






سلسلة~ الحمد ولله ~ ذلك عن نج ومحي 
عنواننحت النبوي الحديث أصول من إصداراتبما 

منأكثر بلغت والتي النبوي( الحديث )ديوان 
تحتمراجع ثلاثة منها مرجعأ عشرين ( ٢٠)

الكتبت نشره تم ما مقدمة ق ويأق التحقيق، 
الستة.

بيتأعرق الحمد ولله كثاء ٤^١٤ أصبحت وقد 
واللغةوعلومها النبؤية الستة محال ق يعمل حثرة 

(١٧)الحمد ولله لة لالهذه من انجز وقد 
السنةمراجع أهم هي مرجغا؛ عثر سعة 
كتابأصخ رأسها عك ويأق ، الأساسية السوية 

الإمامررصحيح بعد النبوي الحديث ق الق 
وقدا، لم مالإمام وهواءصحح الأ ، البخاري® 



امالإمراصحيح ل عرإ1ةئلئ؛ طبعة تميزت 
تمنها ، عد|يداة علمة بميزان مسلم(( 

;^UJlق مرة لأول الكتاب وتوثيق ١-صبط 
حمسهمك متميز علمي منهج وفق المعاصر 

مع، المخ وأوثق ألدم من حطية نسح 
المطيعةعن الصائرة التركية للهلهة الرجؤع 

العامرةسة)ةممآاه(.

منالرواة وأوهام الروايات فروق عك التنبثه ٢- 
اعتتتالتي والكتب الشروح كتب حلال 

•مسلم(( الإمام رصحيح رب 
الأشراف((»تحفة عك آمحريحأحابالك1اب 

أسانيدصيط ق منه والاستفادة المزي للحافظ 
عكالأشراف(( ررتحفة زادته وحصرما ، الكتاب 



فتؤإو0ئلإ؛زادته وما دعةؤإلأ0محث]آإ، 
روايات.من الأشرافاء تحفة ٠١علاغ 

 ٤ ~ ،j_ الكتاب.أحاديث رواة كافة
متخضعة،علمية بفهارس الكتاب تذييل ~ ٥ 

العلمية.الميزات من للعديد بالإصافة 
والطبعةْبة>الألؤنحثلث؛ بجا مقارنة عقد وبعد 
علالوقوف تم  ١١لم مالإمام صحيح  ٠١ل العامرة 

ةمحققوررالقليا أقحمهالتي الواصع ات مئ
أينمن ندرى ولا ،  ١١الصحيح  ١١صلب ل العامرة® 
التيالخهلية الأصول من تند ملها وليس أثبتوها، 
وهىالآكتاب وتحقيق صهل ي ا عليهاعتمدنا 

اتمئاك وهن،  ١١صحيح ال ١١ات ثمححلو٠لأوثق 
قومثبتة ، العامرة® رلالطهق من ماقعلة المواصع 

هداالخطاة، المخ من  ١١ررنمة5إؤ0ئلإ؛ 



قالصواب على المثبتة الواصع آلاف بخلاف 
وهيالخطية، المح حلال من عؤ0ظاع،ا 

العامرةأأق الصواب غير عك مشتة 

أوثق— الله بمقل — المرة هده صارت وقد 
النشرةوأصبحت مسالمه الإمام لءررصحيح نشرة 

لدىالمإع محالس ق للاكsححأا لقراءة العتمدة 
.الط،اءلوئقثها

الإمامسرررصحيح ق منؤإدا)ةص11إي ورغبة 
حلبعةباعداد قامتا وثمنا حجما للعامة لم،، م

—صغيرا جزءا ثلاشن محرأة اشع حجم ق حاصة 
الإماموررصحيح لجةغإو)جئلغ همق 

اللهيفضل لاقت التي ابتب؛ قطع البخاريأأ 
■>إدللةغثل1إ موقع ق ذلك تفصيل انفلرلزيد ( ١ ) 



العلم—وطالبه الطإء من واسحسسائا قبولا 
بسهولأويقرأ الخبب، ق الخزء يحمل يحث 

السإع.محالس ق لقراءته بالإصافة 
الإمامررصحيح نص عك الطبعة هده اقتصرت وقد 

معوعزوآياته ، لغرسه خنصر وبيان ، كاملا 
حاصة.قراءة لها التي الايات ق أقواس وصع 

الإماموصحيح أصول ق تيؤيب وحول ولعدم 
الكتابمدار عك التيؤييات بوصع قمنا فقد ملم،ا 

نسخةمن التبؤيب نعس عك مقتصرين لحاشية اق 
)خ(.بارمز: لها رمزنا التي الخهلية حيد ابن 

مواصعبعض ق الستخدمة الرموز بعض وهده 
.بركيا العامرة الطبعة = )ط( ؛— الهلبعة هده 

طيان.س إبراهيم =زيادات زآ ]— 
•الجلودي نيادات = زجآ ت~ 



ينفعناأن ~ وفضله ه بمن~ ندعوالله 
منبغيرها نفع كإ الفئة بهذه واiسلمين 

ة،النبويالسنة لحادر إصداران 
وعليهوالعون، الهيابة ومنه التوفيق، وبالله 

اكولك،ولهالحمدواسر.

^^لهيث

ءسئإص
م١  ٤٣٨سة رمقان ٢ ٠ ي الماهرة 

ا،لوالق:ها/ا'«/أا>آم
•>٢١٢٢٣١٣٨٩١٠ت: 

Email: bin aqeel_5@hotmaU.com
Admin@Taaseel.com
moil2tsl@yahoo.com

www.taaseel.com



محلجألإ1غيلخ!

سبلابن اث عبد بن الرحمن هبد الشبح اسناد 

سلم،(الإمام ااهسح الى 

سإحةالحمق؛ العال بالماع متصلا أحثرف 
المعمر،ة العلامة، الحنابلشخ د، الوال
اغامتهبو، عميل بن العزيز همد بن الله همد 
تقال ، وعامة به خاصة ؤإحازة ، منه لطرف عليه 

قراءةناصرأبووادي بن العمرص الشيخ أخترنا 
جازةمحل ، الإيإن شعب اب بإك أوله من علته 

تذيرحّبنالثمخ أحبرنا ، ة ومناول، لباقيه 
إسّحاقمحمد ا أخيرن، لخميعه ساعا الدهلوى 
اللهول العزيزين عبد الشاه أخبرنا ، الدهلوي 

