




٠.اث زفوو عن الوخد أنواث - ٣٦

نصر،بن وشويد الله عند ئن صالح صبما [ ٢٤٧٠]
ئنالله عند أحثزثا شوئد! وقال ، ^٥١ ت صارح قال 

امحاَه،محءبمامحتنبسمبممح
ارنغثئان؛ الثهزئول قال قال؛ عقاس ابن عن أيه، 

والمولعا<.الصحه الةس: ثشرمن فيهما ثعئوقُأُ 
تحنىحدينا قال؛ ، يئاو بن محئد صبما [ ٢٤٧١]

ينسعيد بن الله عبد حدقنا ت محال ، سعيد ابن 

منوالق—^١٤ الصحة ق لايعمل الذي المغبون: )١( 
إليه،يحتاج بما الصالحات 





يجناث يسول عن او>س أبواب 

الثةيتم يما وازض الئاس، أعبد نض المحارم 
لكمحنمحام،وبيإشحاركض

الصجكثلزة ئإو الصجك؛ ممر ولا سلما، 
•القلب؛ا يميت 
جعفرحديث من إلا مئة لا عريب، حديث هدا 

هريرةأبي من نشنغ لم والخنن؛ • نلبماذ ابن 
محي،ؤيوصبمن أيوب، ءس روي هكذا فيئا، 
منالخشن ننتع لم ؛ قالوايند، س ومحي 

الخنعن الناجي، أبوضنْ وروئ • هريرة أبي 
،هزيزْ أبي عن • محي يدؤز ولم قولة، الخديث هدا 









اافازأ:ثطزاممإلأايزئووالله.: 
أءئلجبئة«.

حديثمن إلا ثعرقة لا عريب، حشن حديث هدا 
٠يوشم، ئن هشاح 

اثثء أحب فير قاث - ٤ 
لقاءهاث |حب 

ا'ل:خدت1سودسفلأن،ف
;قال قثاذة، عن سعته، أحتزئا قال؛ أبوذاوي، 

عن، الصامت بن عباده عن يحدث أئشا نهمش 
»سكبمةاشأخ4افالسئ،هئل: 

.لفاءة((الله كرة الئه لهاء *كرة ومن لقاءه، 















بلدي'١؛ Jjjر>مول; ه الئق تمغت قال يدي 
قتآقذب،الموم يه لنصحك يالخدث نخدث 

■ويللئ،ديللئا< 

ئفي1لثابمضشممحة.
حنن.حديث هدا 

ثاثبم~ 

شانئضامحاراكئدامح،فال:
أبي'"ُئتح • قال محاب، بن حمص بث غمز حدئا 

زيلقال:ئؤءي نالك ى أنس غن ، غن
بالجنة،أبشر زيلا: بمني ~ قال أصحابه، من 
العذاب.من والمشقة والهلاك الحزد الؤيل؛ ٢ )١ 





لإ،8او،إلقس؛

ضأش، ئ قاك خدثئا قال: محأ، صمحا ٢[  ٤٨٠]
اللهرسول فال قال؛ الخنين ئن علي عن لرئري، 
ررإنضخضإمض->ئئه:

.ءشه لا 

عنصوأ، أصحاب بن واجد عير زوئ هكدا 
■■ محن،عنالئى.■،ءنمح،بن isA•؛'

حدثمن أصح عئدنا وهدا ، مالك، حديث نخؤ 
لممحن بن وقلإ • أبتم،ئربرْ عن شه' أئمح، 

■طابب أبج، بن ءمح، يدرلأ 
•\-دأثئءأء'فىفثتاذ؛لأم

قخئدغن غبية، خدمحأ قال: هناد، صبما [ ٢٤٨٦]
يآل:جدي، غن ، أبي، حدتحر ت محال عمرو، اش 















^و:طشيسلأمم1ري،كص
ظمجأ،أفم ررئلاث يمول؛ ه الله زئول 
مالمنس ثا  ١١ت قال ا قاحمفلوه(( حديثا ؛ Jsjوأحد 

غلتهاصتن قظلنِة غثي ظلم ولا صدقة، مث غني 
سألإيء>ا،ولأضظناب الله إلازاذة 

—نحوها كلنة أؤ — ممر ناب غلته الله قثخ 
الدنياا راإثة_صال؛ ، فاحقتلوة(( حديثا وأحديقم 

فهوتميمالأوعلنا الله غئدنزقه •' نفر لأزبمة 
حما،فه لله وبملم زحمة، فه ومل زقه، فه 

ولمعلما الله نزقة وعبد المنازل، ياقصل فهدا 
شالالي أف لؤ نمول؛ المحه، فهوصادي نالا يزرفه 

نواة،قاجزئما فهويشه، فلأن؛ ينمل لغمك 



فينحط علما، نزرفة ولم مالأ اللئ وغنيزرقة 
فيجل ولا وئة، ف نقي لا جلم؛ ةاليُا/دمر 

،الئثازو يأحتث فهدا حما، فه لش ولاثغلم زحمة، 
لؤفهوئول: عفا، ولا uلأ الثة لم وض 

يشه،فهو يلان؛ يغمل فيه لغمك لا ما لي أو 
,|نواءاأ فوزنهما 

صحيح.حديثاحشن هدا 
ا1إوئذاضأ فى ظء U ئاث - ١٤

وحنفيا

تسئئار،فاو:طقائواوض
نشيرعن تفان، حيفا ال: فمهدي، ابن 
المشروصة.وجوهه ق يقئه لا عاله: ل يخط )١( 



