رسالة في

ضبط أحاديث البخاري

تأليف
الحافظ ابن حجر العسقالني

تحقيق

الدكتور جميل عبد هللا عويضة

بسم هللا الرحمن الرحيم
قال الشيخ اإلماا العاالم العامال العالماة الحاافظ أباو الاضال داناأ الادين أباو ال باا
أحمااد باان عنااي باان محمااد باان محمااد باان حجاار العسااقالني الشااافعي ت تّماادت هللا تعااالت برحمتا

ورضوان في مقدمت لشرح البخاري ت رضي هللا تعالت عن في عاد أحاديها ت قاال الشايخ تقاي
الدين أبو عمرو بن الصالح فيما روينات عن في عنو الحديث  :عد أحادياث حاحيا البخااري

سبعة آالف ومائتان وخمسة وسبعون باألحاديث المكرر ت قال  :وقد قيال ننناا بقساقال المكارر
أربعة آالف ت هكذا أطنق ابان الصاالح ت وتبعا الشايخ محيات الادين فاي مختصارت ت ل ان خاال

في الشرح ت فقيدها بالمساند ت ولاظا  :جمناة ماا فاي حاحيا البخااري مان األحادياث المساند
بالمكرر ت فذكر العد سواء ت فأخارج بقول المسند األحادياث المعنقاة ت وماا أوردت فاي التاراجم
وحاال ت ف اال الاان خاارج بقول ا المسااند ت بخااالف
ت والمتابعااة ت وبيااان االخااتالف بّياار نسااناد لم ل
نطالق ابن الصالح .

قااال الشاايخ محياات الاادين  :وقااد رأياام أن أاكرهااا ماصاانة ت لت ااون كالانرسااة  1ألب اواأ

ال تاأ ت ولتسنيل معرفة مظان أحاديه عنت الطا ب
ال لاذلن مان جاواأ
الأ ت قنام ت مام سااقنا نااق ل
المااتقن ألبااي الاضاال اباان طاااهر ت بروايتا ماان طريااق أبااي محمااد عبااد هللا باان أحمااد باان
كتاااأ ل

لح ُّمويا السرخسااي ت قااال  :عاادد أحاديااث البخاااري باادء الااوحي خمسااة أحاديااث ت قناام  :باال هااي
سبعة أحاديث ت وكأن لم يعد حديث األعمال ت ولم يعد  /حديث جابر في أول ما نزل ت  2أ
وبيااان كوننااا ساابعة أن أول مااا فااي ال تاااأ حااديث عماار ت األعمااال ت الهاااني حااديث عائشااة ت

وسااال الحاارب بان هشاا ت الهالااث حاديهنا أول ماا لبادل با ماان الاوحي ت الرابا حاديث جااابر ت
وهو يحدب عن فتر الوحي ت وهو معطوف عنت نساناد حاديث عائشاة ت وهماا حاديهان مختنااان
ت ال ريب في الن ت الخامس حديث ابن عبا

في نازول ال تحارب با لساانن ت السااد

حاديث

في معارضة جبريل في رمضان ت الساب حاديث عان أباي سا يان فاي قصاة هرقال ت وفاي أمنائا

حديث آخر موقوف ت وهو حديث الزهري عن ابان النااطور فاي داأن هرقال ت وفيا مان التعااليق
موضوعان ت ومن المتابعاا ساتة مواضا ت وانماا أورد منا هاذا القادر نل ليتبابين منا أنا كهيارا
من المحدمين ت وغيرهم يستروحون الن ت فال ديء أظنر من غنطة فاي عادها البااأ الاذي هاو
أول ال تاأ ت فيا عجبات لشخص يتصدى ن
لعد أحاديث كتاأ ت ول با عناياة ورواياة ت مام ياذكر
1
ي ،وقال اللَّي ُ
ْث :هو ال ِكتَاب الَّذِي تُجْ َم ُع فيه الكُت ُب،
كتبت  :الفرهسة  ،وأظن أنه يعني ما أثبتناه  ،وال ِفه ِْرس ،بالكَسر ،أَ ْه َملَه الج َْوه َِر ُّ
ٌ
َ
َ
َ
ُّ
َّ
ُ
َ
سة ،و َج ْم ُع
ست .وقد ا ْ
قال:
وليس بعَ َربي ٍّ مَحْ ٍّ
س ِكتَابَه ف ْه َر َ
ب فِه ِْر ْ
ض ،ولكنه ُمعَ َّر ٌ
شتقوا منه ال ِف ْع َل فقالوا :ف ْه َر َ
ب ،وقا َل غيره :هو معَ َّر ُ
َ
س ِة فَه َِارس .تاج العروس ( ف هـ ر س )
الفَ ْه َر َ