الدهلويالرحم عيد بن أحمد 







سلمالإمام ثهمح سمرة س«ة 

أبوإسحاقأحبرنا النيابوري، سودي اإئأ
الزاهدالفقيه نقيان بن محمد بن إبراهيم 

الخجاجبن مشلم أبوالحى أخرنا ابوري، الي
إلالخميعه، إعا متجقإؤ الئثائوري الفئيزي 

معلومةأفوات ثلاثة 
٠الأيصسارى زكريا إق وبه 

للكثيرعليه ساغا حجر ين عل ين أحمد أمحرنا 
تمحال إجازة، والباقي منه، 

ثلاثةق وهي الوجادة، أو بالإجازة سا هلوروايته ( ١ ؛ 
ينإبراعثم رواية عك الكلام عند ذكرزها مواصع 
مقدمةق ورواياته اب الكترواة بحث ق سفيان 

فالعادي المقلع لم مصحيح لطبعة 
■محليات شإن 





.الباجي أحمد بن محمد الثه أبوعبد أحبمرنا 
الأشقر.محي بن أبوبكرأحمد حدئنا 
الغبرةبن تن الحبن عل بن أحمد أمحرنا 

.الفلاني 
وأناعليه قراءة الصحيح لخميع مسلم أحبمرنا 

آخرق الإفك حديث إك ه أولمن أسمع، 
الكتابراُ.

ارفتح 'هوالدي فتت والمصل تزادة انظرللأم( ١؛ 
الشيختأليف من كلاهما ، الكودتاأفتت وار الخا!يلاأ، 

الأعنة،عمر بن ناد محمد 



K
اضعبد بن امحس عبد اتشح لإسفاد يوضسي دسم 

سلم(االإمام لل٠مح كقاب إش عقيل ابن 

}•؟*مبيمصممٍ سد ب ir«M؛

ءءع*سسم،أس«س،مامجم{ ٠٠ ٠٠٠دم 

^ممئع؛سمي؛يظمحقئثتتئآل؟سمُصيمسبي

محءسهّءد





أغلوتداولها نقلت، اثتي يالأناتيد الآئظِء 
أذ— اللة أزشدلأ — ازدث ف، بنتهم فيما ١^٠٠٢ 

ألوسألتنى ، محصاة مولقه جملتها علن ثوقما 
ثإفتكنز؛ قك_زار يلأ ال؛أوف في نك ألخه! 

منمحصدث لة عما تشعلك مما — وغمت ~ ذjك 
شألتوالذي ، منها والإششاط فيها الئفهح 
مهثئول وما ثدبره إلى وجعت حنن اللة أكرمك 
ومشتأمحمودة، غامحنه — اللة شاء إذ الخال 

ثوأن ، دللن ما'وسى حس؛ ، موجوذه 
منأول ك_ال ئثائة، لي ويفي عك لي عزم 

مىعيري محتل حاصه إياي ذلك ئمغ يصسئة 
صممحةطولذمظابم،إلأ

oiijiمدا من القيل صبمل أف ذلك حظ أف 



مئة،الكثم مغالية مى المزع أيشرغاى — ؤإئفاثة 
إلاالعوام؛ مس بمدة ثميير لا س بمد سئما ولا 
بمُضابيعتزة،قذاثال؛لأمفياذ 
القليلالصحيج إني منة لقضي فا وصمنا؛ ئما هدا 

بمصثزجف ؤإئنا الشيم، ازدياد بهم؛_ أود 
وجمعالشأن هدا الأا،ئتحثارس في المشنة 

نجهوزقَ ئنث ، الناس يى لخاصة نجه 
،وهلله ياستايه والمغرلإ التتمظ يحص 

فيالمائدة على ذلك من أوتي ينا يهجم اللمة ثاء 
هبالدين الناس طو\أ يأئا س، الإشذكئارس 

والمعرميالمحمظ أقل س الناص معايي يخلاف 
غىعجزوا وقد الكشم ًي في لهم نغش لا ف~ 

الملل.مغرفة 



سألتما ئحريج في ث1ثدول اللة ثاء إذ إئا قم 
وهموأئاأدمهما، منزفت شريطة عش وثأيفه؛ 

الاحتارغىمس أسند قا جملة إلن ئعمذ 
أمحتاج،فلافه على منفيمها ، الله. رسول 

أذإلا عئرثك_زار، غش الناس مئ طتقات وثلاث 

لعلهإسناد، جنب إر يمغ إسناد اؤ معش، ؤياذه 
فيالزائد لأ5امح 

منبد فلا ئام، حديث مقام يموم المءئاجإفي 
أؤالزيادة، مى وصمئا ما فيه الدي الحديث إعادة 

غلىالخدث جملة مى المغش دلك ينمل أذ 
غشزمنربما ئنمملة وثكن ، أْأقر( احتقناروإذا 

فأماأسلم، ذلك صاى إدا يهسه قإغاذثة جننته، 



مناعئرحاجة مى يجمنته إعادتي مى بدا ؤحالئا ما 
.ث1ءفغلةإ0 ئقود ملأ - إيي 

—ازالاحت ئمدم أذ ئتوخئ هايا الأول، المشم فأما 
منوأش ، مى امحبوب مى أنتم هي التي 

،الحدث قي انتقامه أهل ثاقلوها ياكول أذ 
احتلافوواقيهم قي يوجد لم يقلموا، لما ؤإئفان 
علمثعيزفيي فئ كما فاجس، ئحليط زلا شديد، 

•في ديك وباق ' الئحدشى مذ كيم 
الناس،مذ الصنف هذا أحنان ثمصتنا ئحث فإذا 

لنشمى بغض أتاييدها في تقغ أحتازا أئتغناها 
المفدحكالصئف والإثفان، يالحفظ يالموصوف 

دوثهم،وصفنا محنا كائوا ؤإ0 أنهم غش مثلهم، 
يئملمهم،العلم زئعاؤي القئروامحدق انم ةا0 





































































مقدطءأسائسر

القفريوم ت عمرو ئن الله غبي حديث غنة زويت 
ائفلزالخياج، يس شكاف ت قال الجوائز؟ يوم 

مئة.يدلق فى وصعث ما 
وقعةبس وهب وشبقث ت ثهزاذ ابن تال [ ٤٣]

قالت قال ، الملك غني بن شمثاف غى يدغر، 
بثزوخ نأيت •" انمازك ائس : تغني الله، غئد 

إلئهرجلتت ، الدزخم؛، فدز ررالدثإ صاحب غضف 
أ0أص—حائي مى أشثحيي قجغلسئ، مجكا، 

.حديثه كزة معخ؛ حالشا يزويي 
Iيقول وهتا، ضعت ت قال ثهزاذ، ابن وكش [ ٤٤]

صدوقأبقته ت قال المتازك ابن غن ، ثميا0 غن 

غنجرير، حدقنا ت قال سميد، بن هثيته صبما [ ٤٥]

























لةقال ئم ومناله، أيوث عليه يشل؛ الرجل 
:خثاد قال الزجل. ذالأ لزقت أنك بلغني : أئوث 