ما،سها بن طارق عن تيار، عن إشمامحل' أيي 
ه؛الله زئوو مال قال؛ متعود تن الله عتد غن 

محُلأ'ءآزمحاياص'اتم؛ط
للمه،يا ا قأئزلهقافه يه ئزك ومحن قاقتة، 

•آجل" أذ ٌاجل لهَبررق ؤوبلذالئه 
•عريب صجيح حتمن حديث هذا 

أمحزئاقال; عتلان، نث ثمخقود صبما ٢[ ٤ ]٤٩ 
منصور،غن ئمتان، أحثزئا ت قال الؤراق، غبي 

قغاؤيةإزجاء فال؛ وابل أبي عن 3االأضرا، 
والفقر.الحاجة ت الفاقئ ( ١ ) 
وطلب، لهم الشكاية بملريق أظهرها ت بالشاس أنزلها ( ٢) 

منهم.فاقته إزالة 



قال:، ١؛ بمودة' - مرص وقو ~ محه بن قائم أِبي 
حرضأؤ شنك'"، أوجغ ؟ محكتك ما حال' يا 

زئولولكل لا، محل فال; الدمحا؟ غر 
منتكفيك »إثقا قال; به، آحد لم عهدا إلي عهد 

،الوه<، سيل في ومركب حائم، المال جمع 
جئت.فد القوم وأجديي 

منصور،غن حنني، بن وغيدْ زائدة رواة وفد 
يحلقال: تيم بن نئرة غن وائل، أبي غذ 

نخوة.قدكز .. ءيَ. أييهاشمئن قغاؤنةغش 
سلإ:غنمح:شةاص،ضامحه.

;قلقك.ضنك )٢( نيارته. المرض: (عادة )١ 









التزم،'قالجمغه وتق_ور| 'قالجمنت، والشهز 
الئاغئ'كالصزتةوش' •كالئاغة، ١^؛ وتكون 
الن1ر«.

الوجه.هدا من عريث حديث هدا 

نجنيبن يمحى أحو مؤ تبيد بن وشني 
الامحاري.

الآ4لفهم في ظء U ئاث - ١٨

او:طتالأاذوذلأص'ن،ف
عسليث، عس ش—قيان، حدقثا ت فال أحث—د، أبو 

الليزئول أنحي فال؛ غمز ابن غن ئجاهد، 
غرثكأيك الدئتا فى كن  ١١ت قال يتعدي، بتغض 



و.اث دسوو ء>، الزد ابواب 

،المئور« أهل من ئمثك وعد ، نسلأا، ءاُر أؤ 
قشكحدث قلا أصحت إذا عمن؛ ابن لى قفال 

يالصياج،قشك ثحدث قلا أئتئت ؤإذا ، بائمشاء 
قتلخانك ومن ، قو صحتك من وحد 

.عدااشنك نا اللي غث تا لائدري قانك نويك، 

فال:التصري، الصو غث، ئ أمحي صبما ٢[ ٠ • ١ ] 
غنمجاهد، غن لنث، ■مث زيد، بن حقاي حديثا 

مموف■ ■ ابنغئر،غنالقتيه• 
مجاهد،غن الآعث-ش، الحديث هدا زوئ وقد 

غنابنيغنز،حوة.

السض.)•ا(القم:■ yUl;ا(>ترالسل: 



عنألله، عند -خ_دونا محال؛ ، شوئد ممتنا [ ٢٠٠٢]
أس،بن بم أبي بن الله محب عن تئتة، بن حماد 

»ساغنأضتنسفاو:ءالزضوشه:
قاة،لمعند أجلة«ووصغندة وهدا ، ابنTs؛ 
أوأوةاا.وثم أثملة، رروثم ممال؛ بنطها، 

محللأابمضشس
صحح.حثن حديث هدا 

عنمعاؤتة، أبو حدئثا ل؛ يا د، هنا صبما [ ٢٠٠٣]
عمروبن الله عيد عن •، الشمر أيي عى ايخننثب، 

حما'أُنحايج وحى الله. ونول علتنا مر قال؛ 

والقصب.الخشب من يعمل بيت لخص: ا( 



ئضيمحة،ممحن وهى، قد صك: ا، هدا؟ رأئا ممال: لئا، 
ر)ق\أوىالأتنلأسمئ}قوق[و:
,صحيح حتمن حديث هدا 

أحنياس ت ؤبمال يحمد، بن ضعيد الثمر٠ وأبو 
ي■

١٩ - U uU  انحالفي  ٥١٢١فيء ادسف ظء

مصتنسم،فال:خدئاضئ
ئنقعاؤنه عن تعد، ثن اللتث حدقتا ت قال توار، 

حدقةئقئر، بن جير ئن الؤحنن عتل غن ، ١^ ١'،
الشقتمت فال; محاض تن كف غن أمحه، غن 

اكال«.ض وفقئ فقئ؛ أثة لكل »إن ه:مول: 





محنعريب ، صحيح حسن حدث هدا • ئريرة وأبي 
الويه.غدا 

اممتخ؛،،ثفتت غا؛ U بات - ٢١
اففبنخن ظى 

غنالكث، خيفا ال: فمحه، صبما [ ٢٠٠٦]
صابج'أي هن خقح، بن القعقاع ض عجلان، اش 

ء>ممضمحشمن>ة،أنمح.فاو:
وكشرةالختاة، طول افثنن؛ حب غنى ثاب 

اكال«.

