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|فهواحدهما لمي الوحلنن في حاء ما قاب - ٢٦

انح'حرفيانماءمح،

ال:حدئظك،ضلأاي،ف
بنالله عند أن حدقة، أئه عزوة غن شهاب، اثن 

الرنينحاصم الآدش١ر من زجلا أن حدقة، الرمحر 
ينفونالي ٠ المحرم براج قي ه الم رشول بند 

تئؤ،التاء الأنمي;تئجلأ، محال التمخل، بما 
صالالئهه، عندزئول فاحثمثوا غلته، يأئ 

أنسلنم رين يا ررانق للزبير: ه الله زشول 
صال:الآلصاري، فعضت ، جارك'اإلى القاء 

•المنورة يالمديتة موصع ٠ الحرة شرنج آ ١ ر 
الإرسال.)آ(النمرح: 



;أء~~~ء
ويةقثلون ا عميك ابن ث-ان أن الله، يازئول 

احسسئم اشق زنتر، ررتا قال؛ ئم الله.، زئول 
الزبجؤ:الجدرّ«،فقال خش;زجغإش الثاء 

الآنةُذيؤك:ؤالله،إنيلآ-مثوكقذْ 
قبملأسنخىيجقساممز

لابجدؤأؤأأئمسهلم-مجامعالصيت4قم بيتهم 
الأنة.[ ٦٠]التاء: 

.حشن حديث هدا 

غنالرهري، غن حنرة، أتي ئن شعث وزوئ 
غنقيه؛ ندثز ولم الرشر، غن ، ض عزوة 

كالجدار.المزرعة حول رفع ما الجدر: )١( 
فيه.اختلفوا فيما : بينهم شجر فيما )٢( 



ضوخب، بن الله تجد ونواة الرمحر، بن اللي تجب 
عن، غروْ عن الرخري، ض ؤيوئس الثني 

٠الأول لخوالخدث الرمحر، بن اللي تجب 
طذفولهعماليكغ سذنسى ظ، U فاث - ٢٧

فنزخم JUية وننس 

عنزيد، ئن حئاد حديثا ت قال هثيته، ميبما [ ١٤٢٣]
تجرانعن المهلب، أبي عن قلأتة، أي عن ، ؟^"4 

لةأغثي ستة الامحارأعتق بن زيلا أن خصئن، اثن 
ايذلك محلغ تجزهم، قال لة دفن ولم نوتي، تجد 
فجرأهم،ذغاهم يم قال: قديدا، قولا لة ال ممه 

•أزبمه وأز1ا امحن ظق نتنهم، أقنع ثم 
محالئاء؛تمحرمحمحة•



صجخ،ختن حديث حصتن تن عمران حديث 

•محين •بمنرانثن عن وج؛ و ص زوي وقد 
صشطاتضماتج(ض

بنمالك وهوقول وعيرهم، ه القي أصحاب 
المنعةينون ؤإنخاق، وأحمد، ؤالئافعتي، أنس، 

أهلثن اللم أهل بمش وأما ، عتر؛ زقي هدا في 
بنقغ؛يى وقالوا؛ المرغه، يروا قلم وعترهم الكوقة 

كوئدامح،ثسئفيمس.
عمروبن الرحقن عند اسقه؛ المهلب وأبو 

بمنمغاؤئة ؤمال: هلابة، أبي غم وهو الجرمحي، 
٠ؤيد بن الله غني اشئة الجزمي؛ قلاثه وأبو غمرو، 



هاه يبموو عذ الأحئام ابواب 

٢A  - فغنمُ ١ زجمُ ذا فى سو ظء ما فات

فال؛اليئجق، قغاؤئة ئن الله غتد صبما [ ١٤٢٤]
غنالخشن، غن قثاذة، غن تئتة، بن حماد حدئتا 

زحمذا ارسَثملك قال: ه الل4 زئول أن تئزة، 
ةخز.إر"محخؤ«.

حديثمن إلا مشتدا ئئرهة لا حديث مدا 
الخدثهدا بعمهم زوئ وفد ملممه، بن حماد 

•هدا ثن سيقا عمن عن الختن' غن قثاذة، غن 

وعيرالشضري الغئي محزح بن غمته صبما ا ١  ٤٢٠]
غنالئزشاتي، يمغ بن محمد حدتا قالوا; واحد، 

ب.وبينه بيك بمجمع كان وما الأقارب، • ذوارحم )١( 
أقاربيا.من المرأة نكاح له بحل لا من الم؛أممت )٢آ 



ضالأحول، وعاصم قتادة عن تثمة، حمادئن 
ملكالقؤ.قال:»قن عن ضمنة، عن الخشن، 

■محوحرا؛مخرم رجم ذا 
عاصماالخدث هدا في ذكر أحدا ئئلم ولا 

ئآقر.ئن محمد عئز محئمة ئن حماد عن الأحول 
•الملم أهل •كند الخدث هدا على والختل 

زقدؤوئءناتنمح،ضامحهقال:»ِض
بنفمزْ زواه • حر؛ا فهز مخرم زم ذا ملك 

دينار،بن الله غتد عن الثوري، نفان عن زبجغه، 
المح،.■عن عمن' ابن عن 

وهو، الخديث، هدا عش نمحغه بن فمره يثابغ ولا 
المحدث.أها, عند حطأ -محدث 



-بان٢٩

سرإذذهةا؛اقوم أرض في ممخ ررض 

مي،قال:طمح1ششئضش
نابععن عطاء' عن إشحاق، أبي عن القحعي، 

أرضض ريخ راض مال؛ امح،. أن ■، اش 
وله، ثئء الرزء من له فلبمى إدنهم شر قوم 

قق„.
بنلاثغرهه عرث، حتن حديث هدا قااِإمح؛مح؛ 

حدثمن الوجه هدا من إلا أبيإف؛؛دا حديث 
الله.عئد تن قعريك 

،العلم أفل بمص عقد الحدث هدا على والغمر 
ؤاشحاق.أحثي وهوقول 



الخدث؛هدا عن إسماعيل ئن محمد وشألت 
بنمء-ة لا وقال؛ حنن، حديث هو محال; 
■فريلب رواقؤ بن إلا إشحامح، أيي حدث 

ظ؛بمفاتجوتنمالأيابمري،
غن، غطاء غن الآص_لم، نق غمته حدثئا قال: 
•لخوة • • اي.■ غن حدج، ئن راؤع 

والسبمهاسءو'ا' فى ظء U ئاث '٢- 

مزتنمحوستنغبمالرص
شقان،حديثا واجد،قالا! المعنى ~ اومء>روتي 

وغنالرحئن، غني بن محني غن الئئ-ري، غن 
استحقاق.ولا عوض غم من الخلية : لحل ا ا









ص^:;ء^محأأء
سافالقد فى جا، قاث«ا - ٣٢

اللهعبد خالدئئ حددئ1 1او: صأتاهي، ١[  ٤٣]•
عنئلبمان، أبي بن الملك عبد عن الوابطي، 

الالج_ازاللي.؛ ننول مال جابرقال؛ عن ، عطا؛ 
كافإدا عايبما، ثان وإذ يه يقفلز يئفغيه، أحي 

واحداءأ.حلريمهما 

زوئأحدا يعلم ولا عريت، حتن حديغ كدا 
عنسلتمان أبى بن الملك عيرعند الحديث هدا 

بنالثلك عه في نمة ومدثهلم جابر، عن عطاء 
الملكوعتد الحديث، هدا أجل من ئلتمان أيي 
أحدالاثئلم الحدث، أهل عند مأمون يفه هؤ 

الحديث.هدا أجل من شغبه عين فيه يظم 





قالت قال الله عند ئن جابر عن الرحثن، عبد 
وضريتالخدود ونمت رزإدا الله.: رسول 

الطرىءقسآا.

تعصهمنواة وفذ صحح، حشن حديق هدا 
مةمحلبيشَ،ضاتي..

ضالجلم أهمل بغض بمد همدا غلى زاتحنل 
وئماناوحءلار_، عتربن منهم ه الإي أصحاب 

مثونحزالتابمن، صهاء تغص يمول وبه غمان، ابن 
متهمالمدينة، أفل وهوقول ، ؤءيرْ الغزيو ج ابن 

محيالرحمن Jsبن  Wjjالأنصاري تعد ئ يخئ 
زأحئد،الئافعل، يمول وبه أئن، بن وئالث 





وءاوفهاص

فال:اشغثاس ض ثلتكة، ابنأيي غن رقيع، اش 
والثئغهشفيع، ررالئريث ه: الله زئول قال 
'وب■إلو 

حديثمن إلا هدا مثل ئغرهة لا حديث هدا 
هداواحد عتر زوئ وقد القكري، حمرة أبي 

ممحكةابنأيي غن رقيع الخنينبن عي عن المحدث 
أصح.وهدا مرسلا، ه الئي غن 

عثاش،بن أئوبآقر حدقثا • قال هشاد، كيبما [ ١  ٤٣٣]
مح،لإيابيتنرني،ضاسنييه،ض

.ثخوةبمثاة..الوتيه.

•غباس ابن ض مح؛ زمحس 





٣٥ - U ulj  وفالإ١'١' افطا؛ ص غاء
وانممالإبل 

حدكقال؛ الحلال، عبي ئ الحسن صبما [ ١٤٣٠]
عنشقان، عن نمر، ئن اللب ومحي هازون تن يزيد 

حزيثفال; عمله ئن شوني عن ئهئل، تن تلقة 
وتلخانئنربيعةقوجدثصوحان، ونيدبن أثا 

توطاقالئمهك حديثي; في نمر ابن قال ~ نوطا 
ئأثلةأذعة لا قمك: ذعة، :  ULJأحدثه، ف- 

علئقمدمت به، قلائقئتغن لاحدئة الئّتاغ، 
ضد.غم من عله تعثر الذي الشيء اللقطة؛ )١( 

الضائع.الشيء •)؟(الضالة: 
.جلد من به ئضرب، ها ت السوط )٣( 



tTscههب 'ث يسود عذ الأحكام آبواد 

الخديث،وخيفة ذلك عن متألتق ثق _؛ أتي 
الله.وو زن غهد غش وجدت أحتتث، صال؛ 
لي:سال يها، فأئتئة قال: دينار، ماقة فيها صؤ، 

نملأى«،محئمحاط،فأجاوس
،آحرا؛ خولا ررغرنيا سال؛ بها، أنمته ثم تغرقها، 
،آخز« خولا »ءئئها ممال: آي، ثم قغوفها 
ماذاوو'كاءهاُم، ووعاءها ®أحص وقال؛ 
ووكايهاووغائها يعدتها هأحترك طالبها خاء 

.يها،(قانثقغ وإلا إك، قائدغها 
٠صحح خشن خديئا هدا 

ياكيء.الأعلام • التعريف )١( 
الخط.)م(الوكاء:الة. )م>(المل;











غننمد، بمربمن غن أبوالقمر، ضابم حدش 
غننجل ه الله رئول أن الجهي، حالي بن رئي 

فأيها،اغترك فإن نة ش ررغوفهأ هفال; اسطة، 
ئهأ،م ؤءانذها ووكاءها عماصها غرف فا وإلا 
فأيها«.صاحئها جاء فإو 

•الوجمه غدا بن غريب حشن صحيح حديق غدا 
البابهدا مي ء مي أصح حقل؛ ئن أحمد وقال 
الحديث.هدا 

بنالعلم أمل يئدبمض مدا غلى والعمل 
اللمملةفي قزحصوا وعترهم، القي. أصمحاب 

بها،نصع ان بمرهها من نجد قلم سنه غرقها إذا 
ؤإشحاق.ؤأحمد الشافعق وهوقول 







ئنالله عسي ابن عند محزأؤها وأثا ت إئقاعل قال 
مالأ.هل ً ف; عئز، 

أصحابمن العلم أهل عند علئ؛^١ ؤالغئل 
قيبهم المصيبين بين نغلم لا وعترهم، القي. 

