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زثئآأ.ئر.بما:؛؛i زكنا )ثقازمحا( قثنا عثث 
;فال ١[ • ،V ١ غوئاهاناهنلنودي']الزعنون:٦< لإ0 بئها 

لاوؤْنون:ولأد>ءقننونمح فيها ُ هآ-صثإُ يئجينهم: 
وعندحير، "كل بمن يئشوا فعنددلك فال؛ ٨'١[ 
•والدم" والخنرة ١^^ في نأحدوذ ذلك 
لالإفغونوالناس الؤ-حقن؛ محتد ئن الثؤ غتد 1ال 
ضالخديث مدا ووي ا ؤإئئ—المحدث، مدا 

الآغس'محمحسلإة'محمس
قولة،، الدنيا؛ أبي عن ، الدزذاء أم عن حوف، 

عندهويمه الغزير عيد ئن وئثئ • بمرمع وليس 
المحدث.أغل 

٠بمكروْ وهوإبعاد ، ابعدوا ت حثوا ا( 







ل)متممحشم:وة،ضي.قل:
تنبمسبمن جرء'واجد ثئوآذم يلبد الض هب؛ 

كائنإن والله، قالوا: ، جهم؛؛ حر بمن جرءا 
ثنغةمصك مإنجا ٠ مال؛ الله، ننول نا لكاهية 
حؤها«.مثل ثئهن جرءا، وسمحن 

صحيح.حشن حديث هدا 
زوئوقد ، تسه بن رئب أحو ت ئو مؤق بن وهئام 

وهب.غنة 

ي-دأتثن

ال؛فالدوري، نخمد بن ء4اس صبما [ ٢٧٨٠]
غنفهان، أحتزثا قال؛ موتى، ئن الله محي أحبزئا 

فراس،محممَ،ضرس،غنمح.











ا>إديه^,' الله زشول قال فال؛ تتعود ئن اللي عند 
منهاحرج زجل حرويا، الئاو أهل أجز لأرف 

تقال ,، المنازل الناس أحد فد ا زب تا ت نقول زحما 
^صأشاكهاماكة،قال:

القنازل،أحدوا فذ الئاس نجد ليدحل ندهب 
تقال المنازل، س الغ أحد قد زب، تا ت نقول نزئ 

الزuناوديمحثف؟ظول;نةالوة:أ-فثز 
ناشفإف - لة نقال ننقش، ت قال يقك، ت نقال ئغم، 
تنقول ت فال الدئتا، أصغاف وعشرة ثقسش الدي 

رأيتيلقي فال: ا« القبمف؟ وأنت أنئحزيي 
٠؛ ١ ئواجده ثدث حش صجك الله. زئول 

الضحك.الشبدوعتل الأمتان (الئواجذ؛ ١إ 



٠صحح حشن حديث هدا 

كل:حئئايممالا،ص
فالذر أبي غن سويد، المغروربن غن الاغتس، 

١^لآأويأيزص زئووالله.: قال 
الجة،يحولا الجق أهل وآجر الثار، بمن حروجا 

دئيبهصفار غث تلوا محمول؛ برجل 4-ؤتى 
وثدايزمكدا غمك لق: فقال كتارظ، وأح؟ئوا 

تفاق وثدا، 'تمدا توم مر كدا غمك وكدا، كدا 
فال:نثوحط، كل قكان لك فإن لق; فبمال 

أزاماا فتاء أئغمك لمد زث، يا محمول؛ 
صحكالله. رئول رأيت فلفي • قال • هاهئا٠' 

ئواجدة.ندت حى 











٠صحيح حشن حديث هدا 

ئنئم،عمزان اسمة؛ الغطاردي وألوزج-اء 
,ملخان اثن ؤيمال؛ 

اتناكازك،ممح:ئتنم،ءال:مئا
هربنهأبي عن أمحه، عن اللب، محب بن يخئ ■من 
Jll : ئامالئار ثل زأ:ت ااظ الليه;زشول قال

