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اسدبنأبواب 

انمدننأبزاث ٥- 

انمييوم امحقي في بات ١- 

الئراري'• بمبي ئوضى، بن إنناعل صبما ا  ٠٣٨]
عنإشخاى، أبى عن ريك، فحديثا ال؛ ق

إلىئحرج أن الثق بن قال؛ غلي غن الخارث، 
.يحؤج أن قتل قسةا يأثل وأن ماشيا، العيد 

■حشن حدث هدا قالنإمح؟مح؛ 

وأنمائيا، المحي إلى الرمحل يحرج أن ينثحئون 



انفضةفبل العيد صلاة فى باب ٢- 

أبوأشامة،-خدئ ت قال النقي، تن ئخثئ ميبما [ ٥٣٩]
كافقال؛ عمر ابن عن ئاؤج، غن ، الله عبيد غى 

البجدئنبملون؛ي وغمز تم وأبو ه الله زئول 
حتلثون.ثم ائحطتة قثل 

•ءثاس وابن ' "نجابر غن وإLاك١ب؛ 

•صع-حاا^ حشن حديعا عثر ابن خدسا ؛ دعيثي ١ ■ ا قأ 

اسعسأصابم عند 
،الخلية قو العتدنن صلاة أن وعترهم؛ ه الئق 

ئنمزوان الصلاة قبل حطب من أول إن ت نمال 
.الخكم 



اسديقايواب 

إقامةولا أذان بغنر اإسبن صلاة اذ ٣— 

غنأنوالآ-محوص، حدفثأ ق1و: ، كةُ [صبما ٠٤]•
صلتشت قال تمره ئن جابر عن حزب، ئن بمقاك 

أذانبقشر قزتئن ولا عرة عتر انمذنن ه اي مغ 
إقامة.ولا 

•عباس وابن الله، عبب جابربن عن ُفااإثابي؛ 

حشنحديث تمرة جابربن وحديث : ثانزننمى 

صحيح.

بم.مامصأصابام
لفي؛ولا المحدتن لملأ؛ لا.ودثأ' أنه عيرهم؛ و. 

سالمافل•



انمدئذفى اتفراءة فى د1وا ٤- 

عنأبوغوانة، حدئ ال: فكبة، صبما ا ٥ ٤ ١ ت 
عنأبجه، عن الغششر، نن محقي بن إبمزاهيم 

كانت فال بشير بن اشقان عن ، 'ت٠ال٠إ بن ■خستا 
نجؤ ب: الجئغة وفي انمذنن في تمرأ القي. 

أ4آكشيور حديث أثئك الأملإلا ربك أنم 
■محمرأيهما واحد توح في اجثثغا وربما 

يشيب،بن وننزة واهي، أبي عن ت •ِفياائان 
واتنءثاس■

حضنحديث تثير بن النحثان حديث : قالأمح؟مح 
■صحيح 

الشامة.ت الغاشية ( ١ ) 



عنوبنعز، الثوري، ئ-شأن زوئ وهكذا 
عواقة،أي حدث مثل انمقشر محمدبن ى إبرامحم 

الرواية،في علته قيحثنفث عيتثة ئن شميان وأما 
عنالئكبر، بن قخئد بن إبزاهم عئ عنة، ئزوظ 
ئنالنحتان عن أيه، عن ضالح، بن خيب عى أيه، 
أيمه،عن رواقه م بن بجب ولابمزث • بميم 

ودوئ• بميم بن التحنان هومور ثالث( بن وميب 
عنروي أحاديث، بميم بن التحنان غن 

ثخوانمقشر بن محمد بن إبزاهي؛( غن محته، ابن 
فيتئرأ كان أيه ه؛ الئي غن وروئ ، هولا؛ رواية 

زيهوؤأقرب_تآثئمح ؤق4 ب العيدين صلاة 
•الشافعي تمول 



تقال الائضاوي، قوسي بن إسحاق كيبما [ ٥٤٢]
أثس،بث محالث حديثا ت قال عيتى، ئث قعن حديثا 

بنالله محي عن الم-انيي، سمحي بن صمزة عن 
واقيأنا شأل الحطاب عمنبن أن عتثة، ئن الله عند 

ش.:نيأ/تجنىاكرننول اللتثق:ماَكاث 
آكصدهؤآلفزءان ى ؤ تقرأب كان ت قال ؟ ؤالآصه>ى 
.ألفنزه ذقفإ آلئاعه ؤؤ\>ورتةجا 

,صحيح حشن حديث هدا : قالإؤغب؛ى 
عنعتئثه، بن شفتان حيفنا قال: هثاد، صبما ٥[  ٤٣]

٠ثخوة الإئناد، بهيا محمد بن صمزة 

ينالحارث ت انقة المحي أبوواقي وت 
عوف.



اسبنفى اضر فى  uUه- 

مسصمضالخداء
كشرتنغن ثاك، ثن الله غثي حدقنا قال؛ الثديي، 

غبمالذ،ءنبي،ضيدْ،أناق.يفى
الأجرةوفى القراءة، قتل شبما الأود ش المحدين 
٠ائقزاءة قتل حمتا 

بناللب وغبمب ' قمر زابن ' غائفة غن زفي1_لغ\ت؛ 
غئرو.

وهوحشن. يدنحرحديث حديث ءا)ِامحبمى: 
ام..غن الباب !٣^ 

•المريق غوب غمروبث وائمة؛ 



ا؛إةاتكقلمحأص

منالعل؛ أهل تغض عند هذا عش والعمل 
عنزوي وهكذا وعترهم. اشق. أصحاب 

الصلاة،هذ0 ثخؤ بالمدينة صش أثة ، هزئزة أتي 
أش،ش مانلثا تقول وبه المدينة، أهل وهوقول 

ضوروي • ؤإنحاق ئ، وأحئوالئاسي، 
نتعالعيدين؛ في الةك؟ير في فال أنق مئغود ابن 

القزأءة،قتل حئظ الأولئ الركعة في ونجران، 
محغنكثزأزبما لم تثدأبألقراءة، الثانثه الركعة وفي 

ضواجب محر عن روي وفذ • الرثؤئ محير؛ 
اشتي.قتحؤهذا،ؤبيشلأمأضمحاب 

٠الورى شميان يمول وبه ، ١^^٥^ 



بمدئولا انمذئن فنل ضلأء لا ياث ٦- 

أبوذاويحديثا ت قال عيلأن، محمودئن يبحا [ ٠٤٥]
قابت،نن غدي غن سعيه، أئتآثا هال؛ الطثابسي، 

غثاس،اتن غن يحدث يبتر، بن شعيد شمغت قال؛ 
لمP زكغثتن، الفطرقفش توم حزج الئق. أن 

4ووصأؤلأبحوخا.
ننالله زض عئرو، بن الل؛ غني غن وقالثاُِت: 

عقر'دأبيخمب•
خشنحدث غشاس ابن حديث : ق1إِإنجغبى 

صحح.

