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3ع1ت1صتء^
وجائر.عام، ئن عمته ن عت 

٠صحيح حتنمن حديث *نمد بن فصاله حديث 
 -٣ U uU  اثسو فى اممف،ز قفل فى ياء

عئلهعق، ابمث حدئ ئال: محا، >محا [ ١٧٢٨]
،يتاو تن الرمحروشلبمان بن ءززْ غن ، ^ ٧١أبي 

مال:م الئئ ض قريرة، أبي غن خدثاه أقهما 
غنالله وحرحة الله، نجل في توقا صام ررمن 
آآ،أرننمحين ت يئوثا أحدهما ؛آ، حريما تبجى الثار 

•ررأزبجس" والأخريمول؛ 
.الوجه هدا من عريب حديث هدا 

٠السة به: والمراد المعروف، الفصل ت الخريف ( '









نمل؛"طزوفه أؤ ، ُ دشطاط' ظل أو الئو، نسل 
فىنسلاش.

التحديثهدا صابج ئن قغاؤتة عن ووق ومد 
قزلح،ؤحوكويدشق؛إشادبم

التحديث،هدا يميل ين الوليد وروى [ ١٧٣٣]
ضأمامه أبي غن الرحمن، عبد أبي لفابث( اض 

يزيدبمنحديثا ،مال؛ اثوج، ننالئن بدللتا 
القاسمعن لجميل، الولدئن أحرنا • مال هازون، 

مالمال؛ أنامة أبي عى الرحمن، غبي أبي 
الكييرة.الخيمة : الفسءلاط )١( 
للفحل.مركوبة الفحل: طروقة )٢( 



نمناطظل الصدقات  ٣١١وشمذ\ه: 
أؤالله، نسل في حادٍم ' وشئ؛الك، نبش في 

اللمهء.نسل في قحل طزوفه 
وهوأصغصحح، عريا حشن حديث هدا 
•صابج بن ئعاؤيق حديث ض •بمدى 

غانيا؛"ص فيمذ محاء U باث ٦- 

صمحاأئوزهمثاجملأص،دال:
بنبممحيى حديثا ال؛ فعل، إنما أبو حدقنا 

محنضعي، بن بمر عن ئلممة، أيي ءى ير، كش 
»ثمنقال:الله. زئول غن اليهي حالي بن ليي 

*والهة العطية ت والمنيحة المنحة ( ١ ) 

•غروه ق إليه يحتاج ما إعداد الغازي؛ تجهيز ، ٢ ت 



حلسومحن عرا، ممد الله نبتل في عازثا جهر 
٠عرا،ا ممد أهله ش عازيا 

هداعتر من زوي ومحي صجيح، حشن حديث هدا 
الويه.

مائرسم،قال:طئاممان،ض
البهييحالي يهبن غن ، غطا؛ غن أييلش، ابن 

فيعازئا جهر ررمحن الله.: زئول فال فال؛ 
عراْ.ممد أهله، في حلمه أؤ الله نمل 
٠حشن حديث هدا 

ئئار،قال:حدفاجمئ
عنشأكئان، أف، ئن الملك عيد حدقنا ت قال سعيد، 





إلىناشي وأنا رافع ض رثائ بن عيايه لجميي 
هذوفىحط_الأ فإن أتشز، فال؛ الجمعي، 

الثؤزئول قال تمول؛ عض أنا ضمغت الله، ش؟يل 
ساب؛الأب، ضل ش س اءتًث، 

ءلىالأار«.

وأبوعض• عريب صحيح حشن حديث هدا 
•جر _، الرحمن عيد • انمة 

أصحاببمن ورحل بجر، أبي، عن : وفي}ص 
امح،.•

عنةردئ ، ئاثمم، رجو هو؛ قريم، أبج، بن لثنيي 
بنناجي وعير حمرة، بن ؤيمح، منبأ، الويدبن 

بمنأبوة ، مريم'ةو؛ي، أبك، بن وبريد الئاِم، أهل 



سبي.،بم:سلأربمة،
وزوئمالك، ش أش ص نمغ ٌريم أي ى ذوع' 

الهئذايي،أنواشحاق نرم؛ أبي بمن عن؛j4؛، 
إشمحاق،أيي بن ؤنوص الشائب، بن وعطاء 
•أحادث وسعيه 

اضسيل اشارفى قفل فى غاء ما باث ٨- 

عنالنيازك، ابن خيفا ]ا<"ا¥ا[صبمائاد،ئال 
عنالثنغودي، الله عيد بن الؤحمن عند 

عنطلخه، ن عيتى عن الرحمن، عبد بن مخئد 
٠١تلغ' لا  ١١الله.؛ زئول فال ت فال هريرة أبي 
فياللتث بموذ حق الله حشتي من نكى نجJ النار 
•الدخول ت الولهمج )١( 











اثسل فى الرش قفل في ؛؛اء U باث - ١١

بنتزيد حدثثا ت قال مييج، بن أحمد صبما [ ١ ^١ ٤ ]٣ 
غنإشحاى، بن محمد أحثزئا قال؛ هارون، 

أنحنئن، أيى بن غبيالرحمن بن الله غبي 
يال—شهملنيحل الئه ررإف قال س الله زتول 

فيسسث'آ' نخثصانعة ت الجثة قلاقه الواحد 
وفال;، ديرأ،ُ والممد يه، والرابمي المز، صنمه 
أذبمن إلى أحب ئزموا ولأل زازمحوا، ارازموا 

أهلة؛وعلاغيتة فرسا، وثأديته قوسه، زئنة 
الخق(ومن فإنهن 

الصالحة.الأعمال ي تعالى الله ثواب حللب • الاحتجاب )١( 
سهم.يعد سهما فيناوله الرامي عتل يقوم الدي * الممدبه ر٢( 







■ربماثة وأيي غثنان، عن وبيلكارُ: 
ثتريةلا ، عريب حشن حديث عقاس ابن حديث 

أبئخي.بّبيووي■
اثسهبدووأب في حاء ما قاب - ١٣

ئنشقيان حديثا ؛ يال ، عمر أيي ابن كزنتا [ ١٧٤٧]
ضالرئري، غن دينار، غنروبمن غن محبمة، 

الثه.زئول أن أمحه، ،غن مالك، ئن محس، ابن 
تئئيىُأ؛حشر ير في الئهداء أزواخ ءاف ؛ فال، 
.اوجنة،ا شجر 1ؤ الحق ثمر بل 

.صحح حشن حديث هدا 

وتصيب.وتمماول، تأكل، علق: ت( 





زقاوئابمسمبصب،ص،
كذ0.وش هريرة، وأبي 

حديثامن ثغرهة لا عرينا، حديث أئس وحدث 
وتاكاشج، هدا حدث من ريفوو1لأ 

تعرية،قلم الحديث هدا عن إشماعيل ئن محمد 
عنأنى عن حقني، حديث أزاد أئة أزئ ٠ نقال 

الجق:ثؤةامح.أنئءال:»ضأحوسض 
الئهيد«.إلا الدثا 1و تزجغ أن 

وتنتجر،قال:أضناإشماطس
قال:أقئ ه اي عن أس عن حميد، عن يغمر، 

نز-؛خأذ يجب حتر الله عند له نئوث عند من ررمحا 



UJالثهيد؛ إلا فها ومحا الدثا ل4 زإو الدئنا إلى 
إلىيزجغ أن يجب قإدئ ، الئهاذة محل بى نزئ 

•أحزئٌ مره الدئيافيمثل 
صحح.حديث هدا 

اثث ايقهداء فثل فى ظء محا باث ،١- 

اذثلهءغة،ضلاْلأا[>'مح،هشه،ءال:حئمحا 
تبغأثة الخولانق، تزيد أيي عن وم، ؟ن عظ؛ 

الحطاببن نمن تمت تقول؛ نمد تن فصاله 
الشهداءر؛ ت تقول الله زئول سبمغث I ئول 
المدؤلمي الإيقان جئد مؤ؛س رجل •' أربمه 

إكالناس ترفع الذي فداك محتل، حش الله فضيق 
حتئزأتة وزفغ - هكذا القيامة نوم أعيثهم 









،الأوو في مال حوما ؛ا ■••الله تجل بمي عرا، 
تجعألتيأن اللمة ائغ الله، زشول يا ت قئك ت قاثت 

أمخزاحفنكث ، الأولىارس ررأب فال؛ بتهم، 
غنقفرغت نمتان، أيى بن مغاؤيأ زمان ش التخز 
التخرفهتقت.من حرجت حين داقها 

صحح.حشن حديث هدا 

ئلخح،أم أئًت • هي ملخان، بنت حرام وأم 
■ئابك ى أش حاله ويي 

وليسايياء بمانز ض حما؛ U فات - ١٦

غنؤتة، مغا أئو حديثا فال؛ د، هنا كدتما [ ١ ^١ ٥ ٣ ] 
سئلفال: قومى أبي غن فقيق، غن الأعمش، 







اثقبيل فى فال>فاح'آ' ٠ اممدو فى فاث - ١٧

إنماعل-محددنا فال؛ حجر، بن صبما٣، [ ١٧٠٠]
اللهننول أن أنى، غن حميد، غن يغمر، ابن 
بمنحم زوحه أؤ الله نجل م ارلغلوه ال؛ ق. 

