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الرققفي ظء u بان - ٦٥

عنشمتان، ت هال عمر، أبي صثزاام؛ا ا ٢ ١ ٤ ٤ ل 
بمننش غن ، ممحةةَ وي ان غن ، غمروبن 
الئيغن ، الدزذاء أبي غن ، الدزذاء أم غن قنلك، 
أغطيممد من حفثة أغطى ارمن •' .فال 

ممدوش مس حئة حرم j_ •، امحر ثن حف 
حرمِمحشساكر<ل

الله،غني بن وجرير غائثة، :غن وقاو_اب 

درغرمحْ•
٠صحيح حشن حدثا هدا 



١٦- U ulj  انمفم،القوة فى طء

غنوكغ، حدثنا مال؛ ، ثنت—، أبو صِنا [ ٢١٤٠]
ئنالله عبمد بن يخس عى إنخاق، بمن ركربا 

أن' ءبماس ابن ض ' تجئ أبي عن صخي، 
صال;اراثقالثمن، ئغاداإلى الله.بمث زئول 
الثهوبنن ا ينقهلنش فإئه ؛ ائقفللوح ذغوة 

.حجابءأ 

.صحخ حشن حديث هدا 

.قافي I اشئه قعيد وأبو 

بمنالله زعبل منيرة' وش أس' عن ُفياكاب؛ 
ورسمحي•عمرو، 

















هاس رسول هن واسة الم 

حشا الخلائق رءوس على القيا٢ يوم الله ذغاه 
•فاءا؛ ' الخور' أي في بخيزة 
عرث.حشن حديث هدا 

hW-uu  اصاض في حاء ما

ئنثريد حدقنا ت قال القش، ئن محمد كرمحا [ ٢١٥٣]
اْلأئصاري،أبو حدش قال؛ الئمثلي، قان 
راماالله.؛ زئول قال قال؛ نالك ثن أش غن 

مننف الأة دثصُأُ إلا لسب ف-حا قاب أكرم 
مثو«.عند ئآكرمة 

بياضالشديدات ت وهن الجنة، أهل اء نت الحور ا ١ ١ 
وموادها.العين 

تآ(قبمبى:ببوقدر■





هدين"•ررذردا ويزؤئ؛
•ي بمي، ررالمهتج—رش" قوله؛ ومغس 

•القثماوش 

ؤخذالكظلوئضمحه1ةقال:»لأ:خ
.أئا،اائلأفة فوق أح1ه تهجز أو لننل؛إ 

البلاءعلى ارف|ير فى محاء بان«ا - ٧٤

قال؛مغن، حدتا قال؛ الأنحاوئ، صبما ٢[ ١ ه زه 
بنعطا؛ غن الرهري، ض أنس، تن قالك حدتا 
سألواالأمار من ناشا أن سعد، أبي عن تزيد، 

قال؛قم قأعطاهم، شألوة، قم ءأءءلائم، ام. 
وننعنكم، أدحزة فلن حتر من عندي يكو0 ررفا 



ومناللة، ننضم،يجفة ومن الله، شه نئثغن 
حنرهو فسئا أحد أعطى وقا الله، ثقبمئزه تقصم 

وأؤنغسام؛(.
وواكان:غنم.

.صحخ حشن حديث هدا 
أدخنةررفئن نالك؛ غن المحدث هدا ليزوئ 
،غنكم" ادخزة وقلم غنة: قيروئ ، هم 

غتكم.أ-نمة لن فول: واجد، محه والنعي 
٧٥ - U uU  ا؛وءهننذى فى ياء

غنخديناأنومعاؤئة، ت محال مزثتاهناد، [ ٢١٥٦]
قالق1ل: هزيزة أيي غن محالج، أيي غن الخمي، 



نومالله عند الئاس شر من إل  ١١؛ الله زشول 
الوجهين«.اكاةةذا 

رياكان:ضئار،ؤم.
.صحيح حشن حديث هدا 

النفامفي ظء U ياب -  ٧٦

غنشقتان، حديثا ت قال عمن، أبى ابن حمريا ٢[ ١  ٥٧]
ئال:الحارث تن هئام عن إبراهيم، عن تمحور، 

يتثغهدا لة؛ ققيل ، ١^١١؛، بن حدمة علئ زيل تر 
سمعتحديقة همال الناس، غن اJحدث الأمزاء 
قتات(ا.الجة ندحز ^٠ ١١تمول؛ ه ١^؛ نقول 

اقا؛.قالئف1ن:واكات:
٠صحيح حشن حديثا هدا 



bjUutj-UV )، انعقفي

بنتزيد خدنا قال؛ قيج، تن أحئذ صبما أء ١  ٠٨]
عنمطرق، بن محئد عثان أبي عن هازون، 

قال:اي. ض أماقة، أبي عن عطقق، تن حقان 
واكدا.أالإيهان، من لغتثان'ا' وانمئ »الختائ 
.القايءا من لهغسان واكان 

حديثمن ئترمحة إثقا - عريب حشن حديث هدا 
٠مطرق ين قخمد عشان أبي 

هو;، النداء؛١ ورر امحلاح، قله I العي؛؛ ورا فال؛ 
امحلاح؛كوة هوت ، ورراكاذ؛؛ الكلاح، في المحس 

فيمحتترشغون حثون الدين الحطثاء هؤلأ:ء مثو 
.شيء كل من الطائفة ومحي؛ شمة، مثى ' الشبان ( ١ ) 



فتئاالناص قئج من فته ويهنشمحون الخلاح، 

VA - سخراانمان عذ إن غاء ما باث

محقي،ئن التزين غتد حدتا قال: ي، كزمحا ٢؛  ١٥٩]

فيقدما رغلئن أن عقر' ابن عن أئلم' بن ثه عن 
منالناص نمبمت فحيا، الله. زشول زمان 

ان)رفمال: ه الئه ننول إثتثا فالثقث كلامهئا، 
يخزا،.التنان بمص إئ أو؛ - مخرا كان اص 

ئنالله وعبد متعود، وابن عمار، عن ت رفاال-اب 
الئحٍر.

صحخ.حنن حديث هدا 



القواقعفي ظء باث«ا - ٧٩

غنيالخزيزنثحدئظ فال: V-؛Lقشة، [ ٢١٦٠ت
عنأبجه، الرحمن،غن محي بن الخلاء غن ْحْب، 

قصت ١٥ ١١فال:الئه. رسول أن هريرة، أبي 
مزا،)لا نغفو زجلا الله زاد زقا ، قاو مئ صدقه 

.الثهاالثهإلازقغئ أخد ومحاتواصغ 
،غوف، بن رحمن المحي غن ١ زفيا,لئانن 

واننة;الآJ٠ارى، محثة وأبى محاس، وابن 
•غثزبزضغد 

.صحح حشن حديئ هدا 





إإاواه1نو%

اللهنقول عاث ما ت قال هزيزه أبى غن ازم، حش 
قإلاتزكة.امحاةّ يشائاط،آنإذا

٠صمحيحح ح^ثا>ن حدب هدا 

تلمان،ت واشمة ، الآبي-جعي هوت حانج وأبو 
قؤبيءزْ,لألأنمةة.