الان جمنااة وتاصاايال ت فتقنااد فااي الاان لظناور عنايتا با ت حتاات يتداولا المصااناون ت ويعتماادت

األئمة الناقدون ت ويت ن

نظم ت ليسمو عنت استحضارت 1الماذاكرون ت أنشاد أباو عباد هللا بان

عبد المنن األندلسي في فااوائدت ت عان أباي الحسان الرعيناي ت عان أباي عباد هللا بان عباد الحاق
لناس :

ن
أحاديث الصحيااا الذي
جمي ل
ضاف وما مضت
وسبعة آالف تل ل

روى البخاري خمسة وسبعون لنعد

نلت مائتين عاا بد الن أولو ن
الجاد

وم هذا جميع ت فيكون الذين قندوت في الن لم يتقن ما تصادى لا مان الان ت وسايظنر الان
في عد أحاديث الصو أعجب من هاذا الاصال ت وهاا أناا أساوق ماا لا نكار ت وألتقنا باالتحرير نن
داااء هللا تعااالت ت وااا انتنياام نلاات آخاارت 2ت رجعاام فعاادد المعنقااا ت والمتابعااا ت فااقن اساام
األحاديث يشمننا ت واطالق الت رير يعمنا ت وفي ضمن الن من الاوائد ما ال يخات .

قال رحم هللا تعالت  :اإليماان خمساون حاديها ت قنام  :بال هاي أحاد وخمساون ت والان

أنا أورد حااديث أنااس  :ال يااامن أحاادكم حتاات أكااون أحااب نليا ماان والاادت ت الحااديث ماان روايااة
قتاد عن أنس ت ومان رواياة عباد العزياز بان حانيب عان أناس بقساناد مان مختنااين ت فيكاون

دن أن عدت حديهين أولت من عد المكارر نسانادا ت أو متنا لا
المتن واحدلا ت ال يعدت حديهين ت وال ب

ت انتنت .

قال رحم هللا تعالت  :العنم خمساة وسابعون ت الوضاوء مائاة وتساعة أحادياث ت قنام :

بل مائة وخمسة عشر حديها عنت التحرير .

قال رحم هللا تعالت  :ال لّسل مالمة وأربعون ت قنم  :بل سبعة وأربعون .

قال رحم هللا تعالت  :والحيض سبعة ومالمون .
قال رحم هللا تعالت  :التيمم خمسة عشر .

قاال  :فارا الصااال حاديهان ت وجاوأ الصااال فاي الهيااأ تسااعة ومالماون ت قنام  :باال

أحد وأربعون حديها .

قال  :القبنة مالمة عشر ت المساجد ستة وسبعون ت ستر المصني مالمون .

قال  :وامنان مواقيم الصال ت وخمسة وسبعون ت قنم  :بل ممانون حديهال .
قال  :األاان ممانية وعشرون ت قنم  :بل مالمة ومالمون .

قال  :حال الجماعة ت قنم  :وامنان اإلمامة ت أربعون ت الصاوف ممانية عشار ت قنام

 :بل أربعة عشر فقط ت وقد حررتنا ت وكرر  /مراجعتنا .