مؤصغأؤ أحد'كم قوس ؤلفابر فيها، ومحا الدئيا 
امزأهولوأد فيها، ومحا الدئتا بمن حنز الجنة في ند؟ 

،إلىاطلمث الجئة أهل بماء بن 
اريخا نتنهما محا ولقلأث تينهما محا ت ء لاصا 

فيها«.ومحا الدنيا بمن حنز رأبها غلى ولنصيفهاُ؛؛ 

النهار.أول الذهاب الغدو؛ ( ١ ) 
كان.ومت أي أوي الثلهر، بعد المر ألوونح؛ ر٢( 

القدر.)م(القاب; 
الضار.)ة(الصف:



٠صحيح حديثا هذا 
حاليس الغطاث حدقثا يال؛ هممثه، ميبما [ ١٧٥٦]

تغدس تهل همن حازح، أيكب همن اكحرومي، 
فىغدوة  ١٠الله.؛ زئول قال قال؛ القاعدي، 

نوطمحها، وما الدنتا مى حنر الله نجل 
وقافها((.الدنيا بمن حئز الجق في 

اس،عبوابن ، هريزْ أبي همن : ُفياداب 
وأييأيوت،وم.

.صحح حشن حديثا هدا 
أبوحاليحدمحا ؛ هال ، الافج شعيد يبمايو ا  ١٧٠٧]

عنحازح، أبي همن عجلان، ابن همن الأحمر، 



والحجاج،ضاككم،• أبيغرنوْضالئيه 
•مال المحي. همن ء4اس اس همن مفم، غن 

الدمحابمص حص حة  jjأؤ الله نجل في ءءنوْ 
•فيها؛؛ وقا 

٠عريب حشن حديث هدا 

هو:سند، بن مهل غن روئ الذي وأبوحازج 
ئنملتة واشمة: قدني، وقو: الواهي، أبوحازح 

دينار■

■مؤ محيرْ' أبي غن ردئ الب-ي وأبوحازح 
ملمان،ائمه: ال؛كوفق، الآس_جعق أبوحازج 

٠الأمجعيي غرة موثى وهؤ■ 



اي؛هاهص

بمنتجيد عن تغد، بن بمقام عن أبي، حدمحا 
قال:ئزتزة أبي غن ، دظو_، أقي ابن عن جلال، أقي 

ضأشمابامحهشُا*فمحة
لواعوكقفالت لطسها، ذمية غدثئ، ما؛ من 

حسأنمل ولن إ الشغب هدا في قأيت الناس 
هالله زئولالليه،هديؤكِنيئول أئثأذن 
فيأحدثم ممامُآ' ؛—إة مغل؛ ارلا صال؛ 

عاما،شمن تثب في صلأتب ثن أفصل اللب سيل 
؟الجثة ناكم الئة شر أذ ألائجقوو 

جيلين.يين النافدة الفرجة  '•الشعب ( ١ ) 
أحدكم.نات ستى :الإuمة المقام )٢( 



مراقاللب نجل في قال س اللب؛ نجل محب اعريا 
ئاقؤُا'وجثلئالئال

حثنمن.حديث هدا 

حنر؛اض أي ء،ء: فا -بات ١٨

ائئلهءغه،ض:!صبمامحه،وال:طثظ ١٧٠٩]
ضيثار، بن عطا؛ عن الافج، بمحربن 

ار1لأمذايخراتنءأاس،أن 
بمحس؟رجلتجثيخانُأ'مب

ألافها، الله خى بوئي له عثبمة في مغتزو 
٠الحلبين بين ما قدر ■' الناقة فواق ( ١ ر 

>أ(انمان:صاللجام.



سمشؤالأاس؟زيلبمألاشولأص
•ا، به 

ؤنرزئالوجه، هدا من قريب حنن حديث هدا 
ضعباس، ابن ض وجي م بن الخديث هدا 

ارسهاذةسأو فعس ياء U باث - ١٩

ئسسم،دال؛طمحارلخس
ينئلبمان غن يزج، ابن حيفا فال؛ عتاذة، 

غناممتخمى، حائر بن مالك غن موتى، 
>،سظلاشاكئلممذتنصضمح.قال:

•القه؛دا، أجز الئئ أغطاة فله، من صادقا نسله في 







Ja حنن.\حدث

بمنزؤخ حديظ مال؛ تيج، بن أحمد صِنا [ ١٧٦٣]
ينملبمان غن يرج، ابن حديثا قال؛ عياذة، 
جبل'بمن يثاب عن يجابر' بن مالك عن موتى، 

ا>سئائلفىضشسغنامح.ذال:
وثمنالجثة، لة وجنغ ناقة شواق ئنلح زجل 
مإبجائمحه'اُ ئكب أد الله نسل في جزحا يرخ 

لوثهاثانغ، ثما ُ كاعررُ القتاثمة ئجيءيوم 
'كالمنك،<.وريخها ، الزءفزالُآ' 

الحوادث.من ان الإنيصيب ما الكية: )١( 
الكترة.الغزارة: )٢( 
•طي ءطو5ا صخي لمات ت الزكفران )٣( 



إ؛إغاوظد'ِ؛ءه

صحخ.حديث فدا 
اثسبل فى بكلم'١' غذ قفل فى خاء U باث - ٢١

ي،قال:حدثتاتيولأسمس
عنأبمج' عن صابج، أبي بن ئه؛و عن محمي، 

بجلملا رر ه: الله زشول فال قال: هريرة أبي 
بمييكلم بس أغنم والله الله، نجل في أحد 

الدم،لوذ الئوذ القناثة يوم حاء إلا نجله، 
٠المنكءأ رخ والرخ 
عيرمن زوي وقد ضجح، خشن حدث هدا 

■ويهءنأبيئريزْ،ضامح. 

الجرح.الكلم: ا













صحح.حشن حديث هدا 

ئنمحمد حدقثا ت محال بمار، بن محمل صبما [ ١  ٠٧٧ ] 
أنس،غن قتاذة، غن سغبه، حدوث1 قال؛ جعقر، 

..ئغوةبمئاة.ضال1تيس.
حدقيقال؛ النصر، أبي صبماألوذقرئن [ ١  ١٧٧ ] 

بنالله عبد بن الرحمن عبد حدقتا ت قال أبوالنصر، 
أنتغد، بن نهل عن ، حاز، أبي غن ر، ليثا 

حنرالش نجل نح، بدح رررباط قال؛ ه الله رئول 
فيانمد بروحها والززحه علبجا، وما الدقا من 

عليها،ونحا الدئتا بمن حنر أوالغيوم الله تسل 
الدمحاحيربمن الخئة في أحدثم نوط دئوصغ 

.٠٠غلتهاونحا 











تمشمن الئهيد يجد لاقا اش.: زشول قال ت قال 
٠المنصة(أ نحش من أحدغم تجد كما إلا الفم، 
٠صحح عريب حشن حديث هدا 

ئنزيد حدقتا ت فال أيون، ئن نتاذ صبما ا ١  ٧٧٦]
القائمض ججيل، بن الوبين أمحزئا ٠ قال هارون، 

هالبي ض أبيأقاٌة، غن الرحمن، بي غش 
ممزس،ض الله إلى أحث شيء لنش ١٠قال؛ 

ذ،اوفطرة الله، حشية من دمؤئ قطرة وأرين: 
ماقفىصاش،وكالأممح:ئمفى

اش.قزائض من زبمة في وأتر الش، نبل 
•عريب حثن حديث هدا 







محاكأت:ضاتنئ1س.

