








لهح؛أث|سدا
,وكتثئه قنل يديه عمريصغ ابن كالط ت ئاقع وقال 

غن، شعيب 

وذق—رطأحترسأبال؛ قرئ، الره
مثوأبوتامة بثاح بن الحارث بن الرحمن عند 
صلاةثل يكترفى خزؤوق أبا أ0 الرحمن، عند 
قئكئروعيرئ، رققناف قى وعيرها الذكتؤية مى 

تيمول ثم يرقع، نحرجى ثم يقوم، جى 
الحمدولك نبنا ت يمول قم حمدة، لمي الثة محنمغ 

قض؛(أفتزحى اللة ت يمول قم ~ يشجي أ0 ئل ق~ 
قمقجود، ال من زأثة يزقغ يكئزحى تم تاجيا، 

س،ئممحجميزئغرلمح
فيالجلوس ئى يموم يكيرجى قم الشجري، 
الهبوط.)\(ا-.وي; 



مىض' حش نكغة ثز قي ذبك ويفعل الإئثثئن، 
ئمسيوالذي ت تنصرف حى يمول قم الصلاة، 

الله.،زشول يصلاة ثبها لآُربمم إئي ب؛ايئ، 
.الدئيامازى حش لصلائة هدم كأئت إف 

وك—ا0ت أئوهزنز0هيقبم ال وق: *،// [ ٨١٣]
الله؛)سمخ يمول؛ وأسة يزقغ جئ الله. ننول 

،دنعونيبالبةزبماوتماسئ((
بنالوليد أئج ر>ااإهم •' فتقول انغانهم قبمميهم 

زبعة،أيي بن وغئاش ، هفا،( بن وتلغة الوليد، 
وطاقكافذد اللهم الئومتئ، من والمئثضفئ 

•ووٌثاثا؛ كسني غيهمواجعله مصر، غشخ 
.لة محنزساثول من نومني المشرق وأهل 

شمي1لحدقا : قال الله، غئد س علي يبما [ ٨١ت٤ 
.شديداأحدا حدهم أى ; وطأتك اشيد )١( 



|هتتقعت1تئ
مابكبن أشن نمقت ت فال الزغرئ ض عيرمرؤ، 

فالورثم1 — قزمي غن ه الئه رسول سمط ; يمول 
الأيمن،شمة مججش — فرمى مى ت سمتاذ 
يناقصئئ الصلأْ قخفنرت ئغؤدة، غنتي فيحلنا 

—ئغوذا صلتئا مرة؛ سمتائ وفال — وقعدئا قاهدا 
كؤ^الإمام ررإئفاجبل : قال الصلاة قصي قلئا 
زنعيإذا فارفغوا، رئع زإذا فكئزوا، فاداكئز به، 

؛فقولواحمية، لمن الله سئ ت قال يإدا فازفغوا، 
■ؤاذاسجدفاسجدوا،؛ الحمد، نبئاولك 

ثغم،ت محلت مغتر، يه جاء ثدا ; سمتاق قال 
ررزلك: ئاوالزفرئ ، كداحفظ :ثقد قال 

حزجئافلقا الآذمحناا، ررشمي مى حففلث، ، الغني(؛ 
بمدة:وأنا - جزيج ابن قال الزهرئ بمد من 

•ا٠ذيجشساعنالآيمناا 



!®iMZIZJS'
الئجودسل باث - ١٢٠

ضشغتب، أحتزئا قال؛ أتوالتقان، يبما [ ٨١٠]
المتفنص سعيد أحتزنى ت قال الزمرئ، 

أ0قريرةأحتزفما، أبا أف اللييى، يزيد بن وغطاء 
يوموبئا ئزى هل الله، وتول يا ؛ قالوا الناس 

ضسائرننيامللةالاويضقال: القتاقة؟ 
ررفهلت قال الله، زشول يا لا ت قالوا ر،نخاث؟أأ دوئة 

لا،: قالواثخات؟،ا ذوثها يس الشئس في دنانَنَ 
يزمالناص يخشن ثززذهُكذلك، ^ kjLi:"ثال 

فمئهمفيئخ، شنئا يغني كان نحث * فيقول القيانحؤ، 
نحثوبجم القفز، يتثغ نحث وبجم الشمس، يتبع فذ 

،وثنفىذالهالأئتياشاسرغا،الطواغيت يتح 
مدايمولون؛ وئكئم، أنا يمول؛ الله يائيهم 

الأصنام.أو الشياض، : الطواغيت )١( 



،غزئناْ نبئا جاء فإذا ا، زئثناتشا حئن فكاثنا 
نئثا،أثث فنمولون؛ أنانبكم، قفول؛ الئة فنائهم 

جهم،طهراني بنن المناط فئشزب فيذغوغم 
ننكثمولا ياقته، الرنل بى يجوز من أول فأكون 

بنإ،ذؤلإكلاليب جهنم ؤفي نلم. نلمم 
;قالواطزسمفوكاسذمح؟<ا 

أئةعنر الشغدان شوك مقل ررقاثها ت قال ثعم، 
الناسثحطث اللمة، فذرءظمه_اإلا يعلم لا 

ضدبتهم بعمله، يلبى ْس فمنهم بأصفابهم، 
صل'ءءنمبجو،ضإذافاذاثبمةضىذ
مبياثسمحأنشذريواضكان

■الرأس معوج حديد ت الكلاليب ( ١ ) 
,شوك ذو نبت •' العيان )٢( 

•الصريع الرٌي ■ ادمءل ا  ٤١الهلك. )ٌا(الوبق:



تءت~تءقت1ع
الشجود،بافاب ويغرئونهم قتحرجونهم، اشَ يغني 

سمماقضامأنت1تمليس،
لأيijاين^ذمهالئامحل 

،ائتخشواُ فد الناي مس فتحزجرن الئجود، 
فشتكما فتنثون الحناة، ماء غنتهم فنعب 

منالله يمئ ئب ، الئئو حسلُم ض ، اذءئئُ 
والئاي،الجنة بجن زجق وينفث العتاد، بجن الفقا؛ 

يلبوجهي شل يحولاالجئف الناي ونوآجرأنل 
فذالناي؛ ض وجهي اصرف يازب، يمول؛ الئاؤ' 

هليمول؛ ، ذكاؤها وأحرقني يءثها ففتني 
تفتمول ^،؟ ٧٥عتر سأل أن بك ذبك ئعل إن غتنث 

•الاحراق • الاتحاش ( )١ 
.اارياحين وحب الفول بدور • الحبة آ ٢ ر 

•البل به بجٍاء ٌا ' الحميل 
الإبمءواببموالإسب:

النار.وهج شدة * الذكاء )٥( 



،وميثاق غيد مى يشاء ما الله فتغطي ، وعرتك لا 
الجنيغلى به أمحتل فإذا الئاو، غن وجهة الله محنصرف 

تفال ئم ، يشكث أن الله شاء ما ستكث بهجتها زأئ 
Iلة الله فنقول ، الجنة بابا عند فيمض ، زب يا 

عيرفنال لا أن والميثاق الغهوذ أعطيت، محي أليني 
:يازبإ،لأأكونأضفتثول شيك،طك،؟! 

بإنسذبم،أن
عيرلاأسأل ، لاوعرتاق، ت فتقول عيرئ. لافشال 

فيقدمهوميثاق، غيد مى شاء ما زثة فيغطي ■ ذلك 
فيهاوما زنزثها فرأى بابها بخ ئذا الجئه، بابي إلئ 
أنالله شاء ما لجثحغ والشزوو، القصرة من 

الجنة،أدحنيي ، زب، يا ول فنقيئقث، 
أليشأ أعدزك ما آذم، ابى يا وJ٠حلآ، ت اللة قتمول 

•وتوجع ترحم كلمة ت الرج ا ١ ت 



تءتت1ء1عتتء
فنزتئأو لا أذ النهود}\ب%ق- اغطث فن 

أثضلا)تحنفؤثي زب، ا يفتقول أغطت؟! 
دخولني لة ياذذ فم خومنه الله فتشحث حلقك، 

أنيقة،اشي إذا ختن ئتتمثئ قمن • فيقول الجئي، 
^^لةه:ينظاوظا-أللبممئزئة-ظن

ذلك،تمالن:نك الله 
.معه((ومثلة 

إ0ت -غؤييغقإ هزئزْ لأيي \أذثخوؤأ سعيد أبو قأل 
وغفرةذلك، لك اللة؛ ؛رفال تقال الله. وسول 
اللهونول مى أحمظ لم أئوفريزْ قال . أمثاله((

الةئعة((،ئ)الكتلك،وفلهالآئؤلة:
وغفرهلك، لاذلك ت يمول سمعتة إئي ت أبوسعيد 

.أقفاله((



ءتتتأجء^:تءء
اممجودفي ؤمأفيُأ' ' فسيُسدي باث - ١٢٦

^^امحاينمح'قل'طشمحين
محز،ضض،ضائنمم،صساشين

ئزجصلن إذا كأ0 ه المحي أل بمحيئه، ابن مالك 
■بياص ^■5- حش يديؤ بص 

٠ئحوة تييعة جعفرئ حدقتي ت اليغ نقال 
انقننفرجض يأطراى يتقبل فات - ١٢٧

•المحي. عن القاعدئ قاJةأنوحمئد 
1ذاو«اساؤاثذوذ-بات ١٢٨

حدفثات ثال محمد، ئى ميبماالصك [ ٨ آ١ مت 
ضزائل، أبي دم،ص عث مهدئ، 

لأكلميولأتجوذة،فكاتمتى
.الخفند نصف إق الإبط بين ما ت الضبعان ( ١ ) 



3ءتتءوقق1تتء
وأحسثةت قال — صئثث ما ت حديقة ثة قال صلائة 

.محمد. عترسؤ عش مث ونومت ت قال 
١٢٩ -uLj  تجةعلى اثثفود

عىشمتاو، حدقنا ت قال كيبماميصه، [ ٨١٨]
ضينبظي،صطاؤس،ضمحئاسفي

~أغصاع سعؤ علمن يشجي أذ اشئ. 
زايذئنالجئه-ق ~ ئؤتا دلا شعرا فقئ زلا 

والؤكشزواض
،داو:خ1ظصإسإنزايإ

اينئاسنمة،صص،صص،ب؛
علنننجد أن ررأمزئا ; قال ه المحي ض ؤقهقأ 

فعزاه,ولا قويا ئخث ولا أ'ءفلثأ، ضبمي 
قغرزطرقه .ثم ، عمده ثم الرأس الشعرعلى لي ت الشعر كف )١( 

الضفثرة,أعلى 



أدي1شظق'،]•سمآلأ|آذم،طقاإضاظ،ص 
بسالبناء حدقثا الحهلمي، يزيد بن الله بد عص 

حكتحلي ئ ت قال ~ كاوي جلا  jAو — ءازدّا 
.خماأ0االمي الله ؛؛ضخ ; قال قإدا المحي. 

المحي.يصخ حقق ظهرة ثئا أخد يخن لم 
vجبهثةشالآلض

-ناث١٣٠

وهيب،حدقئا ت قال أتي، ئى معلن ءعبمؤ1 [ ١٨٢ ] 
صضاشينمح،صفي،ضمحئاس

غلنأنجد أن ررامزث : الئئ. قال : قال -ظيغأ 
-أئفه غلن وأشاريتيه - الجبهة غلى أغفلح، سبمة 

نكمتولا المدعنن، وأطراف والركتش، والتدين 
الئتابواثر«.





النخل،جريد الئئجد سقفن وث—ا0 ، وما؛" 
،فأمطرنا ئرفة قجاءث شتئا الثما؛ في ئزى وما 

والتا؛أJزالaلين زأيث حى ه، المحي بثا قمل 
ئضديق؛ وأوئتته الله. زشوو جبجة ظن 

وؤياْ•
فمويذ وقيظ اهاب فئ باث - ١٢٢

عفرش<سئقث أذ حاف إذا وؤذدُ إث 
ف،شمثا أحثزنا ت قال 'كيم، بن محمد صبما [ ٨٢٣]

ىال.:قا0ثغد بن نهل غن خازم، أيي غن 
؛_^٠٢ عاقيئ وهم غ المحي ئغ يطوف الناس 

لانزقغنللئتاع: فقيل يئادهم، غش الصفر 
٠حلوسا الزجال ي،ئنيئ حتئ زءوسآس 

.الأنف طرف ت الأرنية ( ١ ت 



اصتصوو1
و1تلإبمف>ا- ١٢٣

خلاي،خدقثا ; ثال ل،آخ[صبماأ'ئوالنمان، 
طاؤس،غذ ، ديئاو غنروبن غث 3يد، ابذ زهوت 

ضصمحقاو:فيي.أنسنى
ثغرة.ولا قؤية يهفئ ولا أغثلم، سبمة 

اكلأةلآتصدؤبه'في بات - ١٣٤
منوضننإض1بمل،واو:س

غنطاؤس، غذ غنرو، غث أبوغوائه، 
أنررأمزت : قال ه اي ض ئاس-ٍلآتخُأ، ابن 

.فوناءولا شننا أكث لا سبمأ، غلن أنجد 
اثبمودض ^^٥١؛ اشبيح باث - ١٣٥

غىيحين، حدفئا ت مال مشدد، صبما [ ٨٢٦]
عسمشلح، ض منصور، خدفني قال؛ سفتاف، 

كافقالت أيها -ؤهبقغي عايشة غث مئروق، 



زنجودو:رقوبمه في يمول ثكثزأل الشي. 
،اهبربيٌ اللهم ويحنيك، نبئا اللهم راننحانك 

الهنآف. j/l؛؛
١^،،^٥٥١^
خئاد،غنخدفنا : فاق لي'اا/[صبماأتواضان، 

قالالحؤيرث بئ مالك أ0 ثلابه، أبى ص أيون، 
فأهأمزشولس.َ،فال:

ثمقكئز، نكع فم فقام صلاة، جنح، عتر في وذاك 
،هثثة زأتة زير قم سجد قم ، هئثه همام زأسة زخ 

قال، هدا شئخثا متلهة عمروبن صلاة قمحش 
'كاليفعلونه، أنهم لم شئثا يفغل كاف ٠ أيوث 
.والرابعه الئاJثة فى تقعد 

[J1/EAYA : اليئ.فأدئثابمدة،قهال فأنتنا:
جخنني كذا صلاة صلوا أفلجبجم إلن ررلوزجعئم 



حصرتفإذا كدا، حسبن يي كدا صلاه صلوا كدا، 
.أخننم،ولأقكممحزتم،ا

حدقثائال الرحيح، عند بى محمد صبما [ ٨٢]٩ 
تقال ; الزتئرئ الله غني بس محمد أئوأحمد 

ننالرحمن غني غن ال>كثإ، غن مشعر، حدقثا 
أبيصضمحوءقال:كانئوئيس

■الشوا؛ زيتا؛_ الشجدئتن بص ومغودة زركوعة 
حيفنات قال ، خزبا بس شكاف كذلنا [  ٠٨٣ ] 

:قال مؤئيقه أنس ص قات، غن ثني، بن حماد 
هاليي نأيت ثنا بمم أصلي لآآلوأل إني 

لمشتثا يضع أئس كاف ت فائت قال ينا، يصلي 
قامالركؤع مى زأسة زخ إذا كال قضقغونث، أوكم 
الثبمدتئنوبتن نسئ، قد : القائل يمول خش 
•سي فذ القابل؛ بمول حش 



اثثجودفي ذزاغيه أ نسرشُ لا باث - ١٣٧
يديهووصغ النسي.ؤ شجي ت أئوحمئد وقال 

•بقهما ما ولا ءيرنهحمهم1 
ئىمحمد حدقئا قال؛ بئاو، تى صيامحمد [ ٨٣١]

،قثاذه شمعث ت قال سعته حدقنا ت قال حعقر، 

رراءت_دإرا: قال الئي. ض ٌاإك، بن أش عث 
ائسناطذزاغنه أخدكم ينشط ولا النجود، في 

الخد،.

ا،سوىهاساغذ -باث ١٣٨

ض3>>>اوص>؛ؤض
أحتزئاقال؛ الصقاح، بن كزمحامخئد [ ٨٣٢]

عى، الحداء حالي ا أحتزئال؛ قئشم، 
الحؤئرثئى مالك أحتزثا ت قال فلانة، أبى 
•الأرض على ومدهما والدراعتن اليدين بسط ت لأقراص اا 



3أءتت11ءءد~ء
اشي،كدمحمحءض،بماثانمني

.ئاعذايئثؤي يئهصحش لم مىصلاتي 
عنىنضذ قيث بات - ١٣٩

فامينائر:هت؟اذا الأرض 

أشد،قاو:خدثثاؤس،]جم[صبماشلآ 
بث iuuخاءثا: قال ؤلأبئ أبى ءنأئوب،ءن 

إئيت فمال هدا، تشجدئا في يئا قمش الحويرث 
أ0أييد ونكث ، الصلأ0 أييد وة_ا كم ؤررأ 

'■أيون مال يصلي، الشي. رأيت ثبمت أييئم 
:فال صائنة؟ ت ثن ومحك فلابق: لأبى ممك 

—تلمة ث عمزو ت يغني ~ هدا شتخثا صلاة مثل 
ال؛ي،وإذانيء الئخ ذ;لك وثاذ : أيون قال 
علىواعتمد جلش الثانتة الشجية عن زأشة زخ 

الأوض،نلمىم.



قءد;ءعتتءةء
١٤٠ -uU  القخدسنيى فهم دقثوؤء

■ئهصقه ابن وثاق 
حدينات قال صائح، ئى يحين صبما [ ٨٣٤]

•يال الحايث بن تعيد ض نلئمال، بى قليح 
زأتةزي حئ؛ ا\ذذلإحي قجهر ضعيد أبو ثنا صش 

قاموجتث زقغ، وجئا تجد وحى الئجود، مئ 
الشي.•وأتت هكدا وقال؛ الركعثم، ثى 

حدقنات يال ■حرُّا، بى ليما0 ُشصبما [ ٨٢٠٥ل
صجرير، بى عئلأل حدقا ت فال ؤئد، بن حماد 

حلفثصلاه زهمزاف أنا صلتت قال؛ متلزف 
كثر،تجد إذا هكاف ؤؤينغه، طابي أبى بن عيي 
فلمامحو، الرينتم بن نهض ؤإذا ءز زفغ ؤإذآ 

هداينا صلث ثمد ممال؛ د؛دى بممرائ أحد تلن 
صلاةهدا ذكريى نقد ت فال أؤ — محمد. صلاه 

مخئدس.



اعتأتءقع:تء
فيانفنوس قثة باث - ١٤١

تةجلصلاتها في ئجلس الدنيا؛ أم زكائغ 
الؤجل،وكاثشي.
طذة،ضم،ض]آ-ئلأائواشلأ 

ءئدالؤخضينص،صضشش
عمنئى الله عند يرى أئة'كاف أحبره أئة الله، عبد 

وأنافمعلتة حلش، الصلأةإذا في خهئثخقأ 
عقربمس الله غبي فثهايي الئى حديث يوميي 
الئئشئي-ثو1إذأ ئنصب أف الصلاة تنه إئفا وفاو 

:_LJ ١^،شلذِلاث، :فمك الئشرئ، وشي 

[لأامحينعر،قاو:طقاالأث،
ص،غىبم؛ننئروبن

وحدثنا. غهواء عمروبن مخئدبن ص ، حلحلة 
اي؛،'صمحيخمحرمحمحيخمح



ضسم؛بنصينشلة،ض
ئمرمع جاكأ كال أئة ، ءطا؛ بن غمرو بن محمد 

ه،الشئ صلاه مدكزئا الئى. أصحاب ثى 
ومحساكامج:أئامحأخمحا

نديهكثرجعل إدا زأيتة الله.، ننول لصلاة 
ثمركتثيه يديي؛_ أنكن ركع ؤإذا منكسي، جداءَ 

ثلبموذ حش انتوى زأسة رقع قذا ، هصزعرة 
مهثرشعير يديه وصغ ت>ذ فإذا ، مكاثة قفاي 
يحلننأصاى اطراف وانثعتل ، قايضهما ولا 

يجل-ثعد جلس الركغسن في جلس ءإذ'ا القنله، 
الركعةفى جلس ؤإدا ، الئئني؛ وئصب البمرى 
نقعداثمحرى زئمحب البمزى يحلة قدم الأجنة 

.< jJJtAaعش 
منويزيد ي، أبي بن يزيد الليث وسجع 

•ومفاصله الصاب حرزات  ٠٠المقار ( ١ ) 



نتع
،غطا؛ ابن ين حلحلة وابى حلخنه، بن محمد 

ونالفماي، قل ت الثئث غن ت أبوصابح قال 
خدشقال: أيون، بن يخى غن : الئيازك ابن 

•حدقة غمرو بن محمد أ0 خسسا، أبى بن تزيد 
وفم

١٤٢ -jjfijjiuU  ؤاحن1الأوو اممّفق
لآنال4تيهفأممحصلأمبزج

ضشعئث، أحتزئا ت محال أبواليمان، صيا [ ٨٣٨]
فزثزالزهمتي،قال:محطاسلأ 

مزلنمنة: وقال - الئطف غيد بني نزلن 
وهو— ئحتثه بن الله غبي أف ~ الخاوث بن نييعة 

زكاف، مناف غثي لبنى وفوحليفت شئوءه أزد من 
بهمصلن افي. أل - الشي. أصحاب ثس 

قاميجلش م الأونتتن الزينش في الطهرفقام 



الئاسوائظز الصلاة قصي إذا حش معة، الناس 
أفقتل سجدسن فشجي جالس، زهو ثئز ثنليمة 

•شلآ م يشش 
اد4وهيامح-باث ١٤٣

عنذكئ، حدقا : فال تعيد، بن ئثتثق يبما [ ٨٣٩]
بمنالله غني غن الأعرج، ض رييخق، جغقربن 

الله.ننول ينا صر قال بحتنه ابن مالك 
آخرفي ثاذ قلقا جلوس، وغلته الغلهزققام 

لز.وهوجا سجدئئن سجد صلأتؤ 
اثسهاوبياّ-و1ث ١٤٤

صالأعمش، حدقا قال؛ أبومعم، يبما [ ٨٤• ] 
صلتناإذا ئا : الد ^،j قال : قال تثتة ئن ثقيق 

جبريلعلث الئلأم ؛ ائلثالبي. حلس 
فالتتوقلان، يلان غلى الئلأم وميكائيل، 



>اإناشضسم،فذاطاشهمماو:
والصلواتف التحنان : فلفل أخذكم صلن 

اللبوزخنه ن النأنها غايك الشلأم واللهناث، 
الشالخن،الله صاد وغلن غلنثا الشلأم وتركائة، 

نيصالح غنيلله كل إذاقلتموهاأصاتت فإئكم 
^^^ض،أنيذأنلأإكالأالأئ،وأتيوأ0الشفا؛ 
.وزانولةااغنية نخمذا 

امملأمشل الدهاء -ناث ١٤٥

غنشعئب، أحتزئا فال؛ أئوالتمان، [صبما ٨٤]١ 
مح،قاو:محامحةلأاؤبتر،صغابمة

كا0الله. نمول أ0 أحترئة، س المحي روج 

الدجال،المسح فتنه مى ثك وأعود  ٠٠المجر غيابا 
^^طذة:اسمءبمذوالأممام.