طالبهاء.نام الجق مثل ولا هاربجا، 
بنلخص حدث بن نئريئ إنئا حدث هدا 

أهلعند فعث الله عيد ؤيحئبن الله، محي 
فغيه.فه ثكلمم الحديث؛ 





اشثاء،رراص،فىاثرمأ:ثّله 
.الهمراءااأهلها أكنز قرأث الجق ئي واطنت 

عنعوف؛ تمول هكدا • صجح حشن حديث قدا 
أثموث;ؤئول حصين، بن يمران غن ؛ رياء أيي 
محشالإيئاذين وكلأ ءبمس، اى غن ، زجاء أيي غن 

منهماتجغ زجاء أئو تآكون أن ؤتحقمل ، تمال فيهنا 
،الحدث هدا أئصا عوف عير ززئ وفد ٠ جميعا 

•حمش بن يمران غن رياة، أي غن 
قاب- ١٠

حدقتات ال ف، عتلان ش محمود صبما [ ٢٨٠٠]
غنإفمحاق، أبي غن ئغته، غن جرير، بن وقب 











س،ؤاش،لإمنيءفالأءا'كاترا:ؤ^
ألئوشموق.صشبيظأو

نأتأن هوإلأ ما قوالله، ت الحطاب ين نمر 
أثةهعزئت بجر أبي صدن فرخ فذ الثة أن 

.^١
ينفعئب زوئ ومحكدا ٠ صحح حشن حديث هدا 
ننالله غيد عن الؤغ-وي، غن ، حئرْ أبي 
بئرانورزئ أبي'مريزه، غن غية، بن اللب غثب 

غنالرهري غن ئغمر غن الحديث هدا القطان 
وقدغقأ، حديث وهو ئكر، أي غن مالك بن أش 

•تنمر غن رواقي مح، بمران حوك 
المر.به يربط حل المال: ( )١ 



ء^قعقحدءج
فولوا:حئى الناس أقاتل أذ ءامزق ياء: U تات ٢- 

الفلأف«إلأاهوسوا؛؛اله 

ال:قالهثائم1تي، تعمون ين تعيد صبما [ ٢٨٠٤]
^تناكازك،قال:مةظازل،ض

أن؛رأمزت الله.: زئول فال قال: ئابك بن أس 
^صش:صاأنلأبميشوأن

ؤتأثلواقبمثا، تنقلوا وأذ وزئوله، غتدة محمدا 
حرمشذك فعلوا فإذا صلائثا، يصلوا وأذ دييختنا، 

ماللمنلمينلهم إلايخمها، وأموالهم ءل؛ثادمارهم 

محاائابممحممذتنص،وشمحق





محالأ1ئ:محضرتنضاش.
عيرمن ووي ولذ • صجخ محن ■تحبيث هذا 
هدا.ئخؤ . القي...غن نمر، اتن غن ويه 

الحديث.عئدأهل الحئسيمه ئى وثعتز 
غنحدقاوكيغ، فال؛ صبماأقوؤ.ب، [ ٢٨• ]٦ 

حاليئن عكرمة غن الجمحي، نميان أيي ئن حمملله 
لحؤْ.. الئق...ض خمر، ابن ض انمحروثي، 

صحح.حنن حديث هدا 
والإشلأمالإبمان يلثبى. جميل ومص ما بات ٤- 

الحراعي،حزيث الخشتزى ]¥'عآ[صبماأبوغمار 
غنالخن، ئن كهئي غن وكع، أمحرثا قال؛ 









فكينمز; قال ، الشأن، م تئطاوئوو ٠ الئاءُ 
محهبمذِك.هث،سال:لر:اشمز،هز

سكتممأئاثم جنريل داك الثائل؟ من ندري 
مغاJمدذكمال

أنحرناال؛ قنخمد، ئن أحمد صبما [ ٢٨٠٨]
كل:أنيئايجشبيقاسم.ب

يمعناة.ثخوه الإشناد بهيا 

مغادبنحديثا محال المس، بن نخثد كيبما [ ٢٨٠٩]
٠بمعئاة ثحوة الإئثاد..٠ يهدا كهقس، عن معاذ، 