اكإجنننضم فى ظء U باث - ٨٢

معاذ،بن والجاروذ أكئم بمن تجئ م ٢[ ١  ٦٣]
أحتزئاال؛ قئوتئ، ئن المقل حدثثا محالا؛ 

ناي'مئ ذم، بن أنيئ غن واقي، بن التحس 
المقرالله زشول صعد ث قال عمن ابن غن 

أشلمفد س فعشر يا رر قال؛ زفيج، بصوت هثاذئ 











مثلق.. .اي،..غن هزيزة، أيي غن روي وقد 
قلمالمحدث مدا غن محمدا وتاك ال؛ ف

■يغرقة 

اجزأتواب





فابمنابمُأً«،قال:صحص.
صالؤفعيرا، سلما لهم فجعك محاك؛ يأثل، 

أذيقئاثة قأهب، هدا بس غلي، ارنا القي.; 
نك((,

حديثمن إلا نغرفة لا غريب، خشن حديث هدا 
ننهلئج غن هدا ثميزوئ نتبمان، بن مميج 

٠الرحمن غبي بن ايوث غن تلثمان، 

غامر،أئو حدينا محال؛ تثار، ئن محمد حمدننا ؛1 ٢ ١  ٦٨]
غنتلثمان، بن قلخ حدقنا وأبوذاوي،محالات 

يغموت،أبى بن بمموت غن الرحغن، محل بن محوت 

والإفاقة.الرء ■ القه آ ١ ر 
طوال.ورق له ست، * الملق )٢( 



ء_ؤاأصباصةئ:ئنحلض
بننوص حديث قخؤ مدكن . . ه. الله رسول 
آرأيمعت قال أئة إلا ، تلثمان ئن هليج غن ، محمد 

lu »،.

بنآيوث حدبيه يمار؛ بن محمد ال وق
ءبمالر'ُض■

عريب.جيد حديث هدا 

إشمحاقحدئئا قال؛ يخئ، بن محمد صمح1 [ ٢١٦٩]
بنإنماعل حدمحا قال؛ المنوي، محمد ابن 

عتربن عام غن غنية، بن غئازة غن يغمر، 
بنقتادة غن ليد، بن مخئود غن قتادة، ابن 

الئةأخت »إدا الئه.َوال: زشول أن الشان، 









ممااي'' س غن الخنس، فواذ 
•وجهءا١ا ص يالغاء الونح ثنرو1حداني 

صحيح.حشن حديث هدا 

عائشة،غن عززة، غن الزهري، روى وقد ٢[ ١ ]٣٧ 

حديظال؛ فالجريري، الختتن بدلك صبما 
غنالنيازك، ابن غن الطالقانؤ، أئوإشمحاى 

غنغابمئه، غن غزوة، غن الزهري، ض نوص، 
بماة،ثمذلكأ/ِإممال

*ؤنزيله الألم يكشف ت سرو ( ١ ز 
الرض.تأ(الشم:









ندوفي وحديدفة القنامة نوم جاء جديدة.ا 
فحئداحاليا جهم نار في تلهه في يثوجاُلهدها 

ندوفي نقه فيم، صنه فثل ومن ، أندا 
محلياه.حاليا جهم ثار في ؛ نتخئاهُ 

حدقناال: قعتلان، ثئ >ضئود [ ٢١٧٨]
نمتفال: الأعمش، عن ئغته، عن أبوداود، 

الله.فال؛ننول عنأييهزيزة،أن صابج، أنا 
بهاحأ نده فى هخديديه ، حيية منة قتل س را 

،أندا فيها مخلدا حاليا جهنم نار في تقليه في 
نارفي بمحئاة يدو في فنمه ، ينم منة فثل وش 

والطعن.الضرب ت الوجء ، ١١
الشراب.نفس من شيء بمد شيثا الشرب الحسوت ( ٢١





المقيري،تعيد عى غيلان، ئن محمد وزوئ 
ااستلمنهءنشغرينْ،ضام.ءال؛ 

ند'قزمه؛ولم • ار لجهئم ناو في ءث-ب بم، 
الرئاد،أبو نواة وهكدا • أندا١، فيها محليا ررحاليا 

■ه القي ض ئريزة، أقي عن لامحج، اض 
أهليأن ئجيء إقئا الروايات لأن أصح؛ وهدا 

منها،نحزيوذ م النار، في بمدبون اوجمي 
•مها يقلدون أثهم ندكن ولا 

بنالله غئد أحتزثا قال؛ قشر، بن شوني كدننا ٢[  ١٨٠ت
مجاهد،غن إشخاق، أيي ئن يوئش غى المحارك، 

غنأبيممحةقال:صزئووسهضامحاء
اشم.الحيث،هم:



بذوسكرايقداوي كراهية باث ٨" 

حدقنات قال عئلأن، بن قحمود مدنا ٢[ ١ ٨ ١ ] 
سبغأنة يماك، غن عثة، ف—غن دازذ، أبو 

القق.،فهن أقه أبيه، عن زائل، بن عكة 
غن- شويد بن طاوق أؤ ~ بنًطارفى شويد وشألة 

محقالبها، ثتدارئ إئا محقال؛ هثهاه، الحمر، 
٠ذاء؛ا ولكنها ، ذواء لبمث ه؛ الله رئول، 

وقساته،النصر حدقتا ت قال محمود، يإنتا [ ٢١٨٢]
بله... يه.مسض 

وقالشويد، ين طارى ت القصر قال محئود؛ قال 
طارق.ين ثويد شتائة؛ 
•حسمن ا حديعهدا 













عنسود، بن الله عبد ابن ئؤ؛ الرحمن، عند 
هالله رسول حدث فال؛ متغود ابن غن أبيه، 

نلأبمنغلئ تنئ لم أئة به ء_نكلةأشري 
ءكلولألهاي.اكلأِذقةإلأموةأن: 

■ننئود ابن حدث من عريب حنن حديث هدا 

ئوئسم،قال:أضنااممؤئلأا
تبتقال؛ منصور، ئادبن أحتزئا قال؛ فنتل، 
حجامين،يلاقه غنقة عقاس لابن كان • قال عكرمة 

وواحدأهله، وعلى عليه مملان بمئهم اثنان قكان 
اورباادل.;ا(الإماء:

٠انمد أجرة من يحصل ما ت الإغلأل ( ٢ ت 















غنحصنن، غن المحدث مدا نمه ورزئ 
•بممحه أزبمْ ض المحي، 

واسيذذبن'اُالرهبة فى حماء م، باث " ١٦

محدثثات نال الكوفي، يوئش تن صبماهشام ٢[ ١ ]/١٩ 
غنالجزيري، غن القربى، قايك بى المابم 

اللهرئول كان •' قال تعيد أبي غن فنرة، نم 
نزكحى الإنان وغين الخان، هتممؤذر^ءبن 

محاسواهما. UJأحديهما، نرك قلما المعوذئأن، 
وواا.ثاثغنأش.