أضحابمن العلم أقل بغض عند غليه والختل 
وأحغد،التماسي، تمول نبه زعترجم، س المح، 



الصلاةالعلم أهل مس طاقه زأئ وقد • ؤإسمحايى 
هاشي أصمحاب من وفبجا المحذين صلاة تغذ 

أصح.الأول والفول وعيرهم. 
تفال أبوعمار، حريث الح-شئرربن صبما [ ٥٤٦]

عنالتجلي، الله عبد بن أبان غن وكع، حدقئا 
بنشغد ض عمر ابمن وهو؛ حمص، بن بي أبي 
ولمعيد، ثوم حزج أئة عمر، ابن غن وماص، أبي 

•فغله ه القي أن ويكز بغدها، ولا فتلها يصل 
•صحح حشن حديث هدا إ -الامحبمى 

اسدننفى اضاء ضج في باث ٧- 

هشيم،حديثا ت فال ُثيج، بس أحمد كدثخا ا ٠  ٤٧]
غنراذان، ابن وهو؛ ، قئصور ا أحثزئت ال ف



كاناله. ننول أف ، جة' أم عن بيريى، ابن 
الخدور'"وذؤا0 ' والغواني' الأذكار يحرج 

محغثزلنالخقص فأما المدين، في والخقص 
Iإحداهن قالت المنلمين، يعوم ؤتفهدن المحش 

قال;جنيات؟ لها تاكن لم إف الله، زئول يا 
.جلاسهاا،من أحقها ررقلقعرها 

غنهشيم، حدثنا قال؛ منيع، تن أحمد صثنا [ ٥٤٨]
غنمسرين، ائثة حفصة غى حشان، بن ؛—شام 

أمغطثف،إئءحوْ.
•وجام ءثاس، ابن عن ت مم؛النابم 

تدركن.ما أول الشابات الفتات العواتق: )١( 
الأبكار.الخدور: )اا(ذوات 



صحيح.حتمن حديث عطيق أم حديث :
الخدث،هدا إلئ أهل تغص ذهب وقد 

وكرهةالبجذين الحرؤءإلى بى للشا؛ ويحص 
صء.
التزمأكنة مال؛ أئة الئبارك، ابن ض وروي 
إلاأناكزأة أتت قإن العيدين، في للئثاء الحروغ 

١ُ ١ أطئارئا في ئحرج أن رويها لها فليأذن ثحرخ 
أنفيلرؤج كدك حرج أن أبت مإن ثرثن، ولا 

لوفالت: عائشة عن قنزوئ • الحرؤج ض نئئعها 
زأئزشولشهةايىثاسسئ

.البالي الثوب وهو٠ الطمر، جمع ت لأطمار اا 



١^٧١

غثؤثزوئ • إشرامحل محي ساء ئيعت كنا القنجد 
إلىبكاء الخزوج الخوم كرة أنة شقتان 

*العيد 

انميإلى ه انمى حرمحج فى طء U باذ ٨- 

آمضق عذ طبيق فى 

مطالآشئئواصستجدالآظى
ئنمخمد حيف! قالا؛ ررغة، وأبو ١^—وفي 

بننعيد غث شلثمان، بن هليج غث الصلب، 

•م؛ محا ريغ طريق محا المحب- يوم خرج 
•راؤع وأبي تحر، بن الله غثي غث ؤقولئان1: 





































شلبمان،بمن تجده -محدظ قال: هئاد، >محا [ ٥٦٣]
أئةنمن، اتن غن ثاؤع، غن عتر، بن الله نمد عن 

وأحنالشن؛١'، به فجد أئله، تغض غش اشئغيث 
نيتهما،قجثع ئرل ثم ٠، الشقي' عاب حى المعرب 

إذادلك بمقل كان الله. ننول أن أنحرهم، ثم 
جدبهالش؛ز.

•صحح حسن حديث دا هت 

حديثمحما أبي بن يزيد عن اللتث وحديث 
سمح■"؛؛بث 

فيه.وأسمع به اهتم ت السير به حل ( ١ ث 
الشمس.مغيب بعد ئرئ التي الحمرة ت الشفق ( ٢ ت 





تمولرمه العلم، أهل عند الخمل هدا وعليي 
و\شماؤ.وأحمد، الئافعق، 

صهؤ؛ءبمالأيتنريدتن ثمم بن د عي نغم 
المانه•

سحاك ض اشى، قال محه، 
بمنيزيد غن هلال، أبي بمن تعد غن يزبد، 

ساف،ضكرسمش1ساك؛إ،^
^^م،ىزأئزضلاشهضأمحار

تدعو.بكميه وهوقفيعرآُ ثشئتئي  ٠١الرنتُ 

*الروراء من مريب المدية ل موصع ت الزيت أحجار ( ١ ) 
بالدعا،.اليدين رفع 







قال:أئة أش بمن محالك عن وروي ثالإمح؟مح؛ 
كئامحزفيصلاةصلاةالأنتنما؛ 

المحدين•
الكفوفاضلأة في باث ٦' 

بنتحتمي حد٥١ ت محال ، و نشا ثن قحمد صبما [ ٥ ]٨٦ 

عنقات، أبى ض ميب غن شقان، غن نعتد، 
صشأثة التجى.، غن غباس، ابن غن طاؤس' 

نيتحوفمآنمزتي،تمممري،نممحأنم
مثلها.والأحزئ نجديين، نجد قم زفغ، 

بمنالله وغبي وغابمشة، غلئ، غن ت نؤأ}لإا1ِ 
ئغيق،بن والمغيرة بجر، بن والتحمان غمرو، 



قنغود،وابن وشنزة، ذكزة، وأيي قئغود، وأبي 
الهلالي،وقيمة محن، وابن بم، أبي ابم؛ وأسماء 

شالؤحس نعني قوني، 3}ز ، الث؛ ئد بن وجابر 
•م بن وأبي سمرة، 

خشنحديث عقاس ابن حديث ت فااظمح؟ب-ى 
صحيح.