الخنان،فضي اكخنا منضة بك وأغود 
تقائل أة ممال ، ١؛ والخنمم المأف«إ من بك أموي 

إذاالرجل #إن ممال اكئر،إ، مى ثشثعيد أكئزما ما 
.فأحلما<اوزغذ فكدب، حدث عرم 

اؤغرتيقال:أنينيءزوة،أفغابم1
فىيشثعيد الله زشول شمعت ت قالت 

.الدجال فتنة مى صلاته 

اشث،:طئئا_،قال ]مآ؛\/[>;ناعثئتهبن 
محنالحير، أدي ض حبيب، أبي بن زيد يض 
فقيتفهالصديق بم أبي ص عمرو، بن اللي عبد 

في\ث°طو>ي دعاء علمني الله.؛ لزتول قال أئة 
ظنناشي ظلنت إئي اللهم ررئل قال؛ صلاش، 

نفشه.الإثم ت أوهو الإنسان، به يأتم الذي الأمر ; االأJم )١( 
•والدين الذنوب مغرم * الغرم )٢( 



منمقفرة فامفرلي إلاأئن ولايفقرالدئوث ممرا، 
■الرح؛ماا النمور أئن إئك وادخميي بمايل~' 

١٤٦-UulJ  اض؛يسوبن
بفاحأا،وليض اليفهد بئذ 

غنيحنئ، حدقنا \ هال متدد، يبما [ ٨٤٤]
محا: قاJ اللي عند غن شقيق، حدش \ؤحنتش، 

امح؛:إذائقعيهنيسْ\محا
وهلان،يلان غلن الشلأم ، بمائه بس اللي غش 

مماوي.:ررلأممورامضالأي،
:اششاثئينواس؛،محملوا

الميأيها غلئك الشلأم والعكات، والصلوات 
اللهبماد وغش غلتنا الشلأم وبنكائة، الله وزحفه 

مح-فتمإذاثمأصابكلسم
،lJIVأنهدأن — والازمحب الشفاء نئن أؤ الشفا؛ 



اه1تتء^1تتءء
شقشزئم قزنولأ، مخفياعنين وأنهيأن إلااللة، 

•أب؛ الدغا؛ من 

خدقثا• —ال ق إبراهيم، بس قنلم صبما [ ٨٤٠]
سألتت قال سئمه أيي غن يحئ، غى هشام، 

الله.زشول نأيت ت ممال الحدي_تي سعيد أبا 
فيالطي أفز نأيت حش والطين، القاع في يشجي 

جبجتي■

امممممباث - ١٤٨

ئاضضإينإسقامل،طسا
بمببني ص الرهرئ، حيفنا تغد، بن إبراهيم 

،jL"ك—ت قالت محثّشة أم أن ، .افيث _الح
يفضي—؛؟!( ح الئتاء قام سئم .إذا الله زشول 

قال، يقوم أف قتل ا يستووقكث، ، ثشيئة 



قمحةِصوالثةأتم-أل - قأزى :
مناو_صزف من ثدؤثهن أف قئل الئتاء ُ تنفير 
.المؤ،ا

فنفوالإمامشقوحص بات - ١٤٩
أذالإمام سلم ءمر-ءوقخةأيئش>بإذا ائى وكاف 

ثت0إمنمر
اأحبرن• ال قموس—ن، بى ال صبمإحبم[ ٨٤٧]

غنالزمرئ، غن مغخو، أحتزثا : قال اللي، غئد 
قغصثئثا ت قال اذ عشنغن اليع، بن محمود 

سئم.حى فتلمق ه النبي 
الئلأمزد بز نم -داث«ن ١٥٠

الفلاةيثئليم زاممى الإم على 
تقال اللي، غبي أحبرثا ٠ قال صبماغبذاف، [ ٨٤٨]

الأم.;إمضاء والإنفاذواكمذ )١(المماذ 



أحتزني: قال الزهرئ، ض مغقر، أحتزنا 
الله.،لتول عمل أَئهُ وزعم التيح، بن قخئوذ 
•ذاي?م قي ذلإكال مجها؛_ وعمل 

فأ، نالكبن بمتال ِت : ["^ ٨٤٩]
بنيمي لمز أصلي كت قال؛ سالم بني أحد 

أئكزثإني • قمك البي. فأب ' س—الم 
مئجدونص بيني ئحول الشيول وإ0 ، بصري 
تشيفي قمحك جئت أنك فلودذت قزمي، 
شاءإن ارأنمل ممال؛ منجدا، أئخدْ حش مكاى 

وأبوبمرمغةالله. رسول علي فئدا ، اللذا؛ 
ثة،الئئ،.فأذئغ قانتأذذ البجاز، ائثد يميط 

منأصئي أن ثجث ءرأين •' قال حش يجلس فلم 
نفخ.هع الفم من الماء إرسال ت المج ( ١ ) 

سوء.بصره ل من عك يطلق : بصري أتكرت )٢( 



أفأحب الذي ان المك—مس قأشازإنئه بيتك؟(( 
وسلمناسلم، ئم حلمة قصممقا فقام ، فيه يصلي 

اممكربمداكلأءِ-با،؛( ١٠١

حدقنا؛ او ثنضر، بمس ىبماإس_خايى [ ٠٨٠ ] 
:قال جرنج، ابق أمحزثا : قال الئJاق، غط 

عبماسابن مولى تجد أبا أف عئرو، أحتريي 
زئعأل ، أحشزة خؤقخؤأ اس غثانس أل ، أحنزة 

الم،كتؤنؤمى الناس ينصرفئ مالدكرجمن الصوت 
كانغشغهدامس.

يدكائضزئوا إذا أغئم محت : غثاس ابن وقال 
اذاثتجه/

سمتاذ،حدقنا قال؛ اللي، غئد صبماعلييير [ ٨٥١ل
-محقآعباس ابن غن أبونجد، أحتريي ت مال 



هتت1اقءتعع
ىد:محقمفتاشتاءم؛ي.

•بالحس^ر 

حدقثات هال ، بكر أبى يس محمد يبما [ ٨٥٢]
ءس، نمى ص ' ب اللعيد ض مغثمر، 

حاء: ئاو هه هزيزْ أمي أديصا]ح،ص 
االدقويُ أهل ذهب ت فقالوا الثني. إلى اليمراء 

،المميح والئس؛أ الملأ يالدنحات الآموال مئ 
ولهم، ئضوم كما ويضوموف ، تحلي 'قما يهتلوف 
زيغثجزوف'—ا به يحجول أموال مى قمل 

إنأحديئم ؛رألأ مال؛ ، ؤيثهثئم0 وثجاهدول 

مسإلا ظفزاييؤ بين أئئم قس حيز وكئفم بغدكم، 
كلحأس وئكئزون ويعملون تتشحون مئلة، غمل 

الألاممح.)ا(الدئور:



صتت1تءء
ممالا، تئقثئاحتلمنا ، فن(( وفلا فلأنا صلاة 

فلاقاوفحمي وفلاشى فلاقا ئئبح ت بغمنا 
;ممال هز-جتإك وقلأييث، أزنتا وئكثز وقلأيى 
حثئأكنز والئة يلي والخمذ اللي نئحان راثمول؛ 

•وفلايئذا؛ فلأنا ضن منهن طون 
حيفنات ئال يوسم، صبمامحمدبى [ ٨٠٣]

كانساوزاد ص عمير، بن الملك عبد ض نمياف، 
بسالمغثزه عالي أنلئ • فال ثغته بن ائمغيرة 

كا0الني. أ0 مغاي_نه، إلن كثابؤ في ثنته 
ر)لآإلةإلأاللقني: صالة دثرثل في يقول 
ونوعلثالخد' زلة المللق، لة لة، شريك لا وحده 

ولامغطيأغطنث لما لامانخ اللهم قديز، ني؛ كل 
■الجد(، منلئ، الجد ذا يني ولا منغث لما 

الخظوالغنى.)١(ابد:



الخك؛إ،غن ، يهدا الملك غبي غن ؛ ثنته وقال 
■بهيا وراث ص محيمرة، بن لقام اض 

.غش الجد ت الخنس وئال 
|تئلإإذا امماس الإمام سشو باث ' ١٥٢

حدفئات ثاو إسماهيل، بن موض صما [ ٨٠،] 
ص، أبورجا؛ حدقنا ت ئال ، حاؤ، جريربى 

صلنإذا س النبي كاف ت فال جندبؤ بن تمره 
.يوجهه غليثا أقبل صلاه 

غىمالك، غن مشلمق، ح/آّرمح\جذ\لإغأ 00ّ\
بناللي غبي بن الله غتئد غى كبمال، بن صالح 

أنةالجهيى، حابي بن نيز غذ مشغود، غت؛ةَتن 
الصبحصلاه ه اللي ننول لنا صلئ ؛ قال 

فلمتاالئئلة، مى كائت إقرتماء غلمن والحدئسي 



ودسدء»
ماذافينون رافل فقال؛ الناس على أفتل انمرف 

أصحقال: أغلب، الل؛وزنولة قالوا: ذم؟ فال 
نطزنا: فال قافامن وكافز، يي قوين بمادي من 

وكافربي نؤءس نذلك ورجمته، الله بمقتل 
فذلكوكذا، بنو؛راًكدا : قال من وأئا يالكوف، 

•بالخوف" وئوبى بي كاير 
أحتزئات فال نزيد، سمغ الله، عبد صبما [ ٨٥٦]

الصلاةه الله أحرننول قال؛ أئس ص حمتد، 
غكا،خزج ب لئاوةإلتىث1راش ذك 

صلوائد الناس رلأن : فقال بوجهه غلبما أفتل صلن 
ائتفنزئمما صلاة في ثرالوا لذ يإلخم ودفئوا، 
.الصلاة'؛؛

الطروالرياح.-بما فالعربمرق؛ \،آتجما، هي النوء: ( ١] 





بجقالآئاظل؛واقءت 

ثهابابث أف نبيغة، جغمزبى أحبريي مال؛ 
الحارثنث هند حدقنى : قال إيه ثثب 

وكانث- البي. زوج شق أم ص الفراسة، 
قشنرفيتلم ئالث؛"محال ~ صواحتاتها مى 

شصرفثأن يل من ئيوتهى يدحلى اشائ، 
•ه اللي ننول 

ثهابؤ،ابن ض يونس، ص وف؛ ابى وقال 
*الفراسة هثد أحبزئيي 

غنئوئش، أحتزئا عتر; بن محاق وقال 
الفراسة.هند حدقني الزغرئ، 

لمتهند أف الزئرؤ، أحتزيي ت الزسدئ ومال 
بنتغتل ئحث وكاث ~ أحتزئة المرشثة الحارث 

ئدحلوئائغ — رهزة بني وهوحليفن المقداد، 
ام..ظنأزواج 



هندحدفتني الزهرئ، غن ت سغثب وقال 
صالرهرئ، ض عمحق؛ أبي ابن زئال ■ القرشية 

'جئبَالفرايثؤ 
حدئةسعيد، بس يخئ حدثني اللط؛ نقال 

ضحدقة هرم، ثى ائرأئ ض شهابؤ، بن اض 
 ١^٠■

٠٠٠فسئفيكوماجة وارئاس ضر م باث - ١٥٤

حدفثات ال ق، عتسد بى محمد يبتا [ ٠٨٦ ]
:قال تعيد، بمن نمن غن يوئمف، ئى غيشث 

صلتتت ئال عمته غى منتكه، أيي ابن أحتزيي 
قامفم ، نمل؛ الغضز يالمدينة المحي. وراء 

حجربمفى إلن الئاس زقات قشي مشرعا 
طمح،سعاثسمحص،محجمح(

سقااردكنت ت فمال شزغته مى غجتوا أئهم فرأى 



صت1ءعتتء
أمزتفيخسني أن فكرمث بمدئا ُ تبمرُ بس 

بقنغتي((

ؤاثألاضم فن ^،، Ij ju؟_riبأث - ١٠٥
ويعيب، يشاي0 زغن يمني عن يشو أسل وكال 

•محي؛ ص الإئفئال يغمد أومى يقوض ش غنن 
غىثغته، حيفنا ت قال أبوائوليد، صبما [ ١٨٦ ت 

تقال الآ،نود ض عمتر، بن عمازة ص ائلئمال، 

صإلا يئضرف لا أف غنته حقا أف يرى صلاته، 
غنتنمرفئ نحذا البى. رأيت لقد تمتنه، 
نشارو.

وتراهم.دناض يضربا أن قيل والفضة الذهب ت التثر را( 



واسلاممي القه؛ فى جاء ما باث - ١٥٦
أفانجئ يذ أوانمي القوم أثل ه؛»مح اممبي وفول 

ضجديا(،بمزنذ ٥؛؛ عيره 

صيخيئ، حدقنا ئال؛ معتدي، يبما [ ٨٦٢]
غمزابن ض نالإ، حدقني ؛ ئال الله غبني 

مح،ألمح.قالشقضرمحم
يمزبنملأ - الثوم يغني: - الشجرة مذهدي 
.منجدئا،

حدقنات قال محمد، بث الله عند صبمإ [ ٨٦٣]
قال؛جريج، ائئ أحتزئا ت قال أبوغاص، 
الله،عند سمغث قال؛ ، أحتزيىغطاء 

-هدوالشجرة مذ أم ررمث ه.: النشال قال: 
ثك، متاجديار؛ يغشامائي فلا — الثوم يريد 

ئال:ماأزاة،يني:إلأث/ةايغنىده؟ 



•ت' إلا • جريج ابن ض • يزيل بى محلي ليال 
ببليأي وهنا؛ ابن ض صالح، بى أحمد وثال 

خصنأت.فيه — طتقا ت يعني ت وهبا ابن ال ق" 
قصهثوئس غى وأبوصمواف يدآقواشثا ولم 

أوفيالزمرظ، ثول مؤبن أزري قة القدي، 
.الحديث 

حدثثا؛ يال ر، ممبمنس سعيد  ٨٦٤ت
رغمثهابؤ، ابن غن يوئس، غذ وف، ابث 

س،ألجابمينضاشَ،نيألي.
:قال -أو فكنثزكا نملا أو ثرظ أكل »_ قال:

السيوأل بييياا، في وليفغد منجدثا فلنعتزل 
رمحانها فوجد بقول، مذ حص>اتُآُ بقدرمحق أمحي 

قفال؛'؛ التمووُمن فيها ئأحّرسا قشأل؛ 
.حضراء طؤية باتات الخصران؛ ( ١ ) 

الخانة.الحبوب •' والبقول البقل ر٢ا 





محجالآلإفالواق؛

أحتزيىقال؛ الثني، سمئت قال؛ الئنتايئ، 
وصمواقأئهم ئترنتيث غش النيئ. رئع مس 

ممالحدقك؟ مس عمرو أبا يا ت فقلت غلته، 
■اينئس 

]يآا/[ذاضئلأساش،ئال:طقا
عىسلتم، ئى ص_مواو، خدقني ت ئال سمتال، 

غنالخ_ليتي، ثعيد أسي غن يماي، بن غطا؛ 
علنواجب الجمعة يوم ءالعشل ; قال المحي. 

.لكذحبي«
أختزئاقال: الله، عند بئ علئ صبما [ ٨٦٨]

غنأحتزنى'قريب، ت قال غمرو، ص سمتال، 
متموثةلحالتي بمد يث، قال، -غؤؤخمأ عئاس ابن 
قامالليل بمض ش كال فنما المحي. فئام ، ص؛ 

وصوءامغثق ؛ ث—زرمس قثوصأ الله. رسول 
)ا(اكنواكة:من



قامفم - جدا زيفللة عمرو يحمقة — حفيئا 
لمثوصآ، مما ئح—وا قثوصأث فقمت ، يصلي 
عسقجعشى فحولي يشاوو، ص فممن جثث 

قناماصطخ لم اللة، ثاء ما صلن ئم يمنيه، 
فمامبالصلأؤ، نائلة المنادي قآثاة ، ثفح حتن 

تلخمرو محلنا يثوصأ، ولم فصلن الصلاة مغئإلى 
ينامولا عثة ئثام المحي. إن ٠ قفولوف ثاّتا إف 

تعمترتمول تى عبيد نمعن ت عمرو محال محلثة، 
مح،تممأ:ؤإوأنئفيصم

]الصاظت:\»ل[.أوأد؛ئلقبم 
عسمالك، حدقتي ت محال ءذبماإسماعJيل، [ ٨٦٩]

بنأثس عن طلحه، أبى بن الله عند بن إسحايى 
ضسزشرلشغتاواك،أ0 

فلأصلجبررمحومرا فقال؛ منة فآكل صثعئة، بهلئاح 
لمولمى اسود محي لنا حصم إلن فقمت بغم؛أ، 



ص1؛1ء
هالله ننول ام فق، يما؛ فثقنحتة لس ما 

بنائش زرابما، معي والخم 
•ركعثين 

»[J^UV[AU ^_مشكة،ضم،ض
عتبة،ش اث ض بن اش عتئد ض شهاب، ابن 
عشزاكتا أئتئث مال؛ أئة -ءوثخ؛أ، ءثاس ابن عن 

ئامثُ"الإختلأم،ئد يوميي حنايأتان،و!ثا 
تجربمئ>،إش اس بالنيملى اللي. ورشول 
فنزلتالصقن، بغض نيئ بص فمررت جداي، 

فلمالصقن، في ويحك الآوالئزئغُ وأنسك 
ثئكزذ;كشمم.

)ا(الدس:الأسماو
)ب(اكهز:الهمبوالدم.

شاءت.كيف رعت ت رتع*تا )٣( 



-مذ.وه بثببمح'ا.د>1محأ

عن، ثعتب أحتزثا ت قال أبوالثمان، صتنا [ ٨٧١]
الزسر،أ0ءايثهالزئرتيداو:أمحزنيءزوْين 

داوش:أءثمايه.
[J^^[AUY _l؛iخدئثاالاغلمن، عيد حدثنا : ؛

■ءؤئاعائشة ص ، عززه ص الزهرئ، عن نغمر، 
1محإيهنيانمقا؛شئاذائسم:^ك:

الله.ننول فحرج والصنتاف، الئثاء ئام قد 
خذ،نملي الازض أخل من أخد يس )رإئة : ممال 

عتربملي يونئد أحد تكن ولم ، ء؛ثذم■؛، الصلاة 

بمحيى،حدثتا ت قال علي، بن صبمائرو [ ٨٧٣]
نسالرحمن عئد حدقني نمتال، حيفنا ت قال 

ترجل لة قال -غؤمحتقأ ءئاس ائس نمث عابس، 
ثغم،ت قال الله.؟ ننول نع الحزوج شهدث 



غرو،ص بس ت يغني شهدي، ما منة مكاني زلولأ 
شمالصك بن ذفيكث_م بمد الذي النل؛ أتى 

وذكزص،فوغثلهن الثتاء أنى تم حطت، 
يتيهاالمرأْدهوي فجعلت يثصدس، أل وأمرئى 

وبلالئو أش ئم يلأل، قنبا قي ثلمي خلقها إش 
التث.

واممسلأتقو انمقإجد إني الك؛ حؤؤج - ١٥٨
ضستب، ^زثا صبما [ ٨٧٤]

اص،لاو:أنيذىخوةلألإبئر،ض
الئو.يالضة:أمزتوو غايثة-ؤهكييثاتت 

فحرجوالمنيال، الئتاء نام غمز ئاذاة حش 

وثائوا، يالمدنة يومئدإلأ يصلن ولا ، الآزض؛آ 
ئلمثالئLسإJئ تعيب أل نص فيما النئمة يصلوف 

الأول.اخل 





ئنسسءة1و
طنة،ضظبمح

صقايك، أحترئا قال يونفث، بن الئؤ وصبماغئد 
ال-رخئن،غبمد عنزةنت ض ّتعيد، بن يخئ 

ثا0رنووالئي.كصدأ0 ءنءا:ثةقاك:
فئضرفالنتاءقثنمعاتيئروطهن،الصح 

مايغرسثساسيى•
بئر،حديثا ت قال بن؛حبحا، صبمامحمد [ ٨٧٨]

بىمحي•'■ءدقتىقمح،بى الآو3اهى، أحتزثا
أييهغن الائماوئ، قئاذة أبى بن الله غئد غن 

هارإنيلآتيانىاس؛
بكاءالمسي،فأنفع مها، أطول وأناأييدأن 

•فأشمونيصلأنيماسأنمحطنك® 
:^^١قال ثوننث، بم؛ س [>^(^ ٨٧٩]

غنغنزة، غن تعيد، بن يْني غن نالك، 



اللهزشول لوأدزلأ ؛ قالت ظلخهل غايثة 
كإس؛،نحاسبماإض

.٣ : قانت كرةأوسن؟ : إنزايل،ئك 
الوحالحك اشط؛ فلاة نأث - ١٦٠

حدثنا: ال ققزمة، بن يخشن صبما [ ٨٨•] 
بندببغى الرمرئ، ض شغي، بن إبرامحم 

الالخايث،ضامهصئاك:ك
يمضيجى الئئاء قام نلم التي.إدا ننول 

ألقتل نسينا مقامه هوفي ويئأقث ثشليمئ، 
أنذياشمحاذ-والئةأعانم- نزى : محال يئوم، 

صعيتئه، ائى حدقا ت قال أبونمح، صبما [ ٨٨١]
فىالشئ. صلى : قال ؤققفه أنس ص انخاى، 

حؤيوأم حلمة، ويتيم هممت نلثم، أم بيت 
ا;؛• أت 



 l-^بججالآو؛ألواه؛!؛
١٦١ -uU  يناشا؛ اسواذ مهؤ

انمتجدفي فابؤذ ققئة اثح، 
بىتعيد حدفثأ موتى، ئى يحخل صبما [ ٨٨٢]

طث1ص،ضضالزصض
أن-ءؤلجي، غائثة غن أسه، غن القاسم، 

يغلى،الفتح يصلي كاف الله. ننول 
أؤالعلى، من يغرقى لا \مح°س' بماء قينحرس 

تغصا.بغضهى يغرفئ لا 
انمئجداثمى بانئيؤج اممزأة ائسذاذ ناث - ١٦٢

غىرنيع، بى يزيد حدقثا نمدد، صبما [ ٨٨٣]
عسالو، عبي بن ^ ص ' الرفرئ عن مغتر، 

أسه،'غنانيي:)رإذا
نئلانجا((



ايرحاوحك اثطء فلاة ن1ث - ١٦٣

صعييثه، ابى حدقتا ؛ قال أثونمم، صبما [ ٨٨٤]
بتتفي الشي. صلى شال؛ أنى ض ، إشخاق' 

حلمثا.سلم وأم حلمة، وتيم قممت نلم، أم 
قزغة،خدئ1اإنزاممئن]هسم[ىبجايخىين 

محن، 1^^، ث ث ض الزهرئ، ض شغد، 
ألمثقاك:ثانزتووش.إذاطإئام

فيوهوتمكث قئليمة، يمضي حى النشاء 
ؤاللةأءلم— ثنى فالغ يقوم. أف قيل سرا مقامه 

أذقبل النشا٤ ينصرف لكئ محاذ ذJاك ف أ- 
الزجال.بمِرئه5 

ه



سم-ئئقةاجإلإو

اذبمهةفزض باث ١- 
:محوأ}محفو,

-صد=قمإند'ل>ًفم ذدووامأ لألإ ئكذاأخ 
محلمظونون<لس:ه[

ثعيث،أحثزئا ت قال أبوالتمان، صبما [  ٨٨٦ل
غزثمزبن الئ-خض غيد أف أثوالزئاد، حدثئا : قال 

أئة، حدفُ - \ذخزوب تن نسته مولئ - الأعرج 
هالله رسول ضع أقة هنته، هزيزْ أبا ضع 

القتامة،يوم القايفون الاجرون قعن  ١١;تمول 
نونهمهدا تم فيلنا، مى الكتاب أوثوا أيهم بند 

)ا(سد:ء؛ز.