ثن.وأئس الله، محي بن طلخة عن : مفي'اوثاب 
مجل4-ا3و،ي■

الماج.)ا(الشاء: 







■صقره أيي ش المهف ولد قوثن عقال بن وء؛اد 
وايشانالإبماذ اقماو فى ء1ء U يات - ٦ 

حديثات قال التعدادي، ميع ثن أحقد صيمتا [ ٢٨١٢]
عن، الحداء حالي حدقتا ت قال عليه، بن إنماعيل 

ه:الثه زشول قال قالت: عائشة عن قلاته، أبي 
حئقاأحشتهم إيخائا الم-ؤميين أكمل مص وإل 

وألطةهمامم«.
تتمحأبيمحه،ؤأستنٌابك'

سماعاقلائة لأيي ولا حسن، حديث هدا 
تزيدبن الله عتد عن أبوقلاثه زوئ وقد عائقة، من 

الحدث.هدا عتز عايشه عن - لخايشه ضيع ر- 

الجزمحق.نني ئ الله عئ انئة: زأبوقلاثة، 







تابا؛ررالإيماوايخغُآ*وبون ه؛ الله زئول 
وأزمتهاالطريق، غن الآذتىرآُ يأذناهاإناطه 

ءؤل:لأإلةإلأالثق«.
.صحخ حشن حديث هدا 

ننالله عه عن صابج، أي بن شهيو زوئ وهكدا 
•شء' أ؛ي غن ٌارج' أبي غى بيئار، 

عن، الخدث هدا عزتمة بن عمازه ا^''آتازوئ ١^٠ 

مال:و0 البق غن هريرة، أبي غن ج، ل>أبي 
٠^^١؛؛ ويدن أزبغه رأالإيقان 

)ا(البمع:«امحنامحثإراسم
.ؤإيعاده تنحيتص ت الشيء إماطة ( ٢ ) 













امح.فال:»نينامصمف
.الصلاة((

ئحئد،ئث أشاط حدئئا قال: هثاد،  UV[ ٢٨٢ل٠ 
ُلنينت قال ، تخوم الإنثاد يهدا . .٠ الأعمش غن 

.الصلاة((تزف أوالكقر الشزك ونتن المد 
•صلأ^>؛ح حن ا حيثمهدا 

ثاؤج.بن طلخه ت انقة وأبونميان 
متان،ش غن وكع، حدمحا قال: هناد، حلاط [ ٢٨٢يا 

الئهننول قال قال؛ جابر غن الرمحر، أبي غن 
.الصلاة(،امحفرتزف وثنن المد ارنتن 

.صحيح حشن حديث هدا 





•عباس واش أس، عن ُفياكاه؛ 
٠عريب صحح حشن حديث هدا 

اكئل،بئزلأ حيفا هال: صبمامحه، [ ٢٨٢٣]
فاو:اّتي شقيق ئن الله عه عن الجزيري، عن 
الاغتاومن فتئا ترون لا محمد. أصحاب ثان 

الصلاة.عتز ثقئ ئزثة 
uU-V♦

غنائنالهاد،اللط، ؛؛صبمأي،قال:حدثنا ٢٨٢٤]
عابرئنعس الحارث، بن إبراهيم بن قخئد عن 

مغنأئة المطلب غيد ين العباس غن نغد، 
منالإيمان طعم ®ذاق تمول؛ الله. زئول 

سا«.ؤسخمد. ودالإنلأ،ادينا، نيا، الك ز>نجتى 









إاث رسول ص الإبماذ 

الصامت،ئن ؤءتاذ0 ، طال_، أيي تن عق ذلك زوئ 
ؤحرنئهتنمت،ضايه.