إئةبم، أبا يا ئغم، ت قال عمرا، آ يغني شئاة، 
إئماأيوث؛ ثة يقول ٠ قال عرايب، باستاء يجيقثا 

الغرف.يلك مث - قرى أو: - ^ 
^غخجاجبىاثاض،ئالتحدسا

٠يعيي نئد، ابن حيفنا ت قال حزم-ا، بى شنماف 
عمزوبىإل I لأيوث قيل I ال قحئاذا، 

منالشكزاذ يجلد لا ت قال الخن عن روى عنيد 
الخشىضغث أثا 'كدث، تفقال ا، السيد 

السيد.من ١^^^١^٠ يجلد يقول 

٠ومحْ التمر من الأثرية من يعمل ما ت البيد ( ١ل 





Iقال ، غماي، ضمعث ت قال ، الحلوائ وحيبما [ ٧٢ل 
المرئصايج غى سلقة، بى حماد حدقت 

وحدقتكدث. ت ممال ثايت، عس يحديث 
٠كدت ت ممال يحدجا، ^^ ٠٠١١ضآك عن هماما، 

حدثنات قال ، تلأو، ع_بن محمود ]مآب[وءذبما 
حريرضائت ت شعته لي قال ؛ قال أبوذاؤذ، 
ضئ>يئ أف لك لايجل لة؛ فقل ح-اؤح، 
؛أنوذاوئ قال يكذث، هائة عمازة؛ بن الخشن 

غنم : ص ذالأ؟ وكيفت ضتق: ئثت 
أضلا،فال:ئكلة:لها أجد م يآقثاء الخم 

:أصري.:  LJli،^؛؟ 
المقغلتهم. يضل لم : فقال أحد؟ مش غنن 

غنممشم، غن الحم، غن غئازه، بى الخس 



















ءئ٤الإإ٤يئ

حدقنيت ئال إنزامم، بى أخمد كش [ ٩٠]
يكرقال؛ ئيد، خئادم؛ ص حزبؤ، بن نلبمال 

صاحبليس قزق-دا إف ت فقال أيون، علتي فزقي 
.حدس، 

تقال الخدئ، ثر ئى الرحمن غني وكش [ ٩١]
بمدةويكز ، —ا0 القط سعيد بس يحئ سمعث 

قخئنينضسمحصسم؛محامح،
مسأأص_عما ; كحيئ ; مميل ، جدائصئئة 
نحتما قال؛ ئم نغم، I قال عطا؛؟ بن يعمون 

بنالله عبمد بن مخئد غن ينوي أحدا أن أزئ 
نمر•بن غيد 

سمغتال؛ قالخم، وض سش 
جبتربن حكيم وصففت ، القطا0 نعيد بن يخث 









لويقول، وثنممها الساند ثصحيج في عضرثا 
رأتانكاو ضنا نذكرفتائه حكايتي غن صربما 
المووغن الإغراص إذ صجمحا؛ ومدهتا مقيئا، 

ذكرئايله،ؤإحماو لإمائته، أحرى المئرج 
عيزأئاعليه؛ بليهال ثنيها دبك يآقوف زأيدوألأ 

الجهلةواعتزاو الخواف ئرور مذ ثحوفثا لئا 
خطأاعتقاد ار الأنورؤأشزاي يئخدتات 

زأيثا— الغلماع عند الشاقطه ؤالآدوال انمحطئثث، 
تليؤما بمدر مهاثت4 وزد ، محؤيه همشاد عث الكثفن 

فتةIjtiJوأحمد ، الاثاح على أجدى ، الرد مئ يها 
امحلأمامحثنا الذي الفاي وزعم ثاءَاللة، ا0 

~نو؛ والإحتارص قزبي ص تجكايي اض 
رئي- للأن غن ل قلا مؤ ث لخد إسناد ثل أف 



مقئأ'امحاهمم1ر

،واحد عصر في كانا قد العلم أخاط 
همئذالراوي رئي ١محي أف وجائر 

عئرأئة، يه وثاقهة منة سمعة هد عنة نوى 
منش-تيأ قي شجي ولم ، سماهمامنة لة يعلم لا 

أل— يحدسق ثقاقها أؤ قط التقيا أئهما الزواتات 
،المجيء هدا جاء حبر بكل ■ءئذ٥ ثقوم لا الحجة 

مىاجتمعا هد العلم عنده يكول حتن 
يالحديثثقاقها أؤ ، يضاعدا مرة دهرهما 

ويلاقيهمااجتما^ما بياف حبرفيي يرذ أؤ ، بينهما 
هلمهندة يكن لم قاف فوقها، فما دهرهما من مرة 

^١صحيحهشح-رأل نأت ولم ، ذبك 
~سيئا منة وسمغ مرة، ثقية قد صاجبه عن الراوي 

-ذبك غنة روى غئث الخز، ئمله في يكن لم 











يخفلآ>ايتلخ؛

غائثةعن أبيه، فى منكن فهزأنفتا أبيي، 
ذكرقيه ليس لحديث إسثاد "كل وكيلك خؤكنجل، 
غيعرف قد كاف يمض،و|ل من يمضهم شغاع 

صاحنمهمس شمغ قد تنهم واجب ثل أل الجملة 
فيينزل أف ثلمهم واجب ص فجابر 'قمحذا، نماغا
يمصعيروغنة من فيمغ الرواية، يمض 

منبمش ولا أخانا، غنة ثزملخ P أخادث، 
غنةحمل الذي نمش أحتائا وينشط منة، سبغ 

موجودهدا مى ملنا وما الإزتال، ويترلث الحديث 
الئحدئثقات يمل مى مئثفيمس الحدث، في 

علىرواياتهم وّتندكرمى العلم، أهل وأيئة 
أقفزغلن يها بمنيل غددا ذكزئا الي الجهة 
.الل،وعافيإشاء إذ منها، 

























ص1تقإمحتء^
خئظس،ضاينتزبم'،ضمحض

الفدراكضزقفي قال نص أول ثال بممرقال؛ 
وحمئدنىأئا ئائطلت الجهنى، مغني 

أومعتمرين،حاجص الج٠يرتي الرمحن عبمي 
هاللي ننول أصخاب، من أحدا نقيئا نؤ ؛ ممئنا

نثافولق الفدو، في هولا؛ يمول غما ئشألثاة 
داخلامؤيئه الحطاب؛ غمزبن نى الله غني 

غىاحدئا وصاحي، أئا ُ ءا'sممتةأ المتجد، 
صاحميأن محفثشت ثماله، والآحر'غن نمينه، 

ضوصمإبي،سأتاضاص،بم
ويتفمرويآالمزال، يمرءوئ ناص قدظهرقتلثا 

.بالثيء الإحاطة واككنف: الاصاف )١( 









تجدثكلم لما قال؛ بممر م؛ يخمح، ص ، بزبمْ 
:ئال ذJااف، أنكزئا القدر شأن في يه ثكئأ يقا 