محالأائأ:غنأض.
.صحغ حشن حديث هدا 



غئأقوغزانة، ت فال: محته، صبما [ ٢٥٠٧]
٠قال الله زئول أن مالك، ئن أش عن قثاذه، 
ضالجرض امحثان؛ بمئة وئث ابنآم رابجرم 

المال«.على والجزض الغمر، 

صحح.حشن حديث هدا 
الدةض ٠'> فى ظء U نات -  ٢٢

أختزئاقال: الئ-محئن، س ى الر عط صبما [ ٢٥ ٠٨]
واقي،ش عمرو حدقنا فال؛ المنازك، ين محمد 

إذربسأيى غن حلض' بن يوئش حدقا فال؛ 
))الزهاذةقال: ه القؤ ض ذر، أبي غن الحولأيي، 

ولاإصاغهالخلال دلخ_ربمإ لثثث الدئتا في 





تثت الخماو هذ؛ بوئ محب حو آدم لابن ررليش 
الحيزوجلد عوزثة، يواري ولوت نسكئئ، 
والما؛«.

ئنحريث حديث وهو صحيح، حدسثا هدا 
الئائب.

هص--خمأ}و\ص.
تثه_ولا الثلختي شل، ئن شلبمان ذاوي أبا وسمعثا 

ليس؛ بمبمي، المحز، جثث ؛ فيو بن القفر فال 
معةإذام.

وهبحدقنا I قال عتلان، ئن محمود صبما [ ١٢٥ ٠ ت 
عنقثاذة، عن ئمة، حدقنا ت فال جرير، ابن 





اكئوُننيك،وإنسشثك،
ممفء٢ً،وابمJلإضل'١ء،وك

الئقشءم.الغإتا"<نيساك 
صحيح.حشن حديث هدا 

وةلمائئضاش،:همأطئار.
تأاْى>مح1محلأساص،فاَل:طئ

ئنبمكر غن ئريج، بن حيوه غن ' امحارلإ ابن 
•الشيء يقيه ت وهي الفضلة من ٠ المحل آ ١ ر 

قدرالحاجة.ت الكفاف )٢( 
الفقة.لزوم ت العول )٣( 

٠المتسة ت وقيل المطية. ت العليا اليد ( ٤ ) 
المانعة.ت وقيل السائلة. ت السفلى اليد ره، 





مستنئار،عا'ل;خدمحابيذاؤذ
ثابت،غن نشة، ئن خئاد خيفتا قال: الئالمز، 

عهدغش آحوان كان فال؛ مالك بمن أنس غى 
المحي.،نأيي أخدئثا دكان الله.، زئول 

ايأ-محاةإنى انممحثرث والأسم;مثءأ؛،ككا 
•ئززد،ِ؛ها؛ ارلخلك ت ممال ه، 
٠عريب صحح ختن خديث هدا 

أ[صمحاشئسؤصدلأجداش
فال؛معاؤية، بن مزوان خيفتا ت قالا ائتعدادي، 

غنالآئصاري، سمنلة أبي بن وخض غني خد؛تا 
الامحاب.الاحتراف: (



—أبيه عن ، الحهلمؤ؛ بمحض تن اللي عتيد بن ننقة 
'امناللي.ؤ• زنوو فال • فال ~ صحته لة وثانت 
،جتد؛ بي قعافى سنيه، في ممحمأمشا أصخ 

,نة حيرت فكأثقا نومه؛ محوت عئدة 

حديثمن إلا ثغرقة لا عريب، حسن حديش هدا 
•ثن مروان 

٠جمعت ت بمي ُرجيرثآا، ■ قوله 
تمحال إئماعيل، بن محقي يدلك صبما [ ٢٥١٠]

٠.مغاؤته.ين مروان حديثا ٠ قال الحقيدي، حدقنا 
٠ئحوه 



٢٢ - U uLj  فننعزالقنر اهاذ فى خا؛

م:ذئم،فو:خئفاغبماش
ئناللي غتتد غن أيوب، ئن ييئ غن الغثازك، اتن 

زخر،ضمحتنيش،ضاضشضاوض،
أءتطُآأ"إف فال؛ ه القي عن أقامه، أبي من 

مندوخظ الخاذ حفيد لمؤمن عندي أوليام 
ءتائْ■زئبوأطائفى٣،أخشن الفلاة، 

،الئاسلأئئاز]كيالآّ في عابما وثاق 
،بميم ئمز ئم ، ذلكا< غلئ محتز وذهة'ممايا وكان 
.تزمح<افو تواكيه، قئئ، مسة، ، Li^p®ممال؛ 

-كنه.زوالها يدون الغير نعمة مثل تمي • الغبطة ، ١ ' 







اد>ادال)سءذوبم>راه<ء؛؛

فال؛الدوري، فخمي بن الغثاس صبما [ ٢٥١٩]
حدقنات مال النفرئ، تزيد بن الله عند حدقنا 