•دلك وعير الاومين وف إ-نجازة في احتلاما دلك 
أحتزناإشتاعيلقال: حجر، م٣،بن [ ١٤٣٩]

أبيه،عن الرحمن، عند بن الغلاء عن يغفر، ابن 
ماتءإدا ت قال ه الله زئول أن هريزة، أبي عى 

صدقةثلاث، من إلا عملة غنة ائمطغ الإساو 
.لةآ1 تدعو صالج وولد ، له يئقغ وعل، ، جاريه 
.صحيح حشن حدث هدا 





تا؛؛ا[>محامحة،ئل:طئك،ض
بنتئئة وأبي المشيب ئن معد عن شهاب، ابن 

■■ • ه الثؤ عن أييهريرة، عن غبيالرحض، 
ِْء؛•

.يحوه 

قالقال؛ تغن، حدقا قال؛ الائصاري، حددئ1 
ررالخجئاءام.; حدث وشسؤ أش: مالثئن 
مه.يتق لا هذر، تمول؛ ، يتار® جرحها 

يثرجيارأ؛ جرحها ارالخجماء قوله؛ ومنس 
الئملةقسالداةة اكيثاء:قائوا:

ظئعزم قلا امحلاتها في أصاث فما صا-حمها، 
صاجبها•









امحيىقمسمحي،أزضهوالريإ، فك؛ ثبمفلة، قا 
غؤذاق.؟قال: عتر؛ 

٣٩ - U ،jtj  ١٠ اضلألمع؛ فى محا؛
كةضس:خئهاسئق

همنأح؛زييأبى، •' يال ينسالمأرتى' بن قحظ 
شكتر،عن قش، ئن شمق غن ئزفزاحتل، تحاقة 

غالله زشول إلى وفد أقئ حئال، بن أقص عن 
زيلقال ولئ أن قلما ثة، ممهلغ الملح، اشممشة 

ق3ثغثالةإثما له، قاقطغث، أئدوي المجلس: من 
سالمد>"،قال:قاءغةظ،قال:زهئا

•الرعية بعض الإمام به يخص ما القطائع؛ ( ١ ) 
لمادته.انقطاع لا الذي الدائم : العد الماء )٢( 





أدوذاؤذ،حدقتا ت قال قخثودثنعئلأن، صبما ١[  ٤٤٦]
رتسوشتات قال يماك، غن ئسعثه، حديثا ت قال 

أمحكةالقي. أن أبجه، غن يمحيث وم ئن غلمنة 
بحشرموت.أنصا 

سعته،غن النصر، وحدقتا محمود؛ كال ا ١ ٤  ٤٧]

إياة.لئهطعها ئغاؤته مئة وتمحث ت فيه وراد 

صحح.حشن حديث هدا 

٤٠ - U ،fU  امموسقفل فى محاء

غنغواثة، أبو حدقثا ت نال قسته، صبما [ ١٤٤٨]
ررةاسمقثاذة،محم،ضامحهفال:



إئتائ،مئة فتأثل ززعا، يرنغ أؤ عرتا، نعرس 
.صدقه، له كائن إلا ' بهيمة أو ءل؛ز، أو 

وجابر،قثئر، وأم أيون، أبي غن زفياوَاب: 
خالد•بن وئيد 

.صحح حشن حديث أثس حديث 
السادءةرا'فى خاء U قاث - ٤١

حدكت قال منقور، ئن إنحاؤ، صبما [ ١٤٤٩]
ئاى،عن نمر' بن اللي محب• عن ، سمحي• بن بمحئ 

،أنامحسءامحوأغلمح.صُ'ُ
ماقحزجبجاسمأؤص•

•متها يخرج ٌا يبمض الأرض على المعاملة الخرارعة ( ١ ) 
المصف.; الشطر )٢( 



بنوئيد عباس، زائن أش، عن ت وإاا.لثاب 
٠وجائر قالت، 

٠صحح محن حديثا هدا 
منالعل-»إ أهل تغض عند هدا عش والختل 
لألئزازغةتروا لم ؤء4رهم، الستي. أصحاب 

وامحازثموم، واقث المحق غر ثأئا 
أحثي،قول؛ زهؤ الأنفس، زب من اليدز تآقون أن 

الخلمحالقزازغةالثلثوكرةتعضأهل ؤإشحاق٠ 
والربعبالثلث امحل * ينثاقاة' يروا ولم والرج، 

بالسقيمحجره يتعهد ان إنمع يتفق أن ت المساقاة )١( 
•الثم س ٌعلوم جزء ءائ والرمحة 



يرزلم والئاقتي، أش، بن مالك وئوقول بأنا، 
تنتأجزإلاأن المرازعي، من فيء يصح أن بغضهم 
ؤاروح<.بالدف الأرض 

باب- ٤٢

عقاثى،ئن ذكر أبو حدقتا ق1ل: فناي، صإمحا [ ١٤٥]'
'شراؤع ض مجاجي' عن حبمن، أيي ءن 

لإاىنحلاشهتنأسكانكاظبما،إئا
حزاجهارآ*بتغض بمطتها أن أزض، لأحدئا كائت 

أرض،لأحد'قم 'قاقش ررإدات وقال بدناهم، أؤ 
•أخاةأومحزضا« ^ها 

اليه.وؤذأه أن حميم علئ السيد يقررْ ما الخراج؛ )١( 
والهبة.العطية والمتيحة؛ المنحة ( ٢ ) 



الفصلحيفنا هال; عتلان، صبمأتحمودئن [ ١٤٠١]
عنئريث، حدتنا هال: الشئاؤ، موشى ابن 

ضطاوس' عن ، و ليثا بن عمرو عن ئغتة، 
المرازئ،يخردإ لم ه الله زشول أن ءثاس، ابن 

حدثهدا بتغض. تغقهم يزهى أمرأن ولكن 
.صحح حتمن 

محاكاه:غنرتدتنئايت■

هدايزوئ اصطراث، فيه حديث رافع حديث 
ثمنزوئعنونتي، عن حدج، بن راج عن الحديث، 

وقد، عمومته أحد وهؤ ، زاؤعر ئن ظهير عن ، غتة 
.محتلمة روايات على عته الحديث هدا زوي 



هاممر زشوو فئ الدبان؛١' أنواث - ١٦
الإبل؟جذ هى قم *_ فى ٢؛!؛ U باث ١- 

ثاو:الكوفق، الكندي تعيد بن •مملؤ ت [ ١٤٠٢]
ئيدبمنعن المحياج، عن انزأيىزائدة، خدمحا 

تمتال؛ قمالك، بمن ■ي؛_ئف غن يشر، 
ديةفي ه الله زئول ثصئ مال؛ قنغود، ابن 

بييوبمئرين ، ُ ُ محاصب ابمة عئريث الحطا 
إلىالمودئ المال ت وهي الدية، جمع الديات ( ١ ت 

جناية.يسبب أووليه عليه المحنى 
لالإبل من دخل ما المخاض؛ وابن المخاض بشن ( ٢ ت 

.الئاتجة المة 



ويئرتن، ثئون بنت وعشرين ،  JJ■؛د ئحاض 
يدئر''،،ونيتنبمُآ،.

ال:حدمحاقالوهاعز، ]"اه؛ا[صمحأأدوهئاح 
الخجاجبمنغن الاحئر، حالي وأبو ابنأييرائدة 

ئخوة.. . أزطاة.
وىالأائ:ضضاشبنتمو.

هذامن إلا ترهوثما نغرهة لا منقود انن حدث 
■مومف—، الله غئد غن زوي وقد الويه، 

المنةي الإبل من دخل ما اللون؛ ويمت اللون ابن )١( 
الثالثة.

الحاسة.الستة ل الإبل من دخل ما والجذعة الجيع ( ٢ ) 
.الرابعة الستة ق الإبل من دخل ما ؛ الحقة )٣( 





حدقتاقال؛ الدارمي، معد بن أحقد يثئإ [ ١٤٥٤]
حدقثاقال; محمدئنناقد، حدقتا قال؛ حبان، 

أمحه،عن سعثب، بن ئرو غن ' قوتي بن سيئان 
ثمثغئداقتل فن  ١١قال؛ ه الله زشول أن ، طْ غن 
وإو، قتلوا فاءوا قإي! ، المقفول أؤلناء إلى يقع 

وقلأيونجمه، ئلائول وهي الديه، أحدوا فاءوا 
قهوغلته صالحوا وما ، * حلمه؛ وأزبموو جدغه، 

.اكفلا< لثئديد وذلك نهم، 
•غريب حتن غمروحديث بن الله غيد حديث 

النوق.من الحامل لخلقة; ا( 





,؛اض رسول من الدباث ابواس 

الٌدإ،أهل بعض عئد الخدث هدا على وانمل 
أهلثعص وزأئ • ي1شحامحا أحمد، قول وهو 
الثوري،نمتان قول، وهو آلاف، عشره الديه ال?لثأ 
إلاالدية اثف،تي:لأمث ويال امحوفة. زم 

•الإل ثى ثائأٌ زجي ' الإبل ثن 
٣ُ-باثعامحا،فىامموفخة' 

