



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
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	بيان حظر حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه
	مبتدأ كتاب في الأسماء المحبوبات، والأسماء المكروهات بيان الترغيب في التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وأنها أحب الأسماء إلى الله عز وجل
	بيان الترغيب في التسمية بمحمد، وحظر الكنى بأبي القاسم
	بيان الترغيب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، وبيان الأسماء المرغوبات والتسمية بها
	بيان الأسماء المنهيات عن التسمية بها، وبيان العلة التي لها نهي [عنها]، والدليل على أن النهي عنها على الأدب
	بيان الأسماء المكروهات، التي إذا سمي بها وجب تغييرها إلى الأسماء التي يستحسن [التسمية] بها، والعلة التي لها تكره
	باب أوضع الأسماء عنه الله وأكرهه، والدليل على أنه لا يجوز أن يتسمى أحد بشيء من أسماء الله عز وجل
	باب إباحة التكني قبل أن يولد للرجل، والمرأة، والصبيان، والإباحة للرجل أن يقول لغير ولده: يا بني
	بيان السنة في تسمية الدواب
	بيان النهي عن سب الدهر، والدليل على أنه اسم لله، لا يسمى به شيء من الأشياء
	بيان النهي عن أن يسمى العنب الكرم، ولإباحة أن يسمى العنب حبلة، والنهي عن قول الرجل: الكرم
	باب النهي [عن] أن يسمي سيد العبد عبده: عبدي، وأمته: أمتي، واستحباب قوله: فتاي، وفتاتي، وغلامي، [والنهي عن أن يقول العبد لسيده: مولاي] ووجوب تسمية: سيدي، والعلة التي لها نهي عنها
	بيان النهي عن أن يقول أحد: خبثت نفسي، واستحباب قوله لقست [نفسي]


	مبتدأ كتاب الاستئذان
	بيان السنة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذن له بعد منتهاه
	بيان الكراهية في المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ فقال: أنا، والدليل على أنه يجب عليه أن يقول: فلان، وعلى أن صاحب المنزل لا يفتح حتى يعلم من هو
	بيان وجوب الاستئذان، وحظر النظر في دور الناس
	بيان الخبر المبيح لأهل المنزل، أن يفقئوا عين من يطلع في بيتهم بغير إذنهم
	بيان الخبر الموجب صرف البصر؛ إذا نظر الناظر نظرة خطأ إلى ما لا يجوز
	بيان وجوب تسليم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفضل الماشي يبدأ
	بيان الخبر الموجب رد السلام، واجتناب الجلوس بالطرقات لمن وجد منه بدا
	بيان الخبر الموجب تسليم المسلم على المسلم إذا لقيه، والخبر الموجب رد السلام على المسلم، والدليل على أنه لا يجب على المسلم أن يسلم على غير المسلم، ولا أن يرد عليه السلام، مثل الجهمية وغيرهم
	بيان الأخبار الموجبة الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، وصفة الرد، والعلة التي لها أمر بالرد عليهم، والنهي عن زيادة الرد على: وعليكم، وحظر الابتداء بالسلام عليهم وعلى المشركين
	بيان مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- في رد السلام على أهل الكتاب، وأنه لا يستجاب لهم في المسلمين، والدليل على الترغيب في مداراتهم، وبيان العلة التي لها ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- مصاحبتتم أو التعرض لهم
	بيان السنة في التسليم على الصبيان
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	بيان صفة الحجاب، وأنه فرض مفروض، وإباحة خروج النساء لحاجتهن
	بيان حظر البيتوتة عند امرأة ذات زوج وإن أذنت، فإن الشيطان يجري مجرى الدم، والدخول على الصالحات إلا مع رجل أو رجلين، لحاجة ما
	بيان الخبر الدال على الكراهية أن يقف الرجل مواقف التهم، وأن يكلم امرأة ليست له بمحرم، أو يخلو بها في أي موضع كان، ووجوب نفي التهمة عن نفسه
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	بيان الإباحة للرجل إذا قام من مجلس، إذا رجع أن يجلس فيه
	بيان حظر دخول المخنثين على النساء، ونهي النساء عن إذن دخولهم عليهن، والعلة التي لها نهي عن دخولهم عليهن
	بيان الأخبار الناهية عن مناجاة الرجل صاحبه، ومعهما آخر، والدليل على أنه إذا أذن لهما، وطابت نفسه بذلك، جاز لهما [ذلك وبيان الخبر المبيح لهما ذلك، إذا كانوا أكثر من ذلك]
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	بيان إثبات الأخذة، وأن السحر حق، وصفة الأخذة، وما يعمل بها
	بيان صفة السم الذي سم به النبي -صلى الله عليه وسلم-، والدليل على كراهية شرب الدواء الذي فيه السم
	بيان الرقى الذي [كان] يرقي بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا اشتكى إنسان أو دخل على مريض، وأنه كان إذا رقاه مسه بيمينه
	بيان الإباحة أن ينفث المتعوذ على المريض إذا عوذه، وصفة مسح اليد إذا تعوذ بالمعوذتين، وقراءة: {قل هو الله أحد} في كفه