الحمشرئالرحمن عئد ئن وحمتد أئا فحججت 
حديثسوثتى الحديث و،ضاقوا ٠ ٠ . حجة 

وثمحالؤيادة بمص وفيه ، ؤإشثاده ثهثس 
أخزف-

يحيىحدقئا ت قال ، حاتج محمدبن لإآوكش ]ا/ 
،غياث بن غثقاذ حدقنا ت قال ، المهئاذ سعيد ابى 

بنيتجث غى ، برئذْ بن الله عئد حدثئا مال؛ 
ثمنا: قالا الزخقن، عند بن بخنززحسد 

٠فيه تقولول الميزوما دد'قزئا عمر، بئ الله عبد 



فمح1نللإبجافي

عمنص ثئخ_وسبجم، الخديث وامتص 
وئدفياذة، مذ حمألأ ومحي الشي.' ض ه، 

حدقناقال؛ القاهر، بث وءشحج_اج ]ا/٣[ 
عثالمعتمر، حدقنا ؛ ئال محمد، بن يوقش 

عمرغذ عمر، ابن غن بممر، بن يخئ غث أييه، 
•بئخيحيس4ا اليي. غن ، ■ءؤثف؛■ 

^ظأبومحبثشتجهJرمحبثخرب
خدقنارهير؛ ال قعلية. ابن عن •جميعا، 

إضاطلأإبرابإ،صبيئان،غث
,وبنانجضايه(( نو، ما الإيمان ررباب ؛ خ( )ق 





ًئ1نللإِاذ

وإذاأمراطها، مس فداك الئام رءوس الحماة 
أش—زاطها،مى فداك الشان قي، التهم رغاء ثطاول 

ؤإ0ت تلا. ئم الل-ناا، إلا يغلنهى لا حض في 
تاقونشر اكشُأ' ونئزل |لثاغي عنناءتثُ |لثت 

رناندرىعدا تمكث مادا ئقس ؤماتمدرى آلأنحام 
[،٣٤]لقيان؛حبيري غييم ثثؤتإقآلثة محن يأئ يقس 

امحجل،مماوزضواف.:ا>نئوا
فمالثنئا، يروا قلم لتردوة قاحدوا ، غلي 

الئاسلنغلم جاء جبريل ررمدا الله.؛ ننول 
دينهم؛'

:قال نمر، بن الله غبي بن مخئد صبما [ ١ ز٢; 

البوادي.وأصحاب الأعراب : )١(رعاءالمهم 
 :_)Y(.المطر











ءنبي،صسينضض،ضي.
تفال عترأئة مالك، ئحوحديث الحديث، يهدا 
"أؤ صدق؛؛ وأثيهإن ررأفلخ ؛ الله. ننول فقال 

.صدق؛؛ إن وأييه الجنة ررذحل 

^مدينبمقيرال1ادد،ئالت
خدثثا: فال أثوالم، القاسح بن هائم خدثئا 

بنأئي غى فات، ص الئغتوة، يث شكاف 
صالله. ونول ئشأل أف ئهيثا ت قال مالك 

زجلفخاء نمع، وثحى فثشألة العاقل الثادنأ 
زشوثكأئائا محمد، يا ت فمال التاديه أهل مذ 
الديزو.ومراغ زالنتوة الإيمان بنان في ررباب ت )ع( ق0 



ذئثل.لإنأذ

أفاشأزظ.فاو:
،»اللة« : قال الشقاء؟ حلق قنن : فال ، للصديى« 

فثن: قال ، ارالأهُا( : قال الأرض؟ خلق فثن : قال 
;قال جمل؟ ما فيها وجعل الجتال، هذه ئصب 

وحلق، الشقاء حلى بالذي ت قال ات(ا، للالأ
تقال أرمتلك؟ اللة الجبال هذه وئصب الأزض، 

حمسعليا أل زشولك ورغم ت ئال . ررثانم؛ا
قال؛ررصديى؛ا، ت قال ولئلتئا؟ يومثا في صنوان 
»تم((،: ئال أقزلق آللة أنشلك يلذي 

أموالنا؟في رقاة غليا أف رسولك ونغم ت قال 
أمرلأالئة الك أزات_بلذي ت قال ،  k،3JL^wت قال 

غكاأف رسولك ونغم ت قال ، ررفعم؛، ت قال بهذا؟ 



،راصانيىا< ت قال سينا؟ في قهرزمحاذ صوم 
:قال ^١؟ أنزلق اللة أزتلمك ماليي : ئال 

التثتحج عثئئا أتأ زشولك وزعم ت ال ق، 
يمت قال ، ُرصاليى،ا٠ قال سيلا؟ إليه اسطاغ من 

ود،ئال:واكيبمدالخقلآبمبي،
صدقارلئن اليئ.؛ ممال منهن، أئثقص زلا 

.لدغز؛اكة«
تقال السيئ، فاسم ٢؛ اف جد حش ]؛/١[ 
ض، المغاز5 بى تلئماذ حيفنا قال؛ بهز، حيفنا 

أذ oT>iJIفى ^-١ :ئا أئش ;ئال ئال فاس، 
وتائ. . قي؛.ض الله. زئول نشأل 

يمثله...الحدث.



>ظ1ِل.اعافي

حدثثات هال ثمئر، بن الله عبد بن محمد صبما [ ٥ ل 
حديثات هال عثمال، عمروبن حديثا فال؛ أيي، 

أ0أبوأيوت حدثني فال؛ طلخه، بن موض 
سمر'في وهز ه اللي لرنول عرص 

ُذائت-يأؤدزمامها،ئمئال؛دخطا»ا هآحد 
يمئبنىينا أحَزيي قحئد، يا أؤ الله، رتول يا 

ئكقع؛ فال النار؟ من يتابمديي وما الجنة، من 
ررلفدفال؛ فم أص—حائه، في نفثن فم ه النبي 
:فال هفت؟ نحنث : فال . هدي« :ارلمد أؤ وهيء 

اشته:»تجدالأة،لآمكدههفال هأعاذ. 