أئةالثى.، عن محاص، ابن عن روي وفذ 
شجيات،أزج ش ركعات أوج كشوف ي صش 

ؤانخاق.وأحمد.، الئافعق، يمول وبه 
صلاةفي القراءة في العلم أهل واحتلت ■ فال 

بم!سر أن العلم أهل بغص قزأئ • ال٤شوف 



فتهاأزقجهرباكراءة بمشهم وزأئ ■ بالنهار محقا 
مالش،فول ؤيه ؤالجن؛دة، العيدين صلاة ثثخو 

الق■ فيها الجهر يرون ؤإن—حاق؛ وأحمد، 
•الئافجي؛لأبمهرمحا 

وصحشجيات، أنتع في رمحنات أزيغ صش أقئ 
شجيات.أويع في ركيات بث صش أية عثة 

إنالغثوف، قدر غش جمائز  ٢٠٠٧١أهل عند وهدا 
أنتجفى زثغات بست ثمضر ائآكشوث ئطاول 

محيزنحات أزتغ صش ؤإن جائز، محهؤ شجيات 
ؤتزئ٠ يائؤ قهؤ القراءة وأطال فحيات أنتع 









فولوهؤ هدا، إلئ العاو»إ أفل يعص ذهب وقد 
الشامح،•

حدقنات قال ن، أبا بن محقد ئكر أبو صبما [ ٠٧١]
ضحشين، ئن ئمحان عن صدقة، بن إئرامحم 

هالثمى أن عابمئة، عى عروة، ى ع، 
فيها.بالقراءة ويهز التقنوف صلاة صش 

صحح.حشن حديث فذا ن ءااَلذةه 
ثننفان عن المراري، أبوإنخاق وزوئ 

٠نحوْ ، حسسن 

ؤاشحاق.وأحثئ، قالث، ثئول الحديث وبهيا 



اتغوضهلأة فى ظء ئ ذ1ث ٨- 

الشوارب،\و محيالخلمكتن [>■^ئخئدتن ٠٧٢]
عن■حددئ1"ئغمز، فال؛ رزيع، ن تزيد حيفنا قال؛ 

صلاه القي أن أبيه، عن تالم، غى الرهري، 
والطايمهركعة، الطائققن احدى الحوف صلاة 

قفامفي  ١۶٠مماائمّزءوا ئم اJغl■و، ئواجهه الأحزئ 
لمئ، أحر زممه بهم قمر أولئك وياء أولئك، 

وقامزممثهم، سقوا هؤلاء صام علمنهم، نلم 
زممتهم.ممقوا هؤلاء 
قات،بن ونيد وحديقة، بحابر، ءث ت  ٧٧١^؛
بنوتهل مشغول، وابن ، مينً وأمح، ص، وابن 

ئنزند وانئة: - الرزقق عقام وأبى بحثئة، أبى 
صاثي~وأتيلآكزْ•



صلاةفي أنس بن مالث لهث وقئ :
قولوهو حثئة، أتي ئن سهل حديث إ؟ئ الحوف 
•الئاَمح 

ؤفالأَخثلم;قوئوتيضمح.محلأ5
إلاالناب هذا في أء1م وما أويه، غش الخوف 

•حئئه أبي بن نهل وأحقارحديث حديثاصجمحا، 
محشت؛ محال ؛ إبراهيم بن إسحاق محال وهكذا 

وزأئالخوف، صلاة في ه ام عن الروايات 
فهوالخوف صلاة مح، العي. عن روي ما ثو أن 

,الخوف قذر عاى وهذا جائز، 
بننهل حدث ثحتار ولشئا إسحاق؛ قال 

•الروايات ثن عم? عش حشة أبي 











اسمابواس 

أحترنات قال الرحمن، عبد ثن الله ص1ِّئد [ ٠٧٦]
سعد،بن ال1ئمثا حديثا ت فال ضاك، ثن الله غبي 
محن، و هلا أبى بمن تعيد عن تزيد، بن حالي غن 

ضبغتإت فال الدمحئقق، •حيان ابن وهوت ، غمز 
قال:الدزذاء أبي غن ، الدزذا؛ أم غن نغر قخزا 

نجدة،غئزة الله.إحدئ زئول مغ شجيت 
ارِفىام•ثءا

غنوكيج، ين ئفان حدث من أصح وهدا 
'وغب بن اللي غبي 

انمضاحدإثى اثئضاء حؤؤج في ياتا - ١٠

حدقاعيشئئنفال: صبمامبنخيئ، [ ٥٧٧]
عئدقنا قال: مجاهد، غن الأعمش، غن يوص، 



للشتاءرزاقديوا الله.ؤ; زئول محال ت محقال عمر ائن 
اكاج4«.إلى الم 

ائة:ؤشلأاذنمسئ؛'أ!سال 
اللهنشول محال أمحول؛ وهغل! يك الله محغل ممال؛ 

.،ؤتئوو:لأنأدن؟!
ئنالله عي ائرأة ؛jjj cخريزة، ر غن : وفيا,لئاب 

ٌشمب،ؤزبممححالب■
صحح.محن حديث غمز ابن حديث ؛ لابجأبج، فا 

اسجدفى انمزاق كراس فى باث ' ١١

ئنتحتمي حديثا ت قال ، نشار بن محمد كعبما [ ]٨^١٥
بمنربمي غن نئضور، غن شقان، غن نعتد، 

اديداع.)ا(الدءل:







ئننحى غن شميان، حدقثا ت قال هسه، صثتا ا ٥ ٨ ١ ل

حرح،بن غمرو بن محمد بن بي أتي م، مجي' 
عنئ>بتيمحامح،محربجرش

ئرتزة،أبي عى يئام' بن الخاوث بن الرحمن عبد 
ضامحه،ه.

•بمص عن بخنهم القابمن بن أربمه 
صحخ.حشن حديث قرينه ر حديث ةل؛إمحبمثئ؛ 

الخJاجمن
يأنمؤؤ'أئزأ آذثمث؟بم، ألشتاء ؛^^١ في السجود 

•نتك4 





أش،بن مالك يول وفو ، تجذم ُ ١ النعصل' 
الث__ؤري،تمول وبه أصح، الآؤل والفول 

ؤإنخاى.وئلحط، والشافعي، الئتازك، واثن 
 -١، U uU  مهسغد لم عث غا؛

VA[ ]،وكيع،حدينا قال: موتئ، بن ح>تاتخى ؛
همتط،نن الله غي بن يزيد عى وب، أبي ش اض 
فرأتقال؛ ثابت بن زند عن بمار، بن عطا؛ عن 

•فتها بمجد فلم النجم ه الله رئول غلى 
خشنحدث ثابت بن زيد خديث ق1ئمحءبج; 