بميأختي الثمر أبي نث عيذة ألو حلاط [ ٢٨٢٧]
ْحةد،ئن حجاج حديثا ت محال ، الله عئد 
أبيإ'ئحايىغث إنحاق، أبي بن بوص عث 

بنغلي غث جممحبمه، أبي ذ غ، 
حداُآُأصات >رمن قال: القي. ض طالب، أيي 

محيلينيمحئا،فاثكلسأن:م
حداأصاب ومن الآ-خرة، في الفقوتة غئدْ غلى 

محفممائق،ظشمحممثأئبمدئمتثرة 

وعقوياته.الله محارم الحد؛ ( ١و 





^هإئ>ابإمحسالخؤمي،
بنالله عند بن يزيد عن أبوأمساقة، حدقنا قال؛ 
ئونىأبى غن بردة' أبى جدأ غث بردة' أبى 

الآمحي،أنمحهفل:أيامح
•ويدْ؛؛ لتايه بمث اكسلقول نيم ررمن ٠ قال أمحمل؟ 
حديثمن عريب صحح، حديث هدا 

•امح،. غن ' الآشمي قوض أيى 
بنالله زغئد قوض، زأيى جابر، غن ُفااإئابم؛ 

غمرو•

صحح.حنن حديث ئريزة أبى حدث 





نمهبن قالك ئى عوف •' انمة وأنوادحوص 
الجئمق.

دمردبي"؛فص•
أختزئقال: الؤ-خئن، عه بن الم عط صبما [ ٢٨٣١]

إتئاءلبثبيأض،فال:طشيمح
يجاليتنموتنضفتنرندسشة،مح

الدين»إن فال؛ الر. نقول أن ، جد؛ عن أبنه، 
جحرها،إلئ الخثة تأرر ثقا الحجاز *إلى لقأررُ 

بنالآJومحر٣* مغقل الججاز ين الئينُآ، وليغقلن 
■ؤبمبممع يضم يأدز؛ )١( 

•يصنصصمويسم:إف 
الجل.شياء من الواحدة الشاة ت الأرؤة )٣( 











فسمى(اائيشبم لرساطن خاءت U ناث ' ١٥

قال؛بزيج، بن الله غيد س محمد كعبما [ ٢٨٣٧]
غنالواسطؤ، منصور بن الحكم غبي حدتنا 

ضمحر'ضصامحمحنض
اللهرسول محال ت محال بيه عن مسعود، ئن الله عبد 
ئشويى«.وسنانه محت، أحاة اف4إ ارئثال ه: 

•معم ى الأب زمحب تغد، غن ت مقالئأب 
ومحيصحح، حشن حديثا مشغول اثن حديثا 

•وجه عم من مشغول ئن الأ؛ غئد غن روي 
وكع،حدقتا قال؛ عئلأن، بن محمود صّما [ ٢٨٣٨]

غنوابل، أبي غن رمحد، غن نمحان، غن 





نوممئة له قثل لما اللة عدتة شيء ثمنه 
اكائة«.

ويىاكابممحشذل،محمح•
.صحح حشن حديث هدا 

غنأش، بن قالك غن محه، صبما !! ٠٢٨٤ ل 
قال:اي. ض عثر، اثن ض دينار، بن الله غبي 

يهاممدئاء'ا؛ ثافئ، لأجمه؛ مال زجل ®أيما 
•أخذفن\اا 

,صحخ حديث هدا 

به.ورجع الترمه ت بالشيء باء ( ١ ) 







أهلأن الأل»إ أئل بعض بمد المحدث هدا ووجه 
الثارفى عدئوا ؤإن الجنة، ض—ثدحلون التوحد 
■الثار مح، يقلدون لا قإقهم بدلؤهم 

بنوبمران در' وأبي قشغوئ' اش ض روي وقد 
تجاس،وابن الله، عبد وجابربن حص؛تي' 

ال|قهقاو:غن وأش، القدري، نعيد وأبى 
الهزجيدأفل من ار النمن شوم ارنيحزِج 
محيربن نعيد غن روي وهكدا ، اليق؛؛ ؤتدحلول 