•غريب حشن خديث هدا : ئااِإبجبمش 

,والناس ألفلق سورتا ت المعوذتان ( ١ ل 
.والاعتصام والملاذ اللجوء ت والأستعاذة المموذ ( ٢ إ 





خدظالخلال، غيي نس الخشن ص'محاي—دلك 
•يهدا ■ • ■ أيوب غن معمر، غن الرواق، غيد 

حدكال؛ قغيلان، بن ود محن—صبما [ ٢٢٠٠]

غنقنصور، غن نمحان، غن نقش، غبيالوراق 
غنيبجر، ئن نمحد غن غنرو، بن المهال 

الخشنالله.بمودأن زئول كان قال؛ غثاس ابن 
الئاتةالله"؛ بمغان »أءننحا فول: والختس، 

كاذااهة_دا ؤتئول؛ ؤهامةأ"أا(ا، قطان ثل من 
وإنثاءٍل«.إنخاى بمود إئزاهم 

-بمون.أو فنح من الإنسان بما يرقئ الرمة؛ : )١( 
المنزلة.وكنه وصفاته المحى الله أمماء الله: كلمات )٢( 

)•*ا(الهاْة;كلذاتسمبمل.



]ا.أآ[طنااّئصمحل،قال:طئا
عنئمحان، عن الرراق، وعبد هازون تزيدبن 

.يمعثاة ، ثحوة ٠ . . قنفوو 

•صحيح حتمن حديث هدا 
تهاباممفل والأم حق انمنن 1بي حام ما تاب - ١٨

حدظقال: م، ئ صزو حمص تأئو [ ٢٢.]٢ 
حدظقال: الخيري، ثجئلأهمبيئان 

ظفيئثاكازك،ضجمسبيم،قال:
حدشأبي،• ءال المحيي، حام بث حئ حدم 

رزلأتيفىأَقئس،زضلشه:مل:
ص'لوالخيل الهام"، 

به.يتشاءمون كانوا طائر اسم ت الهام ( ١ ت 



ص^^قققت1ء
الثعدادي،جرام ئن الخشن ئن أحمد كزننا [ ٢٢٠٣]

تئال الخصرئ، إسحاق بن أحمد حدقنا ت قال 
ضأبيه، عن طاوس، ابن عن وهيب، حدقنا 

فيءثاو >رنؤ غ؛ الله نقول قال قال؛ ءباس ابن 
١؛سقم" وإذا المنن، لثتفئئ الميز انق ن

■دا'ءسلوا؛؛ 

•عمرو بن الله محي غن ت ءِفيالقاب 

حابسبن حية وحديث ٠ صحيح حديث هدا 
٠عريب حديثا 

بنحثه أبي"قمحر'غن بن قًمح غث ' قيان دزدظ 
البق.•غن هزبره' أبي غن أمحي' غن حابس' 

•وع؛آنه أصابه ممن الخل طلب ت لأستفال ا  ا



تهمه ثران ند لا فداد بن وحرب النيازك، بث وعلي 
غوري-

اكفؤيدعلى الأم أحذ فى حاء U باب -  ١٩
ضمعاونة، أبو حدينا ت قال هئاد، كدتخا [ ٢٢٠٤]

غنئصرة، أيي غن إياس، ئن جغمر غن الاعنس، 
فيه الله ننول بمثئا قال؛ الثمدري تعد أيي 

هلمالقزئ فتاكامحم يفوح، هتزكا ، ؛ ١ ضريو' 
فإكمهل ت فقالوا قأثويا، ض،ئذأ قلبغ ، تمنونا 

ولكنقلت؛م،أنا، الغمرب؟ من تزقي نن 
نح4بجإةإ؟ا قالوا: لأوو<.>شظو\محا، 

تّح'مآلخأ_او(؛' غلنه: قفرأت قم؟لثا، ، ةا0 قلائين 
الجيش.من الطائفة المرية: )١( 

للضيف.بمنع ما : القرئ ( ٢ر 







أثئثاقلما قثرأ، الكتاب بفاتحة عليه تمرأ منا زيل 
يندريك ااوةا ذلكلة،قاو:امح.ئمنا 

ظوا IIت ال وقمئة، نهتا تذكر وثم ، ؛١ رقيه؟ 
•م.م" ظف 

حديثمن أصح وهدا صحيح، حديث هدا 
الآض،محطرتنإتاس•

منالمحدث، مدا واحد عتز زوئ وهكذا 
الئثوكل،أبى غن وخثثق، أبي بن يغم بئر أبي 

ءنأبيس■
•زحشثق أبى بن يغمر هو؛ إياس بن ويغمر 



اضعن اثد ايواب 

والإدؤيةفي حاء U فاث - ٢٠

غنئمثان، حدقنا ت قال، عمر، أبي ابن صبما [ ٢٢٠٦]
محاكنال; أبيه غن -يترامة، أيي غن الزهري، 

زهىأرأيت الله، زشول يا هلت؛ ، آلله زشول 
هلؤدفا0أاائمميها، به، قذاوئ ودواء ، ئشتزسا 

•الله،؛ فدر ص أرجى ٠ قال ؟ قسا الله هدر بن تزد 
٠حشن حديغ هدا 

حدقثات هال الرحمن، غثي س ضعيد ميبما [ ٢٢٠٧]

ي،ض يزائ، ش ابن ض الرهري، ض ئمحان' 
.ئخؤة..ضامح..

الأذئ.وتجنب الشيء صيانة لوئاية: اآ 



اناءاومحاس

ممالالرواثمحن، كلتا يجإ ابن ض روي ولد 
'•تنفهم وفال • أيه غن جزامة، أبي غن •' تنفهم 

محنروئ وفد • أبيه غن يراقة، أبي ابن غن 
الخدث،ضالؤغرتي،ش

لأييننرث ولا أصح، وهدا أيه، غن ■يرامة، أيي 
الحدث.هدا غتز حراقة 

غففtiوا' الممأف'١ فى ، L» Uيات - ٢١

الهندانؤالله عه ئ أخثد عينية أئو ت [ ٢٢• ]٨ 
عتلان،فالا؛ئن وتخئود — الشمر أبى ابن هو و~ 

غنغمرو، محمدبن غن غاض، "محدمحاتعيدبى 
ه؛ائه ننول قال قال؛ هريرة أى غن لمة، نر 

محاق.ولا له ورق لا كالفهلر نهات ت لكماة ار 







بمنشماء وهى الجثة، بمن والغجوه للعين، 
الش؛إ«.