صحح.حشن حديث هدا 
زمحامحسمح:محامم،وس:

الئاببسمحوغ•
وحلفسوثفأ١ا بيمث الوغل فى غاء U نايا ٢- 

حجاجحدك ت محال نحى، ين محمد صممتا [  ١٧٧٩]
وأطينإابثيزج؛يقوله؛ قاو ابنمحئد،قال؛ 

لالناء؛ا؛ه[(لأتربنطبه ؤأول ؤأطيثوأآليمول آلثث 
القيمي؛غدي بن قش بن لحداقه بن الله غيد قال؛ 

بمنبمش أنحزنحه • تربة غش الم. رئول بمئق 
■غباس ابن غن محر' بن تجئ غن ٌثبي' 

الجيش.من الطائفة ت السرية ( ١ ) 



;مء؛اس رسوو عذ اّاد ابواب 

إلائترية لا عريب، صحح حشن حديئ هدا 
ابزجزئج•حديث بن 

وخلف١؛>^، نمافز أذ كراهية في ءأء ما ناث - ٤ 

مال،؛التصري، القي غنية صبماأحئذئن [ ١٧٨٠]
غنمحمد، بن غاصع غن غتنثه، بن ن شمتا حدثتا 

أو؛"نؤ قال، س الم زئول، أن قمر، اتن غن أبجه، 
نزئرآ'اما الوحدة، مس أغنم ما تغلمول ض الق 

•زحدة بمي؛ ، بلئل" راثب 
؛فال، الأيضاري، موتى بن اشحاى مرمحا [ ١٧٨١]

بنغنيالؤحمن غن ، ماللث، حدئثا ؛ قال، مغن، حدثثا 
يدو،غن أبجي، غن فمي، بن غئرو غن حزننه، 

باللل.الم ري:لا< 







صحيح.حشن هداحديث 
اكاوء،د وايسة الفذ فى غاء U د1ث ٧- 

خدثئافال: \0ئ، -محنتي [>محاقخةدئ ١٧٨٤]
عنإسحاى، قحئدبن عن النصل، بن تنئة 

عذببن الرحمن غبي عن ءةاس، ابن ن ع' 
قال؛غةأئاامح.بجربم•

•3^ أبى عن ت محا.ائاه 
الويه،هدا لائغرمةإلامن عريب حديث قدا 

فلمالحدث، هدا عن قحمدئنإئناعٍل وشألت 
عكرنة،من نجع إنحاق تن محمد وفال: يغرئة، 
محنتيقحئدبن في الرأي حشن كان زآئ وحن 

٠تغد صعقة ثم ، الرازي 



امملأوهند الذهاء فى طء ما باث ٨- 

يزيدبنحديثا يال؛ نهج، صبماأحنيبن [ ١  ٧٨٠]
ضحالي، أبى بن إنماعل أحتزنا فال؛ هاوون، 

سالبي • بميي ~ بمول شمغثق قال؛ أض أبي ابن 
مئزلاللهم  ٠٠فمال؛ الآحراد_ا، دعوعلى ت— 

اللهمالآحزاب، اهزم الجناب، ترخ الكتاب، 
■وزلزلهم" اهزمهم 

•مشغول اش ض ت ُيلليايت 

٠صحح حشن حديث هدا 



أالأ'نوئةأ فى حاء محا ياب ٩- 

سثنبننمزسافيس
بممحىبنحدقا قالوا؛ زاؤع، ومحقيبن الكندي 

آم،ضفيك،ضساو،م:طمح،ض
خابر،أنالسئ.ذحلتئقأبيالربجر،غن 

•أمحص ولؤاؤْ 
حدثمن إلا ئعرقة لا عربمت، ح—ديث مدا 

قدائخئداغن وسألت فريك، غن آدم، بن يخص 
آدم،ض يخص حب-ث من إلا بمرهة ئم الحديث، 

فريك،غن واحد، ■نمن حدقا وفال؛ فريك، غن 
الرايأ.وص؛ لواء، جمع الألوية: )١( 



عنئاو'ضشامح'محم'أنامح.
تمحمد فال ، سوداء عمامة وعلنه محآكه ينحل 

٠هدا هو والحدبمثا 

هؤالدميق وعقاز تجملة، بمن تطن والدفن؛ 
وهومغابتة، أظ ؤدكى؛ الدهي، ئغاؤتة عئارئن 

الحديث.أفل عند ثمة ثوفق 
•١-فات

بنتخس حدمحأ قال؛ تيع، ئن أجمد >'محا [  ١٧٨٧]
حديثاأنوبمموبزائدة،فال؛ أبي زكريابمن 

محقيئنمحتدموئ تن يوس حدمحا قال: القغؤ، 
بنالبراء إلى القائم ئن محمد بمش فال؛ القائم 





الشيهراية كائث فال؛ شعبماس ض بمدث 
٠أقص وبواوه ، توداء 
حديثمن الوجّه هدا من عريب حديث هدا 

ائنع؛اس•
اوّرفى جام ما قاب - ١١

وكيغ،حدقتا ت محال عثلأن.، ئن محمود صبما [ ١  ٧٨٩]
عن-يإءئسحاى، أو،عن شمتان، حديثا ت محال 

يمول؛ه الئي تبع عس صفرة، أبي بن الئهف 
لانئصزوزام((.وم »إنئتمثإُآ*١^^٧: 

الحرب.ي بها يتعارفون الى العلامة ; الشعار ( )١ 
آ(ابت:أنصارالخدوولأ.

بحمالمفتتحة السور بفضل ت أي ينصرون: لا حم )٣( 
يصرون.لا الله من ومولتها 







نمح'اكاي'مامحض
ا؛هرعث ا؛غزوج فى خاء U ناب - ١٤

حدقات قال همثلأن، ين محقوذ كيبما [ ١٧٩٢]
مح،قاَل:أثأثاكُ،ضكذة،

البق.قأ'ل:خدظأنىمحسقال:زنم 
كفأررقا ت ممال مندوب، لة؛ يمال طلحة لأي فنشأ 

ليخزارال.وجدناه فزِع'وإئ من 
ويىأكابمضموشالخاص.

صحيح.حشن حديث هدا 
محمدتنحدثتا قال؛ يئار، بن صبمامحقي [ ١  ٧٩٣]

قارا:ممحبيسيؤأئوئاؤئ، 
الفرسالمم: )١( 

















وجرير،تعيد، وأبى نمر، ابن عن ثمح؛ا.لئابي؛ 
ئغتق،ئن والمغيرة يزيد، بك وأشماء ' هريزه دأبي 

•ويابر 

٠صحيح حشن حديث هدا 

ؤيفال:التارئ، الجغد أبى ابن هو؛ ، وءزوْ 
المجعد.ئن غزوة 

الجهادأن الحدث هدا وقمة جيل؛ أحمدبن قال 
امحائ•ثلبمٍمإلئيؤع نغ 

الغنلبد نئس U ئاث *٢- 

النصري،الهامؤ اكثاج لآ'غا[ءهانحدسئ 
فجان،أحتزنا فال؛ هارون، حدتايزيدبن قال؛ 



■هاس محبموو عن اصاد ايواب 

ئنعيّني حديثا فال؛ الرحمن، عند اش هوت 

قالفال: عقاس اش ض ل، عن الله، غني ش علي 
زئولاشس:»;ضاضنيامحمو

هدامن إلا ئغريئ لا عريب، حسن حديئ هدا 
■فيثان حديث من الوجه 

اأحتزثت ال فمحمد، ئن أحثي يزننا [ ١٨٠٣]
عنلهيعة، ائن أحتزئا ت قال النتازك، بن الم عند 

الخل:قاذة،غنصهقال:»ني أبي 
اJدتبشعر الأحمر وهو أشقر، جمع ت الئقر ( ١ ، 

والماصية.







عنجرير، حيفا الرازي، حميد نحمدبمن 
إذا•' المحي ليإبرامحم فال قال؛ السماع ئن غنازة 

مرةحدقي ؛إثة رزئ؛ أيي غن قحدش حدقي 
١'أحرمُ فما سين، ذلك بمد تألتة ئم بمثدث، 
ث'خزفا.

ه-داثئء1ءفىالزهاز؛

حدقتأفال؛ الونير، صبمامحقيين [ ١٨٠٦]
غنتفان، غن الارزق، نوئس بن إشحاق 

أنغمز، ابن غن ئاؤع، غن غنز، بن الله محي 
منالحيل الئصةر"'ُمن الله.أيزئ رسول 

الطريق.عن العدول الخرم؛ آ ١ ر 
•وتموظ تمن حص علفها ٠ الخيل تضمير ا ٢ ر 



.0؟اض يسول هن اتجهاد ابواس 

ُأءإنىضاّ'''،وههثاظأظو،
سجدإلئ الوذغ نتب بن الحنو بن يفقر لم لتا 
أيرئ،منن ومحت بيل'م، زمحئهنا ونتق، ني 

وغايثه،ؤجا.تر، هزنرة، أبى غن ت ُفيلائاب 
•وأنم 
حديثمن عريب صحح حثن حديث هدا 

•الثوري 

عنوكتغ، حدقنا مال؛ صبماألوثزتما، [ ١٨•]٧ 
المدينة،شمال موضع ٠ الحفياء ( ١ ) 

الدية.على مشرف الجمل ق طريق ■■ الويل؛ نمة )٢( 
تملوُرا.١( , )٨٦ >له مماس : المل )٣( 