 1كتبت  :إحضاره  ،وما أثبتناه من الهامش .
 2كتبت  :الخ

2أ

قال  :افتتاح الصال ممانية وعشارون ت القارآن مالماون ت قنام  :بال سابعة وعشارون ت

الركااوو والسااجود والتشااند امنااان وخمسااون ت انقضاااء الصااال ساابعة عشاار ت قناام  :باال أربعااة
عشر فقط ت اجتناأ أكل الهو خمسة ت قنم  :بل أربعاة فقاط ت حاال النسااء والصابيان خمساة

عشار ت قنام  :بال فيا أحاد وعشارون حااديها ت الجمعاة خمساة وساتون ت حاال الخاوف سااتة ت
حاااال العياااد أربعاااون ت الاااوتر خمساااة عشااار ت االستساااقاء خمساااة ومالماااون ت قنااام  :بااال أحاااد

ومالمااون ت ال سااوف خمسااة وعشاارون ت سااجود الق ارآن أربعااة عشاار ت القصاار سااتة ومالمااون ت
االساتخار ممانياة ت التحاريض عنات ياا النيال أحااد وأربعاون ت قنام  :لام أر االساتخار فاي هااذا
المكان ت بل هنا باأ التنجد ممان ت مجماوو الان أربعاون حاديها ال غيار ت التطااوو ممانياة عشار
ت قنم  :بل ستة وعشرون ت الصال بمساجد مكاة تساعة ت العمال فاي الصاال ساتة وعشارون ت

السااانو أربعاااة عشااار ت قنااام  :بااال خمساااة عشااار ت بحاااديث أ ن سااالن لمة ت الجناااائز مائاااة وأربعاااة
وخمساون ت الزكااا مائااة ومالمااة عشاار ت حاادقة الاطاار عشاار ت الحااا مائتااان وأربعااون ت العماار
امنان وأربعون ت اإلحصار أربعون ت قنم  :ال وهللا بل ساتة عشار فقاط ت جازاء الصايد أربعاون ت

قناام  :سااتة عشاار أيضااا ت اإلح ارا وتوابع ا امنااان ومالمااون ت فضاال المدينااة أربعااة وعشاارون ت

الصااو سااتة وسااتون ت لينااة القاادر عشاار ت يااا رمضااان سااتة ت االعت اااف عشاارون قناام  :لاام
يحاارر الصااو ت ولاام يتقنا ت فااقن جمنااة مااا بعااد قولا كتاااأ الصااو نلاات قولا كتاااأ البيا ماان

األحاديث المسند بالمكرر مائة وستون حديها ت فاات مان العادد أربعاة وسابعون حاديها ت وهاذا

السالنم تساعة عشار ت الشااعة مالماة اإلجاار أربعاة
غاية التاريط ت البياوو مائاة وأحاد وتساعون ت ل
وعشرون ت الحوالة مالمون ت قنم  :كذا رأيم في غير ما نساخة ت وهاو غناط ت والصاواأ مالماة
أحاديث ت ال االة ممانية ت الوكالة سبعة عشر ت المزارعة والشرأ تساعة وعشارون ت قنام  :بال

المزارعة فقط مالمون حديها ت والشرأ هو الذي عادت تساعة وعشارون االساتقراا وأداء الاديون

واألدخاص والمالزمة أربعون ت النقطة خمسة عشار ت المظاالم والّضاب أحاد وأربعاون ت قنام :
بل خمسة وأربعون ت الشركة مالمة وعشرون ت الرهن ممانية ت العتاق أربعاة ومالماون ت المكاتاب

ستة ت قنم  :بل خمسة ت النبة تسعة وستون ت الشانادا ممانياة وخمساون ت قنام  :بال ساتة
وخمسااون ت الصاانا امنااان وعشاارون ت قناام  :باال عشاارون فقااط ت المشاارول أربعااة وعشاارون ت
الوحايا والو ف أحد وأربعون ت الجناد والساير مائتاان وخمساة وخمساون ت باياة الجنااد امناان

وأربعااون ت فاارا الخمااس ممانيااة وخمسااون ت قناام  :ماان قول ا كتاااأ الجناااد نلاات قول ا فاارا

الخمااس فنااو مالم اة وسااتون حااديها ت الجزيااة والموادعااة مالمااون وسااتون 1ت قناام  :باال ممانيااة

وعشااارون حاااديها فقاااط ت بااادء الخناااق مائتاااان وحاااديهان ت األنبيااااء والمّاااازي أربعمائاااة وممانياااة
 1ربما الصواب ثالث وستون .