•حشن حديث هدا ت قاوا]لأدش 

معاد،خ_دوتا - ت فال نشار، ئن محمد صبما ٢[ ٢ ١ ١ ل 
أنحدئث، فال: قتادة، غن أبي، حدبي ت محال 

أؤأؤحمش، أكمؤ، ثلالة أحدث قال؛ أباهزقره 
ا،١١فازوزةمحي ماءهن محجغلث فمحزص، شع، 

قترأث.جارته به هكحلت 
ئنمعاد حدقثا ت قال نشار، بن محمد حممذنتا [ ٢٢١٢]

أنحديت قال؛ قثاذة، غن أبي، حدقي ت قال هثاح، 
اضمحزذؤاأضمذاء٦لأاممبقال: 

•زجاج من وعاء القارورة! ( ١ ) 





.صحح حشن حديث هدا 
ااتنغليق' كراهية في حاء ما ب يا ' ٢٣

حدقثامحال; تدؤنة، بن محمد كييا [ ٢٢١٤]

يجامحتنممح،ضمحش'مح،محح
محش،فال؛أبي بن الرحمن عي ابن زهؤ؛ ، أمح؛ 

الخهنيتجد أبي عكم بن اللب غبي غش ذحك 
قال؛؟ فظ ثعلق ألا قملنا؛ حمزة، وبه أعوذة 
يغلقررس اؤي.؛ قال ذلك؛ من أقزبج المؤر-ئ، 

إك".فن؛افكل 
حديثمن ثغرهة إنما '^^٢ بن الأج غيب وحديث 

وأشاما.التمائم من شيئا نفه على علق لتُليق' اا 





قال:\سذ\ئ، إشخاق بن هارون >محا [ ٢٢١٧]
غنعروه، ئن هفاح غن شلتئان، ين غئدة حدقثأ 
إقار ت قال ه الله زشول أن غائئة، غن أبجه، 

.دالكاء،أقائزدوها جهنم، ؛ رهج بن الخئئ 
حديثات قال إشحاق، س هارون أشمبنإ [ ٢٢١٨]

المتدر،بنت قاطتة غن عروة، بن هشاح غن غبية، 
.نخؤة..ءئأظءضرم،ضامحه.

وذيسمثأظءظمأٍسضوويخ
صجيح.الخديثتن 

غامرأبو -حديثا 1قال بشار، ين محمد صبما [ ٢٢١٩]
ئنإنماعتل نن إبزاهمم حديظ قال؛ العقدي، 

٠وفورانه الحر سُلوع * الفيح ، ١ ر 





عىعروة، عن ثومل، بن الرحض محب ئخئدبن 
قالت؛- يدامة وهن: - وف يمت غن غايثة، 

غن»1زئثأنأش ضمتزشولشه:قول: 
متنوذولا مغلوذ والروم داوس فإذا ، الغناو 

أولأئفم«.
■يزيد ث أنماء غن ■' مفياو_ارنم 

غنمالك، نواة وفد صحح. حدث هدا 
جدانةغن غائئة، غن عزوة، غس الأنود، أيي 

.محؤة..ثوف،غنامح..

وهيامزأئة الرجل يطأ أف ت والعيال مالك: قال 
■^ey





ْ^تسقتتء^
'الض' ذات فى ء ؛ئ U بان - ٢٦

قغادئنحدك 1ال: ]'اآآآ[>محأئخةئئبم1ر، 
غناذة، قئغن أمي، حدثي ال: قهئاح، 

أبيضس،ضز:بضم،أناشقهكان
او:ثوايزسصينذاتامح.تقث"' 

نشيجه.اثدي الجاذِا بن ؤنلد قتادة؛ قال 
٠صحح محن حديث هدا 

٠تضري قيح هو قيمون، ٠ اشقة الله غبي وأبو 

الداخل.يشجرإر الجب باطن ل الدمل الجب؛ ذات )١( 
فيه.بما لشيء ا وصف ت التعت )٢( 

به.يصيخ الذي الأصفر الئيت ت الورس )٣( 





هقآاس را،اوو عن l_، أيواب 

-باب٢٧

فال؛الأنصاري، موشى بن صبماإشحاق [ ٢٢٢٥]
بنتريد عن مالك، حدقتا ت قال مغن، حدقنا 

الثئ»تي،كف ئن الئه غتد ئن عمرو غن حميمة، 
بنغثثان غن أحنزة، مطم بن ينير تن نابغ أن 

وبئالله. ننول أئايي قال؛ أية الخاص، أبي 
\ممالزئولاشه:محي قنكاذ زيغ 

اللهيعرة أغوي ؛ وهل ، مرات شع بمنك امشخ رر 
اللهمحادهب ، قمعك ت هال ، أجد؛، قا ئر من وقدرته 

•وعيزئم أهلي به أزلآمر قلم بي، كان قا 
٠صحيح حديث هدا 





ماء1ءفى|سمفان - ٢٨

محمدئنحدقثا I قال ، ثئاو محمدبن صبما [ ٢٢٢٧]
عناذة، قثغن قخثه، حديظ ال؛ قجعفر، 

طلقشلأ'^سال:
الله،زئول يا صال؛ ، جاء قم فثماة، ، عتلا؛، »\حقب 

الض'ط،شاضئةياهقا،ق
؛جاء قم مشهاة، ، ءنلأا< ااانأقه ه; اللي زشول 
إلايرذة قلم تمظ، قد إني اللي، زئول يا ممال: 

»صذيىالئة،اللي.: صاورشول قال: انطلاقا، 
قثزأ.همتماة ، عتلا،؛ انقه أحيك، تطن و'كدب 

الإسهال.البطن؛ سطلاق ا( 





ئاث- ٢٠

الئراطي،الأفقر محعد بن أحثي صبما [ ٢٢٢٩]
مزووقحدقنا ت قال ، عنائه بن زؤح حدقتا ت قال 

منزجل ~ ضعيد حدقنا ت قال الشامي، الله غبي أبو 
آلقؤ.غن ، قوتان أحثرئا ت قال - الئاح أهل 

الخمىفإل — الحقئ أحدكم أصاب ررإذا ت فال 
هيشتئؤغ، يالماء غنة فلطفها - الئاو من قطعه 
نمول:جزيته، وليملهن جماري، ثهر بى 

زشوللق،وصدق ف غتدك افقب اللهم الله، يانم 
ولننصالئض، محللؤع هين الصج صلاة بمد 
فينيرأ لم فإل ، أيا، ئلاثه غمتان فلأن فيه 

فإذفشع، جمس قي بمزأ لم فإذ ط فخم تلاث 







هاث نقول فن ائفوانض أبوان - ٢٩

مالإ؛، ijjفمذ غاء فا بات ١- 

-مدلأجمسسمبي،ليمآآ[>محأ
عمرو،محمدنن حدئثا مال؛ أبى، حدقنا مال؛ 
مالفال؛ هريرة أبي عن مئثة، أبو حديثا هال؛ 

ومنئركمالأ؛لأهله، ئزك ررمى س؛ زئولاللي 
.فإلي١١ صتاعا 
صحيح.حنن حديث هدا 

هزيزة،أبى عن رتشه، عن الرئري، زؤاْ وقئ 
•وأم سا س أدل ه، لقي اض 





عوف،عن الخدث هدا أثوأشامة وزوئ [ ١٢٢٣٤]
محئنود،اتن ض جابر، تن نيئان عن زجل، عن 

حدكفال؛ حزئث، ين الخنتن بدلك صبما 
يمغناة.. . ثخوة. يهدا أبوأسامة 

البثاتمبراث في طء U يات ٣- 

٢زكرئا أمحزنا قال; محني، ئ عط >مح1 [ ٢٢٣٠]
عنغنرو، بن الله عيد أحتزئا فال: عدي، 

اللهعند جابربن عن عقل، بن ئخقد بن الله عبد 
تغدمن ءاثممها الثبمج بن شغد اقرأه جاءت فال: 