وهاه رسول عذ اا،ءهاد ابواس 

غنأبيه، غن صابج، أبى بن نمحو غن ئحئب، 
نصخبلا رر ت فال الله نشول أن هريرة، أبي 

٠ولاجرس،آ كلب، فيها زممة الخلائكه 
حسية،وأم وعايفة، عمر، ن ع؛ 

,شكة وأم 
صحح.حشن حدث هدا 

الغربض سضل محن -قاب ٢٦

حديثات فال نياد، أبي بن الله عند ■كزنما [ ١٨١١]
بنيوئش غن أبوالخراب' جواب بن الاحوض 

ايأن ، التزا؛ ض رإثخاق، عن أديإنحايى، 









غنإبمزامحم، بمن إنحاق وزوئ نخمد•' قال 
غنأنس، غن قثاذة، غن أبته، غن ، ثء قغاذبن 

^لأاشنايثوزئئااخءاة(و
ؤإثثاتحموظ، عتر هدا ت يمول محمدا شمعت 
قتادة،غن أبيه، عن هشاح، تن نتاذ غن الصجخ 

ضاكن،ضمح.،محشل•
الإمطاغة في خا؛ ظ باث - ٢٨

محمدحدقا ت هال جئ، ئن محمد كعبما [ ١٨١٤]

،بن يوص حدقا قال؛ نونت، ابن 
الآمحسثةالخقش أم غن خريث، الختزاوتن غن 

حجةض يخلب الله زشول سمعت ت قالت 



















بنحميد غن محوت، غن تجد، بن الوارث غبي 
تهال غامر بن هفا، غن ، الدهناء أبي غن هلال، 

فال:أحد توم الله.الجناحان زئول ئكيإلئ 
الاتثتنواذفئوا وأحيئوا، وأزبفوا، رءاحفروا، 

.قزآئار(أكملهم وفدثموا واجد، قم في والثلاقئ 
•ريمحن يدي محن ممدم أبي، قماث 

•ويابر،وأش غجاب، ن غث 
الثوريشقتان وزوئ • صحيح حشن حديث هدا 

حميدبنغن محوت، غن الخديئا، هدا وءيرْ 
غابر•بن بمفاح غن يلأل، 

•بجيى بن قرفه انمة؛ وأبوالدهماء 



السؤقةفى غاء ما 

عنأثومعاؤتة، ت قال هتاد، كيبما ا ١  ٨٢٣]
عنأبيمحدة، غن مرة، غئروتن غن اًلآءنش، 

يالاشانئ،وجيء يذر، يوم كان لما • قال اللب غبي 
ق—ولاءفى مولون ما  ١٠ه؛ الله زئول فال 

طويله.قصة ويكز . ..٠، ؟ الأناوئ 
وأش'أيوب' دأبي عتز، همن وفي}ذإابأئ 

•قرقرة وأبي 
حشن.حديث هدا 

•أمحي ض قنثغ لم محذْ وأبو 
قازأنتأخداأكئزمحنزوئغنأييئرنزةفال: 

٠الله رئول ين لأصحابي مئوزه 





بنمحقي فال يخدشه، لابمثج ليلئ أبي ابمن 
بمرثلا ولكن صدوق لتلي أبي ابن إنمامحل؛ 

شقا.عنة أنوي ولا نقيمه من حديثه صحخ 
فيقهم ووبما هميه، صدوق هو َش أبي وابن 

الأنتاد.

لشش ابن هفهاونا • مال ١^^، محان ن عن ذازذ، 

بات- ٢٦

عنئمحان، حدقا قال؛ غمز، أيي صبماابن [ ١٨٢٥]
لتش،أبى بن الرحمن عبمب عن نقائ، أبي بن قرين 
شرثؤ،في غ الله زئول بمئئا قال: غنز ابن غن 







صتحقع:أء^
منه اللمه رسول قدم لما قال؛ تزيد تن الئابم—، 

فالالوذغ، فئة إلى تظمونة الناس حرج ،  ٠١سوفُ 
علام.وأئا الناس مغ فحزيت الثائث؛ 

*صحيح حسن حديث هدا 
٣٩-UuU  فىخاء

عنشقتان، حدقتا ت هال غمز، ش ابن صبما [ ١  ٨٢٨]
ينمالك عى يهاب، ائن عن ، ويناو همنروبمن 

الحطابعمربن تمت قال؛ المحدقان، تن أوص 
^نيالشايصثا1ظءِهش

اليوم.بالحجاز رئسة مدية ت تبوك )١( 
حرب.غر محن الكفار أموال من للمسلمين حصل ما ت القيء )٢، 
بالمدية.تكن كانت يهودية قيلة اسم ت النضير بنو )٣( 







لجابر،الرم، نن الله وعبد حصين، بن زعمزان 
■والتنا؛ عنر، واش نيمحانه، وأيي 
صحيح.حشن حديث هدا 

ئار،قال:طظممادمي
إنئبئ،غن قتادة، عن أيي، حدم قال؛ هشاح، 

،ُ بالجايثة حطب أقئ غمز عن ، عهل4 بن شويد عن 
قاو:شاي.ضمم،هص

أُصئش،أؤس،أؤبي.
صحح.حشن حديث هدا 

٠جنوب تغ مدينة ت لجابية ا ا



اثغزبانحريرفي كس في الوحفة في خاء محا قاب ٢" 
حدقتات ال قفلأن، بن محمود صبما [ ١  ١٨٣ ] 

همام،خوه ت قال الوارث، عند بن الصمد عبد 
أنu_، بن أش عن قتادة، حدظ ال: ق

غبمسمسسمفهمحصممحا
لهمايرحص لهما، عراة م ه اي إل الممل 

غلئهئا.وزأيتئ قال؛ اكرتر، تحي أي 
صحيح.حنن حديث هدا 

uLj-T

امحللأمأضئار،قال;طئا
وائدحدقي عمرو،قال؛ نحقدئن عن قوذص، 

ننأنس فدم ت فال ئغاذ، بن تغد يمروبن ان 



بن J3\jأئا ممك؛ أئث؟ من سال؛ هأئئئة، مالك، 
ؤإنبتغل، لشسة إقك ٠ وفال هتكئ، ت قال عمرو، 

إلىتحث قإيئ وأطوله، الناس أءظ»إ بن ثان تغدا 
الدمث،فيها مئتوج ديباج" بن ' ١ ■يثئُ ه اي 

قعد،أؤ فقام المقز فضعي ه، الله زئول فلتها 
كالترمثوثازأنئا ظ فمالوا: تلمشدبجا، الئاس قجغل 

فينعد لمناديل هدا؟ من ت فمال قط، 
■نزوذ" حيربما الجئب 

•يم أيي بت أنتاء عن ت مفيا,لئابي 
صحيح.حشن حديث هدا 

.الأمام مفتوح للرجال توب •' البمة آ ١ ت 
الحرير.من وباطته ظاهره الثياب من نؤع •' الدساج ( ٢١



 -٤ U ijU  فىالرنمة في ياء
الأنيرممزمحاواش 

وكيغ،حدقنا قال؛ عتلان، ين ثحئود كيبما [ ١  ٨٣٣]
تفال الثراء غن ^نيإنءحايى، عن ، شقتان حدJثا ت قال 

ُحنزاأأحشنض'؛يحلؤُ لقة' ذي بن رأيت ما 
ينما تعيد نتكتته، تقرب فغز لة الله.، زئولب 

رئثه،وأبي تئزة، بن ياير عن ذفيالئالمِت: 
وإبيسزة'■

٠صحيح حشن حديث هدا 

.للمتكيين الرأس شجر ت اللمة ( ١ ) 
ورداء.)'آ(اسإة:إزار 



؛الغصفرُ كرامة فى يء محا ياب ٥- 

يُ،قاو;طفامكئأض،ض
ئالج،محأمحسمتنسستنم،ضبي،

لشعن الله. رئول ئهئ قال؛ على غن 
المئتيُ''واسر.

ونيص'أضأبصاهتيتمو■
٠صحح حشن حديث علي حديث 

 ٦ - U uU  انمراءرآ،ننس فى حام

قال؛المراوي، موشى بمن ىبماإئماهمل [ ١  ٨٣٥]

بالغضمر.المصّوغ ت المعصفر )١( 
*عريضةلكلأصلاع خملوؤل بإ بماب • والقسية القسي )٢( 

لكدنحالب.يعص جلود من تخذ لس ■ الفراء ( ٣) 







يصححمحمدا ,وسبغت , شوذه عن عنق، وزوي 
ه،اي ض اسءثاس، حدث 

يئونآن احتمل وقال؛ تيئونة، غن غثاس، ابن 
•ه البمي غن قيئوئة، غن عقاص، ابن نوى 

محهتقذثز ولم الثي.، ض ابنءثاس، وروى 
قتموثه.عن 

فولوهو ، العلم,؛ عندأكثرأئل هدا عش والخنل 
وأحمد،ؤ\ئئاؤني، الئتازك، وابن الوري، تشان 

ؤإشمحاق.