ئسيرم التابمن ثن راجي وعير القمحي ؤإبرامحم 
ءكقزوألو'كامأتود رنتا ؤ ٠ الاقي هب؟ 

النارمن التوحيد أهل أ-حرج إدا قالوا؛ ٢[ ]الحجر؛ 
ئنلمين.ثائوا ثمروالؤ الدين يود المحنة وأدجلوا 





إلاالثةلاإلة أشهدأق فيها: طائ فتغزج القوم، 
احمريقمول؛ وزنوله، غنية ثمخئدا أن وأئهد 
هذومغ  ldU؛iJlهد؟ ما زب، يا • ليمول ووثلثا، 

ذو\و:جتملأصالو\و:ا اثجلأت؟ 
كمه،في والطايه كمه في الئجلاث ررقئوصغ 

نصلولا انطاقه، وملت لشجلأث، ا، 
ئتي-ة«.الأه 

■عريب حسن حديث هدا 

عنلهيخة، انق حدئ قال: هشة، صبما [ ٢٨٤٣]
يكعئاة,ثحوة الإشئاد بهيا ٠ ٠ ٠ تحنى بن عامر 

الخئة.)ا(الطيش:



^تققح1ء
و٠ 0  و

القطعة,ؤاله0هةت 

الإظهده افتراق خا-داث 

،تJlJ[صبماالخشئنئىحريثأبوعمار، ٢٨٤٤]
ثنغئرو، محئدئن غن موتى، بن الممحل حدمحا 

قال؛ه الله زشول أن هريزة، أبي عن ' سلمه أبي 
امأد فزقة ونمحن إخدئ غلي البجود ررممرقب 
ومشرقذبك، مثل ف\ذثض\وئ فزقه، وتمن 

•فزقه" وسمحن قلاث غلى أم 
غنرو،بن الله زغبي نغد، عن ُفيالئاين: 

•صجخ محن ■؛؛4؛^ ءرمحْ أبي •ءب-يث 



حدقتاال؛ ففلأن، بن محمود صبما [ ٢٨٤٠]

بنالرحمن عي عن ئفئان، عن الخمري، أبوذاوذ 
ض، ^ س اللي عيب عن ' ٦^^، أم بن نقاب 
ه:الله زئول فال فال؛ عنرو بن الله عبد 

حدوإنرامحل بغى على ش محا أمش ض رأل؛امحئ 
اصص،نيإنثانمسأضمح

تنيوإة دلك، يمئغ من أمتي في لكال علانية 
ومتريملة، ونبجن سن غلى مرقش إنرامحل 

وتينْئة،محإفيامه
تقال ؟ الله ننول تا هي من ت قالوا ، ؤاحطو0؛؛ مله 
•ا؛ وأصحايى غلته أنا راما 











نلكمن ٠ ه؛ اللمه زئسوو قال قال؛ قرينة أبي 
إلىطريقا نة الله تهل عكا ف شش طربما 

اك.

٣.حدث هدا 

حاليئن-حدمحا قال؛ غلي، صبمامحرتن [ ٢٨٠١]

بنالثبج ض الرازي' جغمر أي ■غن ، امحق، قزيل■ 
اللهزئول قال ت قال مالك، ئن أئس غن أش، 
اللبنجل فهومحي، الملم طلب ثي حزغ ررس .؛ 

■مح>جغ« 
قلمبمصهم ووواة ٠ عريب محشن حديث هذا 
ئزهغة.











يصلوا، عل، شر يأهثؤ! فطوا جهالأ، زءوشا 
وأصلوا((

•محي بن دنياب ' عائقة عن ثفيللئابم؛ 
٠صحح حشن حديث هدا 

غن، عزوة غن ، الرئري الحديث هدا زوئ وقد 
عنعائشة، ثمن عروة، وثمن غمرو، تن الم عتد 

امح.شطا-
قال:الؤ-ئض، تجد بن اله صبماتجذ :! ٢٨٠٧]

حدقيال؛ قصالج، بن الله غبي ا أحتزئ
بنمحر بن الرحئن عبي• عن بج، ص؛ بن ئعاويه 
الدنيا؛أبى ثمن محر، بن يبجر ابمه غذ محر، 