هاثاناللي، تاننول ■' فمالت ه، اللم؛ زئول إئئ 





قشأبي غن الثوري، قمحان غن مارون، 
زيلياء فال: شرمل بن هزيل غن الأولي، 

غنمتالهنا ربعة، بمن ن ونلنا ئونئ أبي إلئ 
ممالا؛، زأم ، لأب وأنحت ابمن، وابنة اتئة، 

وقالابقي، ما والأم الأب بمن وللأئت ، التمئث 
شمحش،فاشلإلآتجاغئا،ش

قالقالا، يما وأنيزة ذلك له فذكر الله غبي 
،النهة_دتن من أنا وما إذن لك ص محي ت الله غبي 

ثنامحزئولس.:ِصبجا محأكي 
المحن،الثاوشًية الابن ولائئة الممن، 
ص.ما ؤللآ-همتا 

.صحيح حننمن حديث هدا 





هازون،ثزثبن حدك قال: >كابمدار، [ ٢٢٣٨]
إشخاى،أبي عن زائدة، أيي تن زري حدقئا قال؛ 
لحارث،ءنءلي،ضامحهب-هاض 

قال:شقان، خدثثا قال; غثز، ائزش ت [ ٢٢٣٩]
قال؛علي عن الحارث، عن أبوإشحاق، حديثا 

^^^لش.أنأمحانويزيمبجازمن
الخلان.هي دون 

إسحاق،أبي حإ،ث من إلا يعرقه لا حديث هدا 
أهلبمش ثكلم ولد • علي عن الح-ابث، 

الحارث.في الخلج 

الخل»ا.عندأهل الحديث هداعش والخمل 







جاض رسول هن اثهرانض ابواب 

قالالأنة، [ ١٧٦]اس: تص=قلمفيص''م 

جاح؛؛ينرلش•
.صحيح حشن حديث هث،ا 

بيراثفى ط، ما بان - ١٢

أختزئاقال: الؤ-محض، ض ى اللم؛ >محاغط [ ٤٢٢ ]٢ 
حدنثاقال: وهيب، حدثنا قال: إئزاهم، ئ قنلثر 

القيض غبماس ابن عن أمحه، عن طاوس، ابن 
فهوتقي فما ياهلها، الفرائص ررألحموا ت قال 
زحلذم«■لأزد 

والد.ولا له ولد ولا يموت الرجل ت الكلالة ( ١ ) 
الأب.ناحية من والأقرباء الأبناء ت العصبة ( ٢) 





،دعاه ولى قلقا ءا، الثدس لك ر؛ ت محقال ؟ ميراثه 
؛،شيشاحن((،محلقاوثئدعاة،فال;JiJ؛؛محقال؛ 

.'٠، الاحز القدس ارإل 
•حشن صحح حديث هدا 

ووانب:ضمتنبمالأ
 -٩ U ،jb  ياءjfJ،،ائسف، فى

]هإآ'ا[ىإنااتنشض،فال:طتاشان،
وقالقيمة، محال نوة؛ محال - الزهري حدثنا قال: 
فال:دويج بن ممة ض - زيل غن مؤ،: 

تكر،أبي إلئ - أم؛لأب أؤ الأم أم — اوجئ0 
•الحق على الزيادة ت الطعبمة ( ١ ر 



س:إناسامح-أؤ؛ِإلائنامح-ئت،
أبوبكر؛ممال ،  lL-؛اوكةاد_، ق ر أن أ-نيت وقد 
نجتوما حؤ، من الكةاد_ا في لك أجد ما 

الناس،وضأسأل ، بشيء لك قشي ه اللب ننول 
اللهومول أن فغيه، س المغيز٥ مشهد هشأل، ت قال 

معك؟ذلك تجغ ومن قال؛ القدس، ئ^أءءئاةا 
iJ^ ءالثثس هاعطاها ت قال متلمه، بن محمد ت ؛

•قمر إل ثحالمها المحب جاءت ئم 
ولم~ غن'^,٧ تغمر؛ مح؛ ورائيي •' ئمحان قال 

معمر—أنمن حئفلئه ولكن الرقري، غن أحففله 
اقرينوأيتمحا فهومحما، ايتمغئما إن قال؛ غمز 

بهَفهؤلها.



قال;تغن، حدك قال: الامحاري، [>مح1 ٢٢٤٦]
بنغمان غن شهاب، ابن عن مالك، حدك 

1قال يؤب بن صحة عن حرفة، بن إش-حاق 
لها؛قال ميراثها، الجدةإلئلميثآقرقتأثئئ جاءت 

شةفي الك شزأ،وتنالله كقاب في للخ، ئا 
الناس،خىأتال فارجعي زئولالل؛.ي، 

حقزثئغتة: بن النتيزة ممال الناص، قتال 
معكهل ممال: القدس، ه الله زشول 
ممالالأنصاري، قنلتة بن محقي ممام ؟ عينك 

أبوذكر،لها ءأقدْ؛١ا سعته، بن المغير٥ قال ما مثل 
بنعنز إلئ الأحرئ الجدة جاءت لم ■' فال 
الأم.إمضاء واكمذ: والإمماذ اكاذ )١( 





ءالوجه هدا من مزهوعاإلا ثعرقة لا حديث هدا 

مغالجدة الثمي. أصحاب تغص ورث ويد 
•بمنهم يوومحا ولم ابجا، 

الغاوصراث فى ظء ما باث - ١١

الزتيري،أئوأمحد حدثثا قال: بمدار، [حدنا ٢٢٤٨]
الخارث،بن الرحمن عبد عن شقان، حديثا قال؛ 

عنحسب، بمن عباد بمن حكيح بمي حكيم عن 
معيكثب فال: حيف بمن مهل بمن أمامه أبي 
اللهزئول أن عتيدة، أبي إلى الحطاب بن عمر 
له،مولئ لا من مولى وزنوله الله ٠ ال؛ ق. 

