








.اثك رموو عن الغافب ابواب 

،او0هضة تخت ش فصل فى - ١٢٧

ال:كاك،ضإ[لأ1محه،ئ
الله.:زئول فال مال؛ خابر غن ، أبي 

٠\ذتخوؤلأ ئخثا ناع بمس أحد الئاز نن«حل لا ار 
حشن.صحخ حدث هدا 

هاثثبي أهحاب بسب قبس - ١٢٨

]باآ؛[صظصدلأصن،وال:طتا
غنالأنمض،فال:أبوذاوذ،فال:أيأمامنته، 

الخيريسميد أبي غن حناك، أبا دكوان •نمعت 
أفخايي،نطوا لا رر الئه زئول قال قال: 

مكة.قرب الحدسة ق مكانها لشجرة؛ ا( 





















المؤمنين،أم ء1ئشق غن طنخة، ث غائئة 
وهدياوذلا، شمتا، أفته أحدا نأيت ما قالت؛ 
من؛اطئة— وقعودها قتامها في الله. يرنوو 

ذحلتإذا ؤئائت قالت؛ ، الله. زئول يئت 
فيوأيلتها قمثلها، البجا قام القي. على 

فاقتغليخا ذمحل القي.إذا وثمان قجف، 
فلمامجلسها، في وأيلشته فقثلته مجليبجا، من 

عليه،القي.ذحلتفاطمةقأك4ثز١' مرض 
أثمقتثم نكت، رأتها، نفتت ثم فمقلتة، 

إنفمك؛ فضحكت، رأتها نفعت ثم غليه، 
منهن قإدا نشائثا، أعمل من هدم أن ثمنت 

الإقالواللزولالإىب:ا



أرأيت،فلثاتؤفيي.ككتي: الئشاء 
ضصضايهنيسص،

رأتك،قرفغت غليي، أمحبمت ثم فتكيت، 
إئيقالت؛ ؟ ذلك غثئ حملك ما ، 1ضجتي< 

هدا،ويعه من ميت أنة ؛أحترني ١ ئبمذزق إذن 
أ'،دي،ئحوقا أفبي أشنع أر أحتزيي ثم قتمحث، 

صحكت.حنن فدالث 

وقدالؤجي. هدا من عريب حشن حديث هدا 

■غائشه غن وجه ء؛ر من الحديث هدا روق 

سمعه.ما ؤيفلهر السر يفشي ;الذي البذر ( ١م 
والأتباع.الإدراك اللحوق: :٢( 



حديظقال: الكوفي، تزيد تن صبمانمن [ ٤٢٣•]
عنالجخاف، أبي عن حرب، بن الئلأم عتد 

غمتيمغ يحلن قال؛ التتمئ، عنتر بن جميع 
إلئأخب ثان الناص أي قئثك: غائئة، غش 

منهمل؛ قاطقه، قالت؛ ه؟ الله زئول 
صواناقاغلمت كان رويها؛إن قالت؛ الريال؟ 

قزاى.

توأبواقجحاف I قال عريب، خشن خديث هدا 
شفتانغن ويززئ عوف، أبي بن ذاوي انئة 

مزصثا.وكان الجحافب، أبو خدينا ت الثوري 





قالتالثاقة ثائت فلما محت، أنتنا يهدون الناص 
^j،،غايفه، في ئوذض لا تنمه، أم ررتا قال؛ ذلك، 

بقكنائزأة لخاف ض وأنا الوحي غلي أنزل قا 
لإ.عترها 

ئنحماد عن الحديث قدا ثغصهم زوئ وقد 
القي.•غن أبمه، غن ، ءزؤْ بن جشاج غث يئب، 

قزنلأ.

بنبمقام غن روي وقد ' غريب خضن غدا 
غن' الخارث بن عوف غن الخديث، قدا عزوة 

فذحديث وقدا . قدابن قسا شلمة أم غن زميثق، 
وفدثحثلمة. روايات فيه عزوة بن يشاح غن روي 







































اللةؤ:ثوب التزاب، إلا آذم ابن ولابملأجوف 
غلئستاب«.