تزيدحدقئا فال؛ قنغدة، بن حنني صبما [ ١٤٥٧]
عنالئغلم، حنئن خديئا قال: وريع، ابمن 

القيأن جدة، عى أبته، غن محب، بن غئرو 
.حنش؛؛ حمش المزاصج ررفي قال؛ 

حشن.حديث، هدا 

العظم.بياض يظهر الذي الجرح • لموصحة ا ا



وهوقولالعل-»إ، أهل عند هدا ش والخل 
أنؤإنخاق؛ ؤأ-حمد، ، الثزوي،ئفاذ 

الإل.س حمشا الئوضحه في 
الآص1بعلبق فى غاز U فات ٤- 

بنالفصل حدقثا ت قال صبماأبوغمار، [ ١٤٥٨]
القمحوي،تزيد غن واقي، بن المحشتن غن ئوتتى، 

اللهزئول قال قال؛ غثاص ابن غن عكرمث، غن 
رفىبظبيامحوال>مب،ا: 

غثزةسالألَمني■
صرو•بن الئ؛ وغبي قوتي' أبي غن زق'ا.إئاب؛ 

•عريث صحيح حنن حدث غثاس ابن "؛؛4^-"' 



يمولويه العلم، أهل عند محيا غالئ ؤا!غمل 
ؤإشحاى.، وأحمد ، والثمافعي ، القزري شقتال 

ئبمئ ^٥، قال؛ بماو، 
غن، سعثق حدقنا ت قالا ، جعفر ين ومحمد ضعيد 
المحيض عبأس، ابن ض عكرمة، عن هثاذة، 

،الخنصر ت تعني . ا، شواء وهذه هده أر ؛ قال 
والإبجام•

صحيح.حنن حديثا محيا 

ه-وانماءاءفىاقافو

الئيعط أحتزثا قال; محقي، ئن ٌرمماصط [ ١٤٦]•
إشحاى،يوصئنل أخثزئا قال: النيازك، اتن 









العلم:أهل بمص ال نقؤإئ—حاق، أحمد، 
لأءوذ''اإلأياكم،.

انمإعنقفل نفيي فى ^٠ فا ئاث ٧" 

بنومحمد حلف بن يحنى تلثة أبو صبما [ ١٤٦٢]
غنغدي، أبي ابن حدقنأ قالا؛ بزيع، بن الله غني 

غنأبمه، غن ، غطاء بن يش غن غيه، ئ
ررلزوالالدمحاغبماللهبنغضو،أنامحهقال: 

•ٌشبي؛' رجل مئل اللي؛_ غلى أهدئ 
محمدحدقتا ت قال بشار، ين محمد صيتا ا ١ ٤  ٦٣]

،غطاء ئن بمش غن ، فعيه حدقثا ت قال جعمر، ابن 

القصاص.القوي: )١( 

















أحفز'"قفي زئوله؛ وذمه الله ٠ ذمهُ لة مغاهدْ 
وبممحهاوإ0 ' الجئة زابمنحة شلاننخ الله، بذمة 

•حريهاُ""،؛؛ نعص ة سر بن لتوجي 

محال_ائ:غنأبيمحة.
وقدصحيح، ختن حديث غريرة أبي حدث 

لدتيسمحدمحمحلمحْ'ضامحه•
اا-ظث

آذم،ئ نخئ حدقثا شال: ئزف، >خ1أثو :؛ ١  ٤٧٢]
عكرقة،غن تغد، أبي غن غقاثى، بن بمكر أبي غن 

انمهدوالأن0.)ا(اس:
والذمة.العهد نقض الإحفار؛ ( ٢ ) 

الستة.يه; والمراد المعروف، الفصل ت الخريف )٣( 



















ص1~قمح
،فال؛الكندي تعيد ئن عيي صبما [ ١٤٨]•

غنغنرو، ض محئد غن رائدة، أبكب ابن حدقتا 
3.الله زشول قصي قال؛ غريزة أي غن ، سلمته أيف 
عك:تحق الذي ققال أمة، غنيأؤ يئرو؛ لجين اي 

،فانثهو'أ* ضاخ ولا زلاأثل، فرت لا من أممض 
لفولهدا ررإو ه: الثي ققال بطل، ذلك تجل 
الشام،نش،ذهمًة:طأؤأطادفوو 

ويىالخ1ن:سمصضسضص،

والمحرأبزئغثه•

■حتن حديث ئريزة أبي حديث 
الولادة.عند المولود صياح • لاستهلال ا، 



وقالدرهج، حمئمالإ أؤ أمة، أؤ عبد ؛ العره 
■بمو أؤ هرس أؤ بمنهم؛ 

بكافرسلم نمش لا محاء ما باث - ١٥

ئئتم،حدقتا تيج،فال؛ بن أحمد كيبما [ ١٤٨١]
أحتزئافال؛ الئلمق، عن مطرذ، أحتزئا فال؛ 

هلا]مؤمنين، أمير يا لخلي؛ هلت قال؛ أيوجحثمه 
الله،كتاب م في:نشاء'نلش نزذائ يذم 
،وبرأالقشمة'"" الحقة، قلىُ*' والذي لا، قال؛ 

ئيءمكتوب.المرادبه؛ لييضاء: )١(سوداء 
الشق.)آ(اكلق:

■والردح القس الممة؛ )"١( 



فيومحا المزآن في ريلا الله بمطيه قهئا إلا علمته ما 
قال؛؟ الشحيقة في ومحا ت هلت ت قال الصحيفة، 

قومنمثل وألا تر، الأبوفكاف الخفل، َفعها 
بكافر.

عمرو•بن الم عي عن ُقللقاب؛ 
صحيح.حشن حديث غيي حديث 

وهوقول، أهل؛_»؛ تعص عند هدا عش والعتل 
والشافعي،أش، بن ومابك الثوري، نمحان 

بكافر،موبى نمثل لا قالوا؛ ؤإتحاى، وأحمد، 
ص•^مثلاسمالأكاهد،

أصح.الأول والقول 



،وم، ائن حدتا قال؛ أحئذ، ئ صبمابمص ١[  ٤٨٢]
أ.سه،عن محب، بن عمرو عن رئب، بن أناقة عن 
منيمبمثل لا رر قال؛ . ١^؛ زئول أن ، جد؛ عن 

كافر؛(.

»دتهسم؛ا[ُنحِخءاسضيهوال: 
ءئلامحامسماهماو

حديثالناب هدا عمروفي ئن الله عتد حدث 
حشن.

والثضزا;تي،التهودي دية في الُوأ أهل رامحلس 
ه،اقق عن روه قا إل المح( أهل بمص قدهن 



والقغ>اتيالتهودي لثة' العزيز؛ ^؛4 ؟ن عمر وقال 
•حقل ئن أحني فول وبهيا المشيح، دية نصفن 

ديةمال; أئة الحطاب، عق—زنن عن وروي 
المجوسيودنه البجوديوالنحراييأويغإآلأي، 

،وأشماو( والشافعي مالك يقول وبهيا قئانمالإ، 
والقضزانقالثهودي دتةُ الجنح؛ أهل بمص وقاد 

وأهلالثوري نقتان قول وهؤ المنلح، دية مئل 
الكوفة.

فتيةففثل الإيل فى حاء U ئاث -  ١٦

أبوغوائة،غئخدثظ قال: قشه، >'محا ا ١  ٤٨٤ت
اللهزشول قال ت قال شمزة غن المحسن، غن قثادة، 



أهأاه رسيو م الدباث ابءاب 

قئكاة،ؤسجدغُ''ئدةررسدثوضة .:
,جدغئاة،، 

'عرتب حشى حديث هدا 

منهم:- القاعن من العلم أهل بمص ذهب وقد 
العنحأهل بمص وفال هدا، إثئ - القخعق إبراهيم 

رباج؛أيم، بن وعطاء التعري، المحن نهم؛ م- 
محصاّؤاككاضنياهم،زلأبما

وقال، ؤإنخاؤ( أحمد قول وهؤ تقى، الدون 
قشلقإدا به، يمثل لا ءبم0 قتل ذا إ: 

الأنفوهو والشفة، والأذن الأنف قطع ت الجلع ( ١ ) 
أحص.





القصاصفى فا باث - ١٨

توئسمم،قال:طمحاضئ
ن—جعت٠ قال محثاذة، عن ئعتة، عن ثوئنن، 
حصين،أفعنرانبن غن بمدث أش رزازةتن 

،بقثاة محوقعت ندة يثؤغ ، زجل يد عص زجلا 
رانغصظضضاإشضلاشه،قال: 

،وك« لادنه ا  ٧١٣١نض أخاة أخدم 
[.٤٥:ؤوأيزرخ!؛؛lUقأئزلالئ; 
أمية،بن وتلمه أتيه، بن يش غن ت ُفيالقاب 

*أغموان وهما 

المقدمة.الأسنان : الضان ( ١ر 
اكمسلكحٍوان.)■ا(اكحل:





ذون«ا1هفغل ص صاء ما باذ •٢- 
م^يذلإ^و 

المرورييسام بن وحاتم فجيب بن محلمة ؛اصبما ١  ٤٨٨]
مغتر،عن الرراق، غبي حدتا قالوا؛ واحد، ؤءم_ 

غنغوف، بن الم غبي بن طلحه غى ، و1 مجض 

رأسقال: ه البق غن قيل، غئروبن ن ريي 
الازضثس نزك وس ئهيد، فهو قاله ذوذ نل 

•أنصءى؛ا نج بث القباقب يوم طوقه يجرا 
الخديث،هدا في الخزوزي متاة بن حاتم وراد 

زادمنة أنمغ ولم الرقري، غن بليي، قغقر قال 
،فهوفهيدا؛ ناله دول فتل ارقن المحدث هدا قي 







بنالخشن بمن اللي تجب الثوري،عن سمحان عن 
إبراهممحدش قال؛ طابب أيي ن عيي بن الخشن 

ظبيوأينئ ش-قثان؛ قال طلخة. ئن محمد ابن 
هالت فال عمرو ين الله عيد شمئت هال؛ حيزا، 
هفانلحؤ شر ماله أريد ررمس ت ه الله ننول 

،لهدا؛محو محل 
صحخ.حتمن حديث هدا 

الرحمنغني حدقنا ت هال نشار، ئن ئخثد صأمحا [ ١٤٩١]
ينالله غيد غن شمتان، حدقتا ت هال مهدي، ابن 

عنطلخة، نمئدبمن عنإبمرامحمبمن الخض، 
نخوة.. .البي،..غن غئرو، ثن الله غي 





إء8امح؛؛ق

إبرامحمبنى تغد بن ابزإبزامحم هو؛ وبمئوث 
•الرهري عوب ى الرحمن غبي 

٠١الساا،ةرفي ظء U ناث - ٢١

ممحُ،فال:ط؛ظاك،ض:ض
اسسم،محمحسبماو؛محمس

بنرافع غن وخت تخص؛ قال - حشة أبي 
رئي،بن تهل ئ الله غني حزج فالا؛ أنهما حي-ج، 

بممحرئاثا إذا -ض نني، بن قنغود بن وئخثصة 
\ذبعتد وجد محئصة إن يم هنأك، قا تعفس ي يفرقا 

الله.هورئول اثئ أمحل يل، فد فمحلا تهل ابن 
قاتله.يدر لم قتيل وجد إذا تقم الأيمان ت لشامة اا 



ممجتاض يسول عن اثديات الناب 

~نيل بن الرحمن لتجد مشثوث بن وحوبمة 
قثللتقكلم الرحمن عيد ذقت — الموح أصعر وكاذ 

ارمامحزااءأ(،صاحتئه،ماللئزضواش.: 
محيكزواقكث_يإمعهما، ئم ، صاحيا٥ ويكلم قصمت 
لهم؛فمال نيل، بن اللي تجد مقتل الله. لزئول 

~صاحثكم محثئثحقون تميئا حمسين ررأثحلهول 
نشهد؟ولم ئحلث تحت مالوا: ٠؛ ؟ فاتلخم أر؛ 

محالوأآ؟ نميئا لخمسين يهود محكم محنجر  ١١ت محال 
دلكزأئ فلما لوع"قمار؟! أنمان نتل ومحت 
عملة.أغش الله. رشول 

الكم:أى;بملمالأمهم.ا









جافد يسول ٥^، امحدود ابواس 

لكناأذزكة، وقد علي وقان قي الخشن كان فد 
لأئمثثةتثائام1ق.