غثفريك، ؟ن فرنيل عث أيوب، ر بث سمحي 
غئرو،ئن الله غي عث ، الحمح، الرحمن عبد أيى 
أشانم،تئ ارفدأمنح مال؛ ه الله زئول أن 

كهاءا،بمالثئ«.وزنى 
صحيح.حتمن حديئ قدا 

اممقرفّ في خاء U تاث - ٢٤

صفوانثهانبن عمروبن ئن محمد حدمحا [ ٢٥٢٠]
تهال أسلم، ين زوخ حديثا - قال اليصري، القفى 
الوانع،أبي عن الرامحسي، طلحة أبو قياد حدوث1 





٢٥ - U uU  اضاميى أذفراء هاءij^؛
اقثأساكم فنل 

فال؛ابيري، س سمد 
غطئة،غن \ؤخونش، غن اللي، غني ئن زناد حدقنأ 

اءئقراءه؛ الله ننول فال فال؛ تعيد أيي غن 
يخسمجالإأعيائهم قتل الجة يدحلوذ المهاجرين 

غا،إ«.

غمرو،س اله وغبي ، فريزْ أيي غن ت رق'الأاب 
وجابر■

,الوجه هدا من عريب حتمن حديث هدا 

الكوفق،واو;لأءاسامحتنواصل 
حدفثات قال ال؛كوفق، الخابي محمد ئن يابثا حدقثا 









الخالأذثز فالت; لم؟ قلت: فال: ٤^٠بجت، 
فخما والله الديا، الله زشول علتها قازى الي 
•م■( أي قرض دَلخثا خم بن 

.حشن حديث هدا 

حدقثإت يالة عيلأن، بن محمود صبما [ ٢٠٢٨]
تقال ، إشحاى أيي عن ، سغقة أيتأئا ت قال أبوذاوي، 

،الآن_ود عن يحدث تزيد ئن الرحمن عند شمعت 
حئزمن الله زشول شخ ما ■ قالت عايشه عن 

•يص حى مثثابش يوقثن فم 
ريالأابممحرمح>ق

صحيح.حشن حديث هدا 



امحء،قا'ل;^خأممبسب؛ا
غنكبمان، بن يزيد غن المحارؤ، حيفا 

ناشحزشولالثهغنأييئزيزةقال: أبيحازح، 
فازقحش ٠ اكرُ حبمز من تثاعا ثلاثا أهلة و. 

الدقا.

صحيح.حسن حديث هدا 

محال:الدووي، ثحئد ]همآهآ[ءرّطغثاشئ 
غثئان،حريزبن حدقا قال: يكتر، أبي ئن حئ 

تتمول أمامة أنا تسمنك ت شال عامر بن عن 
•الئمحر حم ه المحي محت أهل غن بمقل كان ما 

القمح.)ا(الم:حب 



هدامن سب عريصحح، حنن حديث هدا 
الوجه.

تيال انجمجي، ]امهآ[لأاساشسمماوية 
عنحثاب، بن هلال عن تزيد، بن ثابت حدقتا 

هالله زشول كان ت قال عباس ابن ض ع؛قرمة، 
لايجدوناكثابمَنيااأ،بم l_ يث 

عئاء،وكانأكو
.صحيح حشن حديث هدا 

عنوكيغ، حدقتا ت قال ا عئار أبو صيمتا ٢[  ٥٣٢]
وزعة،أبي عن الساع، ثن عنانه عن الآءنش، 

جاها.الطن خالي الطاوي: ١( 





قثاذة،عن عروته، أَبي ئن تعيد عن الوارث، عتد 
جوازرا؛'غلى الله. زشول أكل ما •' فال أش غن 

ؤلآأةونحزامقئاصخيىس.
حديثمن عريب ، ضحيح حشن حديث هدا 

أحتزئات قال الرحمن، عند س الله عبد صبما ٢[  ٥٣٠]
حديثات محال الحمى، المجيد عند ئن الله عبيد 

تمحال دينار، ين الله عيد اس ت هو الرحمن، عجي 
له:محل أية شعد، بمن شهل غن حازم، أئو حدثئأ 

طاق.محَ-:تيس؟محال
الطعام.عليه يوصع ما الخوان؛ )١( 
الرقيقة.الواسعة الأرغفة ت المرقق الخم )٢( 





هاه يسود من ا;ذس ابيأوا 

رنيزيل لأول قار ، الل؛ تكيل ر ذئا أغزايى'ااُ 
آعروفيوأشي ولقد اله، تجل ض بمض 

وزقإلا ئأؤل ما ه محمد أصحاب من العصاتأر"ا 
محغه،شإنأخدنامحغمحا 

لخْ؛،ؤأمحئوصبمززنيص
■عئلي وصل إذن لفدجث ا الدين في 

والصب.الإسالة والهرائت: الإ،راق )١( 
.الناس س الجبماعة ت والعصية العصاية ( ٢ ) 

والعدس.كالقول ثمرة الحيلة: )٣( 
متهميخرج كان البراز أن أراد ت الشاة نصع كما ليضع )٤( 

,ْ<محر«.
الممصر.على التوبخ الصرير: )٦( 





تياويائأ:غنمحةش>وان.