وعشرون حديها ت جزء آخر بعد المّازي مائة وممانية ت قنم  :لام يقا في هذا الاصال تحريار ت
فأ بماا بدء الخنق فقنما عد أحاديه عنت التحرير
 /مائة وخمسة وأربعون حديها ت وأحاديث األنبياء وأول قول هللا عز وجل :

3أ

[ ولقد أرسننا نوحا ] 1والذي في ححيا البخاري بعد كتاأ األنبياء باأ خناق آد واريتا ول ان
ليس في أو بعدت باأ قول هللا تعالت  [:واا قال ربن لنمالئ اة نناي جاعال فاي األرا خنيااة ]

2

ت وفي عشر أحاديث ت وبعادت بااأ األرواح جناود مجناد ت وفيا حاديث معناق ت وينيا قاول هللا
تعالت  [ :ولقد أرسننا نوحا ] ت وآخرت ما اكر عن بني نسرائيل مائاة وأحاد عشار حاديها ت أخباار

بني نسرائيل وما يني ستة وأربعون حديها ت المناقب وفي عالما النباو مائاة وخمساون حاديها
ت فضائل أححاأ النبي حنت هللا عني وسانم مائاة وخمساة وساتون حاديها ت بنياان ال باة وماا

يني من أخبار الجاهنية عشرون حديها ت مبعث النبي حنت هللا عني وسنم وسايرت نلات ابتاداء

النجار سااتة وأربعاون ت النجاار نلاات ابتاداء المّااازي خمساون حااديها ت المّااازي نلات آخاار الوفااا

أربعمائة حديث وامني عشر حاديها ت فاانظر نلات هاذا التاااو العظايم باين ماا اكاار هاذا الرجال ت

والذين اتبعوت عني ت وبين ما حاررت من األحال ت التاسير خمسمائة وأربعون ت قنم :

بااااااال

هو أربعمائة وخمسة وستون حديها من غير التعاليق والموقوفا ت فضائل القرآن أحد ومماانون
حديها ت الن اح والطاالق مائتاان وأربعاة وأربعاون حاديها ت قنام  :ويحتااج هاذا الاصال أيضاا نلات

تحريار ت فأ بمااا الن ااح وحادت فناو مائاة ومالماة ومماانون حاديها ت والطاالق ومعا الخنا والظناار
والنعاااان و ن
العااادد مالماااة ومماااانون حاااديها ت الناقاااا امناااان وعشااارون حاااديها ت انتنااات  .األطعماااة

سبعون حديها ت قنم :الصواأ تسعون ت بتقديم التاء المهناا عنات الساين ت العايقاة أحاد عشار

حااديها ت قناام  :باال تسااعة أحاديااث ت وفيا غياار الاان ماان التعاااليق والمتابعااة ت الااذبائا والصاايد

وغياارت تسااعون حااديها ت قناام  :باال الجمياا سااتة وسااتون حااديها ت األضاااحي مالمااون حااديها ت
األدربة خمسة وستون حديها ت الطاب تساعة وسابعون حاديها ت النباا

المرضت أحد وأربعون النبا

مائاة وعشارون حاديها ت

أيضا مائة ت قنام  :هكاذا رأيتا فاي عاد نساخ ت والاذي فاي أحال

الصااحيا بعااد األدااربة كتاااأ المرضاات ت فااذكر مااا يتعنااق به اواأ المااريض ت وأح اوال المرضاات ت

وعدتا أربعااون حااديها ت ماام قااال  :كتاااأ الطااب ت وعدت ا ساابعة وتسااعون ت بتقااديم السااين عناات
التاااء فااي الساابعة ت وبتقااديم التاااء عناات السااين فااي التسااعين ت ماام قااال كتاااأ النبااا
متعنقااا النبااا

ت فااذكر

والزينااة ت وأحاوال الباادن فااي الاان ت وختما فااي التاارداف عناات الاادواأ ت وآخاارت

حديث االضطجاو في المسجد ت رافعا نحدى رجني عنات األخارى ت وعدتا مائاة وامناان ومماانون

حااديها ت كتاااأ األدأ مائتااان وسااتة وخمسااون حااديها ت وقااد حررتنااا ت وهااي خااارج عاان التعنيااق
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والمكررت كتاأ االستئذان سبعة وسبعون ت وهو بتقديم الساين فينماا ت الادعوا ساتة وسابعون