عسبه^سسسسص
ظا1اشفهداثاالله، فاحتنموامه ءنءؤ-م ئرض الذي 

.بغدغد١١ والنصارى النهودغدا فح، فيه لنا 
انئقفتيوم اممقل قفل باث ٢- 

اشا؛أفني أؤ  ١٥٠٠٥^يوم سهول الفبي على وفل 
أحتزثات فال قث، يوسسنس الله عند ءدبم1 [ ٨٨٧]

أفءمز-ءؤبخهأ، بن الئه غنعئد ئاؤع، غن مالك، 
الجمعةارإذاجاءأخدكم ال؛ قه الله ننول 

.فلن<شلاا
تقال ، أسماء بن محمد بن الله غني صبما [ ٨٨٨]

غنالزمرئ، غن مالك، غذ جويريه، أحبزئا 
نمزخؤيغقأ،ابن غن غقز، بن اللي غني بن نالم 

يومالحطتي في هوقائم بشا اوحطاد-ا عمرئئ أن 
بثالاص المهاجريذ بئ وجو ذحل إل الجنغة 

هذو؟ثاغة أئه غقز: مناداة القئ. أضخاب؛ 



ئو:شضكمصرنإبيأشض
تقمال قوصأت، أف أزد قلم التأذيئ، سماث 
اللي.كافرسول أف غلمث وقد أنشا، والوصوء 

لعتل.يا يأمر 
أحتزئاقال؛ ثونفث، بمن اللي ]؟حخ[ىبماعئد 

قشاي،بن عطا؛ ض سليم، بن صموال ض مالك، 
الله.رسول أف ، ■ه* الحيوئ سعيد يي أض 
•كل علن واجب الجمعة يوح راعئل • مال 

هإذ؛اهتاثب باث ٣- 
،عتازْ بن حزمي حيفنا ت مال غلي، صبما [ ٠٨٩ ت 

المنكديتكربن أبي غذ سغتئ، حدقا مال؛ 
قال؛الآو_صايتي سلتم غمروبث حدقي مال؛ 
اللوزشول غش أسهد ت مال منعيد أيي غش أسهد 

■الرجئ والأنملأب؛ ادقالب )١( 



تتتصتت1ءمم31

■وجذ'؛ طيتاإن يمش وأن يئس وأن ئختلم، 
واثاؤا-إب، أئة هأئهد العتل؛ أما ت عمرو قال 

لا؟ئزأم أواجث ، ١^؛ فالئة والق؛ الإتيان 
الحديث.في فكدا وآكى 

يتمونم المنكدي، بن ئوأحومحمد : "طن/رره 
الأس—ج،تكنزبس عنة رواة . أبوتكرهيا

بنمحمد ف زكا ؤهد0. هلال، أيي بن وسعيد 
•اللي غني دأبي بجثإَديم' 

انئ«اذةقفل باث ٤- 
أحثزئا: قال نونك، لاهه[ىيائداشين 

لأ،ضص~مزثثأديبجرمح
ءسالثمان، صابح أبي غن الرحمن، غني 

السواك.اسمال : الأمتان )١( 



ررمنقال: ه اللي زسول أف ؤؤيئه، هريزْ أيي 
فكأنمازاخ، نم الجئاني عنل الجنعي يوم اففذ 

فربفكاك الثابتي الئاغة في زاخ وفن بينة، فرب 
كنفافرب فكأك الثالئأ الثاغأ في زاخ وتى نقرة، 
فربفكاك الزائغة الئاغي في زاخ وتى أفزن، 

فربفكاك المحامتة الئاغة في زاخ وتى دجاجة، 
ينثؤفونالملأيحه حصرب الإمام حنج فادا بيصة، 
.الدكزار

باث٠- 

عن، ثيأ0 حدقا : قال أبونغم، [^ ٨٩٢]
نمزأن فرئزة، أيي عن شة، أيي غن ض، 

رجلذحل إل الجمعي يوم فويحطب بشا ؤتقه 
فمالالصلاة؟ عن ئءحسئو0 لم عمر؛ ممال 

ظ:ئمحإلأساصاء'وض،ممال:



اي.فو:ررإذازاخأخانلمإشمنمضا
ُإشل«؟اليئغة 

اثئخذبتئساتنأث ٦- 

عسذق، أبي انى حيفنا ت ثال صبماآذم، [ ٨٩٣]
ضأبى، أحبري—ى ال؛ مالخمبمرئ، تعيد 

القىمال ت مال المافيسي سلماف غن ؤدJانه، ابن 
يدبمل4دريلبوماضن

بسأزيمش ذق مث طهرويدهي ثى مااستْلاغ 
لمائنئن، بنذ يفرى ملأ يخزج لم نتي، بف 

ضظفلخُ،نمبمإذاظأاسمم؛إلأ
■الأحنى® الجمعي وبنن بيئة ما عفرلة 

أحبزثاثعتب،غن•' مال أبواليمان، [صبما ٨٩٤]
غث1س:ذثزواأنالؤهمتي،فالطاؤشثكلإين 

رراصلوايزماس،واساالثئ.قال: 





سمسزأتىهرا؛بجاءِر"بمدباس
هدهاقتريغ لؤ الله، زشول يا ؛ فقال المشجد 
عاكك،قدموا وللويدإدا الجمعة، يوم قلئتها 
منمده >اإس_ايلنش ت ه الله زتول ممال 

اللهرسول جاءت ثم ، الايزءا؛ لي لة لاحلأيىُ"آً 
بؤيئهالحهئاب، عنزنن ئأغش حثز، نها م. 

كتوسها، الله وسول يا ت عمر فقال حثه، منها 
الهزتول قال ئك! ما ■قطاود حثي في منت ومد 
عتزبمنها مكنا ، Jتإتشها({ أكئكها لم ل)إني .: 

مشركا.يهئه لة أحا بؤينقه ادحهلابا 

•)ا(س:إزارررداء 

•حم نحالطها الشاب من نئ المراء: )٢( 
والنصيب.الخئل ; الخلاق )٣( 







ءءع

سينإت>ابا،صضالرض،محت
ونيئزةصقاو:كاناشقاينغزةز،ءن 

كعقنيطةايىرؤالإ0ميلب
اكبمة،و>ي1ئ>،ألإي.

ؤان«دنانثوى فى اتفهفة د1ث - ١١
او:طئصمحاسئلأامح،ئ

بىإبراهيم حدقثا ت قسال أبوعامرالعقدئ، 
عثاس،ابن عن القمحي، جمره أبى ص طهئان، 

المتسعند تنجد قي الله زشول مئجد 
بجوامحثسال؛خزي

اأحثزئال؛ قمحمد، أثرثم؛إ صبماد[ ٩ ]"١' 
الزئرئ،ض نوثش، أخثزئا قال: اللي، عط 

را(-بمعت؛طش.



غمزابن غن الله، عند بن سالم أحتزئا •' ثال 
.»ئغمزاع<، ت يمول اللي. زتول أ0 -ؤقثخقأ، 

حكمبن وليق ئب • يوص فال • الليث وزاد 
المنى:يوالي يوقئذ نغة وأئا ، شهاب، ابن إر 
أزضعلن عامل زوييى " أجمع أل ئزى هل 

وعئرهم،القوذان من جماعة وفيها ا يعقلمه
وأنائهابؤ ابن فكتب ،؟ أئلقُ علن يومئد وزئيى 
أ0حدقة، سالما أل يحّرة يجمغ أذ يأمرة أسقغ 

الليزسول سمعت ت غمرنقول اللوبن عند 
الإمامزعقي، عن متقول وكمحم زلع رركمحم يقول؛ 

صزمحي،دالرجلرلإمأه4يدمد
وزجهابث في رامحه والغزأْ رعشي، غن ■نتقول 

الأردن.ميناء ب؛ اليوم تعرف ت أيلة ( )١ 



ضني؛ناو ني زأع والخادم ذيمجا، ض وفتئولة 
قال؛ئد أف وحيث فال؛ - زصئته غن وننئول 
زكمحمنهشي، ض وسئول أييب ضال في ريع والرجل 

■ديييو" غث وفنئول نئ 
ائخنغةيفهد ثم غذ قلى فل ناب - ١٢

وعيرهم؟والثلأن اشاء بن عئل، 

غلتيئجب من عش الئشل إئما عمر؛ ابن وقال 
الجمعة.

أحتزئائعيث،غنأتوالتمان،قال؛ [حيبما ٩٠٤]
أنةالئه، غني بث سالم حدقني : قال الزئرئ، 

سمتت تمول عمزظ؛خمآ بث الله عبذ نتمغ 
الجمعةمتآقم -بماء رانحث • يقول الله. لتول 

.ءلتففسل<<
غثمالك، عث مشلمة، بث الله عند صبما [ ٩٠٠]



غىبماي، بن غطا؛ ض نلم، بن صفوال 
'•قال ه اللي ننول أف •ؤؤنئه، الحدي_تي سعيد أيي 

٠ه تخفي كل غلئ واجب الجمعي يؤم راعتل 
ح—دقناال؛ قإبراهيم، ئى مشلمم صبما [ ٩ • ٦ ] 

غىأبيه، ص طاوس، ابى حدقثا ؛ قال وهتب، 
ارذخ_ىه؛ اللي ننول قال ت قال ئرئزه أبي 

مسالكتاب أونوا القناني، يوم الئابفون الآجزول 
احتلمواالدي النوم فهدا بغدهم من واوييثاة فنبنا، 

،للنصارىءا غد وبعد للنهود فعدا الله، فهذافا فيه 
فنكث.

نييفثيل أف نشبم م غلن ررص • نال ثم ؛1 ٩  ٠٧]
٠وخضد0اأ زأسة قيئ شل ، يوما أيام سبعي كل 

غننجاهد، غن صالح، بس أناف رواء [ ٩ • ٨ ] 
ررلئيه؛ الئي مال مال؛ هريرة أيي غى طاوس، 



^ءإصأنشلنيكلسة
٠يوما،؛ أم 

،شتاته حدقنا ، محمد 7دبماعنداصين [ ٩٠٩]
مجاهد،غن ديئاي، غئروبن ص ، ززياء حدقئا 

»ائدنواوشا؛ضاينغذر،ضيهقاو: 
.الئتاجد((؛\ذض\ر 

اقة،أبوأمنحدقنا مويشئ، بن يإتمايوئفا ^[ ٩١٠]
فزع؛بماءينمح'صناني،ضاين حدقا 
الشيحصلاة بغمزسهد امرأ؛ ت'قانت قال 

تلها فقيل المنجد، في الجماغو في والعقا؛ 
ذبكيئرة غمز أ0 ئعامى ومد ثحزجى لم 

•قال اني؟ ينهأف يمثغة وما قانت؛ وتعار؟ 
رالأتئنغواإفاءالله

ضاحداش.



نمإذ  iuJ-jJt؟ا-د1وا 
َ" .؟ءءِ،ت، ِْء  اسرفي يغفراسة 

Iقال إسمامل، حدقثا ت قال يبمانمدد، [ ٩١١]
تقال الزيادئ، صاحب الحميد عند أحتزيي 

لأالخايث-الأ^سانسم
إذاٌطهم؛ يزج قي لموليه عئاس انى مال سبين، 

حيت ثمل ملأ الله، رسول محمدا أف أفهد ت ملث 
قكأفثئرتكم. في صلوا ئل ال_صلأة، غلى 

ذو-وومُلي.<إذمن مغلة : قال انثتكزوا؛ الناس 
ؤإنيثرمثأذأح—رجغمالجمعةغزمأ 

•؛ والدحضُ مiئئولضانى؛ 

-والواجب ؛الحق العزمة ( ١ ) 
)آ(الدحض:الزتق.



_؟ 'ضانجنعت، ت]تى أئذ بى بات - ١٤
ؤإذانوؤئمح1إة

بنتؤمأص<]ب:ه[
قثودئجامعة قنية فى محث إذا ت عطاء وقال 

سهدهاأل علئك فحي الجمعة يؤ، ثص يالمحلاة 
ئئمغة.نم أؤ النداء تمت 
يجئغ،ا أحتائئمحرء في ؤؤثفه أنس وثاق 
•قرتحين علث وهوبالراق-يمح يجمع، لا وأحيائا 

٢،اف عبمد خاقا ;  JlJئ، 
،عس:أخترييعئ-ؤوبنقال زف، 

جغمرننمخئدبن أل أيىجغمر، بن اللي غبني 
زوجعايشه عن الزبي، بن غروه ض حدقة الزبم، 

يهئاك:ثانالأاشبماثونر'ءتو؛
الأذان.)ا(اس; 

.مرة بعد مرة القصد والأنتياب النوب ( ٢ ) 



ءتتء^تتتع
الئتايفي قتأثول والتوالي' قنايلهم ثس الجنغة 
النرئ،منهم فيخرج ، وانمزمح، الئتار بجيهم 

زهوهنديمنهم، تاف الله.إئننول فأش 
.فدا!<؛ ليومكم لوأئكم  ١١:ه الئئ فمال 

١٥ 'uU اثسزانت إذا ^ ٠٠٢١وفت
بمنوالنمان وغلى عقر، ض ثروئ وكيلك 

ضر،زموينءثظثه.
:قال اث، غط أختزنا : قال ]ماه[صبماغطال، 

الفنلغن غمره سأل أئق تعيد، بن يحئ أحتزئا 
كافت ؤؤبتثيل غائسه ئالث ت فمالت الجمعة، يوم 

إلىراحوا إذا وكائوا ، أئفيّهم مهنه الناس 
لو• لهم فقيل فبمنهم' في راحوا الجمعة 
.اعثشلمم!

.لهم حدم لا ■ أنمهم مهنة )١( 
.كان وقت أي ق الستر ؛ ارواح )٢( 



حدقنات قال العمان، بى شزيج حركا [ ٩١٤]
بنالرحمن عبمت بن محال ص تلبمال، بى مليح 

الئىأف ؤؤتئه، نالك بن أنى ص الثيمى، •ضاف 

:قال اللي، غني أحتزنا : قال ، صبما [ ٩١]ه 
سؤ،يكزيا كنا : قال أنس غن خط، أمحزئا 
الجمعة.بمد ، وئقيلُ 

الئأغة fjfiائخر افقد إذا باب - ١٦
تقال ، النقدْئ ناكر أبى بن مخئد يبما [ ٩١٦]

،أبوحليم حدقنا ؛ قال ، غماز؛، بى خزيي حدقنا 
مالكبن أسف سمغث قال ، ديثاي بى حالي •' هو 

ذكزبالصلاة،التزد ١-^ اي.؛،•١ كاف : يمول 
الجمعه.•' بمي ،  ٢٢يالصلأوالحرأبزي ائتي يإذا 
النهار.نصف الاسراحة : والقيلولة القيل )١( 
وقتها.أول ل الصلاة بالصلاة: الإبراد )٢( 



تممال حليق أبو أحتزثا ئكتر؛ بى ثوئش قال 
يدؤرالجمعة.ونم يالصلاة، 

صشفال؛ حلية أبو حدقثا ، قات بشزبن وقال 
"ق-اي،يث ت بؤيننه لأني قال يم أما؛وَالخمغة ينا 
ءهثضش.1لث

ذفزة:جل اش وفول الصفق، إلى الفقي - ١٧
٩[: ]ابذ }اوٌ >ءاتمآإق 

لقولهوالدهان؛ العمل الحض؛ ت قال وقى 
]الإماء:ا'آا.ًؤوتتىمحاج ئغا!تى:
•جيثئد التع يخرم ت -فقمحقأ غثاس ابن وقال 

وئالغطاأ:مماكثاغاتص
أدفإذا ت الزمرئ عن تغد، نس إبراهيم وقال 

يشهد.أذ لليه وهومشا^ ائجنغؤ يوم الئ-ؤدل 
حدقنات قال الله، غئد بى على صيما [ ٩١٧]



3جتأأأءمحو
مزيم،أبي بزيدبن حدثثا ت قال ٌشبي، الويدبن 

أذزمحي: قال ي_قاعة، بن ته غنا خدفثا ت قال 
سمعتت فمال \تحوإووؤ إر أدهب زأئا عنى أبو 

اللهسجل ض فذماْ اعبرن ررض ت يمول ه الئي 
خؤطاللةضام«.

قالف، أيي ابن حدثثا : قال ، >تحاآذ؛ [ ٩١٨]
هريرة'ألي عن شة، وأبي نعيد عف الرهرئ، 

أثوالبم1ن،ئال:يويثفه،ضام..وطدئا 
أحتربىقال؛ الرهرئ، عن ثعث، أحبرنا 

;قال هزئزة أبا f؛، الرحمن، غني بى أبوسلمة 
الصلاةأقيمت ررإذا تقول؛ ه اللي ننول تمت 

نخمغنقمئون؛ وأثوما فلاقأثوماف—تعون 
فأتئوا«.فاقةم نملواوفا أدركتم ففا ال؛كيئئُن، 

والحركة.الم والوقارفي التآف ' لسكينة ا، 



شيحد ال قعلي، ئى عمزو صبما [ ٩١٩]
غىائمنازك، بس غلي حدقا قال أثوئثئتة، 

محينأديهم،صضاشينأديئثاذة'،
لآسإلأمحبي،ضاي،هئال:

.المئكسئ<اوغننغم فنوني ختن فمرفوا >رلآ 
الخنعةيوم اسن سو بميى لا باث - ١٨

قال:اللي، غط أختزئا : قال ء،بماغطال، [ ٩٢• ] 
غنالنفنرئ، تعيد ض ذق، أيي ابن أحنرنا 

•قال الماءّ'يبى تلمال ص وديعة، ابن ض أبيه، 
الجمعة،يزم اعفتل ارمن ت ه اللي ننول قال 

محير،سمادسمأذصسم
ماكتبنملن افثين بص يمرق فلم داخ ف،فم 

ونصنتنة ما عفرله ؛ أنمث، الإمام حزج إذا ئم له، 
•الأحرى'ا الجمعة 



١٩ jlu- أق،الثجوأ شم لا
نيفا في ؤسد انجفتة يوم 

يزيد،بى محلي أحتزنا ؛ ق1ل محمد، صبما [ ٩٢١]
ئافغاضت : قال جزنج، ابن أختزئا : قال 

المحينهن • عمرخؤخقأيقول ابى سمعث •' يمول 
محجلأحاْسشْؤبجفك

.وعترهاالخئغة : قال الجئعة. : Jثاؤع ئك 
'٢٠ jLu- اممةيوم الأذان

عنابنأَديذق، :خدننا قال ، تآآآءصبم1أذ؛ 
النداءثايق ت قال يزيد بن القاف غن الزهرئ، 

نممحُإذاطنىالإيمشامحش
.ؤشةروكزقوإ،صثال

غلىالثالث النداء كا0قهوئزالأاشزاذ 
صء-



٥٠٠٧١يوم الواحد الئودن باث - ٢١
بنالغزير عبم■ حدقنا •' قال أبوئعم، صبما ا  ٩٢١]"

عنالزهرئ، عن ، الةاحشو0 ّثلمه أيي 
يومالثالث التأذيى زاد الدي أف يزيد، بن الشاق 
حبي'كشزأفلجيه، غماف بى عثمائ الجمعة 

واجد'خن مردف ه بلني بج، وثم اكديثث، 
الإئام،يجلس، جى الجئغة يوم التأذبى وثاق 
امح•"ءلمح،مح،

الئداءف«غ انثوإذا عنى الإ^ بوئن بات - ٢٢
الله،غني ا أحتزئت يال، مقاتل، ابى صبما [ ٩٢٤]

بنّنهل برأ عمماف ( JHأدوبجت أحتزثا ت قال 
:نان،حنيف ئن تهل بن أمانة أَدي غن حنق، 
عئمح،لز وهوجا ف، نمتا أيي بث مغاويه تمغث 

ئالأكنؤ، أكتزالئة :١٥ فاJ اكزئ اكرأدل 



محقاواياإودئ

وأل';أشهدأن  JUاشُمحسُمح، قعالأ-:
1لأنهد ; فمال وأنا، : ي إلأاشُ،قةاو 

أفقلقا وأنا، معاونه; ممال اللي، زئول مخئدا 
نمكش ال؟اش، أثها يا : قال الئأذين قصي 

أدفجئ المجلي هدا علن الله. ننول 
•مماليي مى مئي سمغتم ما يمول المودف 

اممأذبنعئد ايسر ض انفئهس باث - ٢٣
اشث،،^بىضثينمر،قال:طقا

يزيدبى الثايب أل شهابؤ، ابن عن عميل، عث 
،ظاف' أمريو الجمغة يوم الثاني الئأذيئ أف أحبزة 
الجمعةيوم التأذين ؤكال السجد، ثثزأهل جئ 
•الإمام بملس جئ 

اسةث الئأذين باث - ٢٤
أحتزثا; مال مقاتل، بث محمد صبما [ ٩٢٦]



يال:ض يوئش، أمحزنا : قال اللي، غط 
يومإل ت تقول تزيد ئئ الشايت منؤاث 
الجمعةيوم الإمام يجلس جتث أولة 'كاف الجمعؤ 

بموأبي اللي. لتول عهد المشرش على 
ؤؤيغهغثمال يلائة فى 'قايئ فلما وعمزؤيئقآ، 

الثالث،الجمعة يوم أقرعثمال وكثروا 
ذبك.غش الأم قثث ، الزؤزا؛'اُ غر يه فأدف 

الشرض القشة باث - ٢٠
الشر.غلى اليي. حطب •' خؤنتفه أسل وقال 

يعموثحد،ثثا ت ئأل يتعّيد، ئى يثئته يبما [ ٩٢٧]
الآغبمالزصينسينضاليين

ح1ئئاقال: الإظندزائ، القرشئ القارئ غبمو 
تغدبمس تهل أثوا وجالا أف ليثاي، بى أبوحازم 

بالدية.موضع ت الزؤراء ( ١ ر 



كتت1تتءء1تتتء
عودة؟بب الشر: في انثزوارأ، وقد الثاهدئ، 

هومئا لأرت إئى والئؤ : ممال ديك غن فارة 
غليهجلس قزم وأزل نصع، قزم أزل رأيتة نلقي 

-علائة غإلتى اللي ننول أنسل اللي.، ننول 
النجارأذفلأمك ررنري ~ شهل سماها قد امزأة 

،بملليأغواذاأجلشض؛إذاصاكاس« 
يهاحاء لم الغابة، طزءا؛رأُ مى قغملمها فأمرئة 

فوصعتفأمريها اللي.، ننول إر فأزسلمث 
ونحزغليها اللي.صلى ننول نأيت ئم هاهنا، 

نزلفم غلتها، وهو ركع فم وهوغليها، 
قلماغاد، المن؛زم أصو في فشجي المهمزىر'آ؛ 

سدلخ; ٌوالماريواداراةواس 

•الخلف إل : التهموئ )٣( 



إئئاالناش ارأيها : قال الئاس غلى أقتل فنع 
.صلاتي،؛ؤلتغلئوا هدا}قفوا صثنت 

حدسات قال منيم، أب—ي نس تعيد صبما ؛1 ٩٢٨]
ينجٌم،دالتأمحمحمحينص،

جابربثتيغ أئة أش، ابث أحتزيي ثال؛ 
فلفااليي.، إليث بقوم جلخ كال • يال، الثق عند 

أصواتمثل للجيع المنترثمننا نة وصغ 
غنئي.ندة فوصع الئي. ئزل حش العشاي، 

بثحمص أحبزض يخئ، عث ذ، نلتما قال 
■جابزا شؤغ أئة أش، بن الله عبيد 

ابنأييف،غنخدثئا: ]آآآ[ىبماآذم،قال 
اشثشمغت : قال ي غن ذابي، غن الزغرئ، 

جاءإلىر'مث المبرئم—ال؛ غلى حطب ته 
.فننئتسل،،الجمعة 



uU-n  فانغاانخض

.قائماتحطب القى. بتنا ت أنس وقال 
نمزيئ،ئاو:
^بمينالخارث،قاو:طتاذئاوض،
ءنهم،ضاينزمحأقاو;كالي.

p١٠^؟)!، اتميمغد،تميمومكماثهعثول تحطبقائة
Jutj-YU؛_U^J ^،^١

حطبإذا ؤاشسال 

الإمام.هتجم عمرزأص ائى زانثمتل 
مشام،حدسا ت قال فصاله، نى صبمامعاد [ ٩٣١]

خدفثامبموئة، أدى بن هلال غى ،  ص
•قال الحدفيئ سعيد أنا سمغ أئة نشاي، بن غطاء 

اليير'وجلساعلى يؤح ذاث جلس اللتي. إل 
حولة.



