

الاض•الروح جامع 
الجم1ع.لدة ت المسيلة ( ١ ) 





..........احسب.إذا اإسة هضل ش باب - ٢٦
٢٧ - 4 ulJ ، اسازه.س >س!؛و م ياء.......

ء. ٠ ٠ .٠ .٠ اإس..ض الملأة م مابفيو بابا - ٢٨

........اساننِعلى  iftjiilياءم U -باب، ٢٩
...ه؛واممفاهة 1،^؛ ض اسلأ؛ سا بابا - ٤٠

.قاساذة. ض الخلأة ضاست -بابا•اياءي ٤١
........ض اسلاز ض حاء بابا«ا - ٤٢

...الطفل..؟إ-باباماء،ءمددهااسلأفءعر، 

٤٤ - L(الم،اساي اسلازعلى ء،ءي بابا...
......ام.ءلواضآة؟ م الإمام بفيب س -بابا ٤٥
....اصد ض اسلأف د>هاي ء،ء ما -بابا ٤٦
ّ.ّ ّ . ٠ ..٠ .الفم..ض اسلأة ي حاء ما بابا - ٤٧
اكهاضهلئ الغبي. ه،لأف ي ياء ما باب، - ٤٨
....اسغازة ض ي،فألاسلأة -باباماياء ٤٩
..١ ٠ ٠ .٠ ٠ ...٠ ...٠ ٠ ّ . ...٠ ...٠ّ .٠ أم -بابا ٥٠

ء...٠٠ ّ.....٠ الفبا،رسازة حاءي باباما - ٥١

.ء٠ ق . ٠ مما.٠ يرهاالقباء ي الرءه،ات -باباي ٥٣



®او1تاءامحمح

٠٨...........س...اسد ه فوداصى ظءذ U باب - ٠٣
٥٩ء..... ......٠ .امم؛ر.ائت الحل إذا عابقول ياء •ا باب - ٥٤

٦١.......ّ.ائت._، بلفي الواحد التوب ي حاء •،ا باب - ٥٥
٦٣.......ق... ...........امؤد.دا،ويه م جاء باب»ا - ٥٦
٦٥....ّ.٠ ..٠. ..الفبؤر هلي اوو>الء قراهبات ي حاء ما باب - ٥٣
.؛٠.١٦ ٠ ..٠ .......٠ القبور هصا،و ضاس ي حاء •،، باب - ٥٨
٦٨.. ٠٠.......ّ. ٠ ..ّ. القابرّإذالحل مابقولاررءل باب - ٥٩
٦٩..ّ. ٠ّ.  ٠٠ّ ٠ ٠ ..القبور. >؛ ١٥م الوحصء م ماجا، باب - *١ 
..•؛١........٠.نبار؛ارق،يرر،ساء تراهية )احاءض باب -  ٦١
٧١ ٠٠٠ّ. ............ر،هبيدراساء حاءئالنيار؛ باب،ا - ٦٢
٧٢..ّ. .ّ.......٠ ٠ ٌ . ...٠ ٠ .بالأبد.اللم م ياء U باب -  ٦٣

،٧. ّ . ّ . . . . . . ُ ّ ٠ . . الين ض اسل الساء م حاء 4، باب - ٦٤
٧٦٠..................سرولدام تواب ي حاء ما -باب ٦٥
٨٠.. ...ء... ...٠ .......؟ ٠٠٠م القهداء؛ م حاء ما باب - ٦٦

٨٢......ق...ّ اسياعؤد. الفرارم تراهبة ماحاءي باب -  ٦٧
٨٢.. ....... ٠٠١٥١احباث اس لفاء احا سن ماحاء باب - ٦٨
٠٨٥ . . . ّ . ٠ . ّ .٠ بسدس م صم بقتل 4اءاءفبم ؛اب - ٦٩



• u ub-U  ب.. ب.. ب.س ب. الدبين ظءم

٧١-bulJ  ش ياء lu،،£.٠ ٠ .٠ ...٠ اه؛ر...

٧٢ bu- سابا منى اءر«ن ماياءي.....
.....البمه؛ بوم بموت فبمن محاء U بات - ٧٣
.........اسازة.سل محاءش b باب - ٧٤

,,...,٠ .٠ ٠ ...اممنياةفوفضل أحر -باب  ٧٥
اساز؛..ض البدبق رف؛ ي جاء ما -باب ٧٦
قبلبني. الومن __ ان محاء U باب - ٧٧

..........اض;ه. رسول عن -ابيابال؛كاح ١١
مس..واس اد؛>ردج فضل ض جام b ١-باب 
.......القبمل..هن اص ي ياء b ٢-باب 
...ف)وءءا،.د>.ْ،يندبنم ء،ءفبمن b ٢-باب 
.,صال س ض سج ياءفبمن b ؛-باب 
.......اسرب،تذالنظرأد ٍاء b ٥-باب 

...........الائاح.إعلان ذ ياء b ٦-باب 

......٠ .......را٠نزرج....بقال b ٧-باب 

عد)_..لحل إذا بقول فبما ياء b ع-باب 