هداعتر من زوي وفد صحح، حشن حديث هدا 
أبرئ،بن الرحمن عبمد بن الله عند رزئ الوجه؛ 

فالالبق. أن كف، بمن أيق عن أبيه، غن 
غلبمكأقرأ أذ أمربمي الله "إي •' نحب بن لأبي 

١^٠،.قثاذة،غئأض،أن امآن«.ؤقدزوئ 
أقرأأذ أمرني نعالذ الله "إق كف؛ تن لأق قال 

غس\ذو'\ي.
الأسرونحثاسقفل فى - ١٢٤

بنرهنر عن أبوعامر، حدقتا بتيار، يبما [ ٤٢٥٥]
غنغشل، بن محقي بن الله غني غن محمد، 









'،١ انمؤ؛؛ يوم غئه وثني أقف من أصيب فيس 
نجتالله،إر من ئئرئ أبمزق أنا إلته: فكتب 
'ولدزاري' للاصار، اعفز اراللهم الله.قال: رئول 

•ذراوبجم® ولذزارى الائفار، 
عن، هتاذة زواه وقد . صحيح حشن حديث هدا 

المتنم'مح3ني.تنأزم•
ايضري،الخراط ]•آ-أ؛[صمحاتجةئضاش 

ئنقخقد حدقنا ت قالا الصمد، وعبد ذاؤذ أبو حدينا 
محنماJك، ئن أنس عن أبجه، عن البماثي، قات 

سود.حجارة ذات أرض ت الحرة ( ١ ) 
الأسان.



























الله.رسول سمعث يإر ، ثقاع واصيري 
لةنحش ولأوايها'؟' يدنها غش صم ارمن تمول؛ 
٠القنامه(( توم — شفيعا أوت — شهيدا 

رهير'أبي بن وئمحان ' شجني أبي غن ت ر)أزرات 
٠\يرث>دةؤ ونتيمة 

حديثمن عريب صحيح حشن حدث هدا 
الله.عثتي 

ئنيئاذه أبي حيفا ث هال صبماأقوالئايب، [ ٤٢٧٩]
ئرترةأبي غى أمحي، غن ءرؤْ' بن بمقام غى تلمأ، 

والذم.الحمق ق يستعمل لمقل واللي اللكاع، ( ١ ) 
المعيشة.وضيق الشدة ت اللأواء ( ٢ ) 











فهينزك التلائت خولا؟ أي إلي؛ أنحى اللق ٌإل 
•ي" قئنريزُ أؤ أواليخزبن، المدق، بينتك؛ داز 

حديثمن إلا ثغرية لا عريب، حديث هدا 

•أبوعئاو به ثمري موتى، ش المصل 
المصلخده قال؛ عتلان، تن محمود صبما ٤[  1YA_؛

عنعروة، ئن مقام حيفا ت محال ئوتص، ابن 
أنغريرة، أبي غن أبته، غن صابج، أيي بن صابج 

الخدنة)الأ:ضضلأوسم رشولاشهءال:
-شهيدا أؤ: - ئفيعا نة نحش إلا أحد وشدتها 

>القناقة،؛ توم 

بالشام.بلد ين: قشر )١( 















































النةغصت ا>ؤءفثق مه؛ وراد نمق، حدث 
■ورنوقة؛؛ 

صحح.حتمن حديث هدا 

ا^\؟أ[ضٍأبي'،و\و:طه\\لهذإاش

غنالآء-دج' غن الرئاب، أبي غن الرحمن، غبي 
مشاروالدي الله.•' زئول قال قال؛ خزيزة أبي 

ذ"فا ومن ومزينه، وأنلم، لغفاز، ، سدْ مخقد 
تحريثه،بذ 'قال وقى يهظ، يهيئ-أنقال؛ من 

وطئئ،أند، بمس القيامة يوم الله عئد حيز 
وءطهاو<؛.