 Cومزاغديتيااوفوحيده، الأثريعناذؤالئه، راتاب ت )خ( ي.
الخل.:ا(الخطام:



وفصل، الركاء ونوتي الصلاة، وثقيم •< شنئا 
٠الناقة؛( يع الرحم، 

بنالبمن وغني حاتح ا[وخمحمئين ]ه/ 
تفال شغتإ، حدقنا ت قال بهز، حدقنا ت قالا بئر، 
موفبن الله غني بن محاذ بن مخئد خدقنا 
طلحةبى قومنن شمعا أئهتسا عثماف، وأبوه 

بمش■ • الئي.• ض أيون، أبي ص يحدث، 
.الحدج، هدا 

ينضىاشمء،ثاو:
أبوبكرشوحدقتا ت قال . أبوالاحوص أحتزئا 

سم،ئال:طقاأئوالآخوص،ض
رسيى،ضمضنىس؛،ض

ممال؛البي. إلى وجل جاء' ئال أيون أبي 



ذكءثل,لإنافي

الجئة،مث ئدمحي أ-يطة عمل علن للمي 
رردغفوالإةلآدشرف0: ثال الثار. من وياهدني 

ذاوفصل ، الركام ونوتي ، الصلاة وئميم ، شنقا 
قمثاكوإن ت الله ننول قال أدبن قلما . زحمكأ؛ 

■ثيه أبي ابن روابي دقي ■ امحق" ذحل أبزبي بما 
.فمشك رران 

،غماو حدقنا ت ثال ]ا'[وشمذكرينإسحايى، 
بسيحين ح_ل.قئا قال؛ وهيب، حدقئا قال؛ 

أغرابئاأل ، هرئزْ أبي عذ رزئ، أبي ص تمحي، 
الله،ننول يا ال؛ فقالله.، ننول إق جاء 

:قال الجثه، ذحك غمك إذا غئل، غلن دلني 

.الدينوا؛ذده الئوج؛ي افمحزض من رباب  '•ق)خ( 





ذىانللإِان

نحلآد الخلال، زأحلك الخزام، وحؤئ_ت 
.ر»نملماااي.: فقال الجنة؟ 

 /U[ بسال—شاموالقاسم بن حجاج اُءش ١
ءظوالئيئنّ،صخدفثا ; مالأ ، زكرثاء 

ص—الجأبي غن الأعمش، ض تجاف، 
بسالنم_اوا ئال ت مال جابر غى نمتاف، وأبى 

أزدولم •" فه وراد • يمثله الله ننول يا قوم؛ 
.شذ;لكتجا

حدثنات مال ا ثسب بمس سامة وكش ا ٢ / Uل 
وهو•مغقل، حئ5نا ت مال أغص، بى الخس 

ابنءيباش،صبيمح،ضص،أن
صلتتإذا أرأيت مال؛ الئه. ننول تأل زجلا 

زمصال،وصمث ات، المعتؤيالصلوات 







حني؛غلن الإسلام "بغي الله.؛ ننول مال 
ززنرلة،نخئذاغني؛ زأن اللة، إي لاإل؛ شاباذإأن 

زصزمالشن، لحج الإكاء، محإيثا؛ الثلأ؛' يإفام 
*زنمحاذه 

 [A / ]تقال أبي، حديئا ت قال نمر، ابن وكش ٣
،بس 'علكرقة متمات ت قال حثفللة، حدقا 

تغمر بن الئه لعبد قال زجلا اف طازسا، يخدث 
الله.نمول سؤعت؛ إني ٠ ممال ثنرو؟ ألا 

أنشهاذة خننة: غلن نمي الإنلأم "إن : يمول 
الزمماأ،وي؛اعلأبمإلأاثت،زإفاِمامحلأ؛،بم 

.زجحالين،*زميان، 





وأن'إلاالق، Jivر)شهاذةأن فمال: تيم، فئزها 
وأن، الرقاة ؤإيثا؛ الصلاة، ؤإم الئه، ننول محمدا 

،الدباغ غن وأيهفم ماعنمثم، Jؤدواحشش 

واجدة.وعقل ، لأإلتإلأاللة؛؛ أن راسهاذة ووايتي؛ 
مشئى ومخئذ ثنته أيي نهرئن أبو صبما [ ١ ]آ/ 

ئالمممارت_ة، اظهم وألفبئاو— ومخئدنس 
تالأحزان وقال شغته. ص عندو، أبوبكرحدقنا 

عىشغته، حدقنا ت محال جعفر، بن محمد حدقنا 

.فيها قينتيدون كالرعاء نحعالوبا كانوا القيع، ٠ الدباء )١( 
حضر.مدهونة جرار ؛ والخنتمة الختتم ( ٢ ) 

٠التمر ليخمرفيه النحلة؛ جذع وسهل نقر ت الشر )٣( 
اسبالزص)؛(اكبى:





قال؛أنيج، ءس ونهاهم بأنيغ، فأمرهم • مال 
فنزونوهل ت نقال وحدة، يالله يالإيمان أمرهم 

اشُوزضلُأتم،فاو::قارا_؟، 
بمإلأاف'،وأنسانازشملاف،

وأنزمفنان، وصرم الرتماة، ؤإيتاء الصلاة، يإفام 
دباع،ال ت عن ونهاهم ، المعتم٠ مى حمشا ثوذوا 

قال؛ولثما ■ ثغتة قال . والمزهت والخنتم، 
وقال؛الممئر، ت قال ولثما ئغتة؛ قال ■ الئقبر 

أبوبئروقال ، وزائئم، من وآحمروابي ، اراحقتلو؛ 
روايته؛في وليس وراءكم"، اامس روايتي؛ في 

الئفثر.

بالزمن.طل :ا(الزك:إناء 











تبيد،قال ت بمل ولم زالما؛،'' زالئنر، ، اشكناء 
قالأو 

•قال بمارالت-ًثرتي، بى مخئذ صى [ ٢ / ١ • ل 
وحدقتي•' قال • جريج امح؛ ض أبوعاصم، حدقنا 

س1لأزسم-واشو0-ئال:حتئئا
:قال يرتج، ابث أخبزنا : قال الرزاق، غني 

وحث1اأحنزة، ئصرْ أنا أ0 أثوئزعة، أحتزيي 
وهدأن أحتزة، اوح_درئ تبيد ابا أل ، أحتزهم١ 

:الواقه ي اللنق أشنا ا لئالفني عبد 
منلنا يقلخ نذَا فدالأ، الئة يغلقا اللي، شئ يا 

:قالوا، اهم« لي تشرئوا ررلأ : فقال الآتيِ؟ 
الشذ؟ظ أوثدري فداءلث، m يغلقا الله، ئئ يا 



،الدبأ؛ لي ولا ننمروسطة، الجالغ ' ارنغم • ئال 
.ولآئيك،ويمب1س'ما

ؤأب-ومحسنية أبي أبوبمفربى ءدصبما ١ ١ ] 
قالزكيع، غذ جميغا" " وإسحاقُينإمحام 

زمياء'ضإشخايى،غن وكيغ، حدثتا أبرتم 
غذصنفي، مح؛ اللي غثي بث يختن خدني قال 
•جيل قغاذبن غذ غثاس، امح؛ غن تجئ' أبج، 
أفغئاس، ابن غن وكيغ قال وثبما أبوبي؛ قال 