ت ومن الدعوا أيضا مالمون ت قنم  :بل هو مائة وساتة أحادياث ت كماا قالا فاي كتااأ الرفااق

مائااة حااديث ت الحااوا سااتة عشاار ت الجنااة والنااار ساابعة وخمسااون ت قناام  :ال ااال ماان كتاااأ

الرقاااق  /وأ بماااا حاااة الجنااة والنااار فقااد تقااد اكرهمااا فااي باادء الخنااق ت وعااد الرقاااق عناات مااا
اكر3أ مائة ومالمة وسبعون حديها ت وقاد حررتا فازاد ع نات الان أربعاة أحادياث ت القادر ممانياة
وعشرون ت اإليماان والنادأ أحاد ومالماون ت قنام  :كاذا هاو فاي عاد نساخ ت وهاو خطاأ ت وانماا

ن1

هو أحد وممانون ت كاار اليمين خمسة عشر حديها ت قنم  :بال ساتة وأربعاون ت الحاد مالماو

ت قناام  :باال امنااان ومالمااون ت المحاااربين امنااان وخمسااون ت الااديا أربعااة وخمسااون ت اسااتتابة
المرتدين عشرون ت اإلكرات مالماة عشار ت قنام  :بال امناا عشار ت تارب الحيال مالماة وعشارون ت

قنم  :بل ممانية وعشرون ت التعبير ستون ت قنام ومالماة ت الااتن مماانون ت قنام  :وحاديهان ت

األحكا امنان وممانون حاديها ت التمناي امناان وعشارون ت قنام بال عشارون مان غيار المعناق ت
نجاز خبر الواحد تسعة عشر ت قنام بال امناان وعشارون ت االعتصاا ساتة وتساعون ت قنام بال

ممانية وتسعون ت التوحيد نلت آخر ال تاأ مائة وتسعون حديهال .
قناام  :فجمي ا أحاديها المكاارر سااوى المعنقااا والمتابعااا عناات مااا حررت ا ت وأتقنت ا

سبعة آالف ومالممائة وسابعة وتساعون ت فقاد زاد عنات ماا اكاروت مائاة حاديث وامناان وعشارون
حديها ت عنت أنني ال أدعي العصمة ت وال السالمة من السنو ت ول ن هاذا جنااد لمان ال جناد لا
ت وهللا تعالت الموفق .
عدد ما في من التعاليق والمتابعا عنت ترتيب ما سبق :
بدء الوحي في من المعنقا حديهان ت ومن المتابعا ستة مواض ت اإليمان في مان التعااليق
عشاار ت وماان المتابعااا سااتة ت ن
العناام فياا ماان التعاااليق عشاارون ت وماان المتابعااا مالمااة ت
الوضاوء فيا مان التعاااليق سابعة وعشارون ت وماان المتابعاا امناان ت التاايمم فيا مان التعاااليق

مالمااة ت فاارا الصااال فيا حااديث معنااق ت الصااال فااي ا لهياااأ فيا ماان التعاااليق خمسااة عشاار
حديها ت القبنة في من التعااليق ساتة أحادياث ت المسااجد فيا مان التعااليق ساتة عشار ت ساتر

المصااني فيا ماان التعاااليق امنااان ت مواقياام الصااال فيا ماان التعاااليق خمسااة ومالمااون ت وماان
المتابعااا مالمااة ت ا اان فياا ماان التعاااليق أربعااة ت حااال الجمعااة فياا ماان التعاااليق عشاار
أحاديث ت ومن المتابعا أربعة ت اإلمامة فيا مان التعااليق تساعة ت ومان المتابعاا أحاد عشار
حديها ت الصاوف في من التعاليق مالمة ت افتتاح الصال في من التعاليق ممانية ت القراء فاي
الصااال في ا ماان التعاااليق مالمااة ت وماان المتابعااا امنااان ت الركااوو والسااجود والتشااند في ا ماان
 1كتبت  :وثالثون