صحيح.حشن حديث هدا 







فىلنا تارك التهم رر قال؛ ئجدثا، وفى قالوا؛ 
ئجدئإ،وفي قالوا: يميناه، ي نثا ونارك فامنا، 

فال؛—أؤ نبها والفتن، الرلازل ررهث1لاش ت قال 
ا،،.الئئطازأ محرق يخؤج ~ بنها 
الوجههدا من عريب صحيح، حشن حديث هدا 

عنأئقا الخديث هدا زوي وهد • عون ابن حديث بن 
امح،.■ض أمحه' غن غمز، بن اللي غيد بن ٌ-ابي 

مسئئار،قاو:طهاوكئ
بمنيمحى تمت ئال؛ أبى، حدقثا قال؛ جرير، 

قوته،ومل؛ لرأيه، والمعوز أمته الشطان: رن ق( 
غمذلك-ومل 





































































نتيقاميإ،\هل:إذمحم:آبىأم
٠هو إنما ، وص،ئمحونى قلا سجعت كما 

وكيعانمعت ؛ قال حريث بن النمتن صبما ٢[ ]٩ 
٠الناس هلك ممد ، واسعا المعى يتقن لم إذ ؛ ثثول، 

والإئةان،زص
والغلطالخلل من يملب لم أئة قغ ، الشثاع عند 

مسمحسالإلإي،قال:ط؛ظ
إنرامملي قال •' قال الساع ئن نمازة عن يرين، 

بمنودئ أبي عن قحدم حدقي إذا الئتجي؛ 
شألئقؤم بممحدث، قوم خدم هإنئ مجرير؛ تن غنرو 

.حرقا منة أحزم فما ، سسن ذلك تغد 







^^[>محامم،ضمحتنضاشفال:1ك
أؤالدئئواتي هشام أثت؛ ايهئا تعيد؛ نن ليحي 

منمتعر كان منعر، بثل نأيت قا قال؛ بشعر؟ 
أمحتالناس.

فال؛ئحئد، نن القدوس غني أئوئ\قب صبما ]٨٣[ 
رندنن حماد ممعت فال؛ الوليد، أثو وحدبتي 

محلت؛امحمحةنينيإلأمحئ•
ؤحدنيأئوازك،فال:]ا<م[ءو:قالأئوبمكر: 

فعلنكالمحدث أزيت إن ت لمة ن ثن حماد لي قال 
.بشعية 

طسّ،وال:طفاأدوذاؤد،
واحداحديثا زيل غن زؤيت ما ئعته؛ قال ت قال 





شقانحالمة ؤإذا عندي، أحد ولابميله لعيه، من 
شقيان.يمول أحدت 

ثانأمملقلصقكست5بم 
4_j^lj>-SU ، ثانمال; أوئغتة؟ نمتان الئواو

فيها.أمحؤ شغتة 

بالرجال؛أعلم سعته وكان نعد؛ تن تحئ قال 
أبواب.صاحب شمتان وكان محلان، عن محلان، 

ال:قحرك، ئن الخنتن أبوعمار صبما ا  ٤٣]
أحمظن شمتا ئعثه؛ محال تمول؛ وكينا ضمت 

إلامحثالئة بئيء فيج عن شقتان حدش محا مش؛ 
حدش.كئا وجدئة 





مالفال؛ الله عند ئن علي عن ص'محاأيويكر، [ ٤٦]
'همنسميسافيب

■التمحعي ءنإبراهمم الثوري، ئمحان بن إلي أحب 
منحديثا أصح أحد الفرم في ما ت يمحى مال 
الحديث.في إماما مالث كان أس، ئن مالك 

أحمدصمغت يمول؛ الخشن، ئن أحمد ِت [ ٤٧]
تعيدس يحئ بثل بمي رأيت قا يمول؛ حمحل ابن 

المط١ن.

وكيج،غن حمحل بن أحمد ونيل ت أحمد كال [ ٤ ]٨ 
أنجروكيغ ■' أحمد محال مهدي، بن الرحمن وعند 

فيالهف،ؤئواصإلم.

