^ال:خدثاثنلأي
غنأشلم، بن نيد غن محقي، الغزيربن وغني 







أءاه رسوو عذ الاباس ابواب 

محيالة أئتاج عن عكم، ئن الله عتد غن زيزوئ 
الحديث.

أنة، طم؟ ئن الله عند عن الحديث هدا روي وهمل 
قالتأثائاكثاثامح.لكومحض

ئنأحمد محان ت تقول الخشن ئن أحمد نمعث 
قتلفيه يكر لما الحدث هدا إلى ندهب حقل 
القيآخرأقر هدا •' مول وكان بشهرين، وفاته 

اسمماه،نلممفأمحدمحظلغدا
صال:بمصهم زوئ حط ، فيإئناد؛ اصطزئوا 

•يهيئه بن أئياخ غن عكيج، بن الله •غيد غن 





 -٩ U uU  اضاء'١'ينول فى ياء

حدقنات قال الحلال، على ئن الخنن كذمحا ا ١  ٠٨٤ ل 
غنآتون، غن مغمز، آحتزنا قال؛ الوراق، غني 

من ٠٠ت الله. ننول قال قال؛ غمز اثن غن نائ، 
القيامةآا,نوم إلنه الثئ ننظر لم ا حيلأء قوبة جر 

ه:ص;ماكاء/ثص؟
ئتكثسإذن محالغ؛ ، ينزاا؛ ُ ُ يرخى  ١٠قال؛ 

ررقئزخئئئزاغاُأ'لألإئنض.أئواث4أ،قال: 
صحيح.حشن حديثا هدا 

■محابمن من الأرض على بمع ما ؛ التاء ذيول ، ١ ١ 
الإطالة.)\(الإرحاء:

,متسمأرا  ٤٨طوله؛ مقياس ت الدريع )٣( 





غائئهإلفنا أحزيت فال؛ ئرذة، أبى عن هلال، 
تينملا،صاك:محزضلش

•ٌثمئ واش غلي، غن ؛ ؤفي؛ولئائ! 
صحح.حثّن حديث عائشة وحديث 

ئنخلثث حدثنا هال؛ حجر، بن غلي صبما [  ١٨٤٣]
بنالله غثي غن الآء-تج، حنيب غن حليمة، 

فال:ه اشق غن مشغول، ابن ض الخاوث، 
صوف،كتاء زبة ظة نوم مونى غلى "قاذ ر' 

صوف،ونزاؤيل صوف، وثمه صوف، وحط 
ميت®.جمار جلب بن نغلأْ وثاذ 

امماءهمغ.)ا(اس:









٠صحح حشن حديث هدا 

البصري،المغني حماد بن [ ١٨٤٧]
المحاج،أبي غن شعيد، ثن الوارث غني حدقتا ت قال 

JL  J : ضأنهد قال: الكؤ خمش خدئ
ئهئقال؛ أقة حديا، أئة حصتن ئن عمزان 

زئولالأي.ضامجإإئف.
هربرة'وأبى غمز، وابن غلي، غن ؤيى'وإئابم: 

٠ومغاؤنه 

٠صحح حشن حدث عمزان حديث 

.حقتد تن تريد ت ائنة ، الساج وأبو 



ائثخافم فى طء U -بات ١٣

الثهئنعند غن زاحد، وعيز ، ءيُ >'مح1 [ ١٨٤٨]
فال:أنس غن شهاب، ابن غن ئوس، عن ' وهب 
يصةوثمان ، ؤوق؛اُ ض ه الئي حائم ثان 

حتثئا.

•وبريده عمر، اى عن "َفيالئاب؛ 

•الوجه هدا من عريب صحح حنن حديث هدا 
قسض بشتذ فا ظء ما ياث ' ١٤

حمصحئفت1 ت قال عتلان، ثن مخموذ صبما [ ١٨٤٩]
حدمحارهيزفال: محيالئافسؤ، نمربمن ابن 
٠الفضة الورق؛ )١( 





'جغقر ى اللي وغي وجابر، غلي، غن وفي'للياإأ: 
•وأنس وغايشة، غباس، وابن 

.صحخ حشي حديث عمر ابن وحديث 
غمرائن ض ئاؤع، غن الخديث هدا زوي وقد 
ثحثمأقق قيه يدثر وثم ، الوجي هذا عير من هدا ثحو 

حدقثات قال ، الرازي حميد بن محمد صبما [ ١٨٥١]
بنالفك غن إسحاق، بن محمد غن جرير' 

فييتحتم غثاص اثن رأيت :  Jliوض ثن الله عه 
اللهنقول نأيت مال؛ إلا ؤلأإحالةُا' يمنه، 

)ا(إخال:أظن.





القيض زوي فيء أصح زهدا محمد؛ قال 
التاب.قدا .قي 

اءماذ«امش فى ظء U باث - ١٦

وعترتخئ بن زمخمد بمار بن محمد صبما [ ١٨٠٤]

،اللي غئد بن محقي حدئثا قالوا؛ واحد، 
نابكبن أش عن سامة، عن أبي، حيلي قال؛ 

قخئدأشطر: ثلاثة . ١^، ^٢؛ قش قال:كان 
٠شطن ؤالل4 تطر، ورشول تطر، 
•أشطر ئلاقة •' قي قخئ بن محقي يمل زلم 

ويىالأابأ:ضاتنغتت.

٠عريب صحح حشن حديث أش حديث 



حديثات قال الحلال، علي بن الخشن كرمحا [ ١٨٥٥]
عنثابت، غن معمر، أحتزئا ت فال الرراق، غثي 

منحائما صغ ت ه الله زشول أن مالك، بن أنس 
الرر ت فال يم الله، زشول محمد فيه همش ورق 

.غنته؛ا ئئملوا 

صحح.حتنن حديث هدا 

يمسأن ثهئ ؛ ءاغلته ئتقشوا ولا ت هوله وقغى 
٠الله زشول محمد ت حائمه عش أحد 

سمدأنحرنا ت هال منصور، ين إشحاق كرمحا [ ١٨٥٦]
ساغئبجال،قالأ:خدقثامحام،



كانفال: أش عن الرئري، ض يزج، ابن ض
سِوغس/ام.إذائخل 

٠عريب صحح حمن حديث هدا 
١٧.UuU ^^ اضةفي

ئنزؤخ حدقتا ت قال ْنيج، بن أحمد صبما [ ١٨٥٧]
أحتزنيت فال يرثج، ابن حدقتا ت فال نمائه، 

ضه الله زشرل نهئ قال؛ يابر عن أبوالرمحر، 
ذلك.بمثغ أن ونهئ الثئت، في الفورة 

ؤءائ_شة،طلخه، زأبي ع4ي، عن ■ مق'الئابم 
دأبيممحْ،وشلإوب■

صحخ.حشن حديث جابر حيُيث 





انمنييلفي ظء U يإث - ١٨

غنؤيد، تن حماد حدقثأ قال؛ محة، صبما [ ١٨٥٩]
فالفال: غئاس ابن عن يكرمه، عن أيوب، 

خرق غين صورة راس رئولالثي.:
فيها،وليس " الروخ بمبي؛ نجها"■ بمغ 
فيصب مئة ممرول قذم حدث إل انئثغ ومن 
.ًالقتامة،آ ثوم ؛ الآولشاُ أدنه 

،وأني.هرت-زه سعود، ثن الله عيد ن عت 
قمر•وابن وعائشة، جمحبمث، وبئ 

صحيح.حشن حديث ءثاس اش حديث 

الأض.الرصاص )ا(الآنك: 



\'ا-داثظءاءفىاساب؛ا*

عنأنوعوانه، حدة يال: محنة، صبما [ ١٨٦]•
فال:غريرة أيي عن أبجه، عن نلمة، أبي تن غمز 

ولأتشثهو|الشت، »ءئزوا قا'لزشولاللهه: 
يالبجود"■

وجابر،غباس، وابن الرقيب' عن ■ ُق'اكاب 
والخهت-قة،يئ-ة، وأبى ى، وأنذو، وأبى 
جممحبمة،وأبي نقرة، وجائربن الطمئل، وأبي 
غمر•وابن 

ومحيصحح، حشن حدث هزئرْ أبي وحي-؛ث 
الؤي.•عن مريرة' أيي عث وجث عتر بن روي 

صفرة.أو بحمرة اللون تغيير ت الخضاب ( ١ ) 





ملولألألهر،صالخأ،

قوكأ.ض  ١٥!
،ءريرْ وأبي ' وامحرا؛ ' عائشة عن : زقول£اب 

ويابر'حير، بن ووابو شعيب، وأبي ءثاس، واى 
هانئ.وأم 

هدامن صحيح عريت حنن حديث أش حديث 
.حمثد حديث من الوجه 

بنالرحض عند حديثا مال؛ هناذ، صبما [ ١  ٨٦٣]