.١، نجقور_،أ - ئن حصتن ت اشئة ظيان وأبو 
قال:المشئ، بن محمل وحدينا ت )ك( ، )ن( ق يعده )١( 

ينعطاء حدثنا قال؛ الصمد، عيد ين العزيز عجي حدئتا 
الخطاببن عمر أن ظبيان، أبي عن المائب، 

فمنترجم، أن فأمر-يا ، ولدها معها ، زنت قد بامرأة 
ءذْوقال: فأوسلها، بما، ■ءوثئ4 طالب أيي بن علق عار 

اللهرسول أن علمت لقد والله ت قال ثم ، فلأن بي ميتتلأة 
.ىل:مذعاصاءننخث:عناتمض

حسالممر وص سل، حى المش وص بميمغل، 
أتاهالعلها يدؤيك فما فلأن، بى متلأة وهده يك،؛رأآ، 

بنحمين اسمه؛ فليان وأبو •، محمل لا وهي أحد 
لنمخة.)ك( ي ونسجه ، )ن( ل واللفثل ، ء جندب 



اسود

أبومحنروالائود بن الرحمن عيد صبما [ ١٤٩٦]
حديثافال؛ زيعة، بن محمد حدفثا قال; الثضري، 

عروة،عث الرئري، غن الدمشقي، زناد تزيدتن 
»ائنأواغثءائئس:فالزشولش.: 

لةثان فإن ثطغنم، ان_U اكلمن غن انمدود 
فييخطئ أذ الإمام قإل سبيله؛ فخلوا قلحنج 

•الغموثة" في يلحطئ أذ بمث الخفوحتر 
بنيزيد غن وكع، حدئئا قال؛ هناد، صبما [ ١٤٩٧]

■ئزفئة وثم زمحعه' بن ئخئد حديث نحو ■ • ■ ننال 

الدفع.)ا(انمرء: 





بمجا!كث؛؛أاءلإه

الأجنة،"كرب مس كزنه غنة الثئ مش الدى، "كرب 
الدئتاوالأجرة،في الله نمنْ منب»إ، غنى نمن وقى 
•أخهء' غون المدش ثاذ ما غوذالمد ش iاللق 

■عمر وابن ' عام بن عمحه عن ت مفياأثاب 
غنواحي عير رزئ فكدا ئرئرة أبي حديث 

عنهريرة، أبي عن صابج، أبكب عن الأعمش، 
■عزاثة أيي ثخورواية • • الإي.• 

[ززوئأفاطئنسي،صالآنمن،
غنهريرة، أبي غن صابج، أبي غن حدك قال؛ 

.ثخؤة..امحه.

•)أ(اكضستمج 



تقال محقي، ين أشياط بن غيد بدك ميما 
٠الحدث بهيا • الأعمش ض أبي، حدم 
٠الأول الحدث من أصح هدا وثأن 

[١٥٠ غمئل،غن ، الكث، حدقتا ت قال هئئته، يئنا [ ٠
هالله ننول أن أمحه، عئ ئالح، عن الرئري، عن 

همانملأمحؤلأس"،
حاجته،في الله ?Lj أخيه.، حاجة في 'قان وفن 
بمنثزتة غنه الق مج 'كزنه، منل، غن قزغ ومن 

اللهنتنة ٌنلما، نثر وس القتامة، تؤم ؤرب 
الةناقة<ا.يزم 

الهلكة.ل يلمه : لمه سا 



حدثمن عريب صحح، محن حدث هدا 
غمز•ابن 

اسض اضن «،؛^ Uul^إ- 

عن، عوائة أبو حديثا ت يال ، هسثة يبما [ ١٥٠١]
ضمحير، بن تمحي غن حري، ئن بمناك 

ائنءقاس،أنيهقالكامسس:
؟غني تلغك وما مال: ،( ؟ غشك نلقغي ما ررأحؤ 

،يلان؛، م جارية غش ويغث أقش »نالغني فال؛ 
٠فرجم به قأمر سهاذات، أنبغ فقهي ثعم، ٠ قال 

ثفياوئاك:غناصتنمحئ.

■حشن حديث عثاس ابن حديث 



عن، حزين، ئن سماك عن المحديث هدا سعتة وزوئ 
محتنمح،محة'ولأبممحمحضاتنلإابي

زغخإذا اإسرفا م انمي ذز؛ في ياء U بات ٥- 
بم،وال:ح1ظمحدهلأ

حدقتاI محال عمسرو، ئن محمد غن شكمان، 
جاءماعرا/اشالمققال؛ ، هريره أيي غن أبومحلمهة، 

محأغزضرثئ، قد إقة ممال: ه، الله رشول إثئ 
زئئ،فد إنه ت ممال الأحر، شمه مى جاء يم غنه، 

تممال الأحر، شمه من جاء ثم غنة، محأعرصى 
الرابعةفي هامحربه زثئ، فد إثة الله، زشول يا 

وجدقلما باJحءجازة، قرجم الخرة١ُُ، إثئ قأحرخ 
٠سود حجارة ذاتر أرض ت الحرة )١( 



قغةمربزجل حش لإبمل'ن، اليخازأ مس 
مات،حش الناص وصزتة به، هقرثة جمل ُ دُيأ 

ويدحين فؤ أنة ، الله لزئول ذلك مدكزوا 
اللهزئول فمال الموت، ومس الجيجازة مس 

.س:)افلأئزئئوة!«
٠حشن حديث محيا 

هداوزوي غزيرة، أبي غن وج؛ عثر ض روى ءد 
ضالثه، غتد بن جابر غن ملقة، أبي غث الحديث 

.قمحؤهذا..النحه.

الخذو.أا(اكدوالأشءراد:

انملمالذي-سضالآطن.تآ(اللحي; 



فال؛، الخلأو غلق تن الختن بدلك صبما [ ١ ه • ]٣ 
غنمغمز، أحترثا فال؛ الرواق، غني حديثا 

غنالرحض، غني ئن تشه أبي غن الئهري، 
القيإر جاء أنلمم من زجلا أن الله، غني جائربن 

اغثزف،قم غنة، ئأعرض باوئا، اعتزت يه 
شهادات،أنبغ ثقسه غلق فهد حش غنة، فأعزص 

: JLsلا، قال؛ ار يئون؟ بك  ١١ه:الثمي ًفال 
فييرجم بي' يأمر قال؛ ثعم، قال؛ ررأحصئغ؟« 

فرجمفؤقأدرلأ ، الحجاز٠ فلقاأدلةئئ١ُ'الئصبي، 
ولمحيزا، ه الله نقول له قال مات، حنق 

بموئيه•
بلوغاس)ا(الإذلأفى:





؛إنتمل: زلم ، زحمهاا؛ ق اغئزفث يإن هدا، امرأة 
اغثزهت،أزوغمؤات.

افخذودفى نقمغ أى هزاهنة فى ياء U بات - ٦ 

غنالك، خدثئا فال: محا، >ظ [ ١ ٠ • ل؛ 
هرئساأن غائشة، غن عزوة، غن قهاب، ابن 

مزقت،اكي المحرومئة المرأة أن فأهمتهم 
منصالوا؛ الله.؟ وقول فيها نكلم من ممالوا؛ 
اللهننول حب نئد، بن أساقه إلا غلته تجترئ 
أئئمع ٠٠ه الله ننول ممال أناقة، مككة .؟ 

ممال؛فحتلت، قام تم ا؛١ الله؟ حدود من حد في 
نزق^١ 'كائو! أنهم تلغم من اللتن أئلك ا>إثئا 





mاه رسول عد الخدود ايواب 

غنمعمر، أحتزثا I محال الرراق، غيد حدقتا 
ضمحة' بن اللب عبي بن الل؛ محب غن الرئري' 

بمثالئة إن قال؛ الخطاب ئن عمن غن ءةاس، ائن 
فيئافكان الكثان، غلته قاول بالخى، محمدا 

ألإوسيلإم،ممحارضلش.،
رمان،بالناس يطول أن حايث ؤاش بعدة، ونجمنا 

محفلواالله، كثام، في الريم لاثجد قائل؛ قتقول 
غلىحو الريم ؤإن ألا الله، أنرثها قريقة برك 

اكةُأء،أؤكانمحووقاقت أخفن ئِثزىإدا 
أوالاعتناق.