.لة؛أ وارت لا قن وارث والحال 





.؛اض )٣^  jAأبواب 

وارقته وتنص يفوق الذي فى حاء ما بان -  ١٢

،هازون بن تزيد حدئتا ت قال ، بدان كزمحا [ ٢٢٥٠]

،بنالرحمن غثي غن شقيان، أحتزئا ت هال 
أن، غائشة غن ، عروة غن وزذان، ئن مجاهد غن 

قال، همان ئخلؤ ؛ عدقر من وهغ البي مور 
:لأ،لراشافللأسي؟«فارامحه:

.أ، الفنية أهل بمص إلى ررفادفغوْ ت هال 

زقاتاتإمحمحبمة٠

حشن.حديق محيا 

الشماريخ.يه الغصن لمذق: اا 



uU -١٢

تائشئر،قال:طفاممائ،ض
عقاص،أنابن ثمن عوشجه' ثمن ج-د؛ع، بن غمرو 
يلغولم ه، الله زئوو ثمهد ض قات ريلا 
•محزافه المحي. ءأءءثاْ ئوأغممة، غثيا إلا واريا 
خنمن.حديث هدا 

تاث،إذا الثاُِ، هدا في الأل»أ م ■بمد واكل 
محتفي يجعل محزائة أن غصته؛ يئرلأ ولم ريل 

الئنلمين.قال 

وائكافرالممم بند اسزاث اذطال فى خا، فا فات ' ١٤

انمخووبؤ،الؤ-محض تجد بن نمحد صبما [ ٢٢٠٢]
الرهري.عن شقتان، حديثا قالوا؛ واحد، وعير 



عنئئنم، أنحرنا مال؛ حجر، بن علي ُءدمحا ح
بنعترو غن حشئن' بن غبي غن الرمزي' 

مال'*الله زئول أن رئي، بن أمحامة عن عتتان، 

ل:طذاممان،11^تاالأوبىءغز،
.نخوي١^٤٠..َئل:حدثئ1 
•غمرو بن الم وغيب يابر' غن ت ُقاداُل 

معتز،نواة هكدا ٠ صحح حتنن حديث محيا 
.محياثخؤ . .الزئرى.عن واحد، وعير 

حشين،بن غلى غى الزهري، غن مالك' وروي 
اقغن ر4ب، بن أشاقه غن عئقان، عتربن غن 
.نخوة....













ص—كسثقِع
اترضندى على نسلم ايرض في ياء U فاث - ١٨

أناقةأبو ■حدقنا ت يال ّقريب، أبو يبما [ ٢٢٥٨]
بننمر بن الخرير عبي- عن ووثيغ، تحير واني 
وفال- موف بن الله عبد غن الخنين، غيد 

الداريئمم غن - وف بن الله غتد غن تغصهم: 
٣١اللمه.;ىالئ؛ةفي زئول نأك 'ئ'ل; 
ثنزجل يي على بميم الئرك أهل من 

ا'ئزأؤلىفقالرئوواللهه:انملمن؟ 
.ومماتهراشختاه الناس 

بنالثه غيد حدث من نغرقةإلا لا حديث هدا 
ومحيالداوي، ئيم غى موف، ابن ت ؤثمال وف. 
تحموبين موهب، بن الله عئد ص نشهم ألحل 



^:أجققءتء^
حئرة،بن نخئ ورواه دؤف، بن ميصه الداري؛ 

بمنقيمة عن •' فيه وراد نمر، الخنينبن عي ءى 
•بمنجل محس ي ف• وهو دليب، 

وقالالعل«أ، أهل تغض عند هدا على والختل 
قولوهو الخال، بجت لي ميراثه يجغل ت ثعصهم 

مح،صبمثمحه;»أنالهلأء
•لسأءثقاا 

ائب،ض>محاي،فال:طمح1
أنيدأ، غن أمحه، غن محا، بمن غئرو 
أوحرة ٠ ١ غاهز' وجل أيما ٠ قأل؛ الله. زئول 

ولائوزتا<.نرت لا زى، وك هالولد أنة، 
الزاف.)ا(اسْم: 





بئربن اللي ءي بن الواجد عتد عن القعلي، زوبق 
اللهزئول قال قال؛ الأنمع بن وايله عن القثري، 

،ُ غيمها مواويت؛ دحوؤ'أ؛ ه؛
ءك«.لأءئغأ؛ء ى اثن وولدظ ولقطهارص، 

حديثمن إلا ثعرهة لا عريت، حشن حديث هدا 

■الوجي هدا على حرب بن محمد 

آجرالمزايض•

والقيص.الجمع الحوز ( ١ ) 
المحرر.انمي الختيق )٢( 

أبوهيعرف لا ، الطرق على الهلفل ; اللقيط )٣( 
أمحه.ولا 

باللخن.مقرونة أيمان والملاعنة اللعان ( ٤ ) 









س>1محئ

مميو،قال:طتائناس
تقال علي، بن ثصز حدتا ٠ قال الوارث، عبد ابن 

حوسب،ئن فهر غن ياير، ئن الأفعث حدقثا 
"إلالله.؛ ننول عن حدذ أقه فرتزه، أبي عن 

Pنظ، بين الله واكزأْ-طاغة لبمئل ١^٢^ 
فتجبالوصيه، في قئصاران الموت حفرهم 

وصيةبمي ًؤ؛ى • أبوممحْ علي قرأ لم الثار'؛' لهما 
•إلىقويي عئرئصارومحهثن٢^٩ بفآأوش بجما 

.[  ١٣، ١ ٢ ]اس: ^لئظيلممح ؤزد'للق 
الوجه.هدا من عريب حشن حديث هدا 

جابر'م أشث عن روئ ١^،^، علي بن ونفر 



الإسهض اد في غاء U بات ٢- 

ئلهان،ءناتنشض،قاو:طفا ]؛ا-أآآ[ىبمأ
القيقال قال؛ نمر ابن غن ئاؤع، غن أيون، 
ولهلبمثنن ييث سل»إ امرئ حؤ 'رثا ه؛

.عئدة؛، مكئوأ ووصبمئ إلا ، فيه يوصى ما 
•حبياحااه^ حسعن حيأوحمط هدا 

'غمت اى غن مابج' غن الرهري' غن روق وقد 
.ثخؤة..غنمه.

بوس ftiه الثبي اى غاء U ب،ث ٣- 

محلنأبو حديثا ت قال ، ميع بن أحمد كدنثا [ ٢٢٦٠]
>ui،^؛خدثثأ محال: الئدادي، 





سوشئوصمذىط
اللفراش الوني لوارث، وصستذ محلا حمة، 

ومنالله، غلئ بجم وجشأ الخجرآم، ' وللغاهرر 
،ثزالبُُْ كثر إلى انثيى أو •، أبمه عتر إلى ادءىر؛ُ 

لأتممؤالقناقة، تؤِم إلئ الئامه اء لغطُ'"ء ثغك 
؛روجها"M، إلأءيإدن يوجها بجت بمس امزأْ 

زوجالوهو الفراش، لمالك ت للفراش الولد )١( 
والمولى*

الزاف•*الماهر رآ، 
والحرمان.الحيية الحجر: )٣( 
الانتساب.: الادعاء )٤( 

المالك.الميي وهو المولى، جمع • الموالى آ ٥ ر 
الله.رحمة من والإبعاد الطرد : اللعن ( ٦ر 



كع__عثثثقتا.
أيصلررداك فال؛ ؟ الطعام ولا الله، ننول يا 

والمئخهُآ*.٠ مؤدا0 اراكارئه'اُ ؛ ال وقأنوالنا؛؛ 
•فالإءمُ"أُءارمُ؛سم ممضى، والدين ، مزدوذه 

و^:محتموبيي،ؤمبي
مالك.