ئنزئد،غنخئاد -نحيك قال: يبماقي، [ ٢٠٣٨]
عئدثنا سيرين،فال; ئن محمد غن أبوب، 

،مزكتان،آ ممثمان ن قوتا ، قرئزه أبي 
يثمحطتغآآ،ا نج ت فال يم أحدهما، في قمحط 

لايرمحناقإئي رأيتحي لمد ا ١^^٠ قي أ.ئوئريزْ 
الجؤئمن غائئة وخجزة ه الله زشول مقر محن 

ضرجلة فمع الخايي نجيء معئئاأ٣،غلي، 
هوإلاوما ينون، نج، وما الجنون بج، أن يزئ ■م 

الجمحغ•
.أحمر بطين المصبوغة الشاب ؛ الممشهة ( ١ ) 

)م(الإغئاء:الإغماء.للمدح. )أ(خ:كلمة 





blljji  قةٍاث رسيو هذ اُزس

ئغئمولرالؤ ت ممال إلثهم اضرفن الله نقول 
، ٠٢وحاجه ياقة ئردادوا أذ لآح؛؛ئم الله عند ؛؛ Jsjما 

•الله نشول مغ ئوميد وأنا قشاله؛ قال 
.صحيح حديت هدا 

آدمحدقتا قال؛ إشناهمل، بن محمد ميبما [ ٢٠٤٠]
Iقال معاؤثه، أبو فئتان حدقنا ت قال إياس، أيي اس 

بنشلنه أبي عن عنير، الملك عند حدقا 
المحى.■تحرج قال؛ ئرثرْ أبي عن الرحئن، عي 
فأياةأحد، قيها تئماة زلا فيها تغنج لا ساعة قي 
قال;تئر؟(( أنا ئا يك جاء ررما صال؛ بكر، أبو 

وجههض وأئظر س، الله رئول أَلفى خزيت 



ما)١ تممال عثر، جاء أف يليث هلم عليه، والسليم 
الله،ننول يا الجؤغ ثال؛ ا< غمز؟ ئا بك جاء 
إلئفائطلموا دلكرا، نغص وجدت ثمد وأئا  ١١فال؛ 
زيلاوكان - القهان ئن الهيثم أبي نرل 

محممحص،ؤلم:ضلةخوم-لم
مماك.*أننصاجتك؟ لامرأته؛ نجدوة،صالوا 

ياءأن تلئوا هلم ، الخاء لنا تنثغذب ائطلق 
تلثزمُ"آ؛جاء يم هوصغها ، يرءثها'''ُ مزتث امحقم أ.دو 

إلىبهم ائطلق ئم وأمه، بأبيه وبمديه ه المحي 
العاج.؛ الشاء )١( 

لثقلها.ؤيحملها؛ يتدافع:يا يرعبها.* ( ٢) 
المائ.الألزام;)٣( 



ئاض دا،،وو هد اثمزس أبواب 

نحلو،إلى ائطلق لم يناطا، لهم فينقل حدض 
)رأههئمني>ا،بم^ضاواي.:

أنأزيت إثي الله، رئول نا ؛ ، _lj،ا ؟ نطه من لثا 
،ؤبمرهُ" زف من ئحقروا مال: أؤ - تمحئزوا 

اللهزئول ممال ، الماء ذلك من وسربوا مأكلوا 
الذيالشم من ، نسيسد؛ والذي ارفدا .؛ 

ورطبناري، ظل القيامة، نوم غئة ئئألوو 
لهمليصئخ مائطلقألوالهيئح ناردء. وماء طئب، 
،رالأئذحنذكيورم؛( ال1قه: قال طغاثا، 

■ارطب فه غص اكو: )١( 
■يضج ولم تلون إذا الخل تم المر: )٢( 

الين.)٣(؛^: 









بملأما الئءلرأُ من تجد زنا ه بحأ زأث 
.تطنق به 

واحل،وعين عوائق أبو ورواه • صجخ حديث هدا 
•أ؛-يالآحؤص حدث نخز حزب بن سقاك غث 

النعمانغن مناك، غث ، الحديث هدا معته ورزئ 

ابنمحر،غثعئز■
اسسضنى اممنى أق U فات - ٢٨

افياؤدش نن ئ-بث 
غثغياثب، بث أبوبجر حديئا فال؛ التكوفق، 

فال:هريرة أبي غث صالج، أبي غث خصين، أيي 
•ه ؤياباكر رديء لدنل: ا( 



®اأج؛يبمجاةأت

ثشزةغن الغئى »ليش و.: الله ننول فال 
•الم" غش الغش دلكن ،  ٠١الغرص 

٠صحح حتمن حديت هدا 

بصهالفاو أحد فى خاء U باث - ٢٩

فيدسمر 

بنتحولق سبعغ شال؛ الوليد، ش عن النفتري، 
~المهلسا عيد بن حمرة ثحت وكانش ~ همس 

هداوإل ت فول الله زشول سمعك ت ثمول 
لةبورك حمه أصانة س ، حلو0 حضز0 المال 

)ا(الةرض:محاعانموا.
الغضةالناعمقالطرية.)آ(اوخضرة: 