اثواصحة.الحجة ; ليية ا( 





إاث را،،وو من اثعدود ابواب 

ادسراُعنى الرغم في حماء ما فان ٨" 

]بم0ا[>:طصمحمحومحزص،قافا;
عنالزمري، ض عئئة، بن ئلهان حدهثا 

بنوثني هرئزْ أبي ثى سجعة الله، غبي ش الله محي 
فأئاهالله.، يسول علمي كائوا أنهم وبتل، حالي 

تققال ، أحدهما ائته فمام تحثصقان، زيلان 
ثئثئاقصتت لما الله، زئول يا الله أيشدلث 
أجلت منة أئمة وكان ~ حصثة ممال ، اللي بكتاب 

ييزافين الله، بكتاب يتثثا اقض الله، زئول قا 
٠سكر لست، من السب؛ C ١ ر 
والقسمبالله السزال ت والمتاثدة والغشيان الغشية ( ٢ ) 

المخاطب.هملى 



فزئئهدا، غش غسبمارأء كان اثني ؛ن ئأتكلمم، 
منةمحدث ، ١^ ائي غلى أن قأ-محزؤئي بائرأيي، 

العلم،أهل من ناشا لمت ثم وحادح، ئاة بمائب 
غاح،ؤوعريتُآ* ماثمة، جند ابيي غلى أن قرغنوا 
الهز.:فقال هدا، انزأق غلى الويثر ؤانثا 

اللب،يكثاب لاتجئ ، سدْ ئمسي اروالدي 
جلداتغك وغلى غننك، زد والحادم فاة المائ 
امرأةغلى أنيس، يا فاغد غاج، ونغريب ماقؤ، 
غليها،فعدا ، ؛ازجمها(( اغتزقش.، فإن هدا، 

فرجمها.فاعترفت 

الإماد.)•آ(اكر,ب:الأجم. ;ث(انمش:



فال؛الأنصاري، قوسى بن صبماإشحايى [ ١٥٠٨]
فهاب،ابن عن ئا، iJما•حيفنا قال؛ قص، حدقنا 

بنوئئد ئرنرة ش عن الله، عتد بن الله محي عن 
.سمةبماف.خالدص،ضمحه.

عنالليث، حدفثا ال: فصبماقمحه، [ ١ ه * ]٩ 
يمعناه.مالك حديث ئحو ٠ - ٠ يإنثاده شهاب ابن 

القات،بن ومحاذة بجر، أيى عن : وإنالِباب 
وجابربمن' عباس وابن نعتد، وأبى ، ميرْ وأبي 

المحثق،بن وض—لثة ويزيده، وهرال، ، تئرْ 
•حصين بن ويمران برزه، وأبى 

حشن■حي-يق خالد بن وئيد هريزة، أبي حديث 
صحيح.







غنهشيم، حديثا ال: قمحة، صبجا [ ١٥١٠]
بمنحلمان غن الخشن، غن زاذان، بمن منفوو 

فالفال; ال—صامت، بن عياذة غن الله، غبي 

لهنالله جغل ممد غر؛ ارحدوا الله.؛ زشول 
ًييإ،الP مائي، حلمد اي الؤث نسلا، 

تئي«.ذقنأ مائة، جند بالمقر ذنيؤ' 
٠صحح حشن حديث هدا 

ضشهلاءئاJصمالملمص
الثتيه،مغلزلأوطاف،أضمحاب 

ؤاتيسم،وضداشلأمد،ونينم
تعصذهب هدا ؤأوإأ ؤيزمجم، يجند اكب •' قالوا 



أهلتمص وقال إسحاق، فول وهو ، العي؛ أهل 
ألوبمكر،مهم: اليئ.، أصمحاب من العلب؛ 

افإكافايمونمئ،ومحكا:
^لأبملن'وظرويضامحهمخلطانيمح

ولمأتربالويع، أكة ، وءترْ قاعز قصة في محدث 
عندهدا ش والختل يز"ي؛إ، أن ٣( يجلن أن يأُز 

الشورى،ئفتان فول وهؤ الخلع، أمل تغض 
•وأحقد والشافعي، المثازك، وابن 

ثنئاث ٩- 

خديناال؛ قغل—ؤ، بن المحتن صبما [ ١٥١١]
بننخص عن مغتر، أحتزئا غنيالرواق،قال؛ 

غنالئهلب، أبي غن بلأبة، أبي غن محر، أبي 





انئاىاخل رخم فى ياء ما و|ن •١- 

^طسمقمحساصري،قل:
مس،قال:طتا>كئم،ضوائ،

•ؤيهودبة يهوديا الثي.رم أن ايغمز، غن 
بمه.الحديث وفي 
.صحخ حشن حديث هدا 

سقاكغن شريث، خدئئا قال: نحئاد، >محا ١[ ْ  ١٣]
زمالقي. أن تمرة، بن جابر غن حزب، ابن 

•ؤنهوديأ يهوديا 
—ابر،وج ، والثراء نمر، ابن غن ت ُفيااساب 

،ير؛ بن الحارث وابنأبيأمح،وصامحس 
زابزغباس•





وأفوعرت، صرت الئي. أف نمر، ابن ض
■وعرت صرت شمز وأن وعرت، صرت بم أبا 

خالد،بمن وئيد هريرة، أبى عن ُفيللئاب؛ 
الصامت.بن وعيادة 

,عريب حديث عمن ابن حديث 

فزفغو،.إذرص بن الله عيد عن واجد عتر رواة 
بمنإذبيس،اللب عبمب عى بغشهم' ت١ْ١ْ؛اورواة 

ابنغن ناؤج، غن اللمه، محي غن الحديث، هدا 
فرثنمر وأن وعرت، صرت بم أبا أن شمر، 

وعرت■

-حدوث1ت هال ، الآفسج أبومعيد صبمابدلك 
عبم-الليبنإذريس•



روايةعي—ر من الحدسث، هدا زوي وهكذا 
هذا،حو . .نمز.بن الئه محي غن أئزإذرص، 

غنئاؤع، غى اشحاى، س محمد زواه وهكذا 
شمزوأن وعرت، صنت تكر  Ljfأن شمز، ابن 

وقئالإي.، ض محه تدثروا ولم وعرت، صرت 
أبوهريرة،رواة • المي الله. رئول عن صغ 
عنوعيرهم، الصامت تن ومحاذْ حالي، ثن وريد 

أصحابمن العلم أهل عنل ة-دا على والعثل 

وعيرهم،وأبوذر، مئغود، ين الله وعيد 'كف، 
•القابمن همها؛ بن واجب عير عن روي وكيلك 





فهوغيه الله تتئزة شجا دلك من أصات 
.(؛ له عفر قاء وإير عدتن ثاء إن الله، إلئ 

الله،تجد بن وجرير تجق، عن ت ^١؛^^ 

صحح.حشى حدث الصامت ئن غياذة حديث 
الخدأن الباب؛ هدا في أئثغ لم ت الشافعي ؤقال 

الخديث،هدا من أحشن فمئا " "لأهله تآكون'قمازة 
اللهقشثزة ذقا أصات لمن وأحب ت الئاذأي قال 

ونتنئيثة فيما ؤتثوث تمسه، علمي تشتر أن عليه 
أمراأنهما ونمن، ذكر أبي عن روي وكيلك وم، 

قيه.غش نشئن أن زجلا 



ظىالخد إس فى ظء U باث - ١٣

حئوث1ت قال الحلال، على بن التحسن حلبما [ ١٥ ١٧]
ضزائدة، حدقثا فال؛ الطثالمى، أدوذاؤد 
الرحمنغيد بي غن عبيده، ئن شعد غن الثدي، 
الناس،آتها يا ت هفال علي، حطت ت قال الشلمي، 

متهمأحضن من غش الحدود أقيثوا 
الله.زقت،لزشول أمة قإن يحصن، لم ومن 

غيدحديقة هي فإذا قأيئثها أجلدها، أن 
قال'~أؤ أهظها أن جلدئها أثا ى>شغإن يتماس، 
لة،دلك هدثرت الله. وشول قأست ~ ئموث 
ارأحسئشا،أ,ممال؛ 

السالك.المحي ;لأرقاء ا ١



٠صحيح حديث هدا 

وهوالرحمن، •عثد ئن إنماعل ت ائمة والثدي 
وزأظمائك، بمن أس ض سجع ئد التابمئ، ثى 

•ؤؤيثفه طالما أيي بن علي بن حشين 
حدقثات ال فالآش-ج، أبوضعيد صبما [ ١٥١٨]

غئالأنمم، حدة :  JUالامحز، أنوخالد 
اللهزئول فال فال؛ ئريرة، أيي عن محابج، أبي 

انظمحامحمح4
.يكثابالشاقإلغاذتفلشغهاولوحئلينفم،،

بنورئي ، ميزْ وأبي عيي' عن ت ^؛١^١'-؛ 
•الأوبئ مالك بن الم؛ عي عن وبيل' حالي، 



رويقذ • صحح محن حديث هريرة أبي حديث 
ءئهسءئرويي■

منالعلم أهل بغض بمد هدا ض واكل 
الئيل|نيىأمحهوميإ؛زأؤا

أحمدقول وهؤ القلمهئان، دون مملوكه غلى الخد 
الئاكئأن،إلى يدهغ بمشهم؛ وقال ؤإشحاى، 

•أصح الأول ؤالهؤل بثقبي، هؤ الخد يقيم ولا 
١٤ - U uU  القفرانحد فى ءاء

غنش، حدقنا ت قال وكيع، ئن شقتان صبما [ ١٥١٩]
الثاجق،الصديق أي عن اكث، ؤيد عن بم، 

صرته اله زشول أن الحدري، تعيد أبي غن 
الحمر.في أظنة بشعر؛ قال ■ أربعين بئغش الخد 



أرم،بن الرحمن وعبد علي، همن ؛ و)ا}ن؛ات' 
بنومحة عباس، وابن والثابتا، ، مبرْ وأبي 

٠الحارث 

حشن.حديث تعيد أيي حديث 
عمرو،بن بجز • ائئة الناجي وأبوالصديق 

دبمال'هرتنءض■
بنمحئد حدقنا ت قال بمار، ثن صتنامحمد [ ١٥٢٠]

ققاذةتمت فال: ئغتأ، حدمحا فال: يغفر، 

قدبنخل أي أنق ه، القي عن أثن، •عن يحدث 
■حوالازمحن دثتن يخرب دق>بم المحمر، دررب 

ال؛اس،هقالبم'أئوني،ئاكانٍائشاز 



'لمابتن الخدود ثأحث ت عوف بن الئ->م، عئد 
فأمر

صحيح.حشن حديت أش حديثا 
أص_حار_،مث الُلإ أهو عئد هذا عئئ والعتل 
سائون.الشكزان حد أن وعترهم، اؤي. 
فاخلووقالخمر قرب اااس ما؛;اء: باب - ١٥

فاهئأهذ<اايزابمة فى غاد فإذ 

بنبمكر أبو حدثنا ثزيب،فال: أبو صبما [ ١٠٢١]
ثغاؤنةعن صاِلج، أبي غن عاصم، عن غثاش، 

ارسشب،اكمزئووالثه.:قل;فال 
قاقئلوة(؛.الزامة ش عاد فإن ئايلذون، 



وشزملوالشريد، ئزنرة، أيي عن ُفيا.لفاب: 
اللهومحي الئلوي، الرمداء وأبي وجرير، أؤس، ائن 

اأنءْرو•

غنأنقا الثوري روى هكذا مغاؤئة حدث 
ام.•ض قغاؤنه، عى صابج، ش عن عام' 