حشن.حديث هدا 

عيرمن الثمي. ض أمامه، أبي غن روي وقد 
\فخ.شوا

■عوض يغير المتاع تمليك ؛ ( ١ ) 
.والهبة العهلية I والخيبمحة الخحة ( ٢ ) 

اصل.)مالزءم:
•ؤيوديه صمته ما يلتزم الذي * الغارم آ ٤ ر 





عنعواثة، أبو حديثا ت قال قشه، كدننا [ ٢٢٦٧]
لنالرحمن عبد عن حزشب، ن شهر ءى ، ءةاذْ 

البي.حطبأن حارجة، عمروبمن عن عنح، 
٢؛ُ ئمهبمغ وهي ، ٠١٠جرائهاحث، وأنا ئاهته، عئئ 

فنينقئمحني، نئن سل لعاقها ثمإن ، ' ٣٠يجريها 
ثملاجمة، حؤ ذي ثمل أعش ه الئق ررإة يمول؛ 

وشامللفراش، والولد لوارث، وصة 
ا(,الخير 

صحيح.حشن حديث هدا 

الغئق.را(الجران:باطن 
الطمأه.حال للطعام الدابة مضغ ■ القصع ( ٢ر 

٠ي؛لعه ثم ليمفبغه بهلنه من العير يخرجه ما ت الجرة )٣( 



الوصنففبل يالذنن بندا ظء ما باث ٥- 

[Jli،^^_l^>[YT-lA ^:ئفازئئ
الحارث،عن الهمدايتي، أييإفحاق غن ءسئف، 

الوصتة،قبمل بالدين المحي.ققى أن •ثملي، عن 
•الدين محل الوصئة ئمرءون وأنتم 

•الوبميي محل بالدين 
بسديالزغل فى حما، مجا باث ٦- 

الموتعند أوبغنق 

بمار،دالتكظالرتمس
غنرإسحاق، غن شقتان، حدقنا ت قال مهدي، 





وقتاض رسول هن اتوصايا ابواب 

U،J-V

غنالليث، -خدمحا ال: فثشه، ص;ط [ ٢٢٧]•
ثريرهأن أ-حتروة، غائثة أن عروه، غن شهاب، ابن 

قصتتكن ولم فيكثاتتها، غائئة ئتقعين باءت 
ازجعيإلئغائئة؛ لها محالت سفا، بن'كئاؤها 

كتابمكغلمك أهضى أن أحبوا قإن أهلك، 
لآئإه_اتريزة ذلك قدكرت قغلت، ولاوك لي 

غليك،ثحشت أن قاءت إن ويالوا؛ فأتوا، 
ذلكقدكزت قلممغل، ولاوك ا ثنؤذكون 

رااتثاعيه؛ الله زشول لها محال الله.، لرئول 
قامنم . أغئ_قااالولأة'نكن فإتحا قاغمي، 

وميرامحه.*^^ ٠٠١١المد نب 1 الولاء ( ١ ) 



طدأأقوام ٠ ارهاوار؛ُ' ممال:الله. نقول 
تسزطاائثزط من الله، كثاب في لئث قنوطا 

مائةائثزط وإن لة، فليس ؛ الله كتاب في ليس 
قئة«.

عيرولدزوئمن • صحح محديثمحي هدا 
عايشه.عن ويه 

لخنالولاء أن الي، م عئد هذا عش والخل 
أعتق.

والشأن.الخال يال: ا ا



جاض يقهو غن والهنة"" اإولآء'ا" أنهاب - ٣١

ٍص,ء>سمحي
غنئئصور، غن سمتان، حدقنا قال; مهدئ، 
أنأزائن أنها غائئة غن الآش-ؤد، غن إئزامم، 

الولاء،قالالثؤه:ئثئريتريزة،فانوطوا 
»الولأةمحأصمح،أومحمحص«.

■هريره وأبي عمن، ابن ن عت 
٠صحح حشن حديث هدا 

وميراثه.المعتق العبد تب ت الولاء ( ١ ) 
.العطية ! والموهبة الهبة ( ٢ ) 





اللبمحب غن المحدث، هدا نلم بث تخئ وزوئ 
ه،الق-ي ض ءذر، اذن ض نا؛ع، ءن نمر، اس 

غنوالصحح سلم، بن تخص محه وهم وهووهم، 
ثمر'ا؟ن غن بي؛ار، بن الل؛ غبب غث نمر، بن اللي محي 
اللم؛محي غث واجد، نمر رواة هكدا القي.، غن 
Iالحديث بهيا ديئار بث الله غئد دقؤذ ، شمز ابن 

غثر،واس'ض سن طء ما بان ٢- 
اضُ'؛إءىمحسا| 

غنأبوئعاؤتة، حدفثا فال؛ هناد، صبما [ ٢٢٧٣]
حطتناقال: أيه غن الثمي، إبراهيم غث الأنس، 

المالك.اليد وهو المولئ، جمع ; الموالي ( ١ ) 
اصب.)آ(ادءئ;



أشنانفيها صحفه — الصحيفة ؤهذ0 الله كتاب 
وفال، كدت محقي ~ الجراحات من وأئياء الإبل 

بتنما حرم رراكديثة الله نشول قال ت فيها 
أؤحذق فيها أحذتُم نمن ، أ فورر إلئ ا غنرأ 
واولأءوالأاسئخدقر؛،ممسرْ،س آوئ 

آصزها" القنامة نوم مئة الله تقبل لا •٠ أجمعين 
نوقأؤ أبمه، عنر إلئ ادض وض دلاءدلاص، 

أحد.جل خلف جّل ثور؛ )٢( بالمدية. جل ص: )١( 
المكر.الحادث الأم الحدث: )٣( 
الجال.ت المحدث )٤( 

اق،.رحمة من والإبعاد العلرد اللعن; ره( 
اكدية.)'ا(ااعدل:المبة. )ا-(المف;



والناسوالملائكة الله لغئه هغلئه مواله، عير 
ودقهعدل، ولا صنف مئة فثل لا أجممن، 
٠أدناهم(( يها سغئ واحدة، ^شلمين 

صحح.حشن حدث هدا 

المحمى،عزإبزاصم الاعتش' عن بمنهم، وزوئ 
وقدئخوة، . .عبق.همن قوني، الخاوثئن غن 

•غن ' ليث عتر بن روي 
ولد،ض ١؛ بسى الزغل فى محا؛؛ U و1س ؛- 

الخئازوسالخلاء الجقارئن غط [أما ٢٢٧٤]
شقتان،حدون1 قالا؛ اJمحروتي، الرحمن غتد اتن 
غزيرةأ.بي عن النمثب، ثن نعتد غن هري، اؤعن 

الإنكار.تا(الأظاء: 





أ0ثني ر'ألم • همال ويهه، ' أتارير ثتزق قنروزا 
زندنن وأناقة حارتة نن زند إلئ آما نظر مجزرا 