مسمئة يه فاءت هيما ا متخوض؛ُ ورب فيه، 

اكاةةإلأالأاز،ء.اوالشوسضمح:ؤم 
صحيح.محن حديثا هذا 

٠تنوطا عتيد اشمة؛ الوبيد وأبو 

•آ-داث

خيفاقال: الصواث، [ ٢٥٤٦]
الخشن،غن نوئس، غن نعيد، تن الواوث عتد 
ررلعنه؛ الله ننول قال ت فال هريره أبي غن 
الدزه؛إا؛.غني لعن الدينار، غثي 

الله.يرصاه لا يما المتصرف ت لمتخوصن ا( 





الثميض نمر، ابن امحاب؛غن ئدا ِفي رزوئ 
إنثادة.نصح ولا ه، 

-بات٣٢

تمحال الختدي، الأمحن ي حمس 
المتعودي،أحثزيي ت محال حياب، ين زند حديئا 
غنإبمزامم، غى مرة، غئروبن حدمحا فال؛ 

غلىه الله ننول نام قال؛ الله محي عن علهمة، 
الله،زئول يا ت مملنا جنه، في أيز ومحي محقام حمير، 

أناU ا لدننا لزلى »قا محقال: ، وئا.؛ لك لواتحدنا 
Pفجزة، تخت انظل ثزاكب إلا الديأ في 

■و؛عؤثياا



•خمص وابن غمز، ابن ض ثفاولئاب؛ 
٠صحيح حديث هدا 

-قاب٣٣

عابر،أبو حديثا ٠ قال تثار، س محمد صتنا [ ٢٠٤٩]
تهال محمد، ئن وهنز حديثا الا؛ فوأبوذاوي 

فالخدشنوشئئوزذان،غنأيىهزيزةقال: 
>)الإلكئئدتنس،ٌإزشه:

أخدنمقئ:خاول،<.
•عريب حسن حديث هدا 

uU -٣٤

أنيئاظسساكازك،
بنالله عئد عن عتئثة، ش شفاير أحترنا ت هال 



الأنهاري،حرج عئروبن نحقدى هوابن بكر، ش
اللهنشول محال ت تمول مالك س أنس شيعتا قال؛ 

^كثلأث،تيجخسوض
أهلهمحتزجغ ا وغمله وماله أهله تئثغة واحد، 
غماهء.وتيفئ وماله، 

.صحيح حتمن حديث هدا 

الأمنية كراهية فى ظء U ئاث - ٢٥

اللهعند أحيننا ت محال يضو، بن صبماشوين [ ٢٥٥١]
عشاش،بن إنماهمل أحيرنا ت محال المبمازك، ابن 
سنتوحسب الحثمبمي، أبوسلمه حسدئي ت محال 

بمنبقيا، غى الط-ائ، جابر بن نخى غن صابج، 



بمءأءة^ياقمح

تمول؛الله زشول شبهث ت فال كرب تعدي 

آدمابن حنب بش، س فرا وعاء ملأآدبي ررما 
ها،،هإةثانلأمحائ؛ئأث

.لشسها، وJلئ لشرائه، و؛ثئ لطعامه، 

خدظال: قغرفة، نث الخشث صبما [ ٢٥٥٢]
سالمقدام وقال ، ثحوه ٠ .غثاش.ين إنمايل 

شمغتيدثز: نلم ه. اي، عن كرب: مغدي 

•حسي حديث هدا 

الظهر.الصلب؛ ( ١ ) 



uljji ادزسءذرّ،رواسوءن

والسعناء>ذا؛ فى غاء عا ئاث - ٣٦

ئنئعاؤثه حدقنا قال؛ ، 'قزئس، أبو صبما ؛! ٢٠٠٣]
عنعطية، عى 1راس، عن فتثان، عن بمقام، 

يرمررتحن • ه اله رسول قال قال؛ نعد أبى 
.ِإهاا اللق بمئع ' ينج١٢وقى ، دهُآ' الثة بزايي 

القاضوقال:قالزئولاشه:»ةنلأ;>م 
الأة«.لأ:>خئة 

عمرو■بن الله وعبد يندب، عى ت ُفياإئاب 

.الوجه هدا من عريب حنن، حديث هدا 

.مراءاته علئ جازاه ت به الله راءئ ( ١ ) 
.الناس ليسمعه العمل إظهار السمعة؛ ( ٢) 



عندائيأنحرنا ت قال ثصر، ]؛هه\[ميتتاءئتن 
تقال سزيج، بن حنوة أنحرنا ت قال الئتازك، ابن 

شبيممحاناكلإ،أنأنحرنا 
حدقة،فهي أن حدقة، ٥^^٠٢ ين عقثق 

عليهاجثمغ قد برجل هو فإذا النديثة ينحل أثة 
قدئوتهريرة، أنو ٠ ممالوا ؟ هدا س ت ممال الناس، 

قلماالناس، وهوثحدث ثديه يثن قعدت حى منة 
لناوبحق بحؤ أشألك ت لة هلت ونحلا شكش 

عملتةه الله زشول من سمعته حديثا حدثني 
حديثالأحدينك أفعل، ت هريرة أبو ممال وعلمته، 
نفعثم وعلمتة، عفلتة الله. رسول حيف 

تهمال ايى أئثم قليلا، فمأةثئا نشعه هريرة أنو 



هذافي الله. ننول حيف حديثا لأحدقنك 
أنوهزئزةئشغ ئم وعتره، عيري أحد تعنا ما التثت 
أنمل،سال؛ وجهة، وقتخ ى أما ثم أحرئ، ئئغة 