،iJLjlw Iال قف، الله زشول تغثني ثال؛ معادا 
شهاذوأنإض فادعهم الكتاب، م مى قوما فأتي 

بالخيط.الرأس المشدود الشقاء : الموكن ( )١ 
.الإيمان؛؛الئهاذنيروثزاغ إلى الدغا؛ ارباب • )خ( ق 0 





صفمال: اليمن، ار الئئ.بغث،سما
•دكيع حديث بجم • ■" ■ • فوتا تناتي 

ال:اكشءء،ولاا/آ[صبم|كينطاح 
وهو:زرع، حدقنا قال; وثيع، ئى تزيد حدقنا 
ءسأميق، بن إسنامل ص القاسم، ابى 

ضتجد، أبي ص صبجق، بن الله غئد بن يمح( 
غلىمغاذا بغث نما الله. ننول أل عثاس، ابن 

كفاب،أهل مز، غلن ثقيم ارإئلث، • قال اليمن، 
نإذاه، الله ياذ؛ إف  p،_^JLما؛أول 

حسغليهم نزض الق أن فأحأرنم الئة، غزئوا 
فاحيزنمنطوا ماذا ويلتهم، يزئهم م، صلوات 

فتردأنوالهم ثزحد؛_ زكاة، غليهم فدفرض الله أن 



وئوئمنهم، فغذ بما أطاعوا فإذا سرائهم، غلث 
•ما؛مأٌوابءم؛'

بنليث حدك : قال تبمد، بن كة صبما [ ١٢]
أحتزيي: قال الزهرئ، ض غمئل، ض سغد، 

عس' مشغول بن عفة بن اللي عبم؛ بن اللي عبيد 
اللي.،ننول ئرقي ا لئقال؛ ئرئرْ أبي 

ظرهفهبموه،ؤكمرسئرين
بملأيي ؤؤييغه الحطاي-؛ عمربن قال الغربا، 
اللهنمول قال وقئ الناس ئفاتل كيما ؤؤثثغه؛ 

لأف: يةرلوا ختن الناس، أفاتل أذ ررأبزث : . 
 0 jخ(;«باثبيثأذسمالثاسضضرا:لأف(

الاض.









الناسأقاتل أن ررأمزت ننول؛لئو  Jli:ق1و 
:لآبمإلآاشُ،لأبميالأة،ىذافازا

زجتابهمبخئها، إلا وأموالهم دماءهم مني غضموا 
■قلتهملت رو؛ حذئ أنث قزأ: ٣ ، اللمه؛؛ غلى 

ل٢٢،٢١سلربم]الخاتج;

بنمالك اسئ أبوعقاف صبما آ ١ ٤ ] 
بنالملك غبي حدثنا ت هال الواحد، غبي 

بنمحقي بن واقي غن قغتق، غن الصباج، 
ريدمضاشينفر،ضبي،ص

ررابزث• ه الله وتول مال ؛ قال غمز بن الله غبي 
وأنالله، إلا إنه لا أن يشهدوا ختن الئامن أقاتل أن 

الزكاة،ولوثوا الصلاة، ويقيموا الله، ننول محمدا 















مثلة. . يمول. ه الله زسول سمغت يمول؛ 
.شواء 

تقال النصر، أني النصربن أبوتكربن ]ها[ىبما 
تقال الماممم، بس أبوالئشرهاشم حدقني، 

مغول،بن مالك ض الائجعي، الله غبني خدفنا 
غنصالج، أيي عن محزف، بن طك غن 
:قال ميم، في النتئ. قغ كنا : قال غرنر0 أيي 

ينحرسىهم ختن قال؛ القزح، أرواد فنفيت 
،الئه زسول يا ؛ هممرهيضه فقال ت قال ، خمائلهم 

اللهفدعوت ، المزح أزوال محي بقي ما لوخمغت 
اابابمئةو)خ(;يف0 

الأنم.صوالأزودة:







ًمح1نل.لإناك

النطععلن اجثنغ خر الأخربكشزة، ويجيء' 
الئه.ننول فدغا ت قال سر، شيء دبك ثس 

قال؛، أؤءسكما< في راحدوا ت قال قم يالترقة، 
النئمفي ترثوا ما حش أوبمييهم، قي فأحدوا 

لأئلنوة،ئال:ئثلواظنبوا،
أنراأ>ذهد ؛ الله ننول قفال فضنه، وقصئث 

ض،وأنيزنولض،لألأنافهذن
.غنيعئزقالئ،فنخجبغنالجئي«

الوليد،خدقئا ]•أ[ء،بماذاؤئينمح،ئال: 
حدقتيقال؛ جابر، ابن ض سلج، ابن بمني؛ 

أقيه'أبي، بى جثاذْ حدقنح، ثال؛ هايئ، همقيزبث 
.ااتابيتةا()خ(;يف0 



^تتتقمحتتع
نال: مال القات مي بكاذة حدثثا : ال ئ

لآإفتإلآالأ_ذأشهدأن فال: )رمن ه: اللي ننول 
مشنوأن وزنولة، غنية نخمدا وأن وحدة، 

وووخمرقم إنث ألفاها وكلمثة أمته، وابن الله، غيد 
مسالله أيحله الئازحى، وأن حى، الجئه وأف مئة، 

,شاءاآ الئماشتة الجئه أبوابا اؤ 
٠ثال ، الدودقي إبرامحم بن احمد سمش [ ١ آ/ ٠ ] 

غنالاوراهي، ض إنماهيل، حدقئا
،يمثله ٠ ٠ . الإسناد هدا في ، هانئ عمترش 

^^^طةالأةاسشماكانئ
اشانتةالجنة أئ ررمن يدؤز: ولم . غمو« 







ئمومعديك، الله ننول لثتك ت محلت ، خن_لا، 
٠هلت ، ■جتسلأ؛ بس معاذ اريا ت قال ئم تاغة، ثان 

فدوىررخل ت قال وسعديك، الله ننول لبيك 
وثةوزن الئة : محك : محال العناد؟(( غر < ٧١خى فا 

يغندوه،أن العناد غر الله حى ررهإن * قال أعلم، 
رريا: قال ثم ثازشاغه، P ، شبما(( يه شركوا ولا 

اللهونول لثتك : هملت ، جشل(؛ بن ئغاذ 
اللهغر العناد خى ما ثذري ُرفل ■ قال وسغدك، 

تقال أعلم، وزنولة الئة هلث؛ ذوك؟أا فعلوا إذا 
.يعيبهم(،لا ارأن 

[YX / ١ ] خدتئا: قال ثنته، أيي بن تكر أبو صبما
أر_يإسحايى،عن ننم، بن تلام أبوالآ■حوص 