ساه رسول هن اس( ابواب 

,الويه هدا من إلا ثعرئة لا عرث، حدث هدا 
القوييداك لنش طلخة بمن بمحص بث ؤإشخاق 
•جمظه قيل بن محه لقلم عندهم، 

ى،حئثمسمح،قال:ط؛ظ
سئثئادابماِق،ئال:ح1ظمحمح

حاليبمنعن الشمحايي، أيون عن ' النيازك 
ارمندرنك،ضاسمح>،ضاي.مال 

شامحس،أؤأزائبمتيس،كؤ1أء
النارو.من ئفندة 

حديثوهدا يابر، غث الناب في و؛ 

المول.تزول ت لشوء اا 





حتىفحفظه حديتا مثا تجغ امرأ الله ؛ ااشزُ 
مئة،أممه هو من إلئ ممه حابل قرب عينة، يتلقه 
.ليسفقه حأمل يدب 

ينومعاذ مئغود، بن الله عيد عن ت ؤقاولثاب 

•وأش ، الدذذاء رأيي طم، ويمحرئن جثل، 
•حتن حدث قابت نن ريي حديث 

حديثات ال فعيلأن، بن محمود كرمحا [ ٢٨٦١]
حزب،بن سماك عن فغيه، أتأثا قال؛ أئوذاوي، 

مئغودبن الله عيد بن الرحض عبد ممعت ٠ قال 
يمول؛ه السى نمت ت قال أبيه عن يحدث 

وقدره.حلمه حشن ٠ وأضره وتصره شره تآ 











بنالئبيزؤ ض شبمتإ، أبي م غن؛يئون قابيإ، مٍ، 
حديثاغني حدث رأمن قال: اي،. غن فغيه، 

فهوأحداقثاذسن«.ثذت 
وتئزة.، طاو_، أبي ئن غلق غن ظا\ل؛\إ1: 

.صحيح حشن حدث هدا 
بنالدحض غبي غن الحكم، غن محه، وزواه 

الحديث.هدا ه الئق غن سمرة، غن لتلق، أبي 
غنالحكم، غن ' وابثأبيمحلى ' الاغمس وروى 

محالرضسأبيمح،ضمح،صامح
غنلئلى، أيي بن الرحمن غب- خي.دق وثأن • و. 

أصح.المحدث عندأئل ضمنة 







علىالخديث هدا زوئ إذا عتشة ابن وكان 
منالمقكدر، بن ئخمد حديث تثن الامحراد، 

.هكدازوئ جمعهما ؤإذا الظئر، ضالثأأبي حديث 
•أنلم انئة؛ ه الني ٌؤر راؤع وأم 

١٥حدال؛ قتثار، بن محمد صتنا [ ٢٨٦٨]
بنمغاؤئة حدقنا ت قال مهدي، بن الرحمن غيد 

غنالئحمي، جابر بن الخشن غن ٌالج، 
الله.•رشول قال • قال كرت مغدي بن المفداح 

وهوغشي انمديت ظئة زحل غنى هل ررألأ 
ئاقموتيتئثنا ت محتفول أريكته غلى ممحئ 
اشثحالكاة،حلالا قماوجدنافيه الثه، كثان 













■^تققثظثفء0
١٤ - U uU  ائصوصض الداق أن ئء

امحو;تي،قاو:]ْبمءأ[لأخأمئىدالءض 
أشعى بئر، بن فجنب غن بيتر، بن أحمد فظ حد 

شس،فل:أفىامح.ريل:سص
قخملة،آنحز علئ فيلة ثحملة، ما عنده تجد فلم 

غلى JllJlفأشالقتي.همة،ئال:رلإن 
.اكركماعلي((

•وئريدة قئغود، أبي غن ُق'اإئابم؛ 
حدثمن الويه هدا من عريب حديث هدا 

أش،ءنيامح..
تركته.ما يعطثك أن منه طليت إذا ت فلائا استحملت ( ١ , 





حدكقال: الحلال، غلق ئ الخضث صبما [ ٢٨٧٧]
غئروأبي عن الأعمش، عن ئقير، بن اللي غط 

••امحا:تي،محأ'بيمح'ضمح.•
فه.يشك ولم هاءلهاا، أجر 'ربثل •' وقال ئخوة، 

غلئئن و\ذ>وتئ عيلأن بن مخئود صبما [ ٢٨٧٨]
ثمنئزيدبمنخدثثاأنوأسامة، قالوا: واحد، وعثز 
غنبردة، أبي يده عن بردة، أبي بن اللب عيب 
قال:»اشمغواالئق. غن الأشعري، موشى أبي 