وهووأنا الله ننول حدثيه حديثا لأحدقنك 
نشغثم ونيرة، خري أحد معنا ما التتت هدا في 

وجههعلى حارا مال ثم ، مديدة ئشعة أبوهريزة 
اللهننول حدش ت ممال أداق قم طويلا، محأئندئه 
الماد؛إلى يرل القتاتة كان ))أنالثةإذا ه:

تدعوقن هأول ، حابجةُأ* أنة وثؤ ينهم، لتمضي 
الله،س؟يل ؤذ؛ي ودجل المرآذ، جمع دجل به 

ئاشال،قمولشفارئ:م
■ارمحن ض الجم؛الجلوس )١( 



نلئيال: زنولي؟ غالئ أنزلت ا نأشاك 
فال:عبث؟ متا غجك فقادا قال: ث، زا 

الئةفتقول النهار، و1اء الض واء يه أقوم محت 
■قدث،اكلائكث: لذ وئرًل كدتت، لة: 

قارئ،يلان بمال: أن أزذت نز نة: الثة وبمول 
اللهفتقول المال يضاحب ونوئ دلك، يل ففد 

ثكئئثمأذغك-شقاجإلئ
متاغجلت فقادا قال: زث، تلئ;L فال: أخب؟ 

،'J■ايك؟   J : وأنفدق،ًم الأصل محت
محئأغ،ت الخلائكه وتقول محك، ت لة الله فتقول 
،ُ جواد' دلأوأ بمال؛ أو أزيت تل الله؛ وتمول 

٠السخي الكريم ت الجواد )١( 



الله،نجل ض فتل دتمحِباليي دبك، صل 
أبزنفتمول; ؟ يتنث مادا فى اللة: قتمول 

قتك،حقئ ممائك نسلك فى يانجهاد 
اكلأئ\ك1:لة وئموو ثدئث، نه الئه قثمول 

هلاذيقال؛ أذ أردث تل الله؛ وتمول كذئث، 
وشوذق.ميأ،ئودلدك«تمص>ب 

التلأنهأولثاك هربنه، أبا ررثا ممال.٠ رمحي، عش 
٠القثاقةآ، توم النار يهم ، ئشئرُ الثه حلق أول 

فأحتزتي1كداتي: أبوغئثان الوليد ممال 
هأحتزةمعاونة غلى ذحل الذي هو ئمميا أف عمته، 

•يهدا 

توقد.تعر؛ )١( 



أقئ-حك؛-٠إ، ش ئن الغلاء ؤ-حدوني أبوعثمان؛ قال 
ياحثزةزيل عليه فيحل ت قال لثعاية، نثامحا كان 

بهولاعقعل قد ت مغاؤته ممال ، هريزه أبي غى بهيا، 
قغاؤئهتض لم الناس؟ ض قي بس قكتفث هدا، 

خاءنامحهاش،وقكا:فد 
عنومتغ معاونة أفاق لم بشر، الرجل هذا 

تريدص من ؤ وزشوله الله صدق ت وقال وجهه، 
فيهاوخب فيها أعتنثهم إليهم يوف وزييثها آلدئيا آلخيوة 

ئاكائؤأتئتلوزهوتطل ماصثثإفيها ألقارؤحثظ 
تهود:هلا*ا[.

>عرمب ح^سن حدسا هذا 



د،ت- ٢٧

المحارؤ،حدفثا ت فال كرنب، ييمناأنو [ ٢٥٥٠]
التضري،مغان أبي عن القي، شف بن غئار غن 
اللهزشول فال قال: غزيرة أبي غن سرين، ابن غن 

انمزن((نالوا:جث من اا-شؤئوا؛كالله، 
فيرروادي ت محال الخرز؟ جب وما الله، رئول يا 

٠محل • قوأاا بمائة قز، كل جهم بمئه تثغود جهم 
المزاءونارالقراء محال؛ ؟ ندحلة ومن الله، زئول تا 

1صقاض«.
.عريب حديث هدا 

والاعتصام.والملاذ اللجوء والأستعاذة; اكوذ ( ١ل 



ijU -٣٨

أبوذاوي،حدفأ فال؛ الئس، بن محمد صيما [ ٢٠٠٦]
بنحسب عن الشئياتي، منان أبو حديثا ت فال 
قالقال: ئرنزة أبي غن صابج، أبي غن ثابت، أبي 

محيرة،العمل بمثل الرجل الله، زئول يا ■' ريل 
اشخس،لأل:قالزنولش.:هإذا
,المحلأنية،أ وأجر الشر، أجر أجران؛ ارلة 

*عريب حديث هدا 

الآئشومحة،محضسوفدروى 
•ئرسل الكي.■ ض صالح، أبي عث ثابي، أيي 

اطلغإذا ت الحدث هدا العلم أهل بمص قشر ومحي 
محبك1ةاشاسش



































وقاله،وولده مسه في والئومثج دالمؤس البلاء 
.حطيثه،؛ غلته ومحا الله تلهى حش 
٠صحح حتمن حديث هذا 

ننحيفه وأئت قرينة، أبي ن عت 
الختان.