صحيح•

.القؤآن آخر إلى الفتح سورة أول من ت لمفصل اا 







٠صحيح حشّن حديث هدا : واإِإزعيى 

اليؤ.أصمحاب من العلم أهو ؤاحثل-ما 
بمبدأن العلم أهل بمش قزأئ هدا، في وعترهم 

أشافعتي،واثنالمتازك،ؤالشمتان، ونوقول فيها، 
نمي،ثوبه إي ت بعضهم وقال ■ ؤإشحاق وأحمد، 

.الشجوذفيهاتنزا ولم 
انمجفى الضبمدة فى !محاء U ئاث - ١٦

عن، لهيعة ابن حدقنا ت فال قمتثة، يبما [ ٥٨٥]
محلت؛ت فال عامر بن غمية غن هاغال، بن مشنج 

فيهايأن الخغ سورة يقلق ، الله نمول يا 
فلاسجدضا نم ومن ، ررنغم ت قال ضجدص؟ 

.يفزأهما(( 



بائموي.ليس إنئادة حديث هدا ; قاا؛إبجءيئ 
بننمن غن قزوي هدا، م العل؛ أهو وانظن 
شوزقيصك قالا; أنهئا فز، ؤائني الحطاب، 

النيازك،ابن يمول وبه نجدنمن، محها بأن الحج 
فيهابمئهم وزأئ ؤإنحاق. وأحمد، ؤالئ-افأي، 

■الورى شقيان قول وهو ، تمجده 
القرآنفغؤد في بموز ما غاء محا باب - ١٧

يزيدئنئخئدبن حيفا قال: كذمحاكثه، [ ٥٨٦]
بنمحمد بن الخشن حدقا ت ال فمحض، 

خريج:ابن لي فال قال؛ يزيد، أبكب بن اللي محي 
ثامحث،أضزنيسشلأر:رط،ض

صال:.، ١^؛، إلى زمحل لجاء قال؛ عباس ابن 



ثمأرنائم وأنا اللتلة زأشي إش الله، ينول يا 
الئجرهشجيت فجدت شجزة، حلت أصر 

ليامحب اللهم ت فول وجي شمعتها بمجودي، 
واجعلها، ووزاُاُ بجا عني وفخ أجزا، عندك .بجا 
غبمدلأمن ئهئلئها ثنا خ, وتمثلها يحزا، عندث لي 

ذاوي.

تيدك لي قال جريج؛ ابن لي قال الخشن؛ قال 
تجد.قم نجده قفرأ؛شي. عقاص؛ اثن قال 

أئجزةما مثل وهوتمول فتمغئئ ت عباس ابن فمال 
افزة.|ؤو(عن النيل 

٠والإثم الذنب ت الوزر ا ١ ' 















اس^ايواب 

صحخ.حتمن حديث هدا ; قأا,زإنجيبّى 

الثضري،الجمجؤ ثغاؤته ئن الله عتد صبما [ ٥٩٣]
حدتاقال؛ ، مشي، الغزيرئن عند حدتا يال؛ 

الده:أئوظلأو،ضم،قال:فالزضل 
الثةيدثر فغد يم جماغأ، ض المجر صر ررس 

خىطلجامح،تمشزص
اللهزتول فال ت فال آ( وعمرة حجه 'كأجر 
.وامة؛أ قامة ررئامة 

•عريب حتن حديث هدا ذااظمحآب-ى: 

صال:ظلال، أيي عن إشماعيل ئن محمد ونأك 
,هلال واشمة ت محمل قال ، الخدث هوقماوب 



mmsm

اثفلاهفى الإسات يكزفى U د1ث - ٢٢

تفاثوا واحد، وعير عتلان، ئن مححئود كيبما [ ٥٩٤]
تمحيبنبن محيالله عن موتى، بن القفل حدمحا 

عنمحكرم-ة، عن ريي، بن محور عن بمي، أبي 
فيثإءحظُآُ ثان الله. نقول أن غشأس، ابن 

٠ظهر0 حلت عتمه تلوي ولا وشمألأ، نمينا الصلاه 

•عريب حديث ذا ه؛ 

•روايته في موتى بن القفل وكع خالت وفد 
وكيغ،حدمثا ت قال عتلان، ئن محمود كيبما ا ٥ ]٥٩ 

بعضعن بمد، أبي بن تمحي بن اللي محب عن 
العين.ُمؤخر إليه نفلر ؛ إليه لحفل ( ١ ر 









■صحح محن حديث محالة أتي حديث ?الإمحآه؛ 
الثيأصحاب ض العلم أهل بن قوم كرة وفد 
وقالمحام، وهم الإٌام الناس يقؤز أن عيرجم وه 

وأقمتالمنجد في الإمام ثان إدا تمضهم؛ 
قامتفد الئودف: قال قإقئاتئومونإدا الصلاة، 
ائزالقتازك.الصلأة،وغؤقؤل قامت قد الصلاة، 

ضاشالفناء في لكز U -ئاث ٢٦
الدهاءفنل ئق اشى عنى والفلاة 

قال:^٥١لأاسودتنمحلان، 
عاصم،عن عئاثى، نن ذكر أبو حدقنا قال؛ 1ذم، 
والقيأصر محت قال؛ الله غئد ثمذ زر، غن 

القاءتدألم، -جلشث، فلما معة، وغمز هوأئوبكر 













وجاتج1اس؛

وٌلإممايىتنص؛محنيرويِفى

عثدثا،صعقة ؤإثنا الحديث، هدا بمئث ثان أئة 
^^تم؛لأكَلأمحظيسضامحهي

علي،غن صنزة، ئن غامع غن الوجه، خدا من 
الحديث.أهل تئض عند هويفه صمزة ئن وغاصم 

القطان;تعيد ئن تغئ فال الثديي: ئن غلي قال 
ضعام حديث قفل ثغرث 'كنا ئميان؛ فال 

الحارث.حديث غلئ صمرة 















اسمأبواب 

٣٦ -uU  1ائغلأءلحول عئد اممتجة لكزبن م

حدمحاقال: الرازي، محني آ:اصبمامطيئن ١٢]
حلايحدمحا قال؛ سلمان، بن بشير نص الخكم 

غنالنضري، الله غبي بن اكك»إ ض المحقان، 
بنعلي عن مححبمه، أبي غى ًمحاق، إنأبي 

بننم؛ ءرينز ; قال ه الله زشول أن طال، أبي 
أحدهملحل إدا آدم نني وعوJات٠١٠ الجن أغثن 

.الله؛؛ يائم ت تمول أل الحلأء 
منثعريةإلا لا عريب، حدث ذا ه؛ 

.يداك ثيش ؤإشئاذة ، الوجه هدا 

•هذا ثن فيء ه العي غن أش، غن روق لقد 
.ظهر إذا منه يستحيا ما كل ت لعورات ا١ 









منأصح وهدا بالص1ع، ؤثئثسل يالمد تنؤصأ 
٠فريك حديث 

الوضيعا؛نلأم لفل ذفح'آ* في لكز U د،ت - ٤٠

فال؛هشاح، تن قعاد حدقتا قال؛ ئئداز، صرما [ ٦١٦]
بنحزب أبى غن محالة، غى أبى، خدش 

غنطالب، ش بن غلى غن أبته، غن الاض، أبي 
بولر'يشح الرصج؛ القلاع ول ؟ى قال الؤي. 