التعاليق تسعة ت انقضاء الصال في من التعاليق ت اجتناأ أكل الهو

في من التعاليق أربعاة

ت حال النساء والصبيان في متابعة واحد ت الجمعة في من التعاليق عشر ت ومان المتابعاا
خمسااة ت حااال الخااوف فيا حااديث معنااق ت حااال العيااد فيا ماان التعاااليق مالمااة ت الااوتر في ا
حديث معنق ت حال العيد في من التعاليق مالمة

1

ت االستسقاء في من التعااليق ساتة ت ومان

المتابعااا حااديث واحااد ت ال سااوف في ا ماان التعاااليق عشاار ت وماان المتابعااا امنااان ت سااجود
القارآن فيا امناان ت القصاار فيا مان التعاااليق ممانياة ت ومان المتابعاا سااتة ت التنجاد فيا ماان
التعاليق ستة ت ومن المتابعا أربعة ت التطوو في من التعااليق ساتة ت ومان المتابعاا خمساة
ت الصال بمكة في تعنيق واحاد ت العمال فاي الصاال  /فيا مان التعااليق  4أ خمساة ت السانو

في تعنياق واحاد ومتابعاة واحاد ت الجناائز فيا مان التعااليق ممانياة وأربعاون ت ومان المتابعاا

ممانيااة ت الزكااا في ا ماان التعاااليق ساابعة وأربعااون ت وماان المتابعااا ساابعة ت الحااا فياا ماان
التعااليق خمساون ت ومان المتابعاا أربعاة عشار ت العمار فيا مان التعااليق خمساة ت اإلحصاار
في من التعاليق حديهان ت جازاء الصايد فيا موضا معناق ت اإلحارا فيا مان التعااليق سابعة ت

ومن المتابعا خمسة ت فضل المدينة في من التعاليق حديث ت ومن المتابعا مالمة ت الصاو
في من التعاليق امنان ومالمون ت ومن المتابعا أربعة ت لينة القدر في متابعتاان ت البياوو فيا

السلنم في من التعاليق مالماة ت اإلجاار فيا مان
من التعاليق خمسون ت ومن المتابعا مالمة ت ب
التعاااليق ساابعة ت ال االااة فيا ماان التعاااليق حااديهان ت الوكالااة في ا ماان التعاااليق مالمااة ت وماان

المتابعة موضعان ت المزارعة في من التعاليق ممانية ت الشرأ في مان التعااليق خمساة ت ومان
المتابعااا موض ا واحااد ت االسااتقراا ومااا مع ا في ا ماان التعاااليق ممانيااة ت النقطااة في ا ماان
ال تعاليق أربعة ت المظالم والّضب في من التعااليق ساتة ت الشاركة فيا مان التعااليق حاديهان ت
العتق في من التعاليق أربعة عشر ت ومن التابعة أربعة ت المكاتباة فيا مان التعااليق حاديهان ت

النباة فيا مان التعاااليق أربعاة وعشارون ت وماان المتابعاا أربعاة ت الوحااايا فيا مان التعاااليق

سبعة عشر ت ومن المتابعا موضعان ت الجناد وفرا الخمس في من التعاليق سام وساتون

حديها ت ومن المتابعا ممانية ت الجزية فيا مان التعااليق سام ت بادء الخناق فيا مان التعااليق

خمسااة وعشاارون حااديها ت وماان المتابعااا أحااد عشاار حااديها ت أحاديااث األنبياااء عنااينم الصااال

والسااال فياا ماان التعاااليق أربعااة وعشااارون ت وماان المتابعااا ساابعة عشاار حااديها ت المناقاااب
وعالما النبو في مان التعااليق خمساة عشار حاديها ت ومان المتابعاا موضا واحاد ت فضاائل

الصااحابة رضااي هللا تعااالت عااننم في ا ماان التعاااليق ساابعة ومالمااون ت وماان المتابعااا سااتة ت

السااير نلاات آخاار المّااازي فيا ماان التع االيق ساابعة وتسااعون حااديها ت وماان المتابعااا عشاارون
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حديها ت التاسير في تسعة وستون من التعاليق ت ومن المتابعاا أربعاة عشار ت فضاائل القارآن
في ا ماان التعاااليق عشاار أحاديااث ت وماان المتابعااا ساابعة ت الن اااح في ا ماان التعاااليق ساابعة