	بيان إباحة الاسترقاء من الحية والعقرب
	بيان إباحة الرقى كلها ما لم يكن فيها شرك، وإباحة قبول ما يعطى عليها، والدليل على إباحة [قبول] ما يعطى على قراءة القرآن، وفاتحة الكتاب، وأنها من الرقى
	بيان رقية القرحة، والوجع، والجراح، ومعالجتها
	[بيان] الخبر المبين أن لكل داء دواء، والدليل على أن العلة إذا عولجت بذلك الدواء، برأ صاحبها]
	بيان الترغيب في الحجامة، وأنها شفاء من الجراح وغيره وأن الكي دواء، وكراهيته
	بيان الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسنة في السعوط، وبيان الإباحة أن يحجم الرجل المرأة، إذا كان منها بسبيل، أو يحجمها الغلام الذي لم يحتلم
	بيان إباحة الفصد، والأخبار المبيحة للكي
	بيان صعوبة الحمى وشدتها على الذي تصيبه، ومعالجتها، ودوائها
	باب ذكر الدليل على إباحة اللدود، وأنه علاج ذات الجنب،
	بيان الترغيب في استعمال الشونيز، ومعالجته لجميع العلل
	بيان الترغيب في استعمال التلبينة وغيره، وأنها دواء لحزن المريض
	بيان الترغيب في استعمال العسل في الأدوية، وأنه شفاء للمبطون
	بيان ما يجب أن يعمل في الطاعون إذا وقع بأرض، والدليل على إباحة اتقاء الصحيح مخالطة أهل الوباء
	بيان الخبر الناهي من إيراد الممرض على المصح
	بيان الأخبار المبطلة الطيرة، والهامة، والعدوى، والصفر، والدليل على أن النهي من إيراد الممرض على المصح ليس هو على الحتم
	بيان إبطال الطيرة، وإباحة لمن يتفاءل، وصفة الفأل
	بيان الخبر الدال على نفي الطيرة من كل شيء، وإثباته في: المرأة، والفرس، والدار، وإباحة استعمالها فيهن
	بيان حظر إتيان الكهان، والقبول منهم، وحظر رجوع الرجل عن أمر يريده إذا رأى ما يكره؛ فيتطير منه، وأنه لا إثم عليه إذا يصده عن ما يريد
	بيان عقوبة من يأتي عرافا، والتشديد فيه
	بيان إباحة التقية من المجذوم، والفرار منه
	باب الأخبار الموجبة قتل الحيات، وذو الطفيتين، والأبتر، والعلة التي وجب لها قتل ذي الطفيتين والأبتر
	بيان النهي عن قتل الجنان التي في البيوت
	باب وجوب إمهال الحية التي تظهر في البيوت، ثلاثة أيام، ومناشدتها في الأياء الثلاثة، ووجوب قتلها بعد الأيام الثلاثة إن ظهرت
	باب الخبر الموجب قتل الحية وقت رؤيتها، دون مناشدتها، إذا لم تكن في البيوت والمنازل
	بيان الخبر الموجب قتل الوزغ، وثواب من قتله في الضربة الأولى، وفي الضربة الثانية، وإنه فاسق
	بيان الأخبار الناهية من حرق بيت النمل وهن فيه، والدليل على إباحة من لدغت منهن أو آذت، وأنها يسبحن
	بيان الأخبار الدالة على أن الجوع والعطش يحدث منهما الموت، وأن الطعام والشراب دواؤه، والترغيب في سقي من كان من خلق الله وإطعامه، وإن كان مباحا قتله، وإباحة ترك قتل الكلاب [وإن كان قتله ممكنا]
	بيان النهي عن رد الطيب التي لها رائحة طيبة، والدليل على إباحة شمها للمريض والصحيح، وشم المسك، وأنه ليس طيب فوقه، والنهي عن أن يقول المريض وغيره إذا ثقل: خبثت نفسي
	بيان الترغيب في معالجة العود بالكافور، إذا أراد الاستجمار به
	باب إباحة إنشاد أشعار أهل الجاهلية، والدليل على أن من يكون همته حفظ الشعر، فلا يشتغل بغيره، يكون [ذاك] داء في جوفه
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	بيان الخبر الموجب الاستبشار بالرؤيا الحسنة، التي يراها المسلم، وإعلامه بها من يحبه، والنهي عن إعلان صاحب الرؤيا السيئة رؤياه أحدا، ووجوب الاستعاذة من شرها وشر الشيطان
	بيان الأخبار المبينة أن الرؤيا الصالحة، من المؤمن ومن الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، والخبر المبين أنه جزء من سبعين جزءا من النبوة
	باب ذكر الأخبار المبينة أن من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد رآه، وأن الشيطان لا يتمثل في صورته، والدليل على أن من رآه في غير صورته، كان رؤياه باطلة
	بيان وجوب قيام الرجل، الذي يرى في منامه رؤيا يكرهها، إلى الصلاة فيصلي، وأن الرؤيا الصالحة بشرى من الله، ترى له أو يراها، وأن الصدوق رؤياه أصدق، وأن الرؤيا المكروهة من الشيطان؛ ليحزن بها صاحبها، وأن الغل مكروه، والقيد محبوب
	بيان النهي عن إعلام الرجل أحدا حلمه في منامه، وأن من الحلم أن يرى الرجل في منامه، كأن رأسه قطع [فهو يتبعه]، وأشباهها من الرؤيا المكروهة، لا يحدث بها ولا تعبر
	باب تعبير السمن والعسل، إذا رآهما الرجل في منامه
	باب تعبير الرطب من التمر، والدليل على أن التمر والرطب في المنام إذا نسب إلى شيء، أو إلى موضع من جهة الإضافة، كان ذلك على وجه الفأل
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