.آء الجارية تول! وينشل ، العلام 
صلاطعما محإذا يطعما لم ما وهدا ت قثاده محال 

.جميعا

.والبل الرش ت والأنتضإح النفح ( ١ م 













هاث يقول خن الرقاة أنوات ٧- 
ااسددد jAالركاة طع فى ٠ اض رسوو ا-ذاثءإءاءعنى 

،أبوقعاؤتة حدفثا ت محال ، الشري بن هتاذ صبما [ ٦٢]١ 
ذرأبي عى سوئي، بن المغرور ض اًلآءمس، غن 

ظوفي زهوجالس الر. ننول إل جثت قال؛ 
الآ-نمؤووءفم : ^LJ ثملا، فرآني قال؛ الكغتة، 

؟لي ما ت قفلت ت محال ، ا؛ القنامة توم — الكعته زب و~ 
1اناكمم من قنت: فال: ، ض■(' فئ أنزل لغله 

الآ'ئرول ٣٥٠١ه؛ الله زئول فمال وأمي؟ أبي 
بتنفخئالأ؛ ، وغكدا، ا زفكن فكدا فال من إلا 

فال:اازالذىثم بماله، زغن بجنه زغن يدنه 
ارس•را،الحمدادض؛







زكاةك ررإذا أبيئرئزة،أنايهقل:
.قا هصث ممد محاك 

•عريب حنن حديث هدا ت قالِإمحبمر 

ذكرأثة ويه محر بمن المحى. ض روي ومد 
غلقهل الله، ننول ثا نخل؛ شال ، الركاْ 

غ؛زها؟قل:»لأ،يأزظؤغ«.
لحجيرةبمن الرحمن غبمذ مز؛ حجتزة، وامن 

المثري.

حل،قنات ال قماعيل، إنبن محمد يمجا [ ٤٦٢ ل 
حدنتاال: قامحوفق، ءلؤسئدالهب. 

كناقال: أنى غن و1ت، غن المغيرة، بن نيئان 



صأنسصاضبوفيألايه
ئصصإدبماةّتجئاء''ونخث 

زمولكإن مخئد، يا سال؛ ه الشي دي يص 
كستزئإأناشأد؟َفالمح

وبطالشتاء زتغ ماليي فال: ، رام« س: 
الثؤممال الأرضؤئصسن،الجثال،آللهأزنلك؟ 

ممالواللتلة؟ النوح في صلوات، حمش غلبما أن 
ارشا،(،فال:ديأبم،هشقه:

زعمزشولك فإن قال: ، ررنغمء فال: يهدا؟ أترك 
صال؟ الشئة في قهر صوم علتنأ أن ئرغم أيلث، لنا 

•اريتن ض، الجلوس الجم؛ )١( 



مإنقال: ، »شمااالبق ممال بمذا؟ أنرق 
^^محإأنءiبمافىأنيكا

مالييقال: ، القي.:٠صدق؛؛ ممال الركام؟ 
،همقبمدا؟قالاقيه:>امحأ« 

اسمضَكزنيإهأمحًزنمآنها
بيسائظاغكط؟ففالاصه:
^بييأد،محةملأبمذا؟

لاأئغوالذيبمئكيالحى، ممال؛ ، قال؛ارنعم؛ا
القيممال ثب، j لم أياووهن، ولا شجا منهن 

■ه:»إنصذىالآممحذخلامح« 
هداخدثسمشسضطا





نهءاوهنأص

يزهقاأنجمن كز بمن الرئة؛ صدقه فهائوا 
تلغثإذا ، ثئء ومالإ ينمن في زلبمى دنهم، 
.الدراهم؛آ حمشه قفيها ماقثتن 

■'J^_،حزح ءنأنيبجِامحدش ُقالأابي: 
وأبوعواثهالأعمش الحدلخثا هدا زوئ '' ق1اِإدنبمبتى 

،صنزه ئن عاصم عن ، إشحاق ش عن ، وعتزئشا 

ع4تي،عن الخارث عن أبيإشءمحاق، عن واحد، 
الحديث؛محيا غن إئماعيل ئن قحمد ت محال 

إشحاى،أبي غن صحخ عندي كلاهما ت محقال 
.جميعاغنهما ذقون أن بمتثتل 





لة:ءا؛كهاأإإبجئ

زادتقإدا وأرثمين، حش إلى ١* محوي بت 
ءجئءه'ر'آ؛إنئزادت ثإدا سمحن، حمهُ"إلئ مميها 

إلئمحون ابمثأ زاذثصهاخئسونمن،لإذا 
جقثانإلىعئرينبمص،فإذارادتصها 

إلممى ومائة يئرين ض زاذت فإذا زيافة، 
وفىمحرز، ابمه أوبعص ثل زفي جمة حبمى 

وبالإ،ينرين إلى فاه فاْ 3ض ثل الئناه؛ى 
ئثلاثزاذت يإذا بمام، إل شاتان زادت فإذا 

فلايمافتغلى زاذث فإذا ا فاه يلإثمالإ إلئ شناه 

سن:ئدخلسالإلفيكس.
الرابعة.المة ل الإبل من يحل ما : الحقة ( ٢ر 

الخاصةالستة يحل ما الإبل من ; والجذعة الجذع )٣( 



شيءمها لنم ئم ، فاْ ة ا فثاقة ص محي شاة 
،مقئقُا، نئن نجمغ زلا أزتغماقة، نبمغ حش 

'قاىوما الصدقة، محاقه نجمع نص مرى زلا 
يالشولإ،ازأم سزاجغقإثهنا حلفن'أأ مص 

.غيب٠، ذات زلا هرمه'" الصدقة في زلايوحد 

شاةلإعطاء مثلا تفر ثلاثة شياه جمع المفرق؛ بين الجمع ( ١ ) 
للمصدق.واحدة 

بمالمالهما اللذان الشريكان ; الخلطان ( ٢) 
شريكهما.

أربعرنرجلتن محن يكون أن الخلييلين؛ بجن الراجع رم 
منالعامل فيأخذ المالين، تعين مع مناصفة، شاة 
نِصمابقيمة شريكه علل فيرجع شاة، أحدهما غم 

شاة.