•الطويلوالقصًر محن مربوع: أو ربعة رحل ( )١ 
.التواء شعره ل الذي ; الجعد ( ٢ ) 

■اكر والسرمل المسهل ; الط )٣( 





٢١ - u uU  البجى فى طء'
غنارأءإلا 

]؛ا-،ما[صمحاوئمح،قاو:أض□^
الليغبي عن الخشن، ض بماح' غن يوص' ائ 
الترجلعن ه الله نقول نهئ قال: ئغمل ا؛ن 

■إلاظا
بننحى ■حديثا قال؛ نشار، بن محمد صبما [ ١٨٦٥]

*ثحوْ .. .هشاح عن شعيل، 
٠صحيح حشن حديث هدا 

٠أنس عن مفياونادَن؛ 

•وتنظيفه الشعر تسريح ت والترجيل الترجل ، ١ ت 
.أيأتا وتدعه يوما الشيء تفعل أن ت الغب ( ٢ ت 



واءامح1اظوه

ئءاءنيالإنم1و-قات ٢٢
أبوذاوذحدقتا ت قال حقني، ئن محمد يبما [ ١٨٦٦]

ضجلإلأ، عن ممحور، عبادتن غن الطتالمي، 

القيأن ورغم ، الئغز(( ؤثنت التصز، نجلو٢ُ؛ قإك 
مضلههاثلكلإ؛؛لأئ

,هذ0 فى وثلاثة ، هذه فى 

تمحر،بن ومحمد حجر بن غلي >مح1 ا  ١٨٦٧]
.متصور.. بن عقاد غن هازون، بن زيد حدقتا فالا 

٠يحوه >ِ ٠ آ 

اصل.س حجرضد الائيد: )١( 
■المن رو محنريد القلي بمحن يجلو: )٢( 
الكحل.فه يومحع الذي الوعاء المكحلة؛ )٣( 



•غنت وابن جابر، غث >فيالثائ؛: 
عشمرمة خشن،لا خدث عئاس اثن خدث 

نمور.تن عقاد خدين، من إلا اللمظ هدا 

فال:أقة الثئ. ض عترزيه، بن روي ومد 
•الئغز،ا ؤيئث يجلوالتضز، هإق يالإس؛ ^٤٣ ٤٠

،اثضاء' افتعال ض النفي فى ماغا؛ ثاث ' ٢٣
اقواحدوالاحتناءرأ' 

بنمفوب، خدينا فال؛ محة، تاييا  ١٨٦٨]
أبجه،غن صابج، أيي شهيلبن غن الرحمن، غتب 
ليسواحد بثوب الرجل يتض أن الصماء: اشمال )١( 

منكييه.أحد عالن جانب من فيرفعه ، غيره عليه 
بملته.إلئ رجليه الإنسان صم ; والخيوة الأحباء ( ٢) 



امح.ئهئءنمح؛ءنأبيهريرة،أن 
فزجهض لنش بهمه الرجل يخثي وأن ، المحئا؛ 

؛إئّتيء■
ؤءائ_شه،عتر، زائن عبي، عن ت ^٥؛؛ 

•أتاتة وأبي ويابر' ' سمي دأبي 
صحح.حتنن حدث هريزْ أبي حدث 

عنهريرة' أبي عن وجي عئر بن هدا روي وقد 
امح،.•

٢٤ - U ijLl  السفرفواضلة فى خاء

^ؤئ،هاو:أنيتائوسلآامحازك،
أنعمر، ابن عن ناؤع، عن عمر، بن الل؛ محب عن 



؛،آؤ\ذئئؤبلث ررلسثالواصله امح،.قال; 
,؛، والقحّوسمة ء واوواسمةُ 

اللثة.في الوئم ئايع: قال 
صحيح.حشن حديثا هدا 

وأئماءوعائشة، مشغود، ابن عن ت وقِآللثاب 
عقاس'وابن بمار' بن وقغقل بمكر، بي أض 

ومعاؤته.

رور'بشعرام شعرها تصل الي ت الواصلة )١( 
•زور بشعرآخر شعرها وصل الشتهللسا المتوصلة: )٢( 
يكحل.تحشوه ثم بإبرة، الجلد تغرز الش • الواشمة )٣( 
•والمسستوشجة والمتوثمت والموسمة الموشومة )٤( 

ارببما يسل الش 







محنئزيذة، بن الله عه حالي،غن م؛ النوبن غني 

شَقاك؛ىنمحاقبإبيرملاش
^النيص.

حديثمن ٧^٥؛ إئثا عريب، حسن حديث هذا 
نزوزي،وهو؛ بمه، قرئ حالب بمن اكوين غبمب 

غننملة، أبي غن الحدث هدا بمصهم ورزئ 
غنبزندة، بمن الله غني غن حالي، بن الموس غيب 
,مّلمه أم عن أمه، 

،ئزئده ابن حديثا ت قال إشماعيل محمدبن وشمتث، 
تفيه يدثر ؤإثما أصح، شلمة أم عن أمه، عن 
*أمي عن محله، أبو 



يميله،أبو حذ،وثا ت محال ، ئن صثم1زثائ [ ١  ٨٧٣]
ئزيدة،الئهبمن ض عث قه، محيالثؤسئن عث 
اأسادأاإلئأحب كان قالت؛ شلئة أم عث أمه، عث 

زشووالله.الئبمص.

بثالقمل أحتزنا قال؛ حجر، بن صبماعيي [ ١  ٨٧ل٤ 
بنالله عه عث حالي، بن النومن عه عث موتى، 

^^ة،غثأمش'قاك:ثمانكام]بي
زئولالأي.السص•

محربنمحالخ4شثى'
قال؛الوارث، عند بن الصمد عبد حديثا ت يال 

غنصالج، أبي غث الاغنس، غن شغتة، -محدقثأ 



1وءعه

قميصا،لش إذا س الله ننول ثان قال؛ هريزة أبي 
ثدأبمتاميه.

وهد|افعيه عن الحديث، هدا واحد عين زوئ وقد 
ئنالصثد عيد زهغة ؤإئثا تزمحغة، ولم الإشثاد 

,فغيه عن الوارث، عبد 
الصوافالخجاج صحمدس ئ مزماساش [ ١٨٧٦]

الدشئواتي،هشام ئن معاد حدقتا ت قال القضري، 
بنشهر غن المحلى، بديل غن أيي، حدش •" فال 

\بؤض\بخالشكن ئن تزيد ثمتت أساء عن حؤةسسا، 
ءأ ١ الرشغُ إئ الله. زئترل ند فم كان ت محالث 
٠عريب حسن حديث هدا 

والساعد.الكف بين ما مفصل ; والرسغ الرصغ ( ١ ] 







دحثةأهدئ ت فال ئغته بن المغيرة عن الئلمق، 
امحمحمحضلاش.مح^بم

وجبة،ء-اثر؛ عن جابر، عن إنزائل، ومال 
صابيخئثاالأ:ذرىمح.ممم

•عريب حنن حدث هدا لا؟ أم 
هؤالسعي عن هدا زوئ الذي وأئوإشحاى 

ئنفأتمان.ؤالختن واشمة؛ الشتثانق، أئوإسخاؤ( 
ءثاشئو؛أحوشمحتنلإاي

لألدهبالاشقان فد فى غاء U ئاث - ٣٠

ينغلق حدتا قال: ميع، صبماأحنيبن [ ١  ٨٨١ل
الأش،غزأي ااصعاتي، وأبونعد التريد ئن هاشم 



أنعيبن عزيجة عن طرفة، ش الرحمن ء؛؛- عن 
الجاهلثة،في الثقِلأد_،ُأ' نوم أقي أصت قال؛ 

ئأقرنيغلق، فأئتن ورق من ا أننفاحدث 
ذق.من أقا أئخد أن الله.ؤ زئول 

ايغئنمحتنسم،هالأضنا
الأنهبأمي غن الوابطز، تزيد بن ومحقي تذر 

,حوة ئ, 

حدثمن ثغرية إثما حتن، حدث هدا 
رينر'بن تلم رزئ وقد طرفة، ن الرحمن ءي 

حوحدثثطرقة بن رحمن المح-عن 

الجاهية.وقعت معروفة حرب اسم ; الكلاب وم يا 







يلويأبيامحج'غنالبي.،أئةنهئغن 
الئت1ع.

٠وهداأصح 
داتظءا؛فىذغواثؤ،ه- ٢٢

حديثافال؛ ، مئصوو بن إشخاى صبما ء ١  ٨٨٧]
حديثاقال: همام، حدقتا فال؛ هلال، بن حئان 
لهانغلأة كان اللي. ونول أن أئن، غن ، قثاذْ 

محالازص.