عتءق1؛جقع
بغدأنا بندافا؛؛ اتغض فى فاو م باث - ٢٨

•ه الشى ض ص، عظ ابن عن هكرمة، دواة 
تئ\ذ ■حدقاأئ_وأساةة، محمود؛ وءو [  ٩٣٢]

ستفاطمة أحتزئني •' قال ، غزوه بى هشام حدقنا 
اكدر،ضسضربجقاك:ذمح

تئلث، ، ن3ملول والناس ■غؤيثغة عايثه غلئ 
ح\ويج\\ر!_،فآثازث اأئاس؟ شأف محا 

تقالت نعم، أئ ؛ وزرؤ1 ق1شازت آية. ت فمك 
ثجلأييختن جدا س الله نمول قاطال 
قمغتتها،ماآ فيها قزنة جئي ؤإلن ، ُ ر الغئئ 

فائضزفتزأمى، علن منها أتب نجعك 
قحطبالئمش، ثجك وقد الله ننول 

)آ(الإءثاء:الإغ،اء.)ا(نحلأبي:ءطاف. 
الأصاف.)م(الأ:جلأ.وسم:



ارأ'ئا: ئال p هوأش، p الله' وخمد الناس 
الاث—ضاو،يشو0س ونمط ت قالت ، نمسناأ 

:ِلخائثة فئك لأض، ص فائكفأثر١، 
;ررظسبثمانيأبمإلأقال : فالن ال؟ قظ 
فنؤإئة والغاب، الجن؛ حش فذا، مقامي في زأيئئ فن 

ألقريب~ ثنل المحي في ئمثنون ٣ إلي أوحي 
;لة فيقال أحدكم يوقن الدجال، الهسح —فتنة من 

:قال -أؤ الخزمن فانا النيل؟ بهذا نمك عظ 
هوالله، ننول هو ت فنقول — هشام شك — الموقن 

وأجبمافآمنا والهدئ يالسان جاءنا فخمي.، 
ئغلمكنا فد صالحا، نم ت لة فيقال . وصيفتاواقعنا 

تال قأؤ — المنافي وأئا ئه. لنومي كنسث، إن 

اللوارجم(الأنكفاء:



mmi

علئسكما ت لة ~دثمال هشام شك ~ النزقات 
محو:لأميساكاسالنيل؟ يهدا 

.فملت؛ا قسا يهولون 
عينهآوعقة، فاطقه لي قانت قلمي : هشام قال 
عك.يغلظ قا ذثرث أئها 

حدثنات قال معمر، ئى محمد صبما [  ٩٣٣]
سؤهثت قال حازثأ، جريرض ص أبوعاصم، 

أفثعلب، بى عمرو حدثنا ت تمول الخمس 
محمشمة،شتي أؤ بمال أتي الله. يسول 

^يلأِرجالآ،ممةألكينملأ
تبغد ررأما ت قال قم عليه أقثن قم الله فحمد عتبوا، 

^^لكوأذغالزحل،بميأذغ
الشك.; والريية الريب )١( 



0تتأةه^::أءء
بماأقواما أغطي ولكس أغطي، الذي مذ إلي أحب 

أقواماإلنوأ؛ل والهلع، اتجنع بى إو.لؤب يي أرمح، 
نجهموالخير، الغض من قلوبهم لي الله حغل ما 

التم'ا'.
ثابعهُيوئش•

الثتث،حدثئا ت قال ئكئر، بى يحئ، صبما [  ٩٣٤]
غزوة'أمحريى فال؛ ثهابؤ، ابن غن قفيل، غث 

ذاتحرج . ١!!^ زسول أذ أ-حتنية، عائشة أ0 
محلمثالخشجد، في قش اللئل، جزف من ليلة 

فاجثمغ، فتحدئوا الناس فأصنح ، يخال 
قثخدقواالناس فأصنح معة، فصلوا منهم أكثر 

)ا(اساوالآضم;الإل.



محخزغالئالشة، الئئلة من التحد ئكؤ\ثنذ 
الأتال1كائت ملما ، و2تالآتي محضلوا . الله زشول 

لهثلأةحرج حش ، أهله عن المسجد عجر الرايعه 
الناسغلى ائفيزأيل ئض فكا ، الفخ 
غلييخس نم  Uuت بمد رءأئا ت قال ئم محثشهد 

فثخجرواغلنكلم ئمزض أن حثسث لكلي مكانخم، 

:أحتزئاشتنب،ضأبوالبمان،قال ]ه"آبم[ىبما 
حقنيأَدى غن نزوة، أحتزيى : قال ، ١^٧ 

فسةقام اللي. وتول أن ، اكاهدئ 
فوبما الله غلن وأنش فثسهد، الصلاة بعد 

.:راأئاطJااقال م أهلة، 
)ا'(اكاء:سح.



ضمشاع، ص زأئوأسامة، ، أثومعا^؛٤ ئانانة 
>،كفي،صبيص،ضيهقاو:

٠بغد(أ 

٠ KJL*jررأئا ت في ص النيئ، ثابغة 
عنشغتب، احتزثا ت قال أبوائتمان، كدننا [  ٩٣٦]

ضحتص، بس على حدش مال؛ الرفرئ، 
غالله زئوو قام ; نال محرمة الم 

لرأمابخLلاا.؛ يمول ثشهذ جثث فشمقشء 
■الرنرظ ض الربتلم؛ؤ،' ثابمهُ 

حدئئاقال؛ ، أبا0 بس ىبماإسمامل [  ٩٣٧]
غئاسابن ض يكرمه، حدفثا : قال العسل، ابن 

محنومحال المنير، المحي. صبي • مال "غهقفقأ 
آئدُ متكتني عش ملحقة متعطئا جنشة مجلس 

والعنق.الكتف بى تما التكبان ( ١ ت 



وأمئالئة فحمد ذممة، يعمنا^ زأسة عصب 
يىالناشإتي،فشامحارمفب

يقلونالآو_ضافي مس المحي هوا ت،إن بغد راأئ1 ؛ قال 
^بمزالأاش،ضونيفئامحأئةسس

فئتمسلأحذا فيب يي أز أحدا يفترفه أن إات؛ط1غ 
•لنمهم؛؛ ص ويتجاود نحسهم من 

يوم)^؛٠٠٥اسلسن  jii،،؛ ٠٥١باث - ٢٩

ثربىحدقثا ال؛ قيبمامتدد، [  ٩٣٨]
ضئابع، ص اللي، غبيد حدقثا ت قال الممصل، 

ش،ظني
٠بئثهما يمغد 

انفقةناث - ٢٠

ضذق، أبي ابن حدقنا قال؛ ىبماTذم، [ ٩٣٩]
■)ا(الئوب؛الدمع 



صتتءق1قتء
الئهمء،محمحءهالآمح،صبيمحة

وقمتالبمئعة نوم ررإذاكاف اليي. فال • فال 
بي،مونالآؤوئلآؤو،

كالذيئم ندثه، يهدي الذي كمثل المهجر ويقل 
فإذابنمه، تم ذحاجة، فم كننا، ثم ، بقز، يهدي 
•اللكز، ويضعون صحميم، طووا الإمام حرج 

جاءزجلا نأى إذا -بات ٣١
رممتننبملي أذ أفوء بمطث وئف 

بسحماد حدقئا قال أثوالعمان، صبما [ ٩٤٠]
الليعبد جابربن عذ ليثاي، بن عمرو ص نيد، 

يزمالئاض يخلب واليي. رجل جاءَ ت قال 
لا.إلأن؟ه،قال: يا ))]طق : ممال الجئغة 

قال:»فلمفازكغ«.
■إكمثيء التكم ت التهجم )١( 



قءمحس___قهٍ
٣١٢٧ج1ء محن ن1ث - ٣٢

خفيسنننفسن ضر سك 

زجليحل • قال جابرا سمغ غمرو، عى سميال، 
ال؛فقيحطب ه واشي الجمعة نوم 

.: قاو لا. : فال ، ااأصلنغ؟(ا
انفضفى ا:ياونتي نفع باب - ٢٢

نني،ئى حماد حيفنا ت قال تدد، م صبما [ ٩٤٢]
عىيوئش' وعى أئى ص الغزير، ني غص 

يوميخلب ه السئر نئثما فال؛ أش عى فات، 
قلمكالله، وشول يا فمال زجل قام إي الجمعي 

قنييشقتئا، أذ اللمة فائغ ، الئأء انقزلغأأُوظك 
.ولغا يديه 

■الخل بمنع اسم • المع ا ١ ر 



تع111ءقه~ء
اذبمفةيوم الفطنة فى الإقتتفا؛ ناث - ٣٤

خدثثا: ثأو القئذي، بن صبماإب-زاملم [ ٩٤٣]
حدثنىت قال أبوعمرو، حدقنا قال؛ الولد، 
بنأش عث طلحة، أبي بن الله عند بث إتخائ 

القئعهد غلمن تنه الناس أصابت : قال ظِلك 
قامجئغة يوم في يخطب ه القث فتبما ه، 

إعوح-المال هلك ، الله ننول يا ت ممال أغرايي 
فيئزى ومحا يديه هزيع ، ثنا الك فائغ ، العيال 
وص—عهامحا بتد0 ثمسي هوالذى ، قرعة السماع 

يثزللم ئم ، انجثال أمثال الشحاث قاورآ، حش 
اّزيثخاذوصشلخهرك حش منيه عث 
العد،وبغي العد وبى ذلك يومئا ءنطرثا .، 

السحاب.من القهلعة ; القرمة ( ١ر 
٠الانتشاروالارتفلع : الثوران )٢( 

)؟(س:ُولو\ص.



.آأ0 ليلقوقام الأحرى، الجممة حتى يليه والدي 
اف،زتول يا : ققال - عتزة : قال أؤ - الاغرايئ 

يديهقزلإ ، لثا اللة قائغ ، الخال وعرى الثاء ثهدم 
.نمائشئسي<ممال: 

وصارتائئزجت، إلا الشحاس مى ناجية إى 
شهرا،قئاه الوادي وسال الجؤية مثل المدينه 

•بالجود خدث ذاجةةإلآ من أحد يجئ ولم 
__،والإمام الث؛غة بيم الإنمات ناث - ٣٥

لفاُْ،ففد أسف بصاحبي: مال ؤإذا 
تكلم»شثإذا .: ١^، ض : طئاف وقال 
.الإظم<ا

.النبات مواصع ق الغيث ؛إنزال حواليتا )١( 
الواسعة.الستويره الحمرة الحوبة؛ آ ٢ ر 

المنورة.بالمدينة *واد قناة )٣( 
)ة(الحود:المطرالوسمالخزير.

القول.)ه(الاغو:الهزلْن 



اس،لأاضينةتر،داو:ظقا
أحتريىئال؛ شهابي، ابن عن عميل، عس 

أنأحنزة، هزئرة ف أ0 لفتشا، ا بس سعيد 
يوملعناحبك فك ررإذا ئال؛ س الله وسول 

.لنؤث<،سل يحطب والإمام أنمت، الجمعة؛ 
اصةدهمِ فى اممي اثامؤ ناث - ٢٦

ةشة،صئاك،ض]0؟<<آّرٍ\جو\ذف>ز؛ 
أفهريرة، أبي ص الآء-رج، ض الزناد، أبي 

ساغهررفيه ت ممال الءجئعة الله زشول 
اللهيشال يصلي قائم وهو ننلم غني يوافقها لا 

.يقللها وأقازيتده ٠ إيا٥أا أغطاة إلا ثقا فغالن 
فيالأم عن وذوامماس - ٣٧
جانوةبقى وفذ الإمام قفلاه السؤ فلاه 

،وائده حدقئا ت قال غمرو، بن مغاييه صبما [ ٩٤٦]





مبي\ظسو\اشِض؛ بم'أ-ن1ثتفو 

سبمنبيشزبمإ،واو:خئثئا
سهلض أبوحازح، خدش • قال ، أبوعشاو 

مززغأفي أرؤعاء عش ثجعل امزأه فيئا ثائت قال؛ 
مغمحمي شؤ؛ ثان إذا ^^١ 

علنهجعل قم فدي، في قئجغلة الشنق أصول 
الشنقأصول ئهلحنها، تعم مل قتصة 
قنثلمالجمعة صلاة مس ثئصرفن وثنا غرقة، 

وثنائثلغمة، إنيا الشام ذلك ءب غلئها، 
ثتئشيؤماس!شاطاذش

^ظئداشينض،داو:طقا

•لا(الالق:سدورقضال 



:وقال مهدا، سهل غن أسي، غن ، خاؤ، أيي ابن 
اسو.بغد ائاثقيوولأ 
الفأذلأتُا،بمدصنأث •٤- 

قال:الثيائ، سمنة بن يبماقخئد [ ٩٠٠]
قال؛حقني غى ، أبوإم_حايىحدقنا 

^^نمادو:محايئزإشاسثم
لقل■

مسوينبيميم،ئال:طثا
مهلغى أبرحايع، خدش  '•قال أبوعشال، 

ق؛ثوئثم الجمعة، ه المحي ٌغ تحلي ئنا قال؛ 
الهائة.

 Hأوأو ؛

الملولة.;ا(اكاطة:ومت 



!0^;تعءتجه

أا-،ئإقمي؛
ئلنشأذوص ف، قربتم نإذا ؤ ثعالئ؛ الله نقول 

أنإذجئتم ألصلو؛ ئمصزوأمن أن جناح غئبمفم 
غدوالخفم آلكيربن'كايوأ ً=قمرؤأإة أقيوأ يهثًًقم 

نلظبألصإوْ لهب ئأينى فهب 'كث ؤإداج( ئسا 
سجدوأئLذا أث_Lحثهلم ووثا.حثؤأ ثغلق منهم ظافه 

تملوألم أحنى ظايقة وقثأت وؤلخفب ين ئلتأقوئوأ 
آكد-ورود وأسLحثهب حدؤئم ولثاحاJوأ تعلئ، ث،لثصالوأ 
ئتييلونرأمتثت<=قلم أنلحيأ=كلم غن قئملون لن ءقمزوأ 

ئئاخسقتاإنثانطب
•إثم •' جناح ا ١ ر 
(U»(Y _.جاعت



ئثفوأأس4ءثطإأن ئرْئ ئثلرأومحئم نن أدى 
ثبمتاه؟ ١٧أغد  ٥١حدثلإإن وفدإ 

ا>ا،'ا>ا[.]الماء:

عنثعيب، أحتزثا ت ثال 1ن، أثواوثقء[صبما ٩٥٢ل
امتيقاو:م:هلضيف،

أنسالم، أحتزني ت قال الحوف؟ صلاة بمني؛ 
مععززت قال ءمر-ءوئوأ ئى اللي عند 
ئضاقمثاالغدؤ قواثيثا ئجد قتل الثي. زتول 
قفاثلنا، يصلي ه اللي ننول ققام لهم، 
العدو،على طايئة وأئتلث تحلى، مغة ٠لائمة 
تجدسن،وسجد معة، اللي.يمن وسول وزئع 

فج_ايواثمل، لم القي الطائفي مكان انمزهوا ئم 
ومجدزكغة، مهم ه ي اللرسول فرقع 

)ا(الوازاة:اس-وماه



عتأءعأتت:ء
قرقعمنهم واجد قفامئل ملم، ثم سجدثتن، 

سجدئتن.ز>تجاو زينه، وثهسه 
رجالاؤرممأوااّم فلاة ناث ١- 

•را؟و-دابم 
المربى'سمحي يخء!،ين ئ صبماّمد [ ٩٠٣]

ضجريج، اتى حدقن١ مال؛ أيي، حيني •' مال 
منعنزئيوا ابن ض ثاؤع، عن عمته، بن نرض 

انئركز:وزاد . فاتااخثلطوأ ادا : قزلئجاس 
^طلكئواأئرسذبمكإوا

.ثتاماوركنائا((

ناثذخنشسضابيينءص٢- 
حدثثات ال فثزج، بى حثوه صبما [ ٩٠٤]

ص' ١^٠٢.؛، ض الربتدئ، ض حزبي، بن ئحئد 
غبماسابن ض عي، بن اللي عنب بن اللي ع؛يي 



قكبمزمعة، الناس وقام ه الثني قام • قال ■محنحأ 
تجذثم بنهم، ناس وركع وركع ئعة، وكئروا 

سجدواالذيى فقام للئاييي ئام ثم معة، وتجدوا 
قركغواالأحرى الطايئة وأنت زحزنواإحوائهم، 

ولكيصلاة، في ثئهم والناص مغة، وتجدوا 
•تجاتجهم يخرس 

انمتؤيث؛  ٣١صدةن1هفة افلأة و1ث ٣- 
يقدرواولم المغ ئهأ كال إن الأوراهي؛ وقال 

لمقاذ لثمه، امرئ كل إيماء صلوا الصلاة غلى 
ينكثفتحش الصلاة أخروا الإيماء غلى يميزوا 

يميزوالم ^^٠ زكعثئن، فتضلوا يامثوا أؤ المثال، 
التين،ييزئهم لا وضجدئتن ة زينصلنا 

مكحول.قال وله يآمنوا، حش ويوحزوها 
حمنمثاهصة بمد حصنت أنس؛ وقال 



القتالائتغال وائثد المجر، إصاءة بمد ُ ئنثر 
ازتفيعبغد إلا ئضل قلم الصلاة، غلى يمدووا فنم 

.لنافقيح قوسن أبي قغ وئم( النهايقصئتئاها، 
الدئتاالصلاة يشريي نما ت أثس وقال 

•ومافيها 

غىوكيع، حدقنا قال؛ يحيئ، صبما [ ٩٥٠]
غلئيننمارك،صضينأبىهم،ص

عمرجاء قال؛ الله غني بن جائر ض سلمة، أبي 
ويقول؛ثماوئريش يشب فجعل الحندق توم 

محاذيت،اليضزحش صك، ما الله، زئول يا 
واللهءوأنا : و0 الشؤ فقال تغيث، أف اشش 

فثوصأُ ثْلخافُ إلئ فنزل I قال وغان<ا، صلفها ما 

•اليوم حوزسان تستر؛ ( ١ ر 
,الكبرى المدينة أودية أحد بطحان؛ ( ٢ ) 



هتتتح^;
صلىثم الئمس، عابت تغيما الغصن وصلى 

,بندها\ذ<وأزب 
ؤإبياءزاممأ ؤاسنأب اثطام فلاة ناب ٤- 

صلاة]لازواهئ ذكرت الوو__د ال زئ
ظهرالدابةغلن وأصحابي الشمط بن شرحبيل 

الموت.ئحوفن إذا ءوت_دذا، الأم ثدلك ممال؛ 
محبملي.:»لأبج؛أط

.اكزإلأنيممحه'م<
ه-واب

ئدالأوينسدينأضاء،دال:
ثالت عمرئال ابن ض ثاؤع، ص جويرية، حدقنا 

ءرلابملين: ايهكاممزخعتيامحات 
بمصهمئأدولث ، ئزيظها< بشي في الغضزإلأ أحد 

يبمودية.قبيلة ت قريظة ( ١ ر 



حشتحلي لا بمفهم؛ ممال الزيق اكنفي 
منانزذ ثم نملي، بل : بمصهم ومال نأتتها، 
•ثلمهم واجدا بمس فدثزبلئي.ملم ذبك، 

،لألّ،اثمئمإنؤاضرا'-نأث 

اد،غثخئحدثئا : مال فشدد، ]ماْه[صبما 

أنىغذ البمايي، وقات صهف بن ١^ عبي 
بملي،الصبمخ صر اللي. ننول أف مالك، ابن 

سمحزضبم،ضز،إن1إذائزلث1
يشانو0فحرجوا السنيين،؛ صناخ لتاء موح بتاحي 

مالوالحمس، قحئد ت ؤيئولول الئكلث، في 
هالله ننول قفلهرغليهم الجيش، والحبيس 

.الصياح بنور احتلطت إذا الليل ظلمة ٠ الغلس ، ١ ت 



صفثةقصارث \ذذوؤؤآ، وسن الثماطه ممثل 
فمالله. لزسوو وصارت الكلي، لدحتة 

ممال، ، عتفهاُ ا صداقهاُ وحمل قزوجها، 
ر،تألتأنت محمد، أبا يا ؛ لثابت العزيز عئد 
.قبم؛نفشها، أنهزها : قال أنهزها؟ ما أنتا 

الأش)ا(اكيوس:
.قهزابضع أوتفؤيت وطء أر بتكاح رحب عا ت انمداق )٢( 

•الرق عن الخروج 



معء1تتء

ضشعيب.، أحتزئا ت قال أبوالتمان، كيبما [ ٩٥٨]
محنىظبمالأضاش،أة

مسعمرخئة أحد ت غمزفال ب—ن الله غيد 
فأشفأحدها الشوق، م ثبمّلع إينثئرق 

مدوابمغ الله، زشوو زيا فقال لإ الله ننول 
اللهننول لة فمال وائويود، للعيد لها ثجمل 

الثهننول أزنلإثيه ثم يلمبث، أف اللمة ثاء غمزنا 
يهافأش عقن يها قأنو هدجثةصدطجُ"، 

ا>ضاسم.)ا(الإّضق:
)أ(الخلأق;الخظواصب.