ومالمون ت ومن المتابعا ممانية ت الطالق وما مع في مان التعااليق أربعاة وعشارون حاديها ت

وماان المتابعااا أربعااة ت الناقااا فيا ماان التعاااليق مالمااة ت األطعمااة فيا ماان التعاااليق خمسااة
عشر حديها ت العايقة في من التعاليق أربعة ت الذبائا والصيد في مان التعااليق مالماة عشار ت
ومن المتابعا تسعة ت األضاحي في من التعاليق عشر ت ومن المتابعا أربعة ت األدربة فيا
من التعاليق أحد عشر حديها ت ومن المتابعا خمسة ت كاار المرا والطب في من التعااليق

امنااان وعشاارون ت وماان المتابعااا ممانيااة ت النبااا

في ا ماان التعاااليق مالمااون حااديها ت وماان

المتابعااا سااتة عشاار حااديها ت األدأ فيا ماان التعاااليق مالمااة وسااتون حااديها ت وماان المتابعااا

امنااي عشاار  /حااديها ت االسااتئذان في ا ماان  4أ التعاااليق سااتة عشاار ت وماان المتابعااا أربعااة

عشار ت الادعوا فيا مان التعااليق أربعااة ومالماون ت ومان المتابعاا خمساة ت الرقااق فيا مان

التعاااليق ممانيااة وعشاارون ت وماان المتابعااا أربعااة عشاار ت القاادر في ا ماان التع االيق أربعااة ت
اإليمان والنذور وكاار اليمين فينا من التعاليق أحد وعشارون ت ومان المتابعاا مالماة عشار ت

الارائض في مان التعااليق حديهااان ت الحادود فيا مان التعااليق عشار ت ومان المتابعاا مالماة
عشر ت الديا في من التعاليق ممانية ت ومن المتابعا موض واحاد ت اساتتابة المرتادين فيا
من التعاليق حديث واحد ت اإلكرات في من التعاليق مالمة ت ترب الحيل في من التعاليق مالماة ت
التعبير في من التعاليق خمسة عشر ت ومان المتابعاا ساتة ت الااتن فيا مان التعااليق سابعة

عشر حديها ت األحكا في من التعاليق مالمون حديها ت ومن المتابعا مال مة ت االعتصا فيا

ماان التعاااليق خمسااة وعشاارون ت وماان المتابعااا مالمااة ت التوحيااد في ا ماان التعاااليق خمسااون
حديها ت ومن المتابعا خمسة أحاديث .
فجمنة ما في ال تاأ من التعاليق أل

ومالممائاة وأحاد وأربعاون حاديها ت وأكهرهاا مكارر

ت ومخرج في ال تاأ في أحول متون ت وليس في من المتون التي لم تخرج فاي ال تااأ ت ولاو

من طريق أخرى نال مائة وستون حاديها ت قاد أفردتناا فاي كتااأ ماارد لطياف ت متصانة األساانيد
نلت من عنق عن .

وجمنة ما في من المتابعا ت والتنبي عنت اختالف الرواياا مالممائاة وأربعاة وأربعاون

حديها ت فجمي ما في ال تاأ عنت هذا المكرر تسعة آالف وامنان وممانون حاديها ت وهاذت العاد

خارج عن الموقوفاا عنات الصاحابة ت والمقطوعاا عان التاابعين فمان بعادهم ت وقاد اساتوعبم
وحل جمي الن في كتاأ تعنيق التعنيق ت وهذا الاذي حررتا مان عاد ماا فاي الصاحيا تحريار
أعنم لمن تقدمني نلي ت وأنا لمقر بعد العصمة من السانو والخطاأ
بالغ ت فتا هللا تعالت ب ت ال ل

ت وهللا تعالت هو المستعان ت وحانت هللا عنات سايدنا محماد ت وعنات آلا وحاحب وسانم تسانيما
كهيرا دائما نلت يو الدين .
وكان الاراغ من كتابت يو الهالماء ساد
جمادى األول ت من دنور سنة
مالمة ومالمين ت
ومائة ت
وأل
تم

ت

دنر