صحخ.حنن حديث هدا 

يكونالذي النعل سير وهوت الشال، مشى ت لقيالأن اأ 
•محزالإصمن 









ائ4سىفى ايزحفم فى غاء U فان - ٢٤
فىاممذو1تواطْ

حدكقال: اتقوفؤ، ديثار تن القاسم حدتنا [  ١٨٩٢]
سمقلأصراصيتي،قال:طتا

غنمحي' غى اليجلي، نشاف ابن زهو؛ هرتم، 
غنأبيه، غن القائم، بن الؤحقن عئد 

قالش:وبمضيهنيموس.
بمنشقتان حديثا قال: منيع، ئن أحئد صبما [ ١٨٩٣]

غنأبجه، القاسم،غن ن الؤ-محنن غي غن محئق، 
■ناجية بمل مقت أئها عايشه، 
وعنزة،الثووي سميان نوى هكذا ، أصح وهدا 

أصح.وهدا ، موهوها ائماس»أ بن الرحمن عيد عن 









أريعزلة ذكه — بمنج، ~ الله. زئول قدم قالت؛ 
ءدائزر'ء.

٠عرينا حديث هدا 

الرحمنعند حديئا قال؛ تقاو، ئن قخثد صبما [ ١٨٩٧]
النئق،ناؤع إئزامحمبن حدتا قال؛ نهدي، ابن 

هانئأم غن مجاهد، غن ئجيج، أبي ابن غن 
ففائز.أزح وله صكه ه الله نمول فدم قالت؛ 
٠حىسن حدسا هدا 

ائئه:وأبوئجج نئق. نجج أبي ئن الله وس 
يشار.

•الرأس شعر س المضفور الشعر ; لغدائر ا( 





-فات٢٩

عن، أيوا٩^^ حديثا ت محال محكثه، يبحا [ ١٨٩٩]
محال:حدقة عن ئدير، تن ئثل غن أييإشحايى، 

سامحه،•' أؤ — محام بعصلة ه الله ننول أحد 
جأمحإئأبثهأنفل، ررهدامؤءنجغالأوار، • ءْال 
فلأخمبجارنيصلأنث 
والثوري،محمة نواة صحيح، حتمن حديث هدا 

\ئ\ق.غئ,وا
قات-  ٤٠

زبجعة،ئن محمد حديظ قال؛ محسة، يبما [ ١٩٠٠]
ّلأتي،ضوسمس





اسرموو من اساس ابواب ع

oitjجاء؛ لم  ١١أ النار أهل حلتة غليك أزئ 
ريخمنك أجد لي لأما ممال؛ '، صفرُ بن حائم 

ممال؛، ذم، من حائم وغلته أئاة لم  ١١ا الأصنام 
أيمن قال،;  ١١الحق!أهل حلتة غنتك أزئ لي ارما 

. ١١مقالا'"*'ئتقة ولا ورثم، 'ربمث ؛ قال، أجدة؟ ئيء 

بنالله غيد غن اليابا وثي عريب' حديث هدا 
غمرو•

•وقوقروني ١ خة أبا * يكمح، ٌنبي بن الأي وغبم■ 
٠والفضة الذهب من به يترين ما لكل اصم ت الحلي ، ١ ر 

جمد.نحاس الصفر: )٢( 

)صالمقال؛ممدارسماترزن•



عنشقتان، حدد1ثا إل؛ عنز، أيي اثن صبما [ ١٩٠٢]
شمغتقال: مونئ أبي ابن ض ثيب، بن عاصم 

وامحأالمقي عن ه الله ننول ثهايي •' بمول عليا 
~هد؛ ففكب شيهد؛ حائيي ألبمل وأن ، الخئزا؛ 

•والونش الشثابة وأفازإلى 
٠صحح حشن حديث هدا 

قوتئ،أبي بن أبوبريم هو؛ موتى أبي وان 
*محس بن اللي عيب عاثرثن • واشمة 

تات- ٤٣

معادئنحيفنا قال؛ تثار، قخمدبن صثئا [ ١٩٠٣]
تقال أس عن قتادة، عن أيي، حيفي قال؛ ح، هفا





ئقاث ذقوو فن الاضة أنواث - ٢٥

ه؟الثبي قافل فان غلام حاء ما ناث ١- 

ئنمعاد حديظ ت قال ، تئاو ين محمد كيبما [ ١٩٠٤]
قتادة،غن نوص، غن حدمحيأيي، قال؛ وشاح، 

ضمقال:ئمبجش.شبموانّ
يى"ؤلأنيوئمحص،صكائة:

الثمر.هذْ غى قال؛ تأثلون؟ ثاJوا فغلام 
الطعام.عليه يوصع ما ت الخوان ( ١ ) 
الملل.الشيء قيه يوكل صغير إناء ت السكرجة ( ٢ ) 

الرقيقة.الوامعة الأرغفة : المرقق الخم )٣( 



نشار؛بن محمد قال عريب. حشن حديث هدا 
هدانوئش 

سمحيبمنغن سمحي، بمن الوارث غتد روئ وقى 
هالثمي غن أم غن هئادة، غن ، غزونه أبى 

.ئحوة 

Uulj-T  الأرنبأم فى ياء

حيفناال؛ قعتلان، كزمحاتحئوذبن [ ١٩٠٥]
نني،بن هئاح عن سعته، أحتزقا قال؛ دازذ، أبو 

أرقابئرأقجثا أنشايمول؛ سمغت قال؛ 
هالله ننول أضمحاب فشيئ '، الظهران' 

 ١(uu/:أشبما).
■الحجاز أودية من واد الفامال؛ ص )٢( 







،الله. زئوو مائدة ظى الصب أكل قال؛ أئه 
.الله.قدرازشول ئزكه ؤإثثا 

الخنعاقل فى ظء U باث ٤- 

إنماعلحيفا قال؛ ميع، ىبم|أحمدئن [ ١٩٠٧]
الليغني عن يزج، ■؛ئها'اتن قال؛ إبزامحم، ابن 
قلتفال: عئار أبي ابن غن محر، بن محي ابن 

آكلها؟قلت؛ ثغم، قال؛ هؤر؟ أصتد الصع يجابر؛ 
م،ظئ:أقالأدضلالأي.؟قال:محا.

.صحح حشن حديث هدا 

ثأشاثروا زلم هدا إلى العل( أهل بجص ذهب وقد 
,ؤإئحاق أحمد قول وهو ، القج بأم 



أكلثرامحة قمب حدث الثمي. غن وروي 
يالقوي.إنئادة وليس الصج 
فولوهو الصج، أكل العلم أهل تغص كرة نفل 

■اتزاكارك 
هداحازح بن جرير ورزئ الملمان؛ تخض مال 

غننمر، بن محي بن الله غبي غن التحديث، 
وحديثقولة. ض غن جابر، غن غئار، أبى ابن 
يرجأصح■ابن 

بمنالله غبي بمن الرحمن غبي هز غمار أيي زابن 
دئارالش■

غنحديثاأقوقغاؤتة، ت فال كيبماهناد، [ ١٩٠٨]
غنأمة، أبي ١^^١ ٍ غن ئسبي، بن محل إننا 





[٤١٧٧؟اه رمور هن الإصم ايواب 

اثغبولغوم اقل فى ظء U فات ه- 

يوضثميص،فلأ:ط؛ظ
أطعمنات قال جابر عن دينار، بن عمرو عن شقيان، 
لتحومعى وثهائا الحيل، لتحوم اله. زئول 
الخم.

■بم أبي بني أنماء عن ■ ُفيلإئاي؛ 
صحخ.حشن حديث هدا 

عن' بيئار عمروبن عن واجد، عئز زوئ وهكدا 
ديثاو'بمن عمرو عن ئيد، بن د حثا وزوئ • جابر 

اسمحنةورواية جابر، عن علل، قخئد.ش عن 
غتتثةين تمتان بمول؛ محمدا وتمت أصح. 
•ثئي بن حماد ثن أحمظ 





وثان•' الرئري قال ■تملي' مخئدى ائى والخشن 
محمد.ئن الخشن أزفائتا 

•■تمهتثة ابن تمن الرحمن' غبي بن قعد تمتن وقال 
ئئاطشئس.وثانأزفا 
٠صحح حشن حديث وهدا ت قانزئيش 

نيس،فال:طمح1نميلأ

تمنغمرو، ئحئدبمن تمن نابذه، تمن تملؤ، 
حرمالم. رشول أن ئريره، أبي تمن تلمنة، أبي 

ثموذيئابساكاعواسةُا'
■والجمارالإبى 

ليقتل،ويرمى ينصب حيوان كل ت المجنمة ( ١ت 







ئتلثةأبي عن ومج، أئناء أبي عن قادثة، أيي 
سأكُقال:;ازضلاش،كأزضض

محتهم؟في وئشزث قدورهم في قثطح الكتاب، 
غينهائجدوا لم ررإذ ت الله زشول مال 

إقاالله، زئول يا ت هال يم ، ؛؛ يالماء ؛ هازحضوهاُ 
أزنلمشررإذا ت فال ئضغ؟ هكنمتا ، صمي يأزمحن 

فمحل،هقثل ش اشم هشاكلبُأاوذمث 
رمثزإدا فمحل، ددّمحُم مكلب عير ثان محإل 

قأكلا؛.ممثل الله انم ود'كرت يتهمك 
صحيح,حديث هدا 

الغسل.الرحض:)١( 
اسمضاسمد.)آ(اسف،واس:

والخم.الأح اكلكة:)٣( 



الوضوهانفهرس 

ىاس رسول عن ال،؛هاد فضائل ١^١٧  ٢٢

Tاواو،،ضواروهاد 

٢1،• ub  ٥................. •>_ •ان ض سل م ياء.