الأمام.ممتؤح للرجال ثوث •' الحية )٣( 
)ئ(الديياج:ا>ير.



وصءوم"

ثئلت إئك الثي، زسول يا ت ممال الئه. زشول 
إليوأنسك ، لهأ، لاحلأئ من لناس ءائمأهذه 

أؤارثبيغخا ت الله ونول لة ممال الجئوأ يهده 
•حاجثكآأ بها ثصيث 

انمييف،؛ ؤاثفدةُاأ انمواب باب ١- 
شال؛وما، ابن حيفنا ت ش1ل ىبماأ-حمد، [ ٩٥٩]

الرحمنغبي بن محمد أيا غمرو، أحتزئا 
غئئذحل : يالن،غايثة غن غزوة، غن حدقة، 
يغئا؛ئشان جايتثان وبمدي اللي. زسول، 
وجهة،وحول المراس غلى ماصطجع ا، بغاثُ 

الئبمنانمرمازه أ نقال ُ زذحإاأبوبةرئابجزنح،' 
:فمال اه الله رسول علمني فأقتل ، السئبمد 

,فحزخثا عمزلهما عقل فلقا ، ارذغيماة 
•جلود من الرس ألراد؛ الدرق؛ ( ١ ) 

•اللينة قرب موصع • بهاث )٢( 
)م(الهروالأنتهار:الوحر.



دزقيالالشوذال يلمب ؤيد يوم وكان [  ٠٩٦ ]
قالا قإئالبي. سالث قاما ، والجراب؛ 

ؤزاءْقآئامني ، نعم ت مملث ، دتظريرر؟اا ا'ذئتهارر 
تنييا ارذونئم ت وهويمول ، حلم عش حدي 
:ئلت راحننك؛ُاي، : قال مللت إدا حش ، أزثذْاا
.رافانمي، قال؛ نغم، 

الإقلأملأم انمدنن فئة باث ٢- 
تقال ثنته، حدقثا ت قال حجاج، صبما [ ٩٦١]

سمغثالئغثي،ضالتزا؛أحتزيييتتد،قال؛ 
أدلررإن • قفال يحْلب البي. تمت قال؛ 

فثنمز،ئزجع ئم نمني، أن يومثأهدا مانئدأمن 
.تجينملهأصابستث1، 

حيفناقال؛ إنماهيل، ئى غشي صبما [  ٩٦٢]
الكفابة.)ا(الخّ<;



هيإغايثة غن أييؤ، غن هثاح، ض أبوأسامة، 
جواي-يثى جاييثان ؤو؛-غوطيي ذحل "" ثالت 

،بعاث الآتحاريوم ثقاولت يما ن ثعنظ الأيصاو، 
تأبوبآثر فمال ومعستن، ؤثششتا ؛ دالش 

نزحقي وذلك - اللي. رتول بيت قي الشيطان 
لخلإن بئر، أنا ارظ الله.: زشول ممال - همد 

,قومياواوساهمدثااأ 
اثفنؤجاضلرفند ه الأهل و1ث ٣- 

حدفئارحيج، العند نى محمد صبمإ [ ٩٦٣]
تقال ■حديثامشتم، ت فال ، رئثبما0 مثعيدبن 

أشءس أش، بن بم أبي بى اللي محل أمحنا 
الفطريزم يعدو لا اللي. زتول كان مال؛ 
ما0.يأكل ختن 

ا!ذئبأولالها0)ا(اسو:



قالاللي، عنيد خدشي زجا؛ مزجأنى وقال 
•وئرا ويأمحى ؛ و0 السي ض أشي' حدقتي 

اضرُا؛يذم الأكل باث ٤- 

عسهمل، إنما حدقنا ت قال مشيد، صبما آ  ٤٩٦ ت 
الييقال ت قال أئى غى مخئد، عن أيون، 
زيلفقام فإنمو'ا، الملأ؛ فنل ذبخ اءمى .• 
منومحن اللخم، فيه نشهن يزم هدا : فمال 

وهمييقال صدئة، الّتي. ققأف ج؛ذايي، 
لةئزحض م، شائي ؛_ 

سزاةمن الرحص1 أبلت لهوي ملأ الّثي.، 
لا؟أم 

)ا(يوماكم:يومءدالأب،.
الشرومن ، ة الخامالسنة ي الإبل من لحل ما •' الخدعة ( ٢ ) 

والعزفيالةاسة.



لأامحأل،دأوتطسامخ،ص
ءاؤبا-ؤو؛خقأبن التزا؛ ض الئغي، ض ضؤي، 

الصلاةبغد اثمحض يوم المحي. حيثا • شال 
فمذسكثا، ا ر ونشك ، صلافئأ صش ارمن : ممال 

فنلفائه الصلاة فنل فضك رمى الثشك، أصاب 
—يتاي بس أبونزيه ممال ، لة؛؛ فنك ولا الصلاة، 

نتكتثإئي ، الله زئول يا ت البناء حال 
وشرب،أكل يوم اليوم أن وعزقت الصلاة، قئل 

'محي في يدبغ ما أدل سامحي  'صأف وأحيت 
الملأة،آني أف قيل وئعديت شاتي فدتحش 

فإلالله، و'ئول يا ت قال ة، لحم شاة ارشاياش قال 
ءئائاُ"كاجدئمحأخ4إنيينثاي،

الابح.(التنك:)١ 
)آ(اك1ق:الأن؛نسولواسم.



أخبعى تجزي يلذ ررنغم' : قال عني؟ أفثجزى 
.بغدك" 

ائنضدبفنيشوإني اثئثُج وأث ٥- 
حديثاقال؛ مرتم، أمي بس معيد صبما [  ٩٦٦]

غذنني، أحتزبى قال؛ جغفر، بث محني 
تبمبأبي غذ ترح' أبي بن اللي غئد بن بماض 

يوميحرج م الله ننول ثاو قال؛ الحدي_ئ 
يبدأثي؛ فأزل الفطرزالاضزإوانمض، 

،الناس ممابل قتموم ينصرف فم الصلاة، بؤ 
ويوصيهمف؛أغئهم صفوفهم غنى جلوس والناس 

أؤقهلعة بعنا يمهلع أذ يريد لإ0'فاذ ويأمرهم، 
تأبوتعيد قال . ينصرف ئم أقريه، يأمر 
ٌروافقغ حرجت حش ذلك عش الناس يزل قلم 

فلفافطر، أز أصحن في ~ المدسؤ مو خؤ و' 



ئإذاالق، ^^ ٤٥شن انمتلزاذا أتيا 
فجتينيطئ، أذ قبل يزئقتة أذ يريد ٌرزاف 
الصلاة،قبل فحملت ئازئهع فجبيض ب؛ويق، 
ذهبئد -نعيد أبا ت فمال والله، خموثب لة؛ فقلت 

أعلم،لا والله أعلم ما ت فقنت ثغلم، ما 
بغدثثا يجلشول تكوئوا لم الناس إن ت فقال 

الصلاة.قتل فجعلتها الصلاة 
إفأ4اتو؛لآ لخيرادان انمي إثى والوكوب اثغفي باب ٦- 

حدثنات ال قالمندي، بى إئزاهيم صبما [  ٩٦٧]
ضاشضاش،ضذاني،ض ض ض،ض 

الامحبضقى بملي كال ه اللي نمول أف عمن، 
الصلاة.تغذ يحطب يم والفطر، 

اأحبرن• قال قوسن، بى إبراهيم صبما [ ٩٦٨]
لغةلابمب.)١(ابد; 



1ءبججالآلإ» 
أحتزنى: يال أحترئم، جريج ابن أل هشام، 
تيمول سمعئة قال؛ الله غئد جائربن عى عطاء، 

قبليالصلاة الفطريدأ يزم حزج الئئ. إف 
الخك.

أزتلغثاص ابس أل ، غطاء وأخت؛َفي ■■ تال [  ٩٦٩]
هئلم إئة لا؛ محي ئا أول الرب؛رش ابن إلى 

بغدالحطثه إثما الفطر، نوم يالصلاة يؤد0 
الصلاة.

اءٌ،ضامحموصصلمحل
الفطر،يوم يزيل يكن نم : قالا الله غني جائرين 

ولآيؤمالآصض.
تيمول، سمغتة ت قال الله عند رم،جايربن [ ٩٧١]

الئاسحثت، ثم يالصلاة، فتدأ قام الئي. إل 
الن_شاءئأيى نزل الله. ني قنع قلما بمن' 





صسسععتتء
زعم—زوأبوبكر الله. ينول 'قاي؛ غمزقال؛ ابن 

الحطتة.قئل العيدين خؤلخؤلثصلول 
حدئثاال: قحزبي، بن ئص\0 صبما [  ٩٧،] 

جير،بن ص'ثعيب؛ فات، بن ءلم؛تي غث ثغته، 
الخطريزم صلف M الشي أف عبماس، بن اض 

الئتا؛أش ثم بغدها، ولا قئنها ثمل ثم زينثم 
يلقى،ئجعئى لصدقة يا ئأمزئى يلأل، ؤم،نة 
وسحابهاحزصها المرأه ثلمي 

حيفنات قال شغتق، حيفنا قال؛ آدم، صثمأ [ ٩٧٠]
غازبيبن التزا؛ عن الئعثى، سمغت قال؛ ^٠ 
أننومثاهدا ثي _! ما أزل هررإن اليي قال • قال 

أصابففد ذلك فغل فمي فشخز، يزمع تم نملي، 
الأدن.حل من الصمره الحلقة ت الحرص ا ١ ل 
الخرز.غي4 ينظم حيط * السحاب ( ٢ ) 





مءومأمحأغ؟؛ج١ قثآ.شآألأاأالخسما;ء

-يشن زيك - فثزغئها فثزك الزثاب، ثدئة 
لوالحجاج؛ ممال يغودة، فجعل الحجاج قتاغ 
أصشي،أنث انئ،غفر: فقال أصابك! ن مم 

لمير، في الشلاخ خملت فال؛ ومحقن؟ قال 
ولمالخرم، الئلاخ وأذحلث فيه، يحمل تآس 
•الحرم يدحل الشلاخ ذقن 

حدقنيت قال ، يعموث بى أحمد صبما [  ٩٧٧]
ينسينئردبنسيناكاص،

عنزوأناابن ض الحجاج ذحل : قال أييه غن 
مىممال؛ صالح، ممال؛ هؤ؟ محقت ممال؛ هندة، 

فيالئلاح أمر مى أصابني قال؛ أصابك؟ 
■الحجاج ت بميي حملة، محي يجل لا قمحع 

الئمإيإشاسبأث ٩- 
هدمفي فزعنا نحا إذ بمر: بن الله غط وقال 

التشسح.حى وذلك الشاغه، 



خدظ: قال خزف، ين _Uo صبما [  ٩٧٨]
■قال النرا؛ عن الثمي، غن ئبيب، ض شغته، 
بهئندأ ما أول ر>إن ت النحرقال يوم الئي. حطبثا 

فغلنمن فشم، وز-؟خ ثم نملي، أن هذا يومنإ ثي 
ئضلتير،أن فنل ذبح ومي نقتا، أصاب ففد ذلك 
نيالغنك من لنش لأهله، غجله هولخأ ،إنما 

:فمال ياي بن أبوبزذْ حالي ام فقشتي؛اا، 
وهنديأصلي، أن ئئل ذتخث أثا الله، رثول يا 

—أؤمكائها اراجعلها قال؛ مسنة بس حير جدعه 
أحدنغذكاا.ض جدغه فجزي ونى ~ ادبخها ■ قال 

الئفبيقأيام في اضل قفل باث -  ١٠
ؤؤذسمزوأأللةو1مم: اس غئابن ال وق

زالأثامالغشر؛ا،، أيام ، T[ ٣• لّ: )طرظت(4 
اكغدوذاث:أئامامض.

•الحجة ذي س الأوائل العشر : اسر أيام )١( 



صءغوف_حء

النوقإلى ثحزجان وأبوهريزْ عمن ابن زكاف 
،وقلإخويف\ الناس وئكثز السر>شلإو\لإأ، أثاح في 

ومحزسذينمحشالثافلة.
ثنته،حدقتا ؛ ئال عزعزق، ئى ييائحئد [ ٩٧٩]

بنسعيد عس التهن، منيم ص سليمال، عى 
»مامال؛ القئ.أنة عن عئاس، ابن عن محي، 
هذْاا،بي انمل مس الطرأنمل أض ثي العمل 

)>ولآالجهائ،إلأزجلئال::ولآالجهائ؟ قاثوا
■1^،؛" يزءخ قلم لنابي بمي بماؤر حدج 

هوفةإلى ه ؤادا يئى الهب؛إيأثام ناث - ١١
قتنمعةيمض، مئته يكئزفي ءمر-ؤو؛؛غه وكاث 

الآم_واق،ؤثكت_رأمل ، قيكئزوو المشجد أهل 
ئزثجحتف 

وحكاعام، تنك عمرنكثنيمش ائى وكا0 



ء،١ ُ نمناطه وني فراث—ي وعلن الصلوات، 
.جميعا الأيام ومئشا0طاث وتجليه 

النتاءُوثن ؤكاثقبموظٍيوماضر، 
l)^nj  العزيزعبد وعمرتن عئةال، بن أناف حلفن
ائمشجد.ي الرجاو قغ التشريق يالي 

بىنالث حدقنا ثال؛ ىبماأئ_ونمتح، [ ٩٨٠]
'الثقفي ني أبي بن مخئد حدقتي فال؛ أشن، 

إلثمنن بس عاديان وثحن ~ أثتا سألت ت قال 
الثئتع ئضئغول ثنثم كتفث التلين عن - عرفات 
قال:كالشامحلآبمقزش،وتئز.٩ 

هزش.الهزفلا 
قال؛حمص، بن عمن حدقثا يبمامحمد، [ ٩٨١]

عطيةعذآم حمصه، عن ■ءاص»إ، عن حدقتاأيي، 
■١لكجمة الخيمة :القطاط )١( 



ئحرجحش العيد، يوم ثحزج '؛وقوأو ثنا ت مالت 
نبجنالمحيص ئحرج حش ، جديهاُأ' ثى الكز 

وت—دعويادمحّ—؛؛وهم، قيآقئر0 الناس، فت حل
•وطهزئة اليوم ذلك بركه يزجول بدعائهم؛ 
انميه انمزفؤ إلى انملأة باث - ١٢

حدساال؛ مي، بشا بس نخمد صبما [  ٩٨٢]
ئ\ل،ءطوالئي،ءن خدثئا : مال الوئاب، عط 
UJJالمحنبه ثزكر هكاف المحي أف عمر، بن اض 
•بملي ثم القمروالخر، يوم 

صأو اسرة؛ى حيل -ناث ١٣
الهديوم الإمام يدي بغى 

حدقنامال; الننذي، ىبماابزاملمس :ا  ٩٨١]"
:السر.)١(الخير 

'الرمح تصف مثل • النثزة )٢( 





ع1ء؛ا11
١٥  -LtU  اكشإني القنيان نييج

حيفنات ال ق، س عثا بى غمرو ئيا [ ٩٨٥]
،الرحمن غئد غن ، سمتال حدقنا ، الرحمن غثي 
البيمغ حرجت ؛ قال غثاس ائى سمعت ؛ قال 
أنىئب ، حطب P فضش أصض فطرأؤ وم ته 

■يالصدقو وأمرهى وذكزفى قوعنلهن النشاء 
اسحض في اثئاس الإمام اششال فاث -  ١٦

ئالأئوس:ئاماي.قءابلالأاس.
ئىمخئد حدسا ت قال ، أئونمئث؛ صيما [  ٩٨٦ت

:قال البمزا؛ غن ، غن ؤتئد، غن طلحة، 
البجعُأُ،دضرحرجامح.يومأثم،إش 

أولاءإن : وثال يوجهه، غلتنا أقتل فم ركعثتن 
سأثاسمة،بضذاأن 

.قبورأهلها هيه يظاهر موضع ت المع )١( 



دتتتتقه^تتع
يبحونى ننتئا، ففدوافى ذلك فعل فقس فئئخز، 

ونلذلكئّن>بمس،محط
اللي،زئول يا : ممال زجل ممام ، ثي_؛« الثئك 

تئال مسنو، مى حتر جدعه زبمدي ذبخت إئي 
■أحدبغدك® عى ارادبخهاولاثقي 

ulJ-W باساثدي ، ١٣
منبمتبئ، حدفئا : قال نمدد، صبما [  ٩٨٧]

،همابس بس الرحمن غتد حدثنى ت قال ، شمتاذ 
العيدأشهدت ت لة هيل عثاس ابى شمنل ت قال 
منمكاني زلزلا نغم، قال: ه؟ اشئ مع 

يايعس—د الذي العلم أش حش ، هدقة ش ما الضمحر 
الئننماءأش ئم حطب، ئم قصش الصلت بن كيم 

وأمرهنوذكرهن ئوءفل4ى " بلال ا مع و- 
كالعلأمة.ونحوه، الثاحص الثيء I اكلم ( )١ 



ضيمذقئة بأئدتس يه-فيين قرأيتهى الصدقة، 
•بتيث إش هموزبلأل ايطنق ئم بلال، ثوب 

انميبنم اشاء الإمام ميهفة ناث -  ١٨
:قال نمر، بن ل^ا'[ءشإسيىينإبرام 

:قال خريج، ابث حدقثا : قال ، 1^3؛ غط حدئثا 
شمغثةقال؛ الله غني جائربن غن ، غهناء أحتزيى 

فندأالقط—رفصش، يوم البي قام ث يقول 
النشاءفأئى نزل قنغ فنما حطب، ئم يالصلأة 

باسطويلأل يلأل، يد وئويثوكأمل فيكنهن، 
الطيقه.النشاء فيه يلقى قؤبة 

زأكنلا، قال: ألفطر؟ يزم زكاة لطا؛: فك 
وينمى،فتحها ثلمي حينئذ، يثمدهى صدئه 
ويدكرص؟~ ذلك الإمام غلى حما أثرى ت ئك 

.يمعلوثة!لا لهم وما غنئهم، لص إئة ت قال 



mmml

منبع،بن الخس دأح؛رني • جزيج ابن ء،و [ ٩٨٩]
شهدتئال؛ خؤخقل عئاس ابن ض طاوس، عن 

تكرزعشزومحاذرأيي خ القي الفطرمع 
بغد،يحطب ئم الحطتي، قتل يصلومحا 'ؤؤقثغيم، 

—ملأل معة — الئتاء جاء حش يئقهم أيل ثم 
ذ؛ق\ذثذستابم<ؤتأابماآلئئإدا : ممال 

تمنها فنغ جبي ئال" ثم الأيه، [ ١٢]السحنة؛
لم- ثلمهن زاجدْ ائزأْ قانت ، ذلك؟ااض ءآئس 
-مئ نن ختن -ليى تلا - مم : عتزهايجئة 

تقال ثم ثؤبة، يلأل فتتط ، ارفثهندفن(( ت قال 
القئحفمحق " وأمي ثقى،دا؛أدي - هلمُاُ 

الرراق؛عند قال بلال. فوت قي والحوامحم 
الجاهلئق.في كائن انمئام الخوايم : القح 

•وزب هات أو؛ وتعال، أبل : علم )١( 



انميفي حكاب لها فذ ؛م إذاباب - ١٩
_واؤث،العبد حديثا ت قال أبومغمر، صتنا [ ٩٩٠ل

يبوئينت حمضه عس أيون، حدقنا ت قال 
العيد،يوم يحزحئ أئن( جوارتث1 قمع ئنا ت قالث، 

فأئتتهاحلف، ئضزتنى قنزك امزأ0 قجاءت 
بقيه البي مع غرا أمحها زوج أل فحدفت 

ء_زؤاتت في معة أحثها فكائث ، غروه ءئزْ 
وندآوىول اومزصسغلى ثموم محقنا ت محقال—ث 

ضر'؛،هفاك:يازنوواش،شبمائا
:فقال تغنج؟ لا أف جلتاث ذقن لم باسإذ'ا 

الحيزدإثفا؛اول جلنابها مى صاجنتها ارلتننها 
•المؤمتإر(ا؛ وذعرة 

أنميهاغطئة أم محدث محلما حمصه؛ محالث 
)ا(ص;مححم.



ءتائقتت1ءو
نغم: قالت زمحدا؟ كدا في أضنت : ممألئها

~ابى-زئلئالكزتالئئ.إلاقاك؛بأبي 
—قال الهمدوي—أؤ ذوات الغواني ررلنخنج ت قال 

والخنض،- أيوث شك — الحيوي وذوات الغواني 
وذغوْالحيز ذ وليفهن الئضش، الحئص وننثزل 

تدالت ت لها فمك ; داك المومنارأ<ا، 
ئدا،وثئهد غرقات، ئئهذ الحائض أليس نغم، 

.ونشهد^١!
الئضنىائسى اغتوال باب - ٢٠

خدقا: ال قالنقش، بن مخفي >'محا [ ٩٩١]
:قال قخئد غن غون، ابن غن غدئ، أبى ابن 

الث_قشفنخرج ئحرج أذ أمزئا ت غطيق أم قالث 
•الحيويّ وذوات والعواتق 

قاما— الحيوي ذوات العواتق أب ت غون ابن قال 



وذعوثهم،المسيم-إ؛و( جماعة فتشهدل المحس 
هم.مصة زيغثزلن 
اضريانئضشيوم اثرواللي باث - ٢١

حيفنا: قال يونس، بن اللي صبماعند [ ٩٩٢]
نافع،عس قرئد، ئى مح؛و حدقني : قال اللط، 

يدبغينموأؤ كان الشئ. أ0 عمر، بن اض 
.؟الم3نش 

ضاسمؤامماس -ناث:لأم ٢٢
قيئالإمامؤإذا انمي، حض 

سلثوهو في؛ عذ 
أبوالاحوص،[صبمامشدد،قال؛حيفنا ٩٩٣]

الئعي،عن المعتمر، منصورئى حيفنا قال؛ 
الله.زتول حطتنا قال؛ عايد_ا بن البزا؛ عن 
صلاقنا،صش ررمن ممال؛ الصلاة النحربغد يوم 



ه^1تتتقةمحتتتء^
فيلننك وقس الئشك، أصاب ففد ئثكنا ونشك 
ينايبس أبوئزذه شام ، لحم(اشاء فتنك الصلاة 
أذقيل ئشعت أمد زالئه الله، زسول يا ؛ قل 

أكليزم التزم أف وعريت الخلاق، إر أحرج 
أهلىوأطغمغ زأقك فتعجلت وثرب، 
،لخما، ررتلكشاه ت الله. ننول هل و-جثوايي، 

شانئمن حتت هي جدغة غئاقَ بمدى قا0 : قال 
تجزيولن رائغم، مال؛ غني؟ ثجزي فهو لم، 

j،^^.خد أ غن 
'ئز بن حماد غث عئر، بث حامد ءدبم1 [  ٩٩٤ت

ل؛ق، قاللب نى أسف أف محمد، غث أيون، غث 
فأمرحطب، النخرئم يوم صلن الله. ننول إل 

مىزحل ه؛ ذبحة، يعيد أف الصلاة ئإل ذبح مث 
إما— لي ج_ثرال الله، ننول يا ت الاتحارقل 



ؤإئي— قفر ت قال ؤإئا ، حصاصه يهم ؛ قال 
إلىأخب لي غناق، زبمدي الصلاة بل ذبخت 

•بجا لة قتحص نغم ثاني مذ 
غنشعثه، حدقنا ت فال مشلم، صبما [  ٩٩٥]

يومالشي. صلى نال؛ جندبي غذ الأسود، 
أنفنل ذخ ررمن ت فمال دبخ قم حطب قم النحر، 
نذبحلم ومي مكانها، أخزى للذبح بملي 
.ال1ي؛أ بامم فليدخ 
انمييوم رجغ إذا اطؤيق حماتث ض باب - ٢٢

_قأت_وومئالا أ-حتزثت ال قمحمد، [  ٩٩٦]
غثنلبمال، بن ئليح غث واصح، بث يخمح، 
البي.كال ت جايرقال غث ، الخايبمث، بن سعيد 

الهريق.حاثس عنيد تؤم كاف إذا 
والضعف.الخهمع ■' الخصاصة )١( 



1وص؛ظ1قجك

وحدط• مليح ض محمد، ئى يوسف ئابعة 
•جابرأصح 
رفسنبمش انمي فاظ إذا يات - ٢٤

}اظذىالثنوت في ناي وغؤر ، اثطء وكيلك 
الإسلام((أخل سوا ؛رفدا ه: العبي لفوو 

غيةابنرض ومأنشبنسفزتم 
أهل'قضلأة وصلئ ، وبنيه أهلة قخقغ والزاو_ية 

.١لمضرؤمحث^Jهم 
العيدشى يجثمئول الشواد أهل I هكرقة وهال 

٠الإمام بمع وىئشىا يصلوف 
.زكغتتن صش العيد فاقة إذا ت غعثاء وهال 

الأتث،: هال عر، 

وعندهاعلئها ذحل بأك-رجنتي أبا أية عايثة، 



MMM

والييومريان، ئدممان مش'أ؛ أ'ثاِم في جابمثان 
قكثسبكر، أبو يئؤبه، ئعس ث. 