^111ققتتص
تقال ائأكوفي، الشقر أبى بن عبيده أبو صبما ا ٦ ]٦ 

شئتمانعن سغثه، عس عامر، بس شعيد حدقثا 
صايأص:أفدني

إدا؛ إيواهيم ممال ، مشغود بن الله عتد عن 
قالهلت؛ ؤإذا ، ضمنف؛ فهوالذي الله عبد عن 
٠الم عئد عن واجد عتر فهوعن الم، عيد 

ئصعيففي العلم أهل من  ٧٨١١امحلت وقد 
العلم،من دلك سوئ فيما احتلموا "قما الرجال، 

،-^، ٤٠١١الزبير أنا صعق أنة فعيه عن يكر 
جير،بمن وحكيم شليثان، أبي بمن الئلك وعيد 
هودونعمن فغيه حدث ثم عنهم، الرواثه ويرف 

جابرغن حدث ؤالعداله؛ الحئظ هي هزلأء 





طرفهما"قاو إذاعاسأ، كاذ ؤإذ ينثظزه ، ِبئشرأ' 
.واحداار 

نحكمتلبماذ، أبي ئن الئلك وغني الرض، أبي 
يم■ابن 

هئيم،■محدقا قال؛ مييج، بن أحمد صبما [ ٦٨]
بمنغطاء غن لش، أبي وابن -محياغ -محدقا فال؛ 

بمنخابر بمد بن خزينا إذا ثنا فال: نتاج أبي 
أ-محفظثاالزير أقو وكان خديئئ، داكزئا الم غد 

ِلالخدم

,جمثزا المباع العقار الشريك أو الجار تملك ■' لشفة ا١ 



ل؛؟اءاإء؛لإهناأتيع

مح(سأبيمح>امحفي'
ثانالزير: قال:والأئو ئفانئغت؛نق، حدثظ 
لهمأحئظ الله عيد بن جابر إلى بمدقي عطاء 

الحديث.

مال؛تقيان، حدقأ قمر، أبي ابن حعبما ٧[ • ] 
أبوالرير،حديي يمول؛ الشحتثاتي أيون ضمغت 

٠يمصها بيده شقيان محال ~ الرمحرأبوالربجر زأبو 
مح:إىا:ضبمالإهانوس.

شقيانكان قال؛ النيازك، بن الله عتد غن ؤيززئ 
نلبمانأبي بن الثيك ص كان يمول: الثوري 

العلم-في محزائا 



عتقش;تتع
•الله،هال محي بن علي عن صبماأبوبجر، ٧[ ١ ] 

•قال يبجر، بن خي عن نعتي بن يحظ ضأك 
فيرواة الذي المحدث هدا أجل من ئغتة ئزكه 

عنمنقود، بن الله عتد حديث ت بمي الصدقة، 
كاوشه، قا وله الناس نال س رر ت قال س القق 
قيل:وحه_هاا، في ' ار حئوثالقنامة نوم 

،دزضا رل-حمنول ت قال ؟ يعيه زقا الله، وشول يا 
٠؛؛ ١١٣٥^من قيئها أو 

بنحكم غن حدث وقد ت ثحئ قال غيي: قال 
يرولم غبي؛ فال ، ورائده اا؛ؤري، شقيان جم؛ 
تأشا.حديثه نحى 

٠والجد الوجه ق الخدوش الخموش: )١( 

















حدقتالة؛ قفلت 'كنف. أيي حدث ين إلا ثعرهة 
تتعجب،فجعل بهيا، أضامحة أبي غن واحد عثر 

عتزبيمحستاا،فدا 
Li هداأحد 'قنب أبماأن ثرئ وققا محمد؛ ل

المداكزة.في أشامة أيي غن الحدث 
ؤغثزواحد،فاووا:ت؛ب[>:طغبمشئأبيبماد 

غنسعته، حديثا ت يال سوار، بن سنانه حدينا 

الئقالرحضبنبمز،أن غثي غن ، غطاء تكثربن 
.ثهئغنصصسص.

كالوعاء.يجعلوما كانوا ، • الدباء )١( 
بالزك■طلي الذي الإناء المزفت: )٢( 






