.شاء؛(نئوU لتان غلئ ولفضالئق وليجزوا، 
.صحح حشي حدث هدا 





هاث دسوو هذ اس| ايءاب 

صحيح.حشمن حديث هدا 
ئننمتان حدقثا ت شال [صبمااتنشنمر، ٢٨٨٠ت

بمعئ-اة،قحوه الإشثاد، يهدا ، غن عيتنق، 
القفل؛آ,ررشن وقال؛ 

هاثبخخني إني ذما قبس قاث - ١٥
إششاعللأ>اوئسم،فال:أنيثا 

أيه،الؤحس،غن غني بن الخلأ؛ غن يغفر، ائ 
ذغاررنص ت الله. زئول قال قال؛ هزيزْ أتي غن 

ثانلئسامشلضسمم،إدلهدى 
إلىلغا ومن ثظ، أجورهم ثن ذلك قمص لا 

ئغة،من آئاح بمقل الإثم مى غليه 'كاذ صلالإ 
محذكسآضئا«.







امنها دزءتُ تلعه؛ ئوعظه العداة صلاة 

زيز:إنالئلوث،فهال: jوجلث'ممها الغئون، 
؟الله زئرل ث1 اثئئا ثئهد فماذا قويع، عقله مؤهدم 

ؤالطاء_ة،والقمع الله، يقوئ ررأوصكم فال؛ 
نزىبذي تعش من قإئة خبي، غيد د1ن 

فابجاالأئور ؤاقاثم كمحزا، اختلاقا 
س،ضأئزكقِكيمصش

الفجر.ت الغداة ( ١ ) 

الدمؤع.جريان الأرق؛ ( ٢ ) 
الفزع.)ممجل:

ولامسةكتاب ق معرونا يكن لم ما ت المحدثات )٤( 
ولأإجم؛ع•





•دجج أبا • وكي شابقث بن 
ءر<حجر، حجرى عن الخديث' قدا روي وقد 

■نخوة القي. ض تارته، بن عرباض 
حدقنات قال الؤحثّن، عيد بن الله يبماعتد [ ٢٨٨٥]

بنعن"قمحر مقاؤقه' بن قروان غن محبمق' بن ٌحةد 
شالالبى أن ' جئ؟ غن ' أبيه غن الله، غيد 

اأمحإ1ل:ة»اءئماا،فو؟لألدناكارث: 
نشمن نةُلا محن!-؛^١ »إك ئولالله،قال: زط 

عملمن مثل الأبي من له كاث بمدي أمحئت قد 
ومنفظا، أجورهم بمن بممص أن عير بمي بما 

أوالعمل.بالقول وأشاعها أفلهرها ت سة أحيا )١( 



ثمانوزئولة لأ:>صائالثئ صلألة أئ'ا' ائتدغ 
منذِلك لانمص بما عجل قى مشزآثام عليه 
الئاسشئ؛اا(.أوزار 

حشن.حديث هدا 

فابؤ،بصيصؤ هوت هدا عييثة بن ومحمد 
ؤكشزلأمحدشم:صموضسمف

الئربف•
صبمامنيمئنحائمالآئهاريالبصري،[ ٢٨٨٦]

\ٌوئ،غنئذ،ءبمالثه قخقد حدقثأ ئال،: 
منأحد ولا رسوله، ولا ، الله عن يرد لم ما البدعة؛ ( ١ ) 

الصحابة.فقهاء 









هاس رسوو ءس اس( أبواب 

أحدانجدوو فلا العلم، قطلبوذ الإدل'اُ أكياذ 
أئمس>لإكاا.