يهصجمئاو:ءذلإطناأبايم،
،هالآثام1ئامنى.^تيأئامصاوا(

يشتزييه القي زأئث عابثة؛ ُء(رت [ ٩٩٨]
المتجدفي يلعثول وهم الحتثة، أئظزإلى وأنا 

ننيا أننارذغيم القي.؛ ممال عقر، فيجنهم 
•الآس بى • مح، ' أنشدأَاا

وبغلهاانمي فند انملأة باث - ٢٥
غنتعيدا، ئمغت، أبوالمعلن ال وق
•المحب قتل الصلاه كرة عباس ابن 

تقال ثغنة، حدقنا ت قال أبوالوليد، صبما [ ٩٩٩]
تعيدبىتؤنث، قال؛ قامت، بى غدئ حدقتي 

•اكنربق أيام متن؛ أيام )١( 



تذمحزج الئي. أف غبماس، ابن غن بع، 
،بغدها ولا قتلها محل لم زكغثتن الأ2رئضول 

بلأو.رمانة 



اس~~ءع

>-أظ:ءتي"'
صمحاطاشينبم،ئو:أهمثا

ضديناي، بن الله وعبد اؤع ئغى مالك، 
صلاةص الله. رسول تأل زجلا أف عمر، ابن 

خناللنل ارصلأة الئو: الله زئول ممال اللئل، 
واحدةوكنه صلن الصخ أحدكم حشي فإذا تخن، 

.صلن١١ فن ما لة ئوتز 
يئلمعمن'كاف بن اللي عئد أف ثافيع، وما [ ١ • • ١ ] 

يامرببمضحش الق، قي والرممُش الريئي بيذ 
حاجته.

^ظطاشينث،صم،ص
مقرئة.ركعة آخرصلاته ق يصل أن •' الصلاة إيتار ( ١ ) 



عباسانس أل محس، عن شلبمال، بن مخزنة 
—حاقة وهي — ميئوئة ةو؛ذ بات أئة أحتزة، 

واصعثجعاذة، فيس_غزض في فاصطجاث 
حتىفنام طولها، في وأهلة الله. زثوو 

ينتحفاسثتمظ — منة قريبا أؤ — اللتل ايثمِنث 
،بمثزاو آو مى ءئزآتات قرأ نم وجهه، ص الثوم 

قئوصأمعلمة ثس إلن الله. وشوو قام نم 
مئلة،قضثغث يصلي، قام نم ، الوصوء فأحس 
رأسيعلن اشنى بمْ فوصغ جنبه إش ققنث 
لمركعتين صلف تمم ، تمتله-اأ' ب-أدني وأحد 

لمركعثتن قم رمحتن لم ' رمحتن قم رنخص 
الموئلجاءة ختن اصطم نم أوئز، تم زنخين، 

الصبح.قصلى حرج تم قنلنرمحين، فقام 
اي.)ا(اكنواكة:

الولكالأنب)آ(الفتل;



اعتت1تءدتتء
حدقنيت قال شيمان، ل'آ**اامدبماينيإخين 

أنوو، غنأحتزيي : ال فوف، ابى 
غىأسه، عس حدقة، القابم بث الرحمن عبد 
عئز،قاو;ىلايهس:طةئن اللي عند 

زكغةفازكخ ئئضرلن أن ء1ذاأزدث مثئن، مئنن اللنل 
توتزوكمأصأث((.

نوتزوذأدرمحا نني أئاثا ورأينا القاسم: قال 
يشي؛تئرف لا أز-جوأل لواسع ثلأ ؤاف يئلأب، 

ثئةبأس•
ثغت،أختزثا : قال أثوالبمان، صبما ء ١ ٠ ٠ ٤ ت 

أنأحتزئة، عايثة أف عروة عن لزهرئ، اض 
ركعة،عئرة إحذئ نصلي كاف الله. نمول 

فنشجيياليل، ت ثغنى صلائة، تلملأ، كانت 
آيةحمسين أخدثم يمرأ ما ئدز ذلك مث الئجد0 



صلاةبل لمحن زقزقغ رأتة، تنفخ أف يل 
يأتتةحش الأهص شمه عش يصهلجع ئم المجر، 

انائرضافات ا-باث 
باليئربلاليي. أوصاني أبوغريزة؛ فال 
.النؤ،؛

بسحماد حدقنا قال؛ أبوالنمان، كعبما [ ١٠٠٥]
محلتت محال سوين حدقناأنزبس محال؛ نيد، 

ركممحيلطةسُِا،
يصليس المحي كاف ■ فقال ، القراءْ أطيل؛يهما 

ويضرويوتزيزكغة، خن، قفن اللئل مى 
طقاكواق،وثألالآذالدأذض

نزعة.: أئ حقاي: قال 
الفجر.ت الغداة ( ١ ) 



أيي،خدقثا ت قال حمص، عمزبن صبما [ ١٠٠٦]
غنخدشئتلم، : قال الاغنش، خدثثا : قال 

أوتراليل محو : ثالث غايثة غى ننروق، 
.الشحرآ يترْإلتى والتهن الله.، رنول 

 -٢uq  ٧^١>هاممبي إبماظ
تقال يحنن، حسيسا قال؛ متدد، صتنا [ ١ ٠ ]٧■ 

غائشةغى أسي، حدسي ت قال هشام، حدسا 
مغئرصهناقده زأئا يصلي، الئئر. كاف قالت؛ 

^نمايى،لإذافائأنمحأبمديص.
 -٣qq  وثناضلأتي آخز ليغغل

تعد،بى نحى حدسا ت ل ئا متدد، صبما [ ١٠٠٨]
غنالله، غئد غن ئافع، حدسي الله، غتتد غن 

.الأسحاو ت والخمع آحراّل، ت السحر ( ١ ) 
بالعرض.النائمة ت المعترئ ( ٢ ) 





الثمالءفدفي باب ْ~ 
ِإنقاهل،قاو:خدئثال'ا'ا[صبجاثوضين 

:ئال غئز، ابن غن ئافع، غن ، أضاء ئى جونريئ 
ثاناي.صنيمحشسس

اءصالةاشل،إلاإبمسثزجهئ،لأيرئ 
•الفرائص 

وسدةالرمع فند اهئوتُا، ناث ٦- 
نني،خئاديث لاا'ا[صبمائثدد،ماو:طقا 

أينث،أنس؛ نيل قال؛ مخقد غى يون، أص 
ئاو:ئغم،شللة:اي.فىالثح؟ 

■يجّثرا الركئ بمد • دال الركمحع؟ مبل أزمئث 
تأا'اء>طنمئد،داو:خثثاضلابي،

>ا<الإد،اء:الإشارةبالأمماء.
)أ(اكرت:اس،.





هل،إنما حيفنا قال؛ شدد، مصبما [ ١٠١٤]
:قال م خابي،ءنأديولأتة،غن خدقثا : قال 
والفجر.المعرب فى القثوث كاف 

ه. ه 



m

غسحدقثاشنتال، ت قال أبوثغتم، ييمنا [ ١ ٠ ١ 0 ]
عمهص ثييم، بن عئاد ص بي، أبي بن اللي غئد 

•^١٤٤ وحول يشقي غ افير حرج قال؛ 
دهاءال4يه:ا-باث 

يوقص((ممسي ستي هليهم »اجئه1 

الرحمن،عبد بن مغبمزه حدقنا يثيبه، صبما [ ١٠١٦]
ألهريرة، أبي ص اص، ض الزناد، بي أص 

الأجرةالركعة من زأنة نفع إذا كاف الثئ. 
أنجاللهب زبيغة، أبي بن غنائي أنج رراللهم ت تمول 
اللهمالويل، بن الويد أئج اللهم ' هذاِم بن سلمة 

)ا(الأّتقاء:طابإمالا[>.



__جء
اسدذاللهم اننوثن، مس أئج 

اجغلهأس؛ثكسنياللهم نضز، غش وطأفك 
ررغفازمفناللةلها،ت مال الّثي. أل و، 

وأيمنالها
فالالأويلإمح،صبي:ضاضض

الصبح
حدسا: قال فتة، أبى ئن يبماغنماذ [ ١٠١٧]

اي.إف : قال اذ غبمو بمد محا : مال مشزوق 
ْالئهمسبعكتبعلمازأئ؛_الئاصإذبازامال؛ 

،قى؛ ُئل حمتُ سنة مأحدئهم نو>نم،ء، 
زينقلزوالجنس، والمشة الجلود أقلوا حتن 

.ثديواأخدا حدهم أي ت وطأتك اشلد ( ١ ) 
أذمت.حمحت: )٢( 



محأئاةالجؤع، مئ الدحأف فيزى الشقا؛ إر أحدهم 
اللهئامزطاغي إئك محمد، يا ممال؛ أئوسمتاي، 

الئةئائغ هاثث_وا ئد قومك ؤإ0 ، زبملة 
وق\ص'نزم ؤنازتة_ب : الئةت،تالتى قال م، 

ئيطفنيوم رة ؤءمدون -■ قولي إلن سمزه يدحان 
يومقالتطشة . [ ١ ٦ - ١ • : ]الدuن ألمحئ< اكئلئه 

وآيةواللزام والتطشه الدحال مصت زقي ندي، 
الروم■
صاذا الإشيقفاء ،، uvtاثس قوال باب ٢- 

ال:طقازوينظئ،ئ]\>ا'ا[ىبمائِ
بسرحمن الغتذ حيفنا ال؛ قأبوكنه، 

عمراتئ ثمثت ت محال أسي ض ديناي، بن الله غبي 



بوجههالغمام ينتنش وأتقى 
"اكاضسلأزال

تاوم،غنلها'ا[ُ'ءاوءذزينجمزة،خثقا 
وجهأئظزإلئ وأئا القاهر، قول يكزن ؤثما أييه، 

فزيجيش' حش يئزل ثقا تشقي، الئي. 
ميزابؤ؛

بوجهيالنمام يشفنش وأبيص 
سناللأراملاكامث سال 

٠لابي.أيي قول وهو 
خدقثا؛ قال محقي، بس الحس صبما [ ١٠٢٠]

حدش; قال الآنصايتي، الله غني بن ئخئد 
بناللي غني بن ئخاقة غن النش، الثوبن غني أيى 

كا0•هنته الحطايس؛ عمربن أف أئن، غن أئن، 
ءءاْة.والفرد; السحاب، المام؛ )١( 

)م(ءبجش:ظفيص.الاجأوالخاش )أ(اك،ال:



المطف،غني بن والنظس اسثشش قحطوا إدا 
نمئا،

قئئمول.ت ق1ل نقنا، فا نيئا يعم ئثزذوإيك ؤإئا 
الاقتئئ؛فى الرذا؛ نعؤيل ظ،؛( ٣- 

تفال وهب، حيفنا ت فال إنحاى، ك،بما [ ١٠٢١]
تج،صنمئبمحأسم،مح؛عر!،
غبمبيننم،صسسمحص،أنمه

٠فقلب انتئش 
خدفثا: قال الله، عبد بن غلمئ صبما [ ١ ٠  ٢٢]

مسمغأئة بئر، أبى بى الأ-ه غبي قال رئميال، 
بنالله غيد غمه غن أباة، يحدث ثجيم بى غباذ 
قاشش،المحلن إلى اي.حرج أف ئيد، 

٠ركعثئن وصلن وقلب القئلة قاسمثل 
الثياب.فوق يلبس ما ؛ لرداء ا( 



بجقالآوس

هوصاحث; يمول عيشة انى ثا0 ؛ "ءااطامحيَ 
مص ش اش عي هدا لأف وهم، وثكقث الأدان، 
الأنمأو.مازل الماييئر عاصم 

انم4عانمتجد في الإفتفظ؛ و1ث أ- 
أتوصمزها أحتزئت فال صبمامحمد، آ ١ ٠  ٢٣]

بىثريك حيفنا ت ال ئض، هتا بمس أنش 
مالكبمس أنش ممع أه نمر، أبي بن اللي عثب 

ثا0بماب مس الجمعي يوم ذحل زجلا أف • يدثر 
يحهك،يايم الله. وزنول ائمبر، وجا؛ 

ممال؛مائنا، الله. ننول ثمتل فاش
وائعهثمتالمواشي هتكت الله، زتول ي—ا 

ماذغالأه'يا،قال:يلخنذولاألهه
الل4لماتقنا، اللي_لم انقثا، ااالل؛_ب : ممال يديه 

الثما؛في ئزى ما والله ولا أنس؛ ئال ، انقثا؛؛ 
وبمصا بئثنوما سيئا ولا قزئ، ولا سحاب؛ ثى 



وزايهبس قهللخث ت قال ياي، ولا بيت ثى سأعُا* 
الشماءئوشهك قلما ، التزس بثل متحابة 
اشقرأينا قا واللي شان،: أنهنزثخ، P ائتثزث، 

البمةفي النابي ذبك بى دجل ذحل ثم يئا، 
شلت،قاطإة

،الأن—ؤاJ^ هلكت، الله، ننول يا ممال قائما، 
محزلإقال؛ يمسكها، اللة قائغ القيل، واJمهلعت، 

حوالبما>االلهم مال؛ قم يديه ه الله وثول، 
مصوانيالوالآجاِم،

تال ق، الشجر(( ومنابت والأزدنة والفلزاب 
الئس.في ئمشي وحرجنا قاJمشت، 

بالدسة.جمل ; سلع ( ١ ) 
اكات،.مواضع ل الضن، إنزال : حوالما)٢( 
■الأوض عن ارتفع ما كل الآك1م: )٣( 

المغار.الخبال : )؛(الظراب،



■مءوء:أص>-أأ<أ>أأ—أم؛  "S٩٩""'""؛؛ 
،-ط؛اقئصءِجءا.اآ؛اٌن؛بم.ه  كئقنءلمحِ

الأزل؟أموالزلجل أنما: فئأك : شريك قال 
قاو:لآأئرى.

اممبنةسمبل افىبم،وغ،نز حفت فى الإشتئفإ؛ باث ه- 
حدقناال؛ قتعيد، بس ثمثئتة صبما [ '١ ٢ ٤ ] 

بنأنى ص ثريلب، ص جغقر' بى إسمامل 
مسيممة يوم المنجد لحل زجلا أل مالك، 

قائماللي. وزنول ، القفنا؛ ئخوياي كاى تااِّا 
قال؛قم قائما ه اللي ننول قانثفتل يحطب، 

القيلؤاو1طغت الآموال، فنكت الئؤ، ننول يا 
قميديه اللي. ننول فنقع يغئثا، الل فائغ 
قال، أغئنا« اشأ أغثنا، اش؛ أغثنا، ءالم : قال 

م—حابيمى ثما؛ الفي ثرى ما زالئي ولا ت أسى 
ياي،زلا بيت مى تلمع زبص ببما وما قزغه، زلا 
فلما، التنس مثن سحالأ وزايه س قعللعث ت شال 



واللهقلا أمطرت، قم ائتقرت، الشماء ثومطت 
ذلكمس زجل ذحل قم محئا، اضش زأيثا ما 

يحطب،قائم الله. ويسول الجمعؤ، في التاب؛ 
هلكت، الله زشول يا ت محقال محايما محاتتهنلئ 
يمسكهااللة ئائغ الشبل، ؤاوقء1عت الآمؤال، 

تقال قم يديه الله. وسول قزلإ ت محال غنا، 
كا،اضضصم

تمحال ، الشجر(، ومنابت الأندية وبطون والظزارسا، 
٠الشمس فى نمشى وحرجنا محأيلعث 

 ،j،^ الريلأهمز " مابلب بث أنس سألت - شريث
الآؤو؟ممال:محاأئرى.

الإقتساهضمأ-باث 
غىأبوغواثه، حدقثا ت محال مشدد، -يبما [ ١٠٢٥]

هالله رسول بتثما I محال أئس غى محئاذه، 



سال؛الخمموإدخاءزخل، ^وم 
نشقتئا،أ0 الله المطرمائغ قحط الله، زئول يا 

قمانئايلئا، نصلإلئ أذ كدئا قما يمطرنا، فدغا 
ذلكقفام : فال النملة، الجئغئ نمئزإلى زلنا 

اللةاذغ الله، ننول يا : قفال - أوغتزة - الؤيل 
ررالئهبه: الله ننول فمال غنا، نضرقة أ0 

ئحايت،الرأيت قلقي : قال ولآغلننا<ا، خوالئثا، 
أهليمطر ولا يمط_رول ،  Siوشما يمينا يممغ 

المدينة,

الإقتئفا؛في الجننة سلاة افمى فن باث ٧- 
غىمالك، ض مشتمة، الثهًين عند يبما [ ١٠٢٦]

 ،^rإردجل جاء ماد؛ أنس عث اللي، غني بن ■؛
وئمشت،المواشي، هئكت؛ قفال الستي. 

الجقغة،القنل،قدغاضزئاساسإش 



الشثل،زيهطعت الئئوث ئهدمت ؛ ققال جاء ئم 
فقام.يمسكها اللمة قائغ المواشي، وهلكت 

»اللهلمضالآكاِموصفوهمال: قف
المدينةائجنابغن اثم،،الهاث ومنابت 
.الئؤب،اا
انملرهينة بى السبل سقفت  ٠٥٠الاJها؛ باث ٨- 

عىمالك، حدقني ت قال يبماإنماهمل، [ ١٠٢٧]
بنأش ص نير، أبي بن اللي عئد ض شريك 
;فة_ال س الله زتول إلئ زجل جاء ت قال مالك 

ؤاJفهثغتالمراثي، هلكت الله، ننول يا 
قمطرواه اللي رسول قدغا اللة، ئائغ الشبل، 

الليزنوو إش قجاء'زجو جئغة، اش جمعة من 
،اكوت ئهدقت ، الله زشول —ا ي ؛ ال فقه 

(الأنماني:الأصاف.



قجتتءعتح|ء
الفقالمواشي، وهلكت ، القئل وثفطغت 

والاكام،الجبال رءوس غنن ءاللمهم ت اللي. ينول 
غنفائجابث الئجر، وفننابت الأودية، وئتلون 

.التؤب،ا<\ذنبيي'\,له\ب 
ُنم ه النجي إى فيل؛ ما باث - ٩ 

رذاءهبيالإسماأدُمص
مماشت قال مض، س ^شن 

ءضان،غنامح،صإسايىينائث 
ئافناك،ألزبج ضيئن 

الئةفدغا انمال، وجهد انال، هلالق الشئ. 
انممتلولا يذاءه، حول يدثزأئة ولم يشقي، 

البمله.

٠يض ؛ محول ( ١ ) 



الإفامش إذا .ا-باث 

أحتزئا؛ قاو ثوننث، نن الله عند يبما [ ١ • ٢ ٩ ] 
صم، ش مح؛ الد عئد بن ثريك ص قابك، 

الليننول إلئ وجز جاء' : قال أنة نالك بن أش 
المواشي،هلكت الله، ننول يا مال؛ ف. 

ننالله'قئطزئا فدعا الله'، فائغ الثنز، ونقشت 
المحي.رجزإلى ئجاءَ الجمعي، اس3أو 

وثقهلثالئئولثا، ثهدقت الثو، ننول يا ت فقال 
٠اللي ننول فقال المواشي، وهلكت القبل، 

الأوديةوبطون والاكاع، الجال ظهري غلن ررالثهم 
ائجنابالمانون_ة ض فانجابث الشجر، ومنابت 

■الئدب" 



الفخطهنئ بانةئأ4؛يى اننفومى اقثففغ إذا ناث - ١١
حدفناتمياف، ض ثثم، مخئدبى صبما [ ١ ٠ "١ • ] 

منالشحن، أبي عن ، فتحورزالأنمش 
قريشاإ0 ت ممال مشغود ابى أقنت ت قال مشروق 

بمِم،لأغابيايه
الميتةوأكلوا ، فيها هلآثوا حتئ سه فأحدثهم 
محمد،يا ت ممال هجاءةأو_وءشنال واJعظام، 

هلكوا،قومك ؤإف الرح-بمإ نأمر جئت 
سوحانآلشتآء ئافيآ يزم ن1زدقب ؤ ممرأ؛ اللة قائغ 

قديكئرهم؛ عادواإلئ قم ، [ ١ ٠ : ]الدخان مين4 
قؤلنماش;ؤ:جمسسصبم

]الدحان:ا-ا[يومبدي.
اللهزشول ميعا منضؤي؛ عن أنتاط، وواد ت فال 
وشكاتيما، غلئهب قأطبمت الغث، ئثوا ف. 