ورديىاسّوسر،ضمس
الهيض ئريرة، صابج،عندي،محني أبي 
صابج،أبي حديث يمول؛ محمدا ممغث .• 
حديثمئ أصح محيا في ه اي غن مغاؤئه، ءن 

أبي>لج،غنشمحة،ضمحه-وإى
ثانمحدانيأؤوامنموخ:ش





صأ0لأبمياش،ورزضوش،ي

.<؛لدينه والتارك 

،،؛نفطغ؛}_lUقم فى غا؛ >ا بات - ١٦

لأاوئم،فال:طتاممانين
أنغائشة، غن ، غمزه أحتزئه الرهري، ض ، ءعئٌ 

زوقوقد . صحيح حتنمن حديث غائشة حديش 
عائقة،غن ، غمزة غن وجه، عير بمن الحديث هدا 

،غائئه غن غنرة غن يقهم ونواة ، مرقوعا 
٠قوقوقا 





صت1ةصت1ءا
دبجبمي قشا أنهتا ، )٣، ئتان، غن 

أيشجي، دأبي هريرة، أبكب عن وروي ■ ديئار 
•ذراهم حمتة في التي ثمتبع ت قالا 

•التابعين يقها؛ ئغض عند هدا علئ زالغثل 
وأحمد،والشافعي، أس، ئن مالك وهوقول 
فصاعدا،دينار نبج في القطع زأرا وإش_ءمحايى، 

قعلغإلالا قال; أنة ابنمشغود، عن زوي وقد 
ئرشل،^ ٠٣وهو دراهم، عثرة دينارأؤ في 

مشغول،ابن عن الؤحتن، عي تن المابم رواة 
علىوالعمل ' مشغول ابن من نشئغ لم والقاسم 

ئمحانوهوقول العلم، أهل ثغض عند مدا 



:لأتينيأووصمأمئ،َ>ا
>ذراهم عشرة 

الشائقيد فغليق فى ءاءَ ما باب - ١٧

علىبن عمر حديثا ي،هاو؛ صبما [ ١ ٠ ٢ ٤ ت 
غنمكحول، غن الحج1ج، حدقتا قال؛ القمدمق، 

بنفصاله تأك فال؛ سريز بن الئ-وض غثي 
الستبأمث الشارق، غئق مي اكد تغلق غن محي 

ةو؟ئل:بيزضلاشءثارق،'ص
■عتبي مغلفئا؛ي أتربها مم ندة، 
حديث،ثن إلا تغرمه لا عرث، حشن حديئ، هدا 
•أزطاْ بن الخياج عن ، ١^^، غلق ئن نمر 



الئضتنسرني،م;مضاشسوغط 
محيرين،ئاثي-

والسهبُهوالسلس'" انمائذ''' فى ظء ما ماث - ١٨

موئنيم،قال:طظحئ
جابرغى الريد، أبي عن يزج، ابن عن يوص' 

>>كسضخاش،ال:ضي.ق
.هطغ(( سثإس ولا ، ئنثهب ولا 

.صحيح حتمن حديث هدا 

للمالك.الصح ؤيظهر حفية المال يسرق الذي ت الخائن )١( 
غفلة.علئ يسرعة اليد من الأحد المختلس: )٢( 
•وقهرا غاجة صاحبه من الشيء آخذ ت الخغتهب )٣( 



عنالوقي، أبي عن س4ا، بن محْ رزئ وقد 
-سمخمبشمحيجابرءنامح.--

العزيزأنحومحي هوتضري، ننبح، بن وقغتزْ 
•ائندمحي بث ٣، قال كدا المتجلي، 

بما-واثئءاءلأهطءنيضولآهمرا؛

تختيعن الليث، حدقنا قال؛ ءسته، صبما ؛ا ١٠٢٦]
غئهعن حقان، ئن ييئ ئن محقي عن تعيد، ابن 

سمغتفال؛ حدج بن نافع أن حقان، بن وابج 
ثمر،في قتلغ لا رر تقول: الله. رفول 

ولأم«.

)ا(الكثر؛يقارالخل.







بمءاوظلإ؛ص

افرأنه؛ L،jLملي؛؛بفغ \لولإ في ،؛ br Uو1ث - ٢١

صآْا[صظغلفيئم،قال:يمحإ،
غنبمنكن، بمن وأيون غروبه أيي بمن تجئ غن 

ئنالتحنان إثى زبمغ قال: نالج ئن محب غى محالة، 
لافضتنممال: ائزأته، -جايثة غش وقع زجل قشر 

محهابمزئوبياشه؛نيسأعائ
زجمتئ.لة أجلتها ثي لم ؤإن بماقة، 

هشم،أحثزئا ■' فال حجر، بن غلي يبما إ! ١  ٠٢]٩ 
بنالتحنان غن تالج، ى محم، غن بشر، أبي غن 

■ئحوه • ■ ■ يشير 

٠اؤئحهق ين ثلمه غن ' حّفياكاب 





الزناعلى اننكدس أذا امحزأء فى غاء U بات - ٢٢

بنئغئز أحرثا محال؛ حجر، تن غلق صبما [ ١٠٣٠]
غنآزطاة، بن الخجاج غن الوقي، ئ—يمان 

قال:أسه غن حير، بن وابل البخثاوبن غبي 
مفمأ3شغ4دزخش.قسرأ

الذيغلى ؤأعامة الخد، الله. نمول غنها 
.مهنالها يعل أنه قدكز ولم أصابها، 

وقد٠ بمتصل إسثادة وليس عريث، حديث هدا 
شمعتالويه، هدا عير من الخديث هدا زوي 

لمحير بن وائل بن الجبار عيد تقول؛ محقدا 
محوتتعد ؤلد إقئ ت يقال أدزكة، ولا أبجه، من يستغ 

سهر.I.Jأبيه 



منالعلم أهل عئد الخدسف هدا عش والخثل 
ايهزنييم؛أنبيشاسز؛أصحاب 

حد.

لأاسسمحاكاموي،قالت
-ثديثاث قال إشزائل، عن توشفث، ئن محمد حدقنأ 
غنالكندي، و\بي ش غلمئة غن حزب، تن مئالث 
ثريداشق. عهد غلق حزجث امرأة أن أبمه، 

حاجئةصمص ُ، قثجللها' زيل هثقاها الصلاة، 
،—و رج ا غيهومؤ اظلى، ف٥—صاحت، منها، 
ومرتوثدا، كدا يي قغل الرجل ذاك إن • قماثغ 

الويلذلك إن سالت؛ المهاجرين، من يعصالإ 

وجامعها.غشيها المرأة؛ جلل تا 



الذيالرجل فأحدوا مائطلئوا وكدا، كدا فغلبي 
،هوهدا تعم ٠ قمالت محأيوها، عليها وير أية طث 
قامليزجم، به أمز فلئا ه، الله زئول يه قأيوا 

أناالله، زئول تا قفال غيها، وفخ الذي صاجبجا 
، ١٠نك الله عقر ممد ارادمي لها; فقال صاجيها، 

وقعالذي للاجل وقال خشنا، قولا للأيل وفال 
نوئاتهاثوبه أرلفدثاب ت وقال ، ُأارجموة١١ ت غيها 

أفلانملشلهأ«.
صحيح.عرث ختن خديث هدا 

زهوأبجه، من تبغ حجر بمن وائل بن 
وائلبن البمار وعند وائل، بن امحار عيب س أمحز 

•لمينْغمنبي 



٢٣ - U uU  اتبهيمةض بفغ فيس طء

حيفا•' قال الشواق، عمرو ىيافمحمدس [ ١  ٥٣٢]
عنعمرو، زي غمروبن غذ ثحمب، بذ الخنين غي 

ه:الله زئول قال قال: عقاس اتن غن عكرقة، 
وافتلواياقئلوْ بهيمة غلى ذقغ وجديموة ررمن 

الثهيثة؟أن فما ت غثاس لإئن فقيل ائنهينسه؛،• 
فتئا،ذلك قي الله. ننول من شمعت ما قفال: 
أؤلحجها، بن يوكل أن كرة اللي ونول أزئ ولكن 
٠الخقل ذللiا بها عمل وهد يها، ئتممغ 
عمروبمنحديث من إلا ثغرية لا حديث هدا 

غنغثاص ابن غن ، غنغمرو' أبي 





ه؛الله زئوو قال فال؛ غثاص ابن عن عكرنه، 
فافظوالوط، قزم غنل تغمز ؤجذثئوْ ن مثه 

.يه،، ؤائئئغول الفاعل 

•ممحْ دأبي جابر، ن غ: 
غيعباس، ابن غن الحدث هدا ثعرث ؤإقما 

إسحاقبن ئخثد ودوئ • الوجه هدا ثن . الثي، 
ممال؛غمرو، أبي غمروس غن الحديث، هدا 

مهتدفن ولم لوط، قوم غثل غمل ثمن ثملغون 
رويومد ■ ثهيمة أى من ثملغول نجه: ويكز الفتل، 

بمنشهيل غن غمر' بمن غام غن الحديث هدا 
هامحق ض هريرْ مأش لي، '^1، أي 



حديثهدا ده؛أ، والمفعول الماعل اراقتلوا ٠ قال 
بمنسهيل غن رواة أحدا ئغلم ولا • تقاو إنئاد؛ في 

زغاصمبمنالعمري، عمر بن غامحم غين أيضاي، 
ئزبمثنياسثسمحليءي•

فزأئاللوطي، حد في العلم أهل وامحلنت 
وهدا' يخمن أولم أحضن غلي؛ أن تغمهم 

وقالؤإشحاق، وأحمد، والئايق، مالك، قول 
الخشنمنهم؛ التابعيى، ممهاء من العلم أهل تغص 

رباجأبى بمن وغطاء القحعي، ؤإئراهيم التمري، 
قولوقو الرائي، حد اللوطي حد قالوا؛ زغنزهم، 
•امحوفي وأهل الورى، 



خقشقظققتءو
بنثريد حدمحا قال: قشع، تن [ ١  ٠٣٠]

بنالفاس؛أ عن همام، أحثرثا ال؛ حمهازون، 
بنمحقي بن الله عيد عن ، المني، الواجد عيد 

٠الله وشول قال ثئول؛ جابرا سيغ أقه عقيل، 
•لوطا؛ قوم عقل أمش غلى أحاث ما أحوف ررإل 

هدامن ثعرية إثما عريب، حشن حديث هدا 

غزياير•
يا؛ئ -فات ٢٥

فال:القصالتضري، غنده تن [١٥٣٦]
عنأيوث، حدقنا ت قال الصفي، الوهاب غئد حدقنا 





أئلبن وعتر؛ القوري' ممحان وهوقول ، ثفثو زلا 
الخوفة.