٠السن الكييرة ; الهرمة )٤( 



إة-قلوللإاسط[١٠٨،

الثاء١'محرياءالخمدى وقالالزئري:إذا 
،ش-زاو وقلق ، _-،'؛! أؤ  ilSijييار، قلق أئلاقا؛ 
الوئط.من الئصدى وأحد 

وللم:لمماؤهمئالفز.
حكيحوبجرئن الصديق، ذكر أبي عن ت رفىااثابأ 

•وأش در' وش جد؛' عن أمح؛ عن 
والختلحشن. عئرحديث ائن حديث ث فالامحبمش 

الممها؛.عند الخديث هذا غاى 

ضواحد، وعير يزيد بمن يوئز ردظ وفد 
يزمحعوة،ولم التحديث، هدا نالج عن الرهري، 

•حشين ئ شنحان زفغة ؤإتحا 
الزكاة.عامل لمصدق؛ ا ا





نوgاوهاظومح

هداقسرك، وزوئ حافظ، يمه الشلأِم وغني 
أمه،غن عبيذة، أبي غن حصيف، غن الحديث 

سسثغلم الله غني ئن عينيه وأبو ، الله غني غن 
بيه•أس 

الرراق،غبي حديثا محال؛ عتلان بن كيتئامحمود [ ٦٢٨]
وائل،أبي عن الآعمش، غن شميان، أحترئا ت محال 
الثميبمشي فال؛ جيل بمن مماؤ عن مشنوق، عن 
 .i فرمثلاثين فل ض آغد أن القض إر

فلومن فلأزثصثسئ، وبمن محعة، هثاأو 
>و'''دظز،أؤءاولأسافير''.

■الحلم بلغ من ت الحالم ( ١ر 
معاقر،قييلة مشموبةإل اليمن يروي من صرب المعاقر: )٢( 





إلىمعادا بعث الله. وسول أن عباص، ابن 
كث_ااِ_،أهل  Ujjنايي ؛، ijj*لة؛ ممال اليمن، 

وأمفهاذوأن إنئ ياذغهم 
ئأصلدلك أطاعوا الئه،فإنتم ننول 

النومفي صلوات غنش غلبجم اقترض الله أ0 
قأن إأغ4ئهلم لدلك أطاعوا ض فان والثبمة، 
أعيائهمض توحد أموالهم صدقه غلبجم اقترض 

قإئاكلدلك أطاعوا هم فاذ قفرابجم، غلى وئزد 
فإثهاالئثنلوع؛ ذءو0 واثق ، ُ ر أموالهم وثرابم 

.حجابء،الله ونتن نتنها لتش 
رقلصلأ:غنص.

نفائها.تا(ماتمالأمال:





وجابر،نمر، 'وابن ، خريره أبي عن رذولتاب؛ 
عمرو•ش اللب وعب■ 

ستنئار،قال:طفامحدالإص
ئن lIIJUjوئعثه ئميان حدقنا ت قال مهدي، ابن 

تعندأبي غن ، أبي؛ غن ثًمح، بن غئرو غن أس' 
لحوحديثغتدالخنين،■ ■الحيوي،غنالئى.■

غنغئروبنثًمح•

حننحدث تعد أبي حدث : ئلأ؛ومح 
غنة.وجه عتر بن زوي وفد صحيح، 
دونفيما لينق أن الخب؛ جئذأخل خدا غش زالختل 
،؛ ١ صاعاُ برن والونل صدقة، أوئق خمتة 

جوان.كلو ٢( . • )٦٣يزن؛ مكيال : الصاع :١( 



اه؛رسول هن الوى٠ ابواب 

هالسير ؤص-اغ صخ، يلأسالة أوئق ومحثة 
يمانتةأهل وطخ وئلث، أزطاو حمته 
صدقة،أواق حئتة دون فينا ولنننر ، أنط—او 
دزهثآ،ماقثا أواق وحمته ، يوهما أزتعون والوقثه 

محماليس بميي صدقه دود حمس دون محكا وثبمف 
تلغتئإذا صدقه، الإبل من حئس دون 

ومحقاقحاض، ابمه قفيها الإبل بن وعئريث حنتا 
بنخض محل مح، الإبل بن دبئرين خنس دون 

شاة.الإبل 
فدفقوالرفيق ائغنو فى ثل غاء U ئاث ٨- 

ومحمودأبوثزيس، الغلاء ءتيائخةئسر [ ٦٣٢]
ولغتق،غن،ئقثان وكع، ه قالا: ائرعئلأن، 





الضلزثاة فى ء1ء U بات ٩- 

قال:القتائوري، تخض نث ئخئد >محا [ ٦٣٣]
بنصدقه عن الممسي، ملمة أبي عمروئن حدقا 

عنئاؤع، غن بمار، بن قوتى غن الله' غثي 
فىالختل الئيض:اافى زشول قال قال؛ غمز ابن 

•زى® آقلغشز؛آريىر 

الئتعي،تيازه وأبي ، هريرْ أتي غن ن ُقاكاب 
Jغبمالأببنغمرو■

تمال،إنثاد؛ نمرفى ابن حديث : قاا;إمحآه 
ولأ:ملحءنامحهنيمحئا

ولاشعرها يجز جلد من الأوعية ت والأرق الزئاق )١( 





•)-د1ثئءاءلأوك1ةضانمو
امحووء؛ض بغوو حئى انسئد 

بنهارون حدينأ قال؛ قوتي، ئ صبماحئ [ ٦٣٥]
بننيئ ئ الرحمن عي حديثا قال؛ الئلمحي، محابج 
اللهرسول فال فال؛ نمن ابن ض أيه، غن أشلم، 

ساظاذظلألأزثاةنمخخولش
•ا؛ الخول 

رس:ض>ئشثهاد

الوهابغط حدئثا - قال: بمار، حيبمائحئدبن [ ٦٣٦]
فزابن غن قاؤع، غن آيوث، حدقنا قال؛ القفي، 

غليهتخول خى فه رثاة فلا قالا اشمماذ من قال؛ 
الخؤلعئدزئه.