حوالشا"اللهم • ال قانملر، نحزم اس الن
يشفوازأسه، عن الشخابه قائخدزت ، غلنقا(( ولا 

•حولهم الئاس 
غنثؤ* حوالث هقواسر إدا ص فاث - ١٢

حدساممتمر،تكر، أبى [يبمامحمدس  ١٠٣١]
ثاف: مال أنسن غن قات، غن الئو، غتئد غن 

فصاحواالقاس مقام جمعة، توم يحطثا س القئ 
المطرواحمرت؛قحط الله، ننول يا ت فمالوا 

:فمال الئةيشقينا ئائغ التهائم، وهلكت، الئجز، 
وايجالقUئزظفيالشفا؛تئئئن، م|_(( 

،ؤأم3لرت، تحابه قثشأث، ، ت_حادثا من قزغة 
ئزللم ائضزفث، فتما ، المنتركلي؛ غن وئزل 

ؤائمطغت،، اكوت، قهدمتؤ ت إلته صاحوا يحطن، 



اي،هلإسيائا،محإ
قكثطت،، خوالبماولاغلشاا< ب ارالله: ال ئ

ولائمطراكدثئ،طنحولها فجعك المديثه، 
ثئللفي ثمإئها المدينة كظنثأر قطرة، 

س
فاليالإقتققا؛ فى ١^٥!؛ باث - ١٣

ضوهير، ض •' نمم أبو لنا وءل [ ١ ٠  ٣٢]
الآئصارِئ،يزيد ئى الله عند حزج أديإسءحايى، 

،-٠ أرقم بن وئيد عازبؤ بى التزا■؛ مغة وحزج 
متترعنر علئ يحليه علئ ب؟م فقام قارنسشهن 
ولمبالقراءة يجهز ركنتين صلث ثم فانثغفز، 

يقم•ونم خ}لأ 
الشي.■يزيل■ بن الله عبم■ ورأى ؛ أبوإنحاقَ فال 

الدببة.ص تكشف الغم أن : اراد ; الإكالل )١( 



ع'كقجصناجمجاوه 
شعتب،أحترثا ؛ محال أبواليمان، صبما [ ١  ٠٣٣]

غمةأف ثيم، بن عباد خذيني ٠ قال الزهرئ، غن 
الئئأف أحتزة، - ه الثئ أضخان من كاف و- 

الئةفدغا فقام نهم، يئثشقي يالناص رج حه 
،^١۶٠ وخول القتلة، قتل ئوجة قم ، محايما 
٠محأسموا 

الهرد1كواؤةشالإجمباث -  ١٤

دقبث،أييئ ابل ت حدقثا ، أبونمح يبما [ ١٠٣٤]
;قال غئه ض مم، بن غئاد ض لزئرئ، اض 

يدم،القبمة القي.يشمكبفتوجه'إر حرج 
امهنجهز نمحص صش ثم ، يذاءْ وخول 

بالقراءة.
اثسأأفى قهوة ه التحي خوو ئش ناب - ١٥

عنذق، أيي ابى حينما قال؛ ىبمLآذم، [ ١  ٠٣٥]





غىاوم__شغودتي، مأحتزيي ؛ نمتا0 ال ق
النقال.على اليمى جعل • فال بكر، أبي 

الأس،ما؛فى اكنة اششال ناث - ١٨
الوهابؤ،عند أحتزنا قال! مخمد، يبما [ ١ • ]٨٣

أحتزييقال؛ سعيد، بس يختئ حدسا قال؛ 
أفأحنرة، شمثح بس ذ عبا أف قحمد، بكربي أبو 

هألبي أف أحبمزة، الآنصايتي ؤيد الئوبى عند 
أ0أزاد أؤ دعا لما وأئة يصر، المتنش إلى حزج 

بذاءة.وخول الئثلة تدعواسمنل 
:ةاؤئ،والآؤل : خدانني ابن : 'ءاو'ُِتي 
ابنيزيد•كوفي'فو؛ 

الإشتئفا؛في الإمام هخ أندبجم ايئاس رفع فاث - ١٩
أبوخدش • سلبماف ن أيون تال ١[ • ]٩٣

نمحل قال بلال، نليماذبن ض أوص، أيي 



»r; حمp بججالآوإلتجأ 
زجلأئئ ت فال مالك بن أئس شمعت ت نعيد 

يومالله. ينول ص4أذئ م ثى أغرابي 
ائماشتق،هلكت الئه، زشول يا ت فقال الجمعة، 

هاللي ننول فزفغ الناش، هلك العيال، هلك 
ي_لءول،تعة أيديهم الناص وزلإ يدعو، يديه 
فمامطزثا، حش المشجد بى حرجنا فما ت ئال 
فأشالأحرى، الجمعة ثانت ئمطزحش زلنا 

الله،ننول يا : قفال الله.، شئ إش الرجل 
الهلريى.المثافروميع بشق 

الإقتقئ؛فى بدء الإفام زهع باب - ٢٠

يحننحيفنا سار، بمص محمد صبما [ ١٠٤٠]
محنقثاذة، محن شعد، محن محدئ، أ'بى وابن 
يديهيزئغ لا الني. كاف قال؛ نابك بن أني 

قرئعوإئهُ ، الأستنفا؛ في إلا يعانه ثص ثي؛ قي 
حمح،يزمح،ب؛اءسإبمث•



.ت1ءءةء1حو
1ةطوقإذا بماو ما باث -  ٢١

٠المطر [ ١٩]البقرة;ؤ؛ثنس(يم ت غئاس ابن وقال 
يضوث.وأصاث صات ت عيرة ومحال 

أئوالخشنقفاتل ابن ت هو محمد، كيبما [ ١٠٤١]
أحترئات ئال الله، غتد أحتزثا ت قال قذوزؤأ، 

غننخئد، بن ائماّم ض نابع، عن اللي، عتتد 
تفال المهثز نأى إذا 'قاذ اللؤ. ننول أ0 غائثة، 

عسيخنئ، بى القاسم قابعة ئافناه. تتا ارص_
غتئدالله.

•نايع ص ، وعفيو الاوراهي ورزاْ 
بخصقلى ، ١ يماذر اسوحئى فى ضئز »ى ناث - ٢٢

؛فال اللمه، غثي أحتزثا ت فال مخقد، صثيا [ ١٠٤٢]
بىح_ئدئاإس_خايى ت ال قالآؤراع_ئر، ا أحتزن

النزولواكئْر.; التحير )١( 



حدقنيقال؛ الآأمايئ، 0ذذخ% أيي بن اللي عند 
علنثثة الناس أصابت ; قال نالك، بن أنش 
يحطبالله. زتول فتئثا الله.، ينول عهد 

;فقال آعزايمهر قام الجمعة المثت_رشؤم على 
اللةئايغ العيال، 3"؟؛؛ المال هلك الله، ننول يا 

يدنؤ،الله زشول فزخ ت قال ينقينا، أذ لنا 
أثالأسخاث ففاز ت شال قزعه، الشماع في وما 

المطرزأث ختن شرم عى ينزل ثم ئم الجتال، 
دلك،يومنا ئئطزئا : شال ينمه، يثخاذزعثف 

إلىيليه والذي الغد، بمد وثس الغد، دقي 
نجزأؤ — الاعزايئ ذلك فقام الأحنى، الجمعة 

وعرىالتاء ئهدم الله، ونول يا ممال؛ ~ عيره 
يديهه الله ننول فنقع ثنا، اللة قاذغ القال، 

فقاخنل: قال ، ولاعلبما(( :رلالضخوالننا وقال 





مح؛قا.لآة»

هالبي أف غئاس، ابن غن تجاهد، غذ الم، 
.ل)ابلأكا،ومحغادضرم(

ؤارلن1تالولإنل في قيل U باث - ٢٥
،ثعتث أحتزئا قال أثوالتئان، [صيا  ١٠ ٤٠]

لأمحثاولإئ1د،صضاسمالآمج،
لهوم»لأ البئ.: قال : قال هرئرةَ أبي غذ 

ضبجانم،و'ةكئزالزلآزو
الهزج،وذكثز المتن، وئفلهز الرمان، ويتقارب 

^كواكل،ضةثزِيماكال
(افتمم 

سجءمى

؛<ا[صخاسلأامح،وال:خدقا
ابثغؤن،غثنمثئثاسم،ئال:طقا 

•المغرب من تمب لاح • الدبور ، ١ ر 



س،ضممحقاو:ر)اضباهننيشاط،
قال;: قال ثجدئا، وفي : قالوا; قال يةنثا؛ا، نفي 

قال:يخننا«، ؤغي شامتا، مي لثا 
J^jJlررئناك قال: ئْيدئا،قال: وفى : قالوا

.؛٠ الشنطان فزن نطي وبها والقس، 
0XtJSjLi فول باث - ٢٦

ئ>=قئبون4أللقم ووقًفم ؤو■محنلون 
لالواس:آ\،[

.ئالالأئاس:صإ
غننالك، اضابمو،حئشي ]ييىا[ىبما

بناللي غني بن اللي غيتي ص ثبمال، بن صالح 
الجهييأئةحالي غذ3^بن قئغود، قئبقبن 

•قوته • وقل أمحتهوالتعون، : رنالشيطان ئ( 



الصحصلاه الله. زثوو ثنا صش ت نال 
فاص، من كانت الخدئستشإمس 

اتحزكايهأنوضاصظاو:ض
،: \فالزثغم؟«قاثوا'ظ 'ص

منقافا وكافؤ، يي نومن بمادي مث ررأصخ : قال 
بيقومن ئذلك وزحمته الله بفصل مطرقا فال؛ 

^لأمحوف،وأئاضفال:يموإأ'كلاوكدا
•بالكزف؛' موثى بي لكيي فدبك 

اسُاسثإلأ بموءُ ض بذبي لإ باب - ٢٧

رمالأَثرئزنزةضيه: وف

حيفناقال؛ يؤسس، بس صبمامخمذ [ '١  ٤٨]

•والرياح الهلر ببما تعرف فالعرب ٢نجما، ٨ هي ■ النوء آ ١ ر 



:غخزقأق ابن غن ديناي، بن اللي غني غن نمتاف، 
حنشاكب؛ اخ 'ربمفاللي.؛ زشول ال ث

غد،ئي قق_ون ما أخد يغلم لا الله؛ إلا يغننها لا 
نمشولافغلم الآزخا،إ، ثي أحدماي^ثون ولايغلم 

قنوت،أرض ش نمش ئدوي وما عدا، ثكث ماذا 
المطز؛ا.يجيء أحدمثن ذٌا 

٠٠.



3حتتءقلآتتء

حابي،خدئثا : فال عون، عنزوبن صبما [ ١٠٤٩]
ئا: قال بكزة أمي ص الخشن، ض وص، نص 
همامالئمش، قائكشمت اللي زشول بمد 

هدحلثا،المشحد ذحل حش يجريذاء٠ البي. 
فمالالشمس، ائجلت حتى زكعتتن ينا هصر 
أحد،لمزت لايتكممان والهمز الئس رإن ر. 

نكنسحئن وائموا فصلوا فإذارأيتموهما 
.ذايئماا

حدقناال؛ فد، غثا بى ئهاث يبما [ ١٠٥٠]
:فال ئئى ص حميد،ضإسماهمل، إنزاهممبى 

والقمر.الشس نور ذهاب والكسوف الخسوف ( ١ ) 



ارإىه؛ البئر قال ت يمول قئغود أبا سمت 
الناس،أحدمن لموت يئكسفان والقمرلا الئنس 

فئوموازأيتنوشا ،إذا اللي، مىآيات ولكئيماآيتان 
.محلوا،،

،ومج، انس أحتزنير قال؛ أصبغ، صبما [ ١٠٥١]
الفامبن الرحمن عبد عذ عمرو، أحبرنح، • قال 

'قالأئة عمزظثخمأ ابن غن ، أسي غن حدقة، 
والقمرالئص "إن • البي. يحبرض 

ولكنهماآيتانأحدولالخنانو، لمويت، يحسمان لا 
.منيتالأيئذازأضوuنملواا( 

ثمئ،محود،وال:خئثثا
،أبومغاوية شئتال حدقنا ت قال ، المامّثآ بن هاشم 

:قال ثغته بن الفعثرة غن يملاقه، بن قاد نص 
بومال1ي زشول غهد غلئ الئئس كششثا 



الئمشكتنتح ت الناس فمال إبراهيم، قات 
الشسررإن ه؛ اللي لتول ممال ا إبرامحم لمرت 

ماذالخاتي، ولا أخد لمزت نئكسمان لا زالفمر 
زأننمئمإواوائغوااش.

اشوذفي الهذفلإ ناث ١- 
مشة،ضم،ض]"اْ'ا[لأحاطالأيين 

:مالت أنها عائشة غن أييو، غن غزوة، بن هشام 
فصلنالله.، زنوو عهد قي الشمس حتمت 

فمالقتام، ماطال ممام يالئاس، الله. وتول 
وهودو0القيام، فأؤناو قام ثمم الركؤغ، قأطال ثي 

وهويوفالركؤغ، هأطال زثغ قم الارل، امحام 
نملP الئخوذ، ماطال تجد P ، الازو الئضع 

قمالأولف، ض نخل ما مثل الثايتق قي 
الناسقحطب الشمش، ائجلت وقد ائصرف 

:الانكشاف.)ا(الأنجلأءواكجفي 





عتء^عتت1ء|
اضششنيوتج،

.جامعه الملأ، إل ت ثودئ اللي. وتول 
امثوذفي الأمام حقق باث ٣' 

•الئى. حطت ؛ وأسماء عايشه ؤدالت 
لأابمنمئنيهئر،دالتطش

وحدسي• ح ثهام امي ض ، غفو ص المحث، 
:قال عبته، حدفثا : قال صابح، بى أحمد 
،ءروْ حدقتي بجاب، ابن ءن يوص، حدقا 
حشتقالت؛ السي. روج عائقة عى 

الخنجد،قحرجإر اكئره، حياة في الئنس 
هالله وسول ئاقثزأ قكئز، وزاءة الناس قصفئ 

تقال ئم طويلا، رقوعا فرقغ كبز قم طؤيله، قراءْ 
قراءةوقرأ يشجي، وثم فقام حمية؛؛ بمن الثة ُرٌنجغ 
كئزوركغقم الأولن، امحاء'ْ ثس أذيق ص ًنوه 



فم، الأوو الركؤع مص وهوأدنث طويلا رثوعا 
فمالأحمداأ ولك زبثا حمده، لقص الله ررشيع ■ قال 

-ك،ذلمثل الأجنة الركعة في قال ئم شجي، 
تجدات،أنبع ؤي ونحات أنبع قاسئهل 

ئأئثئغقام مم ينصرف، أ0 قبل الشمس واJجلت 
منآيتان ررهما ت قال قم هوأهلة، يما الله علئ 
نايالخاته، ولا أخد لموت يحسمان لا الله، آيات 

.الصلأوو إلى فافرعوا رأيتموهما 
بنالله غبي أف : غثاس بن ئخدثمحن وثاق 
الئقشحنشي يوم يحدث كاف -فؤبثخؤأ عباس 
إل؛ لغزوه مملمت غايثة، عى ، عروه حديث يمثل 
زكعثثنغلئ يزئ ثم يالمديثة حشمت يوم أحالأ 

.أخل: \}ضا مثل 



يَ م ء ِْ  غنمت؟اؤ الممش هسفتإ يقول فق  uyإ- 

لالقيامةت\ّ[ؤوحسفآكئه ^،! yjافد ؤفأل 
اللط،لأاسوينشر،ئاو:طثئا 

أح؛ربي: ابننهابيمال حدئنيممتل،غن 
أحترئة؛اليي. ووج عائشة أف الربتر؛ بن عزوه 

همامالئمش، حتمت يوم صلن الله زشول أف 
ثم، طؤيلأ وكوعا ركع ئم ، طؤينه قراءه قفرأ فكي، 

كماوقام أ، حمدة لفي الله ررسح ت فمال وأثة زخ 
نيلةومحأشساكراءة

ثسأذنن وهي طؤيلأ ركوعا ركع قم الأولث، 
فعلثم طويلا، تجودا سجد ثم الأولن، الركغو 

ئجلمي،وقد تلم ثم دك، مثل الأجرة الركعة في 
الشمسكشوف في فقال الناص، ئحطت، الئشش، 
يخسفانلا الله آيات بن آيتان ا>إدهما والمقر: 



ولم1وأإوإذإبميي

زأيئمونمافاُرعواإلى^٥١ أحدولالخاتي، لموت 
.الفلاة{(

ه-دائفووامميقه
عبادةباهنودهاث، رريمف 

الشي.■ض أثونوسن دثال 
حدقتات ال ئسعيد، نى ء،أتاكتة [ ١ ٠  ٠٧]

غنالفتن، ض يرئس، غى ثني، ئى حئاذ 
الشمسارإن ؛ . الله ننول مال مال؛ تكرم أبي 

لمزتلايتكسمان اللي، آيات من والممرآيتان 
.بهاءاتاذةاانحوفن ثغالن الئة ولكن أحد، 

وقغيه،الورث، يدكنغبي لم وء،انبجبم: 
ضتلمة، بى وحماد الله، غبي بى وحالي 

.رائخؤمديابم1ذة<(ثوثش:

•مال الهمس، عن عنئيارلي، قوصئ، وذاباثة 



محجاوا؛آمحئافإ

نمالنالئة اران الئئ.: ض ، أبوبكرم أحبزيي 
.ءناذْاابهما يحونا 

الخشن.غن أشعث، وئاتغق 
الكثؤفاانقنوفى غداب يى اممؤذ باث ٦- 

نششة،صظك،ض]خْ«ا[ىبماضواتيلأ 

جاءتيهوديه أف البي. ووج ءائ-ثة غى 
ضبن  ٥١أغاذك : أياقفاثت شي، 
أثغدثت الله زشول عائشة فشألئا 
غائيات غ الله زشول ممال في الئاز 

ذاتالله. زشول ركب قم ، ذلك مص بالله 
،صض قزجع ، الشمس فحنتمت ، مرفتا عذاة 

.والاعتصام والملاذ اللجوء ت التعوذ ( ١ ) 
.الشمس الفجرومع ( joما الغداة ( ٢ ) 



تسظء

قامم الحجر، ؛ظهزائي الله شمرلتول 
ئم، طؤيلأ قتاما همام وزاءة، الناص زفام يصلي، 

وفوؤلؤيلأ، قتاما فقام نفخ ئم طويلا، وكوعا وقع 
وفودوفطويلا ركوعا رلإ قم ، الأوو القتام يوف 

قتاماهمام هام قم يشجي، زخ فم ، الركؤع 
ركوعازكغ قم ، الأول القيام هودوJi و، 
قتاماهام قم الأزل، الزفؤع وفويوف طويلا، 
ركوغازكغ تم الأول، القيام وهودول طويلا، 
فتجدنفخ قم الأول، الركؤع وفويوف حلويلأ، 

أمسزفمتم يمول، أف الثة ثاء ما فقال ، ؤاوضزه1ا 
أليث،نؤدواينضفاس

اهويفي ايثجؤد طول ناث ٧- 
عى، شتتاف حدقثا ت قال أئوئغتم، صبما [ ١٠ ٠٩]

■وسطه ل الثيء: ظهءِائي )ا(بين 



عئروأنةم الله عند عن تلمه، أيي عن يض، 
اللهزشول عهد علن الئمش كثفت نما ت قال 
هالبي قرفع جامعه، الصلاة إذ : ودئ ئ. 

فيوىشٍن فركغ قام ئم تجدة، قي رينثم 
:قال الشمس، غن جلي ئم جنس، ئم سجدة، 
كالقط نجودا تجدن ما ؛ عايشه وقالت 

.منهاأطول 
د-باثءلأةاهوذجمائ

•رمرم صمة قي لهم عبمس ابن وصر 
وصلىعئاس، بن الله عبد بن علي وجمع 

لأ1ئواشينض،ضم،ض
ريلم؛ينأنم،صسينبماي،ص

علمنالشمس ائحتمتا ت قال عثأس بن الله عبد 



قمام، اللي. ينول فصلن ه، الني ينول عهد 
رقعثم التمزق، سودق قزاءة ثى ئحوا طييلأ قياما 

ذوياوهو ؤلؤيلأ، قياما فقام زخ ثم هلؤيلأ، ركوعا 
وهويوفلمييلأ، ركوعا رفع تم الأول، القياح 

وهوطييلأ، قياما قام تم سجد، تم الأول، الركؤع 
وهولييلأ، ركوعا ركع تم الأول، القياح يوف 
وهوقيامامحنيلأ، فقام زلإ تم الأول، الركؤع دول 
وهوطويلا، ركوعا ركع تم الأول، القياح دول 
وقدائمزف تم تجد، تم الأزل، الركؤع دول 

والقغزالقض ر>إن : فمال. الئنز ئجك 
أخدلموت لايخسمان اللي، مزآيايت، آيتان 

BU  ، ئاثوااللة« ذلك زأننم:
Pهمامك في شبما قئاوك زأيتالأ اللي ننول يا 

ر)إنيزكانيقةصثمئص؟أقاله:
تقتنما مئة لأكنئم ولوأصفة عنموذا، فثثاوك 



srبخ&الإإ» 
أفقي،أزمئظزاكالتو،اقط فلم الئاز، وأييت الدئظ، 
اللي؟!زشول يا يم مالوا الئتاءا< أكثزأهلها ززأيث 

تئال ياللو؟! يكمزن ت قيل رربتقمرهن؛(( ت قال 
لوأحئنثالإخنان، وي^فمزن ، الخفز يكفرن ؛١ 

صالأم'ءظئ،نمزكبمتج1فاك:
■ ١٠قط!حيزا منك زأيث ما 

امثوذفئ ادؤح1و فغ اضا؛ فلاة ن1ث ٩- 
أحتزئات قال يؤسس، بى اللي عند صبما [ "١ ٦ ١ ] 

لنتفاطمة امرأته غن ، ءزؤْ بن هشام ص مالك، 
أيهاوكر-ءوبخ؛أ أبى نت أسماء غى المندي، 
حبيالني. روج خؤحذ غايثه أئيت ئالث؛ 

ؤإذانصلوذ، يقتام الناس لإذا القمش، حشمت 
قأشازتللئاس؟ ما فمك؛ تحلي، ئائمه هئ 
الزوج.:العفر )١( 

امينس.)آ(اسر;



تفمك الله! شتخال ت وقاثت ، الثما؛ إر يتيها 
حشممث : ئالت ئغم أئ : فآشازت آيه؟ 

زأسيقوى أصب فجغلغ ، ٢ الغشئ ئجلأيي 
الئةحمد اللي. نمول انصزفث فلما ، الماء 

إلاأنة لم كنت قي؛ من ررما فال؛ ثم عليق، زأش 
ولقدوالنار، الجثة حس فذا، ْفايي في زأيثه فذ 

قرينامثاصوي;لوأؤ في تمتنون ٣ إلي أوجي 
ه- أنتاءُ فاك أثثهئا أزري لا - الدخال شة 

فأئافتفاللة;طسءخاالزجل؟ أخدكم 
بىتيواس~لأأ}ريٌ)صى

حاءنااللي.، محمدننول ت فتقول — أنقاء 
تلة فنفال وائتغنا، وآمنا فأحنقا والهدى، دالتئئا0 

وأنالموتا، كت ففدغلمناإن صالحا، ثم 
)ا(تجلأزٍ(:غطاق.