:حدثنانمزننخزبؤ،ق1و ]مآآ[ىبمازغتزين 
،عماو بس هعرقة حيفنا ت قال الحنفي، يوئس 

هريرةأنو حدفني ت قال أبومحم، حدقتي ت قال 
أنوتكرمعنا الئو.، نمول حول محغودا محا ت قال 

بتنمن ه الله يسول همام نقر' في وعقرخقخءأ 
دوئثا،يقثهلغ أذ وحشينا عكا، قأبعثأ أظهرئا، 

قحزلجغقرع، ْس أوق فكنت وئمنا، وفزعنا 
أبمغي'أُرسولاش.،ضكحاطاأآ؛

أجدهل يؤ؛ فدزت القغار، للائصاركي 
.^1<؛؛ ناب ء ت رخ( ق 0 

)ا(الأبتغاء:اسوالأئدْ.
)ب(سط:اوظن.







تال ققنك؟ا< ما غلمن حملك ما غمز، رريا 
هزئزةأبا أبعثت رامي، ائت بابي الله، زشول يا 

ف،ه'إلآ ^ك،محمبجدأ0لآإأ
،ررفعم؛؛ ت قال يالجنة؟ بئزة قلتة يها مئثئقنا 

الناشيتكل أف أحشئ فإئي ثمغل قلا ت قال 
تاللي. زشول فال ، يغملوي، ئحلهم غليها، 

»فءلهم<ا.

أحتزئات ال قمنقور، بس ءشإس1حايى [ ٢٤]
قثاذه،غى أمي، حدقني ت قال هشاح، معادئى 

ئال:حدةثاأئشتنس،ألبؤادقس-
)خ(تءت،ابمتةه.يف0 



ينمزثضايلك؛اء،ئ1و:
وشنذهلذ،الله زشول نثئلث، ت قال ، معاده رريا 

اللهزرش_ول لئئ.ك ت ال ق، معاده )ريا ت يال 
لي-ك؛ ال ق، معادة رريا ت ال ق، وساندبما 

أنيشهد غني من رزما ت قال ، وشئدبم؛ الله ورشول 
غيدةوزنولُ،إلأمحنيا لأإفإلأاف،وأن 

أقلاالله، ننول يا : قال ، النار(( غر اللأ خزمة 
نتكلواه^ ١١١:قال قبمقئشووا؟ أمنيها 

.ثأيماقويه علني معاد يها 
نلتمان،خدقثا ت قال قروح، بى شيتاف صبتا [ ٢٥]

غىثايت، حدقنا ت قال البينة، ابن يغني، 
القوي.العتر ت الراحلة ( ١ت 



التيع،س نخنود خدشي قال؛ مالك، بن أش 
فلقتانئدينة قيئت : قال نايك بن تتاف هض 

تئآل عنك، بلعني ث خد فمك بمتايث، 
إبمثئ،إلن، الئئ؛ بمص بصرى قي آصابيي 

فىثطى ئأمحى أف أجب إلي زثووأللي.؛ 
خالقئ فأش قال; نقلى، فأئخدة منزلي، 

فيقهويطي فدحو أصحابه، مى اللة ثاء' وش 
أسندوافم بينهم، يثخديوف وأصحابه ننزيي، 

;قال يحشم، بن نابك ُإلئ وكتزةُ ذلك غفنم 
،شئء أصاي أئة ودوا فهلك، عننه ذغا أئة ودوا 

ررألنضت وقال ، الملأ٥ الله. ننول فقفنن 
:إيلآإكإلأاث،وأنيرضلاش؟((ئالوا

الفلم.:)ل(ام 



أحديشهد ررلأ ت قال قلعه، هوفي وما ، دالث يمول 
الئازأو

الخدث،هدا قاغجتيى أسل؛ ال ق• 
امحة،محه/ئكلإني:

حدقئاقال انمدئ، ناقع احشأبوبكربى ١ ]ْآ/ 
غثقات، حدقنا ت قال حماد، حدقنا : قال بهز، 

غمئأئة و-ك، ٠^١ بث بمتال حدقنى ت ئال أش، 
قحطنمال، فقال؛ ه، اللي زتول إلئ فانسل 

قزمة،وحاء الله. زئول فجاء ، منحدالي 
الدحش,إ،بث مالك لة; يقال منهم، وحل وئغثث 

المغيرة.سليما0بن آكزثحوحديب قم 



ئاثل,لمحاذ

المكيعمر أيي بن تًض بى صبمامحمد [ ٢٦]
الخزيز،غني خدئئا : قالا الذم، ويئزنن 

الهاب،م يزيد ص الدزاولبئ، نخمد ابن وهوت 
ينإبزاب(،صعامينمج،ض

اللهزشول سمغ أئة المعلق، غبي بن العثاس 
زنا،بالله مىرصي الإيمان راذاىشم •' مول يه 

■زنولأة ويقخقد دينا، ويالإسلأ، 

■حميي'بس وغبي سبيي بن الله حرمحا■٤؛؛^■ [ ٢٧]
خدثئا: نال أَثوغامالغفدتي، خدثئا : قالا 

غىدينار، بن الله غني غن يلأل، بن نتبماف 
■نيا" بالله مذلمحي الإيمان مح؛ راى "باب ؛ رخ، ل 0 
.الإوما)ؤ،؛مى الختاء ررباث ت رخ، ل 0 









ًمحانل,امحاث

تغضمي كحد إئا كف شربي مقال ، حنر؛، 
يلي،ووهارا سكينه منة أ0 الحكمة؛ أؤ الكتِي، 

احمرئاحتى همرال مغضب ؛ هال صغفئ، ومنة 
اكيننول غن أخدثك أزاني ألا ; ودال غيناة، 
الحدث،ءدمزا0 قآعاذ ت قال ا فيه؟ ثعاوص وه 
زلنافما I هال عنممزال، هعضجا ئشنر، محأغاذ ؛ قال 

•بي بأش لا إئة ، ثجيد أبا يا منا إئة ت ثمول 
 [ ٩ Y / ٢ ] قال إبراهيم، بن حئبماإذحائ Iأحتزئا

قال، أئوذعامة حدقنا ت قال النصز، 
صيقول، الع-نفيتي الثبمج سمغث 
حدثنغز ه، السئ غن حصنن، بن هنزال 

ح٠اببنريمح•





قال؛المهاجر، بن رمج ؛ jiمخمذ وحدقنا ؛ قان، 
همسمبمة؛ أبي، بن ينبذ ص الئيث، أحترثا 