٢ U ub  ٦.. ....٠ ّ . .٠ ٠ ّ ّ اض سل ض القوم سل ض ظء.

، U ub  ٠ . ١ . ١ ؟ .٠ اث.سل ض اثفة سل م طء.....A.

،bub  آ.............اث سل ي ااس سل طءس.

٦ U ub  ١١.. ء. .٠ ٠ . ...ّّ . ّ. ٠ّ ٠ .ّ. فها3ي،سن طء

jb Y ، اضني، «نiU، ، ١٣ّ . .٠ ء ؟ ّ ّ .٠ . .. ... .اض.سلي م

U،jbA  ٠١٥ ١ ؟ . ٠ .٠ .٠ ٠ ..٠ .اض سل س،لاسري ش ياء

٩  U ،jb  ١٦..٠ ...اس؟. ئسل ست ياي، *ن ءيءمر؛»ه،أل



١٠  U uU  ح\. ............اث سو مبمام اللط م ظء

٢٠.............اث.سو م الزس سل طءم U باب  ١١

١٢  U٢٢.... ٠ ؟ ّ .. ٠ .٠ اث.سل م، اامس سل م ض د

١٣  U uLi  ٢٢.....................اممهبد ظءئ

٢٦...............،او،،اء1ءنيسلاممهداءساه  ١٤
١٠  U٢٨.........٠ ..ُ.٠ ّ . .....البمد. غني م ط، د

١٦ UuU  ري1ء بفاقل ءطء،قUJUj ...ّ. ٢٠........ ...٠

٠٢٦ ّ ّ ..٠ .. ء. .٠ . .٠ . اث. م،سل 1سؤواا>ياح ي بس  ١٧
١٢.....................عاداداأاءاء:اقاثسءررإ 

.U...................آاباو،،اءاءسذسالا1ق،اد؛ 

الندوص والئامحإ، اتجاهدراهاص هاءذ بابا«،  ٢٠

٤٠( ٠٥٥

٤٢.. ..........^ب،با«اء،ءمحس،لمحصامسلاه 





٦٢. . . . ....

٦٣. . . . .. . . ....................•اطّفياماطه

٦٥. . . . .... ١١  U ub  اضار م طء................

٦٦؟ .٠ .... ١٦  U uU اشيء سما _،؛ م  ٠١٠٢.... ..

٦٧. . . . . . . . ..........الهتاو ملي الفطر م ( in>ارا*ا  ١٢

٦٨. .... . . . .........اص.عقد الصج م ياء •،، يايا ،١ 

٦٩. . . . .. . . .........هاااداطء،ءم،اشاذاهدالةتاو 

.. ٧١.....٠ ١٦  U ub  ١. . ..٠ ..٠ الضوذوحسني س ء،ء.

٧٣.. . .. . . . ١٧ ulj  ٠......ّ . ........ّء،ءم^ ما

Ut. . . . . .. .

٧٥. . . . . . . . اّّ..........اامرأ بماااوا»اءاءتي،ضرا

٧٦. . .. .... ٢٠ ull  ،اموص أاسم

٧٩. . . . . . . . ٧٧٢١  U ٠...............الصل أس دلوه.



٢٢ UuU  محارم•

ulj ،، ٢......امل ض اض ص مساو م ياء.

ul ̂ الأست،حس،سااسهم ء،ء ما

.t...............الضل.مم الآءراس م ء،ء ٠، ياب  ٢٥

٥... .................. )}،،jU هم بمل عد باب  ٢٦

٧١.......................ء الإمام محاري  IIIباب  ٢٢

٠.٩٠ . ٠ . ٠ ١ ّ . . .؟ .. ّ . . ٠ . .الإمام ثاهة مامحارم باب  ٢٨

١ّ ّ .... ...٠ امالق ؛،؛ MMم ،،ه،رق طاعا؛ مامحارV باب  ٢٩

والصر.با)بهالاا له اضئيش هراهبات ي جار  ١٠باب *٣ 
٢الوص م محام،م 

.،......ّ . ّ لد ضس و،ته النهل حدب،رغ م محار ما باب  ٢١

٥. ...٩ .. ..٠ ١ . .غ ١ ليد وهليه سسهد في4ن هاء ما باب  ٢٢

Vبابuءاءضدمارقهد١ء ٣٣



 ٢، U uU  آآ. ........................اهيي؛ ي طء

٢٠ UkjU  ء،غه !١سى ظءFI J_١٠٠...ّّ . ّ.ء.. . ......؛

١٠١ا"؟ااد، 

uUTV ١٠٢

٣٨  U uU  ١٠٢... ............إذاسر امماف قفي طءض

٣٩  U ،jU  »١٠٠.. ّ . ...٠ ، ١ ٠ ..٠ .ّ.. .. . ..ّ.. ذالقي، ءا

١٠٦■ ه عنراأأولاس الناس ا'بهاب  ٢٤

١ 1» U uU ١٠٦. .............لأزء1ل الميروالقص »ي

١٠٩. . ّ . .. . اا>مو، المير,م، ئلبس الإاءْ،ه م ماط، باب ٢

١٠٩٧؛!٣

١١٠.........الآ-ءملد>,ءاو الثوب ص الث,ءْة ٍاءم U أاب ،
٠.١١١ م. . ١ ّ ... .ُ . ..اسورد؛وء،و تراهياة مر محاء ع1 باب ٥

١١١•اٍاءشمرلبميرالفراء )اب ٦





 ٢• Lu، ٢٦وائغاذاثر اهبمة م ماياء

٢٩............اأوابماء،ءفيصماممرءلامحءتا 

الأصمض ياء U باب  ٢٢

والاحساءالقتاء اساو مالئهيمز ياء •،، باب  ٢٢

١،الواحد بالثوب 
٢؛١ . ٠ ...٠ ..٠ .١ .....١ . القم؛ •واصلات ش طء ئ باب  ٣٤

.،،. ١ . ّ .. ... ١ ..٠ ..٠ .؟ . .ايايو د؟وب •؛اجاءم باب  ٢٥

٥،. ................ه.الثبئ فراش م ياء U باب  ٢٦

٠U ٠ .. .......٠ ...........اصد.ي حاء U باب  ٢٢

٤٩. ّّ . ...ّ.٠ . . .. ٠ .٠ حلبياثيبا لبس إذا •ابفبو باب  ٢٨

٥٠. ....................بم؟باب،أاء،ءمربساسن 

٥١. . .٠ ١ ١ .....٠ ٠ ..٠ b__ الأسان قد ظءم ئ ^ب  ٣٠

٠٣ُ ١ ...٠ .٠ ؟ .. ١ ّ اماع.  ٥٠١٥هز؛النبي باب،احارم  ٢١





•w... ..............ه اس دسوو عن الآصت ايواب  ٢٥

١ U ub  ١٢٠. .............اشوه؟ بام ؛لأن هلا،؛ ظء

١٢١.. ....................لإوابم1ءاءمامالأ0ب 

١٧٢. ّ. ّ . .. . ..٠ . ٠ ١ .. ّ. .. ّ ُ القت. أم م طء U باب ٢

١٧.،...ّ. ٠ .ُّ ّ . ء..٠ ّ. ء. ؟ ّ السع. مام ماٍاء ،باب 

١٧٧ّ . ّ. ...٠ ّ . .٠ . .٠ ّ. . .اسل ا|،و،| ا؛و ي محاب عا باب ٥

١٧٨. ٠ ّ . ّ.ّ. ء ٠ ء ّ ّ . ّ.اسراس. لعوم ء،ءم باب٠١ ٦

٠١٨٠ ء ّ. .. ٠ ُ ّ .. ُ . ٠ ّ اهو. لس م ئالأتل ء،ء U باب ٧

-:وءو؛إ:-
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