زأئأئة ه اقق عن ، جيم عن أبته، عن شعب، 
قمال.ونيإنئادْ ، زكاه الحلي في 

أهلتئص فزأئ ذلك؛ العل؛في أفل( واحتلس 
زكاةالحبي قي والتابمى الؤي أصحاب بن العلم 

الثوري،شقتان تمول ويه وقصة، ذهب منه كان محا 
اي.أصمحاب تعص وفال الميازك، بن الله وعند 

الله،عبد ويابربن وعايشه، غمر، ابن •' تهم ب~ 
وهكدازكاة، الحلز في( لنش نالك؛ بن وأم 
بمنمحالث تمول وبه التابعين، ممها؛ بعض( عن( روي 
ؤإنحاؤ(.و\خط، والشافعي، أس، 

عنلهيخه، ابن خدقنا ت قال قسثه، صبما ؛1 ٦ ٤ ١ ] 









وجابر•عقر، وابن مالك، بن أش عن ت ثفي'الئابم 
بمحرئنعن الخديث هن-ا روي قد و: 

بنبماووبئر ئن شيقان عن الأشج، بن الله عبد 
الحديثمحيا وكأن قرشل، ، البي ض ' تجي 

هالئي عن عقر، ابن حدث صح وقل- أصح، 
الباب.هدا في 

,الممهاء عامة عنن. الغنل وعيه 

ثنتعيد ت قال الممحتن، ئن أحقد صبما [ ٦٤٤]
-خ1تيقال وف، ابن حديئا قال؛ مزنم، أبي 

عثأمحه، عن س١بي، عن شهاب، ان ض ' يوص 













حشةأِبي بن مهل حديث علن والختل ثالامحبمى؛ 
أغلاتجافىامحص،ويخده

ؤإفحاق،أحمد نمول حثمة أبي بن تهل 
والخفاوف من المحار أذنكن إدا والخزض: 

محرضحارصا الشلطان بث الركام مه مئا 
صول:ذلك، يصن قن تظن أن والحزض علنهم، 
كذاالتمر ومن كدا الئبمب من هذا من حزج 
ذلكالغشرمن قئلغ ؤتظز عيهم، فيحصي وكدا؛ 
قبمثئواالخمار ونتن نتنهم حر ثمم علتهم، فشت 

 Uالغشز،منهم الخمازأجد أذركن قإذا حقوا، أ
مالك،تمول وبهيا الثلم، أهل لخص قشرة هكدا 

ؤإنخاق.ؤأحمد، ، والشافعق



الحداءعمرو ئن مثملم عمرو أبو كيبما [ ٦٤٨]
غنئاؤع، ئن الله غيد حدثنا ت فال الثديي، 

غن، شهايس، ائن غن التمار، صايج بن محمد 
الميأن آيميد، بن غثاب غن المنش٠ا، تن شعيد 
عليهميحرض من الناس على يبمث ان ثه 

تتءثبائمحءّس«
ئمالئغل، حرض كما حزض ارإبجا امحزوم: 

زثاةالصما(ل
•عريب حس حدث وهدا ؛ قاا؛إبجؤبجا

شهابابن عن الخدين هدا يرج ابن روى وقئ 
هدا،عن ئخئدا وسألت عائشة، غن ءزؤْ عن 







؟إؤ•■اض رموو م الزقاق ايواب 

قايي'ى أش عن بنان، بن نغد غن حبما، أبي 
غىتزيدبنزابزلهييه؛ ؤتمولغئروبنالحارث، 

•ُاإك بن أش غذ تغد، بن بنان غذ خب، أبي 
وال—صحغتمول؛ محمدا وتسمعت : ئيءلسفيإ

الصدئفي إااJمغتدي وقوثة؛ سعد. بن سنان 
علىكما الأي من المعثدى على يمول؛ ، كمامها؛؛ 

٠مغ إدا ألناقع 
٢٠  -jLi ، انمدقرضا فى خاء «ط

بثمحمد أحتزئا قال؛ حجر، ئن غلق صبما [ ٦٠٢]
فالجريرفال؛ غث افغتي، غن تجالي، غث يزيد، 

أئاتمانمديىمح:مارمإلا١^،.:
آ(.رصا غن 





هتدمرياض ص الزى؛ ا،>اس 

تيالأايأ:ضاتنئاس.

محنحديث جمحبمة أبي دت حت 
عرت•

القدسلف فحل فن ناث ' ٢٢

^ظيؤمحئسم،ئالعه:طئ
-سريث أنحزئا حجر: بن علق وقال شريك، 

بنمخئد عن محر، بن حكم غذ واجد، المغى 
بنالله غبي غذ أمحه، غث يزيد، بن الرحمن غثي 

الناسنال ارمن ه الله زئول فال قال؛ مسثود 
وجههفي ومئألثق القيامة نوم جاء يعييه ٌا وله 

قيل:، دوخ"'؛« ■فأؤ حدوش أؤ حموشُا* 
.والجد الوجه ق الخدوش الخموش ( ١ ) 
.الخدوش الكدؤح؛ ( ٢ ) 



درهما،حئئوو  ٠٠ت ق1و ؟ شه ومحا الله، زشول يا 
>الدهب؛أ من أوقيقثها 

امحتنملءإإاانابيإءنمح'
•ختن حديث محنغود ابن حديث ٠ قالازيى 

هداأيل من يتم ثن حكم في فغيه يكلم وقد 
الحديث.

حأ.وثاال؛ قعتلان، حبجبماقحنودنن [ ٦٥٦]
بنحكم غن شقيان، حدقتا •' قال آدم، بن يخئ 
عثتانئن الله غنأو له ممال الحديث، بهن.ا . . جسر. 

لهممال يهن.ا، خذيذ حكم عين لؤ • فغيه صاجب 
فال:؟ ئغثه غنة محدث لا لحكم وما نقيان؛ 



وه؛■النه رسوو ص ١^٤٧٥ ؛بواب 

عنبهيا، يحدث رتتدا شجنئا ت قمتان قال ثعم، 
•يزيد بن الرحض مح■ بن ئحئد 

تقولوبه ، أصحابنا تغض عند هدا على والعتل 
ؤإئهحاى،ؤأ-حكد، القتازك، بن الله وعبد الثوري، 
يزهقا٢تجلمحئشون عقن ثان قالوا:إذا 

حديثإثئ العل؛ أهل بمص يدهب ولم • الصدقه له 
ثمانإدا قالوا; j هدا، غي ووثغوا يتئر بن حكم 

أنقلة محثاغ وهو أكثر أؤ دنهما حمشون عتدة 
أهلبن ومحرأ الئافعي وهوقول الركاة، بن يآحد 

\4<و\مخ.