يمض®.من نغصها الاهدام هذه : صال 
٠صحيح حتمن حديثا هدا 

الخدث،عتبمةهدا ئئتاثبمن [ُنرزئ ٢٢٧٦]
فيه؛وزاد عابئة، غن غزوة، غن الرئري، غن 

حارئهبن ريي غنى محر تجرنا أف بزي ررألم 
وبدترءوس—هما عئا ئد زيد بمن وأسامة 

بسبمصها الأقدام مد؛ إو ممال: أثدامهنا، 
بمص"•

الجبهة.خطومحل لأسارير: اا 



واحد،وعير الرحمن غثي بن تعيد حدمحا هكدا 
•الرهري ض محته' بن نشاز عن 

فيالمحدث يهدا العل، أمل ئغفى احثج زقي 
٠الفامحه أمر إقامة 

ابجهقلى ه اشق حف فى ؛؛اء U باث ٦- 

-خيفاقال: التضري، قزوان أزهزتن صبما [ ٢٢٧٧]
تسعد،غن أبومعشر، حدقا قال! ، مواء محمدئن 

فإنقال:»نهاذزا؛ الؤق. غن خزينة، أبي غئ 
ولائءحقر0جازه'، وحرالقدر؛ مدهب الهده 

•فاة؛؛ ُ دنؤشؤذربنُ لبمانبجا 

,ووساوسه عشه ت الصدر وحر ( ١ ) 
■اللحم قليل عقلم ■' المرسن ( ٢ ) 



■الوجه هدا من عريب حدث هدا 

وفدهاشِثإ، ني قوثئ ئجخ • اشئة قعئر، وأبو 
■جمظه يل بن العلم م بمص محب ئكلم 

الهبةفى ايزغئ ئواهبة فى محاء ما فاث ٧- 

إشخاىخيفا فال: تجع، أمحندئق صأتنا [ ٢٢٧٨]
النفث،ختيق خيفا قال: الأزرق، يونس ائث 
غئر،ابن غن طالس، غن محب' غنروبن غن 
الخطئهيغطي الذي ؛'مقل قال؛ الل؛ ننول أن 
لم، ١ُ هاء' شع حىإدا أكل كامحنب، مها نزجغ قم 

^^،^؛؛"■غاذ 
الأ5؛نض•نت'ضابنيءقاس،ومح'

٠المعدة قدمحه ما ت لقيء ا ا



ائفينحدي،ظئئار،قاو:محتا
قال؛شط، عمروبن غن المعلم، ■تحنين غن 

يزفغانغئاس، زائن نحر، اى غن طالس، حدش 
قمغطئة بمطي أذ برجل رالأيجل •' قال الخديث 

ومقلونية، ذماُبخطي الوالد إلا فتها، يزجغ 
سيانمتيم;>ئبجامحلمح،

أrثلخمإذاشغiايمءاقنيض.
.صحيح حشن حديث هدا 
تزجغأن هيه وهب لثن يجل لا الشافعي؛ فال 

ولذة،أغظئ فيئا يزجغ أن قلة الوالذ إلا فيها، 
٠الحديث يهدا واحثج 

ؤاله؛ة/^١١٤ ١٣





٧٦ - u ub  اثمتعامهم، ٠
l،^^Uub-Uv،^

٧٨ - b uU  سما هم، اى ءطء..............
٧٩ - u ub  2ي حمامmiI^UI
٨٠ - u ub  ١٠٥٥١هم، ؛يء
٨١ - U ub  ٠...٠ ...يسة..اسب مك هم، ء ؛ى...
٨٢-bub  سأ(الؤلإ، هم، ياء................
دابئحمهم،اسرب- ٨٢
٨٤ - U uIj  بمم م بما التشبع هم، ؛طء...........
...............اس:؟؛؛■ دسوو عن اتطب ابواب -  ٢٨
اسةي يء U باب ١- 
.........٠..واسهس.يب*طءاءهم،٢- 
 -٢bubأطاأأام}ض
وايشواباسام هي، مسام ءهوا لإ حمام b داب ٤- 
ااسوداءاسة هم، محاء b داب ٥- 
..............الإبل.ابواو قرب ق ياء b باب ٦- 
 -٧ j.٠ .٠ ٠ ٠ ٠ .... ٠ ؤ.زغيره ففسدبمم ئل ^ب..

....٠ . .٠ .....٠ ٠ . ءبالسم ضاهيات ^ب - ٨ 
اسوطهم، ياء b ^ب - ٩ 

اتهم،ضس هم، أئء b باب - ١٠
.؛.١٠ؤ.. ......ذتك ي )._ Itم  fbrb-باب ١١
بابئءاءهم،اسا«ات- ١٣
.........ؤ..اابمبئءاءهم،اساويبساء - ١٣
...... ٠٠... ....اترفهه ضس م محام b باب - ١٤
.......... ........ ...اارءصاتهم،فثك.باب - ١٥
.............با،مذد؛أ، اثموهية هم، ياء b باب -  ١٦



>؛vاسن الدفة،ن واوا)ااءاءم، - ١٧
VVمم، بامل رالآ٠ر م اداسن محا، 4، و1و، - ١٨
٧٩.......... ...........، bjiiiUIض اf١ءر ذاحد ء،ء 4، باب - ١٩

٨٧اليبى ي طء 4أ باب •٢- 
،٨ُاسء.ة اس ي محاء 4ا باب - ٢١
٨٨.. ...٠ .٠ ٠ .٠ .....٠ ... ......... ياءئامحرامام 4، باب -  ٢٢
٨٩.... ّ ٠ .. .....٠ . ٠ ٠ ... .....ّ . اسق ثرامة ذ ياء 4ا باب - ٢٢

.............٩...... .......؛أ-باب4اءاءم،دا؛ربماصواثاء 
٩٢ء .... ء ق . ...ُ . .......٠ ّ .... ..قك . ... ذالضلة محاء 4ا باب - ٢٥
٩٥، ٠٠٠.......اسب ذات ي 4احاء باب - ٢٦

١٠١باب " ٢٠
٢٩  - U؛٠١........,.,....،.......ه اس رسول عن الفرائض آبوا,;
 -١Uub^ءأءفبمن٥yu١٥ 4١٠٤........................ضهردن

١٠٥آ-واب،ااءاءدسااممواأض 
١٠٦البنات •ء.اث ئ حاء ما ؟-باب 

٤ - U ub  ٠.١٠٧ .....٠ .٠ .٠ ٠ ...اسب.بنت •ع الإبق بنت •ء.اث م حام
 -٥ b uIj  ض الإحوة م؛ئاث م ياءuVt  ١fاf٠...٠ ...٠ ....وا١  ٠.١٠٩ ّ. ٠

 -V ٠١١٢٠ .٠ .١ ..٠ ؤ... ......٠ ........اسة. ممحات ش باب4اءاء
١١٤......... ... ...... ............خ-واب4اءاء1ذمراثاس 

١١٥.. ؤ ٠ ٠ ؤ ... ..٠ ...... ٠ ٠ .. ٠ . ٠ ٠ ١ ٠ . ٠ اس ممات م حماء ما باب - ٩
١١٨*ا'وابماءاءشمراثاسماب،ه، 

٠...... ......... .. .........مجإراثامال ماياءض -باب ١١  ١.١١٩



١٢ - U uU  ١٢١..,...............رارث.ثد بمس بموه اممي ش طء
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