محألزجلا أل غمرو، بن الله عند عى الحئر، أيي 
رادط؛_م; قال حنر؟ الإسلاح أئ ه؛ الله ونول 

لموقس ن، غرفمس غلن الشلأم وقف—زأ الشام، 
.تغبف«

لب"ا[وشأثوسأمحللأتموبن
"ئال المصرئ، مزج بن عمرو بن الله عبد 

محن، الخارث، غئروبن عن وف، ابن أمحزثا 
سمغأئة الحير، أبي، م، ، ني؛ أبي، بن قزيذ 
زجلاإل يقول؛ الغاصمم، عمروبن، بى الله عبد 

,منة(؛ الئنلنون *نلم مى النشلم ارباب ت خ( )ق 









-Jإشحائ كق [ ٢ ءم/ ] J حدفثات قال مئضور، ؛
ئايت،ض حماد، حدقا ت قال ثمئل، النصربى 

وئحفيمح؛ثهم،، الله. زشول قال ت قال ئس أص 
.ضزانثا؛؛ أو يهوديا يرجع أ0 رابي ت قال عتزأئة 

إنماطحدقا قال؛ حربا، زهيربن وحش [ ٣٦ت
تينة،أنمي بس ثئتاذ وحدقا I ئآل . علثه ائى 

عس— كلأهما — الوارث غني حدقا ت ال ق
تالله. ونول قال ت قال أئس ض الُزيز، غبي 

الرجل•' الواوث عبد ث حي وفي - غني يؤبى رالأ 
والناسوماله أهله مس أحبإلنه أكون تئ ح~ 

'أجمع؛ثلأ 
.متة؛؛ ارباب ت )خ( ل ه 





لأصنمث خش ا-طءم ■لانذض ه: اشث ض
.لتمسي« بمحب ما ~ لجابأ • مال ؤ أ~ 

 /UU[ بمحنىحدفنا • مال ' حزبي ر؛ُيزين ُءمح ا ١
غن، قثاذة' عن ، الئغل»ا حضتن غذ ، تعيد ائذ 

'بندم نسي لأوالذي • مال . الشي غن أئم، 
-لأحيه ; ل أزقا — لجابأ يجب ختن غني يومذ لا 
.ونهس4«نجث ما 

سعيدبث دمية أثوت بث يخيف صبما  ٤٣٨]
زمحبثخم"با-غثإضاهيلمح

قال؛إنمايل، حدقنا أيون انث شال جغثر، 
راباتمحالإبمانضانياد،ثمام؛ رخ، ل ه 

.الصنفء 



ءجاإخا.|تلآ

أفهريرة، ،■صأبيث،صبي الغلأءُ أ-مريي 
يأسلا مس الجنة يدحل رالأ •' شال الله. ننول 
,؛؛ بوائقه جازة 

أحتزئات ال قتحنئ، بى حرملة ؛؛^، ]٩٣
ضيوئز، أحبري—ى • ال ق' وم ابذ 

صالرحمن، عبي بن سلمة أيى ص بجابؤ، ابن 
ئوبىكان ررمث ط؛ الله وسول ص هريرة، أبي 

ومنأولنمبمئث، حنزا شمل الأجر، واليوع بالئب 
ومذجازة، فلبجرم الأجر' وامحم باللي يوبذ لكن 
صنفها؛لهكرم الأجر، داليزع باللي يوبذ لكف 

 /T"،[ ١ ] حدقنا; قال شنته، أبى أئوهربث صبما
صالج،أبي غذ حين، أبي غذ أبوالاحوص، 

•والسرور الدواهي • البوائق ا ١ ر 







قئلالصلاة فمال؛ زجل إليه سام مزواف، 
فمالقناللف، 1 تثرلث ئد : ، __lJاJحهف، 
ستممّقعليه، ما قصئ فمد هدا أما ت أبومنعيد 

فليفيرْمنكرا منكم نأى ررمث ٠ يمول الله نمول 
تنغؤغلم فإن فيضانه، نشئؤغ لم فإن ، د؛ده 

.الإيمانء أصغمل وذلك فملبه، 
:قال ، الغلأ؛ بن نخمد أئوثزف صبما [ ١ ،/ ١ ] 

عىالأعمس، حدثنا ت قال أبومعاوته، حدقثا 
سجيلم؛أبي ص أبيي' غى ، نجا؛ بن إنماصل 
بنْلارق ص منيم، بن ض وص • الحدرئ 
مزواذ،قصة في الحدوئ نعيد آيي غن شهابي، 
ح-بيثبيض اشي.، غن نعيد أبي وحديث 

.ورئمثال شعتة 



•بمألأاء.:ث 

بنالقنرزط وأبوبكربن الناقد عنرو [ش ٤٢]
بسيغئوث حيفنا ت قالوا ~ لغني واللفظ ~ حقني 

صأبي، حيني ال؛ ئتغد، بن إبرامحم 
حغمرننغن الحارث، غن محشاف، بن صالج 

غبجشيناكا،ضسالئمحتيبتي
ئتغود،بن الئه غني غن رافع، أيي غن المترو، 

فغالناللة بغتة ذّتى مى ررط ثال؛ الله. ننول أذ 
؛خواؤئون' أنمه من لة إلاكاذ فنلي، أفة في 

قم، دامر0 ويفتدون ، سنته ياحدوف ، وأصحاب 
يقولون، حلوق بغدهم مى وحل-ما ا اثه
محمىيؤمرون، لا ما ويفعلون يفعلون، لا ما 

•والخواص الأنهار الحواريون ( ١ ) 
■ْفنى من بعد بجيء من كل الخلوف؛ ( ٢ز 



ًمحانإلإاد

فهوولن،ايه جاهدهم وقس ئومى، فهو بيده جاهدهم 
وراءوليس فهزئؤ؛را، بقلبه ومذجاهدهم مومذ، 

•أبونافع نال • ؛' حرذو حئئ الإيمان مى ذلك 
محمدم، ^ JLpعمريأئثرة بى الله غبي فحدقث 

إلنهقامحستثعنى >، يفئايه محن—زل مشعود ابن 
يلقامعة، محا مودة، عتر بن الله غيد 

الحديث،هدا غن سعود ابن محاك جلتثا 
تصالإ ثال عقر. ابن يه حدئت كما هحدفنيه 

■زاؤج أبي م، ذلك لشم ثحدث وقد 
 [X /١ ؛ ] أحتزئات قال إشحاى، أبوذكربن وكدمحم

الغزيربمنعيد حدقئا : نال منيم، أيي ابث 
المضلبث الحاوث أحتزيي ثال؛ محمد، 

٠عشبى نيامحت ٠ الخردل C ١ ر 


