اثبضرذهاب في غاخ ئ و1ن . ٤٧

تقال الجثحي، مغاؤيه بن الله عئد صبما ٢[  ٥٧٧]
أقوظلال،-خئ}غ\ قال؛ شثل، ئ العزقز عبد حدقتا 
الله.;نمول فال قال؛ مالك نن أس غن 
فيغيدي ' '5ريمقير أحدث إذا ت نمول الق 'رإف 

الدقامضلآجزاةءئ؛.ىيامحا(.
انمان.)ا(امبمظن: 



•أرقم ونيلم، ، قريرْ أبي عن ثفي'اائابم؛ 
٠الوجه هدا من عرث حسن، حديث هدا 

٠هلال ت اشنة ظلال وأبو 
خدفثاهال: عتلان، نث قخئود سهآ[صبما 

،عنئشان، أحثزنا فال؛ الرراق، عيد 

القيإلى رقعة ئربرْ أبي عى طك، أبي غى 
نصتزخيتثئه أدهتث من الثة؛ رابموو ت ال ق. 

الخق®.دون لق أرص لم واحثب 

صحيح.حنن حديث هدا 













أحتء^;تء^
ئإنيك؛ ئحى هائنا فئا الثة اس هثمول؛ للتان، 

اغوججظ(،.اغوجخث وإن ائمنظ، انئفك 
عنلناقئ، أبو حدقنا ت محال د، هشا يأنما [ ٢٥٨٥]

•قوسه زلم ، نحؤْ ريي ؟ن حقاي 
هداموتى. بن محمد حديث من أصخ وهدا 

زيد،بمن حماد حدث بى إلا نغرية لا حديث 
ولمريي، بمن حماد غن واجد، عم رواة وقد 

•يزدئوةُأ' 

(بمدْفي)ن/أي(،)ك/«آه(:»ىلثناصالجس
،الصهباء أبي عن زيد، ين حماد حدتنا ت قال الله، عيد 
النبيعن الخيري، رسمد عن جمر، ين مد سص 
.tf نحو0 فذكر ، . 





أآ»:١١٢

الثةوياة ررمن ه؛ الله زئول قال قال؛ هزيزْ أبي 
ذحلرجلته، بمتن ما وثر نخيب، بين ما فر 

الجة«.

*عريب حشن حدث هدا 

انئة;هزئزة أبي غن زوئ الذي وأبوحازع 
وفوالآف_جءثة، غرة مولئ الآئج؛ي تلغان 
نغي'بن نهل غن رزئ ال4ي حازم وأبو • اثكو؛ي 

بنلئة ت واشمة؛ قديؤ، الراهد، هوأبوحازم 
•ديثار 

اللهغيد أحتزنا قال؛ ثصر، ئن صبماشوني ٢[  ٠٨٨]
غنالرهري، غن مئنر، غن النيازك، ابن 











٠٥٥١رسولالنديم او>اس 

»صذىصال; له، ذلك فدكنا القي.، 
نلقازآ؛.

.صحيح حديث هدا 

أحووهو ، الله عبد ئن محه ت اسمة الغنئس وأبو 
٠الشتعغودي الله عثد ئن الرحمن عبد 

،ه-داث

اللهغني أحتزنا ت قال شر، بن ئوئد صبما ٢[ ٥  ٩٣]
زيلعن ■، الورد بن الوهاب عبد عن المبارك، ابث 
أنعائشة؛ إئ ئعاؤثه محت قال؛ النديثة، أهل ين 

ثقاباتومحىيهولائمحريعلق،امحيإلي 
تغد;أما علتك، تلام ئعاؤيه؛ إلئ عايشه لمحتنا 











ممعقر؛ غن بمال حش محي لذنا ظ لا  ١٠
أنىبمي قاله نهمن قغل، مم علمه وغى ، أياء 

٠أيلأة؛، فيم جنمه وغن أمقة، ومم اكثنبة 
.صحخ حسن حديث هدا 

وهوهونضري، ■محرج بن اللي ■محب ئ وسمحن■ 
^ئبي:>زةلأض،ؤمنززةس

ائئة:هلأئكد.

بمثخدظمحيالخزيز هال: هشة، صبما [ ٢٠٩٩]
غنأبجه، الرحمن،عن محب بن الغلأ؛ ض ، محئي• 

من"أئدزوو زئولالله.هال؛ أن أبيهزيزه، 
ننالله زئول محئا:ا الئئلمز قالوا: الئملش؟« 



اهرسوو هن الزهد ابءاب 

ررالئملشه؛ الله زشول قال مقغ، ولا لة لادرهم 
ورثاة،ؤص؛ا، بملأة اكافة يوم تأتي ثن أم من 

هدا،قال وأكل هدا، وقد؛1، هدا، فثم قد ويأتي 
قتمثصقتنمد، هدا، وصرب هدا، ذم وشفك 

همثقان حتئاته، من وهدا حتثاته، من هدا 
أجدالخطايا، من عك ثا يقص أذ قتل حنتائئ 

.الئارا؛نجب طيخ ئم غك، قطرخ حطاياهم، من 
٠صحيح حنتن حديث هدا 

اككوهق،الرحمن غتد وصرتن هناد صبما [ ٢٦■ ]• 
بمنينبذ حابي أبي عن انمحاريي، حدثنا فالا؛ 

شعدغن أقته، أبي بن قيد غن الؤ-حنتي، عبد 
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