الئلاخفهو فيس ظ( U باث - ٢٦

ؤأمحسضشسأئوثزب صبما [ ١٠٣٧]
ضاق محي ض نريد أئوأضاتة،غن حدك قالا: 

ضموتى' أي غن بردة' ش يدأ غن بزلة، أبي 
ٌهقال:ر>سمحلمحناممح

.0ثااا 

'قريرة وأبمح، الرمحر، وابن ' قمر ابن غن ت كاب 
الاض•بن وتلمه 

صحيح.محن حديثا موتى أُي حديثا 



٢٧ u_- اشامحد في حاء

ئعاؤته،أبو حدثتا هال ثهع، بن ىبماأمحئ [ ١  ٥٣٨]
يندبغن الخشن، غن ' متبأ بن إنمامحل غن 

صزتقالئاحر خل  ١١■' الله. زئول مال ئال؛ 

الو-يي.هدا من \ب' ةنذئوةاسرقه لا حديث د؛ هإ 
الخدثقي بمقث المم ئش4( بن ؤإنمامجل 

•ومحع قال الثصري' المدى ٌشبي بن ؤإنمامحل 
غنوالئحح أيمحا، الخن غن ؤيزوظ • هويفه 
٠موهوو1ا يندب 



ئء-اس يسول هن ايواب!^٥ 

الٌلأأهل بعض عش الحدث هدا غش والخمل 
فولوئ—و وعيرهم، ه اليي أصحاب ين 

عجلفإذا التكه_ز، يبلغ قا بحر؛ من بمقل ثان إذا 
قتلا.غلته نز قلم امحمر، دون عملا 

بم؟نسغ U ٠ ١ امماوُ فى بجا؛ ما باث - ٢٨

حدئتاقال؛ الثواى، غمرو تن مزتتانخمد [ ١٥٣٩]
ئخئدبنس صابج عن محقي' عبدالخريربمن 

عنعمر، بمن الله عبد ين مالح عن نابية، 
قال؛ه الله ننول أن عكر، غن عقر، ئن الله غبي 

مثاغة((.فأحرهوا الك، نسل في غل وجدئئوة ارثمن 
القمة.قل الخيمة من السارق ; الغال ( ١ ر 





''فصف'يا بلام؛ بمو فيمن طء U بات - ٢٩

خديظال؛ فزافج، ئن محمد صبما [ ١٠٤٠]
بنإن؛اعل بن إبرامحم عن قديك، أبي ابن 
عنعكرتة، غن المحئن، داودئن غن حسه، أيي 

صظ اسغثاس،ضاشتي.قال;»أذا 
فال:وإدا عشرين، فاصرنوة ، بجودؤ، يا ت للرجل 

غلئوئغ وثمن عئرين، صرنوة فا محئت، أي 
.دالئإوْاائخرم ذات 

الوج_ه.ه_دا من إلأ ئغرهة لا حدث ة_دا 
ولد• الحدث في يصقث ئنإشئاعل ؤإئزاهمم 

بنالبرائ رواة وجه؛ عنر بمن ه الشي غن روي 

وكلامه.ولباسه سلوكه ق يالمرأة المتشبه ت لمخنث ا( 







هاث زفوو غذ اثني أبواث - ١٨

الكفضني ض نإم ما ياء ما بان ١- 

نوملا وما 

ممة،حديظ قال؛ عئلأن، ثن محمود صبما ١؛ ْ  ٤٢]
غنإبراهيم، غن مصوو، غن شقان، حدتا قال؛ 
محك:قال: حات»إ بن عدي غن المحاوث، بن ئئاع 

محل٠ فال؛ معلمة، ثنا كلأتا ئزيل إئا ، الل؛ يازئول 
؟قتلى ؤإن الله، زئول نا محلت؛ ، ا؛ غلتك؛ أمنكن ما 

.عترهاا<من كك نشزكها نم ما محظن، ارؤإذ فال؛ 
ُ،ثزمىبائمغزاض؛ •يازئولالله،إئا محك ■ قال 

■محل ولا رش بلا سهم لمعراض؛ ا١ 





سال؛صئد، أهل إثا الله، ننول يا فلت؛ قال؛ 
غلته،الله م انوإكذث ■كنتك، أزنك "إدا 

لأؤأذصمحمكز«،ءك:وإنمحل؟فال: 
 »J^ • غليكزدت ااةا قال: زقي، أئل إنا ئك؛

تمرمؤإئاأهل قك; : .iال يمحل(( قوشك 
عترثجد قلا والمجوس، والثصاوئ باليهود 

فاعسلوهاعنزها جدوا لم دإ0  ٠٠* مال محبهم' 
•والهرئواا< فيها ثلوا م ، يالماء 

•حام بن ^4؛، غن مفيا,لئاب: 
حشن.حديث ومحيا 



أبرإدييسوهو* الله، غيد ابن هو؛ الله وغائد 
ؤقال;يزثوم، ^؛ iiJlمحلته أي واشي؛ الحؤلأ'تي، 

■محس ابن • ؤبمال •، ئاثر تن يزئم 
 -٢ U انمبموسفف ضبي فى خاء

وكع،حديثا ت هال عيشي، بن ثوشث صبما [ ١٥٤٥]
بنالفاص-؛إ غن الحجاج، غن فرك، حديثا هال؛ 
يابربنعث ال؛شكري، فلبمان غن تره، أبي 
٠المجوس كلب صيد غن ئهيثا ٠ محال الله غني 

الوجه.هدا من إلا ثعرهة لا عريب، حديث هدا 
واكلضضاءئذممام،

■المجوس كلب صيد فى نزنحئون لا 

•الذكي ثاؤع بن القاسم هو؛ تره أبي بث والقاسم 



ضنيش ٣-قاب 

تقالوا غئار، وأبو وهتاد علي بن ئصر صبما [ ١٥٤٦]
الشنيق،عن مجالي، عن قرئش، محنىئن حدقا 

عنه الم ينول سألت قال؛ حام ئن عدي عن 
يىكل«.غانمك أئشك #ثا صال: الثاني صه 
غنمجالي، حديث من إلا نغرقة لا حديث هدا 

الض.
لصيديرون لا ؛ العي؛ أفل عند هدا غلى واكل 

والصقورثأشا.الئراة 
منيه يصاد الذي والطتز الئراة مجاهد؛ وفال 

منأ-كؤارجبمغلتئم زنا ءؤ الله: قال الي اليزاؤج 
■الصقور من نئ وص؛ يازي، جمع والمنان؛ المرام )١( 



وقديه. يصاد الدي والطتز الكلأت قشر ٤[ ]المائدة; 
أكلؤإن الباني صيد تح، العلم أفل تغص وخص 

ثعضهم،وكرقة إجاتئة، ثغلئة إئئا زقالوا؛ ي1ة، 
منة.أثل ؤإن تأثل ؛ قالواأكر_هم والممهاء 

السدبزعي الزمحو فى t-فاث 
تثنضعث 

حدمحاال؛ فعنلأن، بن محمود صبما [ ١ ْ  ٤٧]
قال؛بئر، أبي عن فغيه، أحتزئا قال؛ أبوذازذ، 
خاتمبن عدي غن بمدث جبثر بن نعيد تمت 

فيهقأجد الصئد أنمي الله، زشول يا ت هلت قال؛ 
قتلهنهمك أن غلمث رإدا قال؛ سهمي، القد من 

•٣،'؛ نج أثن محه ثز ولم 



*ممحيثع حسن حديما هدا 

ص.ؤاكلشطاعئدم 
بشر،أبي غن ، الحديث هدا شعثة وزوئ 

عنمحي، بن ضعتي عن ، قبمرْ بن الملك وغبي 
٠صحيح الخدشن وكلأ ، بن غدي 
١لحث٠تي.يعئثه أبي غن ■' }تيز ظأ' 

 ٥ -uLJ  سافجدة انصبي يزجى فيس
انماءفى 

اللهغبي حديظ ت قال ميع، بن أحثي صبما [ ١٥٤٨]
الآخول،ص،قال:أنينيغابأ

اللهزئول ضألت ت قال حايثآ بن غدي غن السعى، 
قائمسهمك زقث ارإدا ققال; الصيد، ن غ. 



جدةأذ إلا لمحن، قتل قد وجدئئ قإذ الله، انم 
الماءلاندرى قإئك ئامحز؛ قلا قاء في ذغ قد 

ئه|ونهقكار

صحيح.حشن حديث هدا 

صشض،فال:طمح1نمتان،ض
قال:خاتم بمن غدي غن اضي، غن قجالد، 

اكزضلاش.ضءاماسم،
الله،انم وذكزث الئغثم، كلتك أزنك ررإذا ظ: 
ئاثفا،  jit-قلا أمحل قاِن غلئك، أنمك ئا فمحل 

إنأزأئت الله، ننول ت1 ت هلت و يميّه غلى أنمك 
دمحزت،؛إتحا قال: كلابما خالطك 

م؛«.غلن تدم ولم كلك، غلئ الله انم 



بمهاو؛إلبمص

أكلة.ئة ثرة مم1ن: قال 

ألاالماء في وقعا إذا والدبيحي الصيد في وعئرهم 
الحلقومهؤ إذا الدب؛حة؛ ى بغضهم وقال • تأثل 

وهوقولفيهمحإئةيوكل، فمات الماء في قوقغ 
إذاالكف في العلآ أئل احثلثث وقد ٠ المثازك ابن 

محالمحمام:إتاأثمل
اللهوعيد شفثان، وهوقول ، قلا متق الكلب 

ورخص٠ ؤإشحاق وأجمد، والشافعي، الئتازك، ابن 
زعيرجمه القي أصحاب من العل( أئل ثص 

فيالآلكثُ،ِطنماصث.



