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ةاث يسول هن النكاح ابواس 

نذرأ*وانمش اسدرا، في ظء U بات - ٢٦

أفمحثحدقنا ت ق1ل الافح، أبوصعيد صبما [ ١١ ٠٣]
الأئدالؤضسصالأض،قال:طكا

وغنالله. غني يابربن غن الئغي، غن مجالي، 
لخنه الله نمول إن فالا؛ غلي غن الحارث، 

\كجوو]سمش'.
ومحةوأبيخريرة، ابنقشغوث، غن مح'الئايت؛ 

غبامن•وابن غام، ابن 

يشرطثلائا المطلقة ينكح الذي ت والمحلل المحل ( ١ ) 
.طلقها لمن التحليل 

غيرءفيزوجها ، ثلاقا امرأته طلق الذي • له الحلل ( ٢ ) 
•له ليحلها 



;ةء~ء^
ٌ . ١1 ■مغلول حديث زجاير غلق، حديث قالنإئبئ; 

،مجالي عس ، الرحمن عند ئن أفغث زوئ محكيا 
•غبي غن الخارث، غن الئنى، غاير غن 

وهدا■ ه امح، غن الله، غتد بن جابر غن وغاير، 
سعيدئن ئجالد لأن ا يالقائم إشثادة ثئس حديث 

■حيل نن أحمد ت متهم ، العي؛ أهل تعص صعقة قد 
،مجالي غن ، الحديث خدا نمير بن الله عبد وزوئ 

وهداغبي، غث الله، غثي بن جابر غن غابر، غى 
وقد. أصح الأول واكدث ، ئمير ابن فيه وهم قد 

غنواجد، وعير خالد، أبي وابن ، محرم رواة 
■غبي ■م، ' الحارث غن القغى، 



حدقنافال؛ عتلان، بن محمود صبما [ ١١٥٤]
غنقيس، أبي عن شهيان، حدقنا ت قال أبوأحقد، 

قال:متغود ئن الئه محي غن شرحتيل، ئن ئرئل 
له.والنخلل المجل ه الله ننول لغن 

صحيح.حشن حديث هدا 

٠إووئ بن الرحمن عبد ٠ اشئة ، ^^( ٠١محتس وأبو 
■عيروجه ص ق الإي ض الحدث هدا ووي وقد 

منالعفآ أهل عند الحدث هدا عش والعمل 
الخطاب،اشفيه،م:سملأ أصحاب 
وعيرهم،غمرو ئن الله وغني غمان، بن وعثمان 

شمثانمول ويه التابعين، من الئمهاء قول وهو 



،ؤالئافُفي،امحازك، واس الثوري، 
وكيج،ءس ، يدكن الجازوذ ونمت وإنخاى، 

البابيهدا يرمى أف تقغي •' وهال ، يهداقال أية 
الوفوكيغ؛ قال الوأي، أصحاب قول من 

لةندا ثم كمحدلها الغرأة \ذئ4ذ تزوج إذا شفيان: 
يتزويهاحش بميكها أن لة يحل فلا بمسكها أن 

جديد.ينكاج 
الغفمماح ض ياء ما قات - ٢٧

غنشقيان، حدثنا قال؛ ، غمز أبي ابن صبما [ ١ ١ ]0ه 
بمنمحمد ابني والختن الله غبي غن الرهري، 

أنطال، أبي بن غلي، غن أبٍهئا، غث غلي، 



اثدسوو مذ اممكاح ابواس 

الحمرلتحوج وغن ' الئتا؛ منحة غن ثهئ ه الني 
الآهلقب'آُرسمح•

•ممحْ وأبي ' الخهى شتزة غث وقاا)ئاب: 
ؤالغة_وصحيح. حشن حدث غ4تي حديث 

القيأصحاب من العلم أهل عند هدا غلئ 
ثيءغقاس ابن غن روي ؤإئقا هنرمم، وه 
حيثقولب غن وجع ثم الئنخة، في الرحصة من 

أمضامحه،ؤممممش
المبارلي'وابن الثوري، وهوقول المنحة، حريم 

٠ؤإشخاى وأحمد، و\ذئضع، 
البيوت.اليتألف الأهلية: لحمر اا 



حديثا٠ ال ق، عيلأف بن محمود يبما [ ١١٥٦]
تقال ، عمتة بن هسصة أحو — عفية بن ن سفتا 
عن، عيتدْ بن موتى غن الو_وي، شقتان حدثنا 
كائتإقما فال; عقاس ابن غن ، كغس، بن ئحئد 
الثنيةيقدم ظ ثان الإئلأم، أول في الئممه 

أئةئرئ ما بقدر المزأه هتتروغ مغرقه بها له ثيس 
إداحش فستقه له ويصيح مثاغه لة قتحففل نقيم، 
هأصأ}ن\ص>للأ الأنه نزك 

بوائماينج يكل ■' ع4اس ائ فال • ٦[ ت ]المدمنون 
فهوحرام-

؛وأوءأت-



اتقفارفذنكاح الئهي غاءفي U ناب -  ٢٨

الشوارب،أي ين الملك غثي ين محمد صبتا [ ١١]٧٠ 
~حقني حديثا ت قال الممصل، ئن بشر -حدقثا ت قال 

 Iعمرانغى الخشن، حدث ت قال — الطول وهو
ررلأبمراء،ائنمحين،ضام.قال:

يئنالأنلأم، ولاشفارفي ، ولاجغبرأُ 
ائتهبصىمثا«.