وقد, غتثئة ائن وهوحديث حتى، حديث هدا 
غ-المنن هدا؛ في شال أئة محئة ابن ض روي 

موتىئن إشمحاق قال أس. ئن مالك إقة المدينة؟ 
الرامي،العمري هو قال؛ ابن وتمت 

ئننحى وشمعت الله. عتل الغرينئن عي • واشمة 
•أش بن مالك هوت الرراق عة قال يمول، موشى 

انماذةض اممقه فّ غاءفي U فات - ١٨

^بىمحئئسإىاهمل،قال:طثا
هؤ:الوليد، أختزنا قوتى،قال: بن إئرامم 

عليها.ؤيافرون يركترتيا ■ أكادالإبل الناس يضرب ( ١ر 







لنغلجح حديث من إلا الحديث هدا ئغرث ولا 

يئتجل،يندى إنئادة وليس حتوة، بن ريا؛ 
■الحديث هدا خداش قحمودئن حدقثا هكدا 

بنغلجحبنرمجا؛ غن المحدث هدا يزوئ قإئنا 
عنمحب' بن كمحر عن بحبيل، بن داود عن ، محئوْ 

مجدثمن أصح وهدا • غ الئق عن ، الدنيا؛ أيي 
ٌخضؤتنيجناش•

غنأثوالآحوحس، حدلتا قال؛ هتاد، صبما [ ٢٨٩١]
قزيذسعس ، ابزأئخمغ ض مشروق، ئن سعتي 

تشئثة ثن ثريد سال قفال؛ اوجعف_تى سلثة 
أحافكشرا حديئا بنك شمعت إر ، الله زشول ثا 

















لمالمباب ررمحت -بماء ا ماب بس ١ ٥
٦٢فوفى«.......................................

٦٣بكفر................. أحا0 رمى فنمن باب "- ١٦
أنيشهد وهو بموت فيمن اب ب— ١ ٧

.................................٦٥

٧٠. .............الأمة........هذه افتراق باب — ١ ٨

٧٥............... ه.رسولاش عن اممم أبواب - ٤٠

قفقهه حيرا بعبل، الله أراد إذا باب — ١
٠الدين.٠.....٠..................... . ٧٥.....,,.٠.٠٠

٧٥... ..........٠.....العلم....طلب فضل باب ٢— 
٧٧.. ............٠. ٠ ٠ العلم كتمان ل جاء ما باب ٣— 



يطالببمن الامحتماء ق جاء ما باب ~ ٤

VAالعلم 
٨٠............. العالم....٠ ذهاب ق جاء ما باب — ٥

٨٤............... ٦~بابصنبمللببملمهانمسا

'ا-بابفيالخثش"ضاص..ا........ام
ئعلذب التكيم تعفلل اب ب— ٨ 

٨٩.. .٠ ............................الله. رسول 
أنهبرئ وهو حديثا روئ فمن باب - ٩

٩١كذب 

حديثس يقال أن عنه نبي ما باب — ١ '
٤٩ . ء...٠ ء. ....... ّ....٠ .. .......الله. رسول 

٩٦............ .ٌّ...العام كتابة كراهية ق باب —  ١١



٩٧. .......................فيه الرخصة ق باب " ١٢

ينيعن الحديث ل -بماء ما باب — ١ ٣
٩٩إسرامحل 

الخيرعلى الدال أن جاء ما باب — ١ ٤
٠١ ١ .......ب.ى............. كفاث...س..ى

٠١ 0 .. ّ....٠ فانع.. هدئ إلئ دعا فمن باب - ١ 0 
١٠٧٠....البيع واجتناب بالة الأحد باب — ١ ٦ 
عنهنس ا عماء الانتهق اب ب- ١ ٧

رّولاشه............................أاا
علىالفقه فضل ق جاء ما باب - ١ ٨ 

١١٥......................................المادة 