اثمغواضهض فى خاء ما قاث - ٦

وكيح،حدقتا ت قال ، عيسى ين يوئفث صبما [ ١٥٥٠]
حابأبن عدي غن الشمي، ض ركريا، •حديثا قال؛ 
قال:المعزاض، صيد عن ام. تالت قال: 

لهوسزخبمه أصنت وما فآكل، حد؛ أصث ا>ما 
وئدُأُ"•

غنشفان، حيفا قال؛ غمز، أبي كيبماابن [ ١٠٥١]
المح،ض جابك' س ًن المح،' ، م' 
•..ثخؤة ه.
صحيح.حدث هدا 

ؤانملشطائJمالخلا.
له.حد لا وما أوحجر بعصا المقتول لوقيد: ا ا





أكلتغقهم ثمرة ولد • العلم أكثرأهل ئوو 
الآ3ف•

مدارواية في او1غتي أصحاب احتلت وفد 
امحق،عن بمد، أبي س ذاؤد قرزئ الحديث؛ 

ضالآ-محول، عاصم وزوئ • صئوان تن محمد غن 
ئنمحمد أؤ; محمد، بن صفوان غن الئغتي، 
جابروزوئ • أصح صفوان بن ومحمد صثواذ، 
..الله.خلإ جابربن غن الشغي، غن اليغفي، 

تكونأن ؤتخشل الث-غى، غن قثاذة، حدث نخز 
حدثمحمد؛ فال جميعا، الئنيزوئغغهئا 

الشنيفيصبجئرطموظ•







أوالدك ممال: الحك ض وشثل ئزئئ، ١^٤ 
قتلفيند؛ فتموت منة؛ قتأحد الرخل يدر'كة السح 

•يد'كيها أن 

حديئات شال ، عبد س محقي صتنا [ ١٥٥٥]
عكرمة،عن يماك، عن ، الثووي عن الرراق، عبد 
يتخذأن الله. زشول نهئ قال؛ ءثاس بن اض 

■عزقا؛" الروخ محه فيء 
٠صحيح حشن حديث هدا 

 -٩uU  اثغضنذئاة فى

ئنيحئ حيفا قال؛ بمار، ى محمد صيما [ ١٥٥٦]
قال؛وكج، بن نمحان وصبما ح ■ مجايي غن تجئ، 

إله■الذي.رمي الهدف الغرض: )١( 



;جف؛اض ومول مق انميد ابواب 

عنئجالد، عن غثاث، بن حئص حيفنا 
فال:القي. غن نعيد، أبي غن الدداك، أبي 

•1مهاا ذكاه الجنين ررذكا؛ 
،الدنيا؛ وأبي أنامه، وأبي يابر، غن ووآل1\إأ: 
لأبيموْ■

الويههدا عتر من روي وفد ، حسن حديث وهدا 
تمحي•أبي غى 

أصحابمن العلم أفل علمي هدا غلى والعتل 
النيازك،وابن شفتان، وهوقول ؤء؛رهم، الئي. 
.ؤإشحاق ، وأحثذ ، والئامغ 

•ثوف س جبر ٠ انمة الوداك وأبو 





وأئوساّلأ:ؤاض:>مماشلأ
غتدالله.

حديظال؛ قعّئلأن، بن محمود صبما [ ١٥٥٩]
غنغمار، ين عكرمه حدقنا ت قال النصر، أبو 

ئال:جابر عن فكه، أبي عن كشر، أبي ئن تخئ 
الممرِ نحر نوم بمني؛ - ه اله ونول حرم 

منئاب ذي وفل ال، القزلخوم ، ٠ الإلسةقر 
•المحر بن بحلب وذي القتاع، 

ضاؤقق،بن ومحباءس ، هرمحْ أبي عن محالِاب؛ 
عباس■وابن 

صدت وهي البيوت، تألف التي ت ية الإنلحمر ا( 
٠الوحشية 





بمنؤيد عن دينار، بمن اللي غيد بمن الرحمن غيد 

المحيواقي أبي، غن بمار، بمن غطا؛ غى أنلم، 
أشبمة"،تجثوذرا* زهم الئديئق ه الئؤ قال:فدم 

بمطغاا؛-ا ممال،؛ العم، ُ ؤمطغونأليات' الإبل، 
ئظ".فهي، حق زهي النهثئة بث 

خدينافال،; يغفوت، ئن إئزاهم صبما [ ١٠٦٢]
.. ٠ دينار ئن الله عبد بن الرحمن عبد عن أبوالئئنر، 

٠ثحوة 

الةطع.)أ(الخب:
ظهرعلئ شحم كتلة ت وهو سنام، جمع • لأسنمة ا )٢( 

اوقاءد.)آ(الأبت:









اس1تفثل فى -باب ١٤

قال:أيه غن الله، غني تن سالم غن شهاب، انن 
ذاواهئلوا الخثات، امثلوا  ٠١س;اللي رئول قال 

،\4y' فإبجئا ؛ والآتثزُ'' الطكنُ'، 
الخنلءاوبمقطان 

وأييهزئزه،وعائفة، اثنقشثود، غن * ِفياإئاب 

صحح.حشن حديثا وهدا 

را،ذواسفصتحيةب.
الذنب.القصير الثعان ت الأبتر ر٢( 

الخلفوِ.>مالأسص:









فنل-بات ١٥

هئيم،حدتا ت فال نسج، بن أحمد صبما [ ١٠٦٩]
الخشن،غن ؤيوئش، وادان، قتصوزئن أح؛زئا قال؛ 
الله.؛زئول قال قال؛ معمل بن الله غني عن 

منيهالأمزث الأمم بمن امة الكلاب أ0 ءرلولأ 
يهم'اء«.أنوي  jirمئها فاقتلوا 'قثها، 

رافع،زأبي زيابر، عقر، ابن عن ث ظازليات 

حننحديث معمل بن الله غني وحديث 
٠

.ءير0 لون لونه يخالط لا • لبهيم اا 



الأسودالكلب أن المحدث؛ ثغض في ؤئرزئ 
الذيالتهم: \يرثؤ>؛ زالكل-ب شبملأن، التهم 

لأيةونمحهفيءصاكاض•
الائودالكف صني الجلم أهمل بمص وقد"قرة 

الهء■
سصU كلخا أسطغ فذ فاث - ١٦

حرهأ أس 

إئثاهمل■حدقثا ت قال قتيج، ثن أحمد كيتنا [ ١٥٧٠]
نمرابمن ض ئاى، عن محوت، عن ابنإبزامحم، 

أوآ ١ ئياُ اقتثئ ررمحن ؛ الله رذ-ول فال ت فال 
والهيع.للتجارة لا لنفسه اتخاذه ت الكلب قتناء ا ا



نابتة،كلب ولا ، ُ دفاويُ لنش كلتا احد 
■قيراطان؛'*" يؤٍم أجر؛"كل بمث مض 

قرينة،وأبي مفئل، بن الله محي :غن رفي\ذ1\ت 
و'قخانتنأبيرمح•

٠صحيح حشن حديث عمر ابن وحديث 

قال؛أقه ه اي غن روي وفذ 
عنزند، ئ حقاي حدمحا قال: صبماقي، [ ١  ١٥٧ ] 

الله.زشول أن غمر، ابن غن دينار، ئن غمرو 
ماشية.كنت أؤ صيب، كك إلا الكلاب، أمربمئل 

الصد.المعود الضاري: )١( 
عمله.أجر من جزء والمراد؛ نراط، عئئ اكراطان: ( ٢ر 



ز3ع،ظب أؤ بمول؛ غريرة أبا إن لة؛ قتل مال؛ 
■رنغ له ئرمحزْ أبا إن ٠ قفال 
٠صحح حشن حديث هدا 

قالوا;واحد، ونحر علق الخسئن صبما اء  ٠٧٢]
غنئغمر، أحتزئا محال؛ الؤراق، غني خدينا 

غنالرحمن، غني بن شلئة أبى عى الرغري، 
أبيممحة،أنرئولشهقل:ارسص

ائثقص، زئع أؤ صيد أؤ ماب-يؤ 'كنب إلا ، ثنبما 
.^١^؛؛ ورم م؟ بمث 

صحيح.حديت هدا 



نحضأقة رئاج؛ أبي بن ء غن محنززئ ء ١ ل'آك'ْ 
واجدة.ئاة للرجل كان ؤإن الكف، إمتاك في 

حجاجأنحزثا قال؛ مصور، بدلكإشخاقثن صبما 
بهيا... غطاء.غن جزج، ابن غن قخئد، ابن 

لأأمحدلأأكاطسسسم،
بنإنئاعل غن الأعمش، غن أي، حدثئا فال؛ 

قال؛معمل بن الله غئد غن الخشن، غن ششل، 
اللهزئول وجه غن الشجرة أعصان قزلإ؛ إولمثن 

منأمه الكلأب أق لولا ا> : هقال هويحطب، وه 
أنوذ jj-م؛ها فاقظوا مئلها، لأقزث ؛لائم 
مضإلا كلتا؛ تزئطوو بتت أهل من ومحا تهيم، 





اضرسور هن السد ابواب 

، ٠١الدم' أئهز ءU القي.؛ تقال ، أُ ثدىُ ئع;، 
أوظفر،بن يمل لم ما فآكلوا، غليه الله انم ويكر 

الظفروأنا فغفلم، الشن أئا دلك، غن وتاحدمحم 
الختفةا<.فئدى 

ئنيخئ حديظ ■' قال بشار، ئن محمد صيا [ ١  ٠٧٦]
غنأبي، حدم قال؛ الثوري، شفتان غن تعيد، 

اشقض حديج، بن رابع عن رقاعة، عبايهبن 
.حوه ن٠ 

م ٠٠ •أصغ وهدا • أبيه غن غبانه، غن محه؛ تدثز ولم 
•راج بى تجع قد وعبايه 

الكاكن.)ا(المدتى:
بكثرة.وصثص أماله 1 الذم أنهر ( ٢) 



أنئروذ لا ؛ العي؛ أهل عند هذا على ؤالغمإ_( 
بمم،.صولأ؛م•

ذد١ُ'أذا اممغم أو البقر انمراو فى باث - ١٨
لا؟أم سقم يرس وحفا فصاز 

^محاه؟ائ،هال:ط؛ظأترالآسمص،ض
بنراقج بن رمائ ش لجلإ غن قنروق' بن سمحي 

ئ• قال غب؛ج بن راَع جئ؛ م!( أمحب، حي-؛ج،غن 
الفرع،لبل ثن ُ بمحرُ قني ضمر، ش ه امح، يع 

التهام®إولهذْ ه؛ الله زئول صال اللق، فحبمة 
وجهه.على والذاهب الشارد • الناي ، ١١

الناقة.أو الجمل • الجر آ ٢ ١ 



هدامنها محمل فما الوحش، 'قاوايد أوائد 
•هكدا،، يه فاهغلوا 

وكح،حدفثا ت قال عيلأن، بن محمود صبما [ ١  ٥٧٨]
رقاعه،ئن عتايق غن ، أبجه غن شقيان، حديثا ٠ قال 
ثخوة.. .اي..ض حدج، ش زاؤع جد؟ غن 

■أصح وفدا أبجي، غن غيائة، ٠ محي قد'كر ولم 
ؤ\كذخط\ج1ذص\بج

ئحؤمشنوق بن شعيد غئ مسئتة زواه ؤهك_دا 
■قمتان رواية 

آجزالصتد.

•الإنس من ونفرت اشتوحشت لأوابد: ا ا


