اصئ نجل لإ فئ ظء u -باث ٢٢

أبوداودحدفثا قال؛ تثار، بن صبمإمحمد [ ٦٠٧]
ُصبماثخئودئح نفاق. حدثئا فال: الئالمؤ، 

أحتزئاقال؛ الرراق، غبي حيفنا ت قال فلأن، 
'ينبذ بن نبمان عى ، تئي-تنإفاي( غن ئشاف، 

رالافال؛ ه القي غن عمري، بن عبدالله عن 
•" ٠٢نوي برقُن ولابذى بغى، المحيئ ثجز 

جئاذة،ين وحنشي غريرة، أبي :عن ق٤اللئاب 
ائمحارق.ئن وقسصه 

والشدة.القوة الم،; )١( 
حلمهوتمام ثسابه ق الغاية بلغ محي الذي •' الوي ( ٢) 

.وعقله 









ال؛جالج1ص

اشزئول ممال ، ذينه وياء ذلك يّنغ فلم عليه، 

وأس.وجويرتة، غاسة، غن ؤق'اليائت: 
محنحديث نعيد بي خليق ثالإمحغه؛ 

•ص،ّحاح^ 

٢٥ -jU ، فبمواسص وأخل ه تشؤ الهيفة ممزاجية فى ظء ئ

^^^١٢حدتثا فال; صبمابمدات، [ ٦٦١]
تنيموبامحي،فالأتمحفابجرتن

^إداالمحي كان قال؛ جيم غث ، أبت؛ غذ حكيم، 
تقالوا فإن آ؛ هديه؟ أم هي تخذق؛  ١١ت تال أ يشي أتي 

٠أكل هديه؛ ت قالوا ؤإن يأكل، لم ٠ صدقه 
الدائون.الخرماء ( ١ ) 



وأم،ئرتزة، ؤأ.لي تلمان، غن ت مفي'اائايث 
بنمغرق جد عميرة وأيي غلق، بمن والخض 
أؤومبمون مالك، نن رقيي ت وانهة واصل، 
عمرو،بن الله وعبد عباس، وابن بهزان، 

رويوفد ٠ علقمة بن الرحض وعبد رافع، وش 
غلممه،ئن الرحمن غبي غن ت أئصا الحدط، هدا 
امح،.■عن محل' أيى بن الرحمن ٍ عن 

حبمْبث ئغاؤتة انئة؛ حكم بمن بهز وجد 
المحري.

محثمسخكيثإمحثمحن
عريب•









ه ٥١يبمول هذ الزئاة ابءاب 

لإبيشوظسوىامحئة

بنألاشود حدثثا ت قال قدؤتة، بن محمد صبما [ ٦٦٤]
الض،غن حمزة، أبي غى شريك، غن غابر، 

—تسل أر؛ ~ شأك ت فاك قش ابنة قاطمة غن 
ضالزكاة\ففال:لرإنفىاكاوكقا

التمرة؛في التي الأنة فذ؛ ئلأ ثم ، الزثاة(( سوى 
الأنة.[ة ١  ٧٧:  S_5J1]قولؤأيحبطبه آئترأن لإس أرؤ 

أحتزئاقال؛ الؤ->؛من، غني ئن الله غني صبما لْأا"[ 
غن' حمزة أي غن ' فريلي، ض ' المحو بن فحمد 

مح،'محداهبم'ض،ضامح.
.الر'ةاة،، برى حما المال ش ارإن قال؛ 





أحدثميرثي ?U ، الجثو من أمظم ثكون حى 
.'أؤنيلقأأ'<اهنؤْر

وأش،حايع' ؟ن ذي عائقة، عن ت مفي"اائات 
وف،بن وحارية أش، أبى بن الله وعند 
•زنويدة عوف، ئن الرحمن وعي 

خثنحديث ئريزة أبي حديث ت هلأوي 
صحتح•

حدقاال: فسدمقإئاط، س[صمح1 
موتى،بن صدقة حدقا قال؛ إنماعيل، بن موتى 

ءنمج،ضمقال:فلاش.:أإ
الصخير.الحصان ت الفلو ( ١ ) 
*١لإبل أولاد من أمه عن قصل ما * الفصل آ ٢ ر 

























... اس رموو من اثزئاذ ادواو« 

•بمتانا ض؛ تحرى، لي إن قوله؛ ونغص 
نوجهاض ض اءمزا'ف سة فى صا، U باب - ٣٤

ش،غثا بن عل إنما حديثا قال؛ هقاد، يزننا [ ٦٧٥]
عنالخولأيق، منيم بن سزحسل حدينا قال؛ 

هالله ننول نمت فال؛ الباهلي أمامه أبي 
امزأهسمى لا ار الوذغ؛ حجة عام حْك في يمول 
محل؛، روجها؛؛ ادن إلا رزجها محت س قيظ 

أفصلذلك ٠ فال؛ الطعام؟ ولا الله، ننول يا 
ائوالناء.

ابنةؤأسماء وقاص، بي تغدش عن وقاو_اب1: 
عمرو،بن الله وعند هريرة، وأبي بجر، أبي 

وعايشه.







محنصاعا الله زئول فينا ثان إذ الفطر زكاه 
أؤثمر، من صاعا أؤ فعير، من صاعا أؤ حلخاح، 
نزلقلم ، أقط من صاعا أؤ رمب، من صاعا 

فينافكان قثكلم ، الندينه معاونه قدم حى ئحرجة 
ص:إنىلآرئمحااسخما%

الناسقأحد ت قال ثمر، محن صاعا أ ثغدل؛ الئاح 
كنتكنا أحرجمث أزال محلا ت شمي أبو محال ؛دلك، 

\ذض\صف.)\(\لأقط:
(٥١٠يعادل؛)مكيال وهو المد، مثنى '' المدان ( ٢ر 

جرامات.
انملةراشح(.)آ(اباء:

المثل.)ة(العدل:















افدرا،،ولي عذ ايزئاة اوو|وا 

■ءباس اش ض ت ُفيالئاب 

حديثبن الرتماة ئعجيل حدث أغرث لا 
الوجه،هدا بن إلا دينار ئن الخياج ض إنرامحل، 
يندىالخجاج غن نكرى، بن إنماجل وحدث 

دينار•بن الخجاج غن حديثإنرايل بن أصح 
غنءسه، س الخي غن الحديث هدا روي وقد 

امحهم>■
قبلالركاة فيثغجمل اللم-»أ أهل احتلت وقد 
لايعجلها،أن البلم أهل بن طابمة قزأئ ■ مجلها 

.بمجلها لا أن إلي أحب قال؛ سمتان، يمول ويه 
^^^نياص:إنجمافيلت







!Jli: Jl  ظ^٠١٠اس1له »)>؟ س.:يقول:
أؤشلطاثا، l^-؟J تنال أذ إلا ويهئ؛ المًجو بما 
ئدلا آمر في 

صحيح.حشن حديث دا ه: 

الإ-ماب.)ا(الكد:




