صدقتها،ليآخذ المصدق إلى الأموال يجلب أن ت الجلب ( ١ ) 
•الجري على حثا السياق ل الفرس خلف الصياح وقيل؛ 

،عليه يسابق الذي فرسه إلى فرثا يجنب أن ت الجنب ( ٢ ) 
المجوب.إلى تحول المركوب فتر فإذا 

والسلب.الغارة ت والأنتهاب النهب )٣( 



وهاإء1امحذ

صحيح.حشن حديث هذا 
'تحر وابن ' ربمانق وأبي أش، غن ؛ ثقااوئائ1 

•حجر ض وزم ، خريزْ وأبي وتق، وقعا وجابر، 
قال؛الأنصاري، موسى بن إنحاى صبما [ ١١ ٠٨]

عنئاؤج، عن مالك، حدمحا ت قال قعن، حدك 
الئغار.غن نهئ ه الئق أن شمر، ابن 

صحح.حشن حديث هدا 

لانرونغائةم بمد هذا ض والخل 
ابثةولجذ لأوج أن والثفاز: الشعار، نكاح 
صداقولا ، أحثه أؤ ائئثة الآح_ئ يزوجه أن عش 

■ثبمهقا 



ص^قسثقته
ممشوغ،الشعاو نكاخ العلم؛ أهل تغص وفال 

الشافعي،هول وهؤ صداها، لهما جعل يإن ولايحل 
دباج،أبي بن عظ؛ غى نووي ؤإشمحاق، وأحقذ، 

ضدايلهما ويجعل يكاحهما عش يفران هال؛ 
امحوهة.أقل وهوفول المثل، 

عفتهاعلى انمزاه فنكخ V ء1ء عا باث - ٢٩
خالهاعلى ولإ 

حدقناقال: الجهقيؤ، غيع نن نضز صبما [ ١١٠٩]
ئننعيد -خدمحا هال: الاغش، ئد بن الاعش ئد 
غنعكرقه، غن حرير، أبي غن غزوته، أبي 

علىاكرأه تزوغ أن هنهئ القي أن ابنءثاس، 
حامحا■على أو عمتها 



بمءا®بمنإليبج

■محن بن اللب مثذ حربز أبي وانم 
مئو،قال:طمح1ئولألأش،

،ممحْ أي ص بميريث، ابن عن حثان، بن هشام عن 
.ث..ضامحه.

^^الأائن:شمح،واضبي،صشس
،وجابر،أقامه، وأبي تعد، وش عنرو، 

•جندب م زشنزة موتى، ور 
مضئمحامحل،قال;طمحا

هند،أنى ين ذاوي أحتزنا قال: هازون، بن يزيد 
اللهننول أن هربزة، أبي عن غامز، أحتزئا • قال 

غلئأوالغئة غمتها، غلئ المزأة )؛^ؤخ أن هئهؤل 



عاض يسول عن او،كاح ؛د>اب 

عشأوالحالة حالتها، غش والمزأْ أجنها، بغت 
المحزئ،غلى الفغزئ تتكح ولا أحقها، بنت 

ولآالمحزئغ1ىالئئزئ.

حشنحديث هريرة وأبي عباس، ابن حديث 
صحيح.

 Jلأممللم\وو؟ م غانة ء1د هدا غش ؤانم
ميئا؛كلآ:طلإصأنصمح

غرامزأة تقح مإن حالتها، أؤ وغمتها المرأة 
الأُحزئقنكاخ أجيها بنت غر العقه أو غمتها 
العام.غائهأهل يقول ؤيه قفشوح، منهما 



محاةاو®ص

اساحفقذف ث اتسزط ض خاء U باث - ٣٠

وكع،حديثا قال؛ عيني، بن يؤنث صبما [ ١١٦٢]
بنتزيد غى -بغمر، بن الحميد غني حدقنا قال; 

؛امحو أبي الثري الق؛ غبي بن مزيد عن محب، أبي 
اللهرسول قال قال؛ الجهني غامر بن عفية غن 

انثخلنمما بها نوهي أو الشروط أحو راإو س؛
■المريخ" بما 

■قال المشي، س محمد موتئ أبو كدننا [ ١١]٠٢٦ 
بمنالمحني عيد عن نمحد، بى نخص حدقنا 
.جوه..جعفر.

.صحيح حشن حديث محيا 








































































































































































































