الإماء.)•آ(الإءقاء: 



سم،رمتاثُا،-لأهميبيقاك
يمولونالناس سمنث أذوي لا ؛ فتموو ~ أسناء 

الثشسكثوف في ، الذثاهةرأحث م باث - ١٠
رايذة،حدثئا : ئال بمتئ، بن نسع أممحا \ ٠  ٦٢]

أمرلقد ت قالت ء أنما غى فاطمة، عن شام، هص 
الشمس.ثشوف فى بالغتاقة اليى. 

انمسفي امقوم فلاة باث - ١١
حدسيمالث،غن: •١[صبماإثتاهيل،قال  ٦١٠]

الرحمن،جد شيا غمره غى تعيد، بن يخئ 
ثشألها،جاءت يهودية أن ت ظييي غايسه غن 

ئشألتالمث-رأ ء-داب؛ بس اللة أغاذك : ساأت 
•الشك ; والريية الريب ( ١ر 

اضجصارق■)آ(سموانمائ؛



قثؤيهم؟افي الناس أيعدث ؛ اللي. غايثةزئول 
^ودضلالأيه;ءا:ئادالليمنمح.

مزقتا،عذاة ذاث اللي. ننول لكب ثمم [ ١ ٠ ٦ ٤ ] 
الليقمرنمول ، صحئ قرجغ ، المن قكضمت 

زمامئمحلن، نام قم المحجر، فنهرائي ص ب. 
وكوعارفغ ئم طويلا، قياما فقام وزاءة، الئاش 
المتاحوفودوئا طؤيلأ، قياما فقام زؤخ ئم ، طويلا 

الركئوهودول الأول،فمزثعزثوغاطييلأ، 
فقامقام قم ، 3^؛؛^ ضمحودا ئقجد زلإ قم ، الأول 
زكخقم الأول، القيام وهوئول طويلا، قتاما 

^ثوءالأ،وضذولالؤبيالأؤل،قلمثام
زكغقم الأول، القياح وهويوف طييلأ، قتاما 

مجد،قم الأول، الرفؤع وهودون طؤيلأ، ركؤئا 
ممالانضزفث، تم ، \ؤاوو1 الشمحود ومودون 



أفأمرقم ئم يمول، أف الئق ثاء ما ه اللي زشول 
الفبر■بمتودوامذعداس 

صاصزلإ أحد بقوت اصش __  ١٢بات - ١٢

وأئوموسئ،، والمغبرْ أنوبكرة، رواة 
■محرفقيه وابى عئاس، واش 

غىيحشئ، حدثنا قال؛ صثطمشدد، [ ١٠٦٥]
مشغولأبي ص مثس، حدثني ثال؛ إسمابمل، 

والفمزررالثمس ت اللي رسول قال ت قال 
آيفانولكئهما لحتاتي، ولا أحد لموت يتكيفان لا 

.فإذارأيتموهمافضلوا® اللي، منأيان 
خدفئا; قال مخقد، نن الأي غئد صبما ;ا ١ ٠  ٦٦]

بنوهقاِم الرمرئ ض مغقر، أحبزئا بشام' 
:قالت ؤهكهل عايشه من عزوة، غن عروة، 
امفقاللي.، ننول عهد علن الئنس محقت 





قطزأيتة وشجوي ؤوقسوع قيام اطول قهتجلئ 
اللهيرسل اكي الأنات ملء  ١١ت وقال يمغلة، 

اللهيحوئ، ولكن ولالحناني، أخب لموت ثكون لا 
،ذكر، فافزعواإلن ذلك شنئامن زأنئم ^٥١ هياذه به 

■واستئ٠الأاا ولغاتي، 
انئفومهي الدغا؛ باث - ١٤

قا!ةأنىمض،جسضيه
تقال ، رائد، حدسا ت قال أبوالوليد، [صبما  ١٠٦٨]

الئغيتْينشمخت ت قال هلائة، بى يياد حدقا 
ماتيزم الشمس ائكتهت ت يقول سعتة 

أإبراهيم لمزت ائكتت الناس؛ ققال إئزاهم، 
منوالممنآيتان الشص )رإ)، ه؛ الئؤ زتول فقال 
ولالختاتي،أخب، لمزت لايئكسمان اللو، آيات 

■ينجلي،ا ختن وصلوا الله، فادعوا زأيتمونما فادا 



بقدإئ ائقوق؛ حطبات في الإفإم فوو بإث - ١٥
تقال مقام، حدقنا ت أو__وأساقة ومحال ا ١ ٠  ٦٩]

قاو_ت؛أن_ماء ص المندي، يئت ق1طمه أ-حترض 
الشمس،ئجلت وقد ه الله زشول هائضرف 
رءأماI قال تم هوأهلة، دم1 الله فخمي قحطب 

.بند؛؛ 

اشرفقوف في الفلاة باث - ١٦
حدقثاسعيدئىت قال محمود، صبما [ ١٠٧٠]

صالمتن، ض يوص، ض قغته، ص عام، 
عهدعلن الئمس ائآثسثمت ت قال ■مؤينثه ب،ثره أبي 

•ركعتين فش ه اللي رسول 
،غتد حدقئا ت قال أبومعمر، ميبما [ ١٠٧١]

نكرهأب—ي عى الختن، غن يونس، حدقثا ت قال 
،الله زٌثول غهد عش الئمس حتتهت ت قال 



3ة'تت1ءع1تتحه
اكئجد،إلى انتهئ حتى يجؤيذاء0 محخزج 

نكشتن،يهم فضلن اسإلنه، الئوئ-اتأن 
والفغرالقس رئ • فقال الشمس، فائجلت 

احد،لمزت نايهمالايخيمان اللب، أيان بث آيثان 
ما؛كم<انمخلف ختن زاذعوا، فضلوا ذاك ؤإذاكان 

،للقنهظت،ثفاووة:وذاكأ0ابما 
ساوالثاسفيذالئ.

أطزلانفثوذ ؤي ١^ الزممه بات - ١٢
أثوأحمد،حدئئا هاو مخمري، صيما [ ١  ٠٧٢]

غث، غئزه غن يختن، غث ذ، شمتا حديثا : هال 
ثشوففي يهم صلن الشي. أل ت -ءقثغيل غائثة 

الأزلالأزل نخدش هي ركعات أنيخ القش 
أطول.

,اجتمعوا ; الماس ثاب ( ١ ) 



ادكثؤففي انغهويانقزاءة باب - ١٨
YV،[ • ١ ] حيفناال؛ قمهزاذ، بس يبمامخقد

شيخابىش_هابا،ئمر، ابى أحتزئا ; قال الولمد، 
صغزوة،صيص:جهنمحهفى

كثرقراءته مى قنغ قادا يقراءته، الحئوف صلاة 
لمىاللن ررضغ ت قال الركعة مى زلإ ؤإذا فركع، 
صلاةفي القراءة يعاود فم الخمدار ولك نبنا حمية 

دأزنعنمحين ض ونحات أربع الكشوف 
•سءجذارت 

،الزئرئ يتممغ ت وعيره ءوءار،الآؤواءي ١  ٠٧٤ت
حشحتالئمش أف ت -ؤؤثغإ عايثة ص زوة، غض 

الصلأ0مثادتا محتعث ، . الئه زشوو عهد عش 
وممشتنفي بمات أوبخ محر ، جامنةٌقممئم 

.تجدان وألح 



3ءتتءمحتء
ضغنير، ب—0 الرخقن عند وأحبوبي 

ءأ;عّءمء«
ظامحينامح،ماشإلأدكنثو

أحطأإئة أجل ت قال يالمدينو، صش إي الصبح 
الئنفَ.

غنمحم، بن وسليما0 حشين، بن سمتائ ئانعة 

ه$ ه 







عتت1ءمح^^تءج
وجهه،قزيىُةإش أوئزابا، حض ثس كما الموأ 
.كافرامحتل بمد زأيتة محلفي ، هذا يكفيني ت زمحال 

انبمفؤكئفغ شبمود باب إ- 
وضؤ؛يث ليض قفش ؤ\اوةقبلة 

.وصو؛ على ينجد ءمزخأيثخةأ ابى وكال 
الووث،غيد خدفئا : محال ييائشدد، [ ١ > ]٩٧

غثاسابن غن عكرمة، غى أيوث، حدقنا ت محال 
ثمةوشجي تجديالجمر، النّئه أف -يؤيخمأ، 

٠والإسن والجن ؤأوقشلكول، اوم،تإمول 
•أيون ص طهمال، ابن ووواة 

يشخنوثم الثجذه فيأ ش ٥،؛، - ه 
ال؛ئأنوانييع، ذاوي ئ س1ئمال 
أحتزوايريدبنمحال؛ جعفر، حدقناإنقاهيلبن 

أئةيماي، بن غطا؛ غن محشيط، ابن غن حضتمه، 



;iSir س
محرأأئة فزعم ؤيئغه، قات تى ووذ< تأل أئة أحترة، 

•فيها يشجي فلم والنجم، لمحي. اض 
حدقثات هال ، إياس أمي بى آدم صتنا [ ١٠٨١]

بنالله غني بن يزيد حدقنا ت قال دف، أيي اين؛ 
فات،بن ثني ص بماي، بن ط ص ' نشيط 

•فيها

أذثقت<ءاذاألئائ ضبمدة ناث ٦- 

قالا؛ئصاثه، ئى ومعاد مشلم صبما [ ١  ٠٨٢]
تقال سلمة، أيي ض يحين، غن هشام، أحبرئا 
أذثع0محألئتآإ ؤ ئزأ مؤنه هزيره أبا زأئث 

نمجد؟أزلأ ميزة،م أبا يا : مملت بما، فشجي 
■أنجل لم يشجي ه المحي أز لم لؤ • فاد 



اممأيئيثجود سجد فى باب ٧- 

زهوعلام،حدلج بن لثميح ئئغود ابن وقال 
.فيهاقائكإمامنا انجد ت ممال نجدة، ممرأعلئي 

غىيختن، حدقنا ت قال نمدد، صبما [ ١ •  ٨٣ل
عمرابن عن ئالمع، حدقني ت قال الئو، عتيد 

فيهاالئوزة ■علننا يمرأ س الثني "قاف • قال -ءةبثخقأ 
أحدئايجد ما حش وسجد، فتئجد ، الشجدْ 

ٌزصغجبهيث•
الفجدهالإرام فزأ إذا القاس ازدحام باب ٨" 

بنعلمث حدقنا : قال آدم، صبمايئزبن [ ١٠٨٤]
عننايع، عى الله، عط■ أحتزئا قال؛ نمهر، 

الشجية'وحنيمرأ ه الشي ثال ت عمرقال ابن 
حشقنزذحم معة، ونئجد فنئجد عندة، 

■عليؤ ينجد قوصغا لجئهته أحدئا يجئ■ ما 



اثبموذيوصي نم ه اث أى رأى عى  ٩٧٥- 

يئئغالشيدةالرخو : زئللخرالبنمحتن 
كآئةلوقغدلها؟! أزأئث : قال لها؟ بميلز وم 

عذرئالهدا ما ت سنمال وقال 
منعلن الشيذة إئما ت بؤييقه عماذ وقال 

طاهرا،يئوذ أف يشجيإلا لا : الزئرئ نشال 
،القتلة صرفاستصل في وأئث، سجدت ظذا 

زيؤك.محزانحالأطكطثال 
لشجوديشجي لا يزيد بى الشايب ؤث،ال 
.القاص 

النهار.أول الذهاب ؛ لغدر اا 



1ء1تتتءد^تتح3ء
أحبرنا٠ قال موسى، بى إبرامحم كلبما [ ١٠٨٥]

٠قال أحبرهم، جريج ابن أف ت يوسثم، بن هشام 
بنف غنما غى ثلمبمة، أيي ؤث.تغ.ض' أحتزيي 

بناللمؤ عبد بن ربيعه ص المحي، الرحمن غبب 
مسنبيغة وكالأ •' أبوبم ثال ~ المحي الهذير 

غقربنمس خص>زبمته غئا - الناس محار 
الشرغلى الجمعة يزم ئزأ ت فقه الحهئاب 

فتجدئزل الشجية حاء إذا حش الشحل، بشوزة 
قزأالقائلة الجئعه كاثت إذا حش الناس، وتجد 

الناشإئاأثها يا : فال الشيدة حاء ^،^'١ يها، 
لمومي أصاب، قفل سجد فمن ثمريالئجود، 

شذه.بمجد وللم غلته، إثم قلا ينجد 
لمالئة إل غمزؤخمأ: ابن غن نابع، وراد 

يفر؛ساصوذإلأألشاءك



١٠ -jU بهإفقفل الصلاة فى السخده فرأ محي ؛

تئال معتمر، حدقثا ت فال نمدد، صبما [ ١٠!٦٨ 
راقع،أبي ص نكر، خدشي فال؛ أبي، شيغئ، 

قفرأوإدا■صئثقغأبيهزيرهالضة ئال 
تقال هذ0؟ ما ت ففك فتجد، أنقس،4 

أزالفلا الفاسع.، أبي حلفت بها شجيت 
.ألما٥ حش فيها أشجي 
الزحاميد لأئجود بمد،وقفا نم مذ باث - ١١

عسيخثئ، أ-حتزئا قال؛ صبماصدقه، [ ١  ٠٨٧]
:قال نمزخؤكيأ ابي؛ ض ئاقع، ص الئؤ، عتئد 
اكيدة،فيها انمي \لخووةِ ض\اشق. كا0 

اتكائأحدنا نجد ما حش زنئجد، فيمجد 
بمز'هعجمتي•

.العناء صلاة العتمة؛ ( ١ ) 



.ق......................الإدان.بدء و1بعباوا 

٥........ i .... . وسحد حان التكبير ّبوى ب ا ~ ١ ٢ ٤ 

٨..... ٠ ؟ ٠ . السجود فضل باب ١ ٢ ٥ 

١٣......السجود ق ومحاق صيعيه يبدي باب " ١٢٦
١٣._..ي..بأ>افربماسم.بخل 

١٣......................المجود يمم لم إذا ~باب  ١٢٨
٤.١ ..أمحلم سعة عل المجود اب 
١٥.... ...... ........المجودعرالأد •ما-باب 

والمجودالأنف على المجود باب " ١٣١

صمومن وشدها الثياب عقد —باب  ١٣٢
١٧. .....عورته تنكشف أن حاف إذا ثؤيه إليه 



١٨.ب.

١٨..............الصلاة.ق ثؤيه يكف لا باب " ١٣٤
١٨السجور ل التسحوالاوع-اء باب " ١٣٥
١٩................السجدس.بين المكث باب "  ١٣٦

٢١بما-بابلأشرشذرسفياب......... 
منوتر ق قاعدا استوي من باب ~  ١٣٨

٢١. ...........................مفس.ثم صلاته 
قامإذا الأرض ض بصد كتف باب " ١٣٩

٢٢. ................................منالركعة؟.

٢٣. ..١ السجدبن. من وهوينهض يكبر باب " ١٤٠

٢٤. .............الشهد.ق الحلوس منة باب " ١٤١
واجباالأول برالتشهد ب من باب " ١٤٢

ولرالركعتتن من قام ه المي لأن 
٢٦



ءتتء^^ت1ء
٢٧.^.^.......-باباصفيالأ/ك.ت.ب...١٤٣

.بآ..ُ.,ُ.ُ,.....ؤ.....أا-باباِّوالآمة.
YA...،.................>،؛Ulji_،-باب ١٤٥
بعدالدعاء ْن يتحير ما اب ب" ١٤٦

٣٠. ......1 . ...١ . ........ بواجب ولسس التسهد 

حتئوأنفه جبهته يمسح ئم من باب " ١٤٧
٣١صل 

٣١. ................................ام؛ا-باباّأ 
............. .٣٢

امالإمعلى اللام يررد لر س باب - ١ ٥ ٠
٣٢.ت .واممتىصانم.لأة.

.ت؛م..ء.......,.اها-باباأذمسداكلأة.ت.ت.

٣٧... .ّالم....إذا الاس يتمل باب - ١ ٥ ٢ 
بعدمصلاه ق الإمام مكث اب ب" ١  ٥٣

٣٩الملام 



فذكرحاجةبالناس صل من باب " ١٥٤
....................................٤١

اليمقنعن والانصراف الأنفتال —باب ١ ٥ ٥

.لإة...إلؤ..إل..........ا......ا..........واكإل.

والبصلالني الثوم ق جاء ما باب — ١ ٥ ٦ 
رءمنه؛ الني وقول والكراث، 

ضْأو الئ من المل أو الثوم أكل 
٤٣مسجدتاة يقربن فلا 

محبومتن الصبيان، وصوء —باب ١  ٥٧

وحضورموالطهور، الغل عليهم 
ائر،والخندين والعية الخإع

٥.٤ ......ب....ب ..-ب.ب.س.ت وصفوفهم 
بالليلالمساجد إل النساء حروج "باب ١  ٥٨

٠٠.,, والغلس,



ءتتتته^تتءج
ث١ . الُالم....١^٢ قيام ألماس انظار -باب ١٥٩
٥٣,,,,.,,,.,,حلف اء المصلاة باب — ١٦٠

مناء التنمراف ١ سرعة اب ب— ١ ٦ ١
٥٤المجد ق مقامهن وقلة الصح، 

الخروجبا زوجهالمرأة استئدان باب " ١٦٢
٥٤...,,.,,,,..,.,....,..,......,,,..المجد إل 

٥ه الرحال، حلف النساء صلاة باب — ١  ٦٣

٥٦ممابارجست - ١٢

تعاق؛الله لقول، الخمعة؛ فرصى باب — ١
آلخننييؤم ي—j( للئلوق ئودق ُؤإذا 

د'لضلملإلإقؤ ^ ١٣^'
.................٥٦

علىوهل الخمعة يوم الغل قفل آ-باب 
أوض،ة ابمميوم فهود الصّي 
٥٧الماء؟ 



٥٨للحمعة الطيب باب  ٠٣

٥٩......،-.،•..•،■..،ُ•.،■..،..،ة...

٦٠■ ...،،.......٠..ف...،....،................ه-باب....

٦١لاجسة الدهن باب ٦" 

٠٦٢ محي ما أحسن يلبس باب ٧" 
٦٤•■-■•■■■■■■■■■■■■■•■■■■■الخمعة يوم السواك باب ٨" 

٦٥'■■ -■■■■■■■■•■• ■■■-■غار0 بسؤال تسول من بامب ٩

٦٥■■■■■الحمعة الفجريوم صلاة ق يقرأ ما باب ~ ١ ٠
٦٦■■■■■■■■■■■■■'■■■والمدن القرى ق الحمعة باب " ١١

غسلالخبمجة يشهد نآ من عك هل باب - ١ ٢
٦٨. .............وغيرهم؟ والصبيان اء التمن 

قالحمعة محضّر لم إن الرخصة باب " ١٣
٧١الطر 



.1.___فسدتج3ج
منومحق الحمعة، تؤتى أين من باب - ١ ٤ 

ئودئإدا ؤ ٠ وعز جل الله لقول تحب؟ 
٧٢■ ■■■■■■■•■■■■ أقنعي4 يوم من للئلو؛ 

٧٣. .......الشمس زالت إذا الخمعة وقت باب " ١٥
٧٤. ٠ .٠ ..٠ ....,...الحمعة.الحريوم اشتد إذا باب " ١٦
حلالله وقول الحمعة، إل الثى باب — ١ ٧

٧٥. ..............ؤ3اشؤأإك ذمْ: 
٧٧. ........الخمعة.يوم بثن يفرق لا باب " ١٨
الحمعةيوم أحاه الرحل يقيم لا باب " ١٩

٧٨. .....ؤ. ......٠ .............٠ .مكانه.ق ويقعد 

٧٨. ......................الخمعةيوم الأذان باب ٢" ٠
٧٩. .......٠.....الخمعة.يوم الواحد المزذن باب ٢" ١

نسمعإذا النبر على الإمام يزذن باب " ٢٢
٧٩الداء 



٨٠. .التأذين......النمس على الخلوص 
٤ Y — ٨٠.................... الخطبة.التأذينعند
٨١........................اكر على الخطبة باب ٢— ه

واستقبالالقوم، الإمام يستقل ما'آا~باب 
٨٤........,.,.٠حطب.الإمامإذا الناس 

أمات الثناء يعد الخطبة ق قال من —باب ٢٨
٨٥بعد 

٩١........الخمعة يوم بتن القعدة ٢—باب ٩
٩١. .....................الخطبة إل ^بالأساع 

وهوحاء رجلا الإمام رأى إذا ا'*آ"باب 
٩٢. ................ركحتثن يصل أن أمره نحطب 

صكنحطب والإمام حاء من —باب  ٣٢
٩٣....ّ.ّ. ............حفمتثن ^^صن 



٩٣...................الخطبة.و اليدين رير باب - ٣٣
٩٤..,..,الخمعة.يوم الخطبة ق الامحّتسماء باب ٣" ٤

والإمامالخمعة يوم الإنصات باب  ٠٣٥
أنصت؛ لصاحبه قال ؤإذا قئطب، 
٩٥..................... .... ....ممدلغا

.1ه,,,,..,,....الساءةاشفييومابمة.1بباب 

صلاةق الإمام عن الناس نفر إذا باب " ٣٧
٩٦. .....حائزة بقي ومن الإمام فصلاة الخمعة 

٩٧...,..,-.....وقبلها الخمعة بعد الصلاة باب " ٣٨

ئضتتمد٠اذا ت تعاق الله قول باب " ٣٩
نأتثغوأبنفامحلأ/قمح ١^؛ 

...............نضلاشأ 

٩٩......................الحمعة يعد القائلة باب " ٤٠



3نجتتتءعتحء
١٣ -ub  ٠١ ٠ . ...............................اثمحو،، هلأء

١• ٢ ّ . ......ّ, ..وركبانارجالا الخوف صلاة باب - ١ 

صلاةق بعضا بعضهم بحرص اب ب٢- 
١٠٢الخوف 

ولماءالحصون مناهضة عند الصلاة باب "٢- 

١٠٣العدو 

اراكبوالهللوب التنالب صلاة اب ب— ٤

١٠٥}أه 
١٠٥..؛ب....،....ب..ب. ...ت..ه-باب

والصلاة، بالصح والغاس التبكير باب ~ ٦
١٠٦.........،.،..............والحرب الإغارة عند 

١ ٠٨هيه واثمقجهل اساين ي باب - ١٤

١٠٩العيل، يوم والدرق الحراب باب " "١ 
١١٠............. الإسلام لأهل العيدين سنة باب ٢" 



١١١• ■■"آ-ابالأميوماثمملاِّا•
١١٢..س.بست..الألكبجمثمتب.ببس.؛-باب 

١١٤■■■■■•■■•■■■مض بغيّ الصك إل الخروج باب ~ ٥
أذانبغير العيد إل والركوب التي باب ٦" 

١١ ^١ .......................العيد.بحد لخطبة ا باب ٧~ 

الحييق السلاح حمل من يكره ما باب ٨" 
١١٩والحرم 

١٢٠......................هّه-باباككيرإلالعيده

١٢١.......التشريق..أيام ق العمل قفل ١—باب '
١٢٢..عرفة.إل نحيا اا-باباميرأيامشوإذا 

٢١ ٤ ...ّ. .....العيد.يوم الحرية إل الصلاة باب - ١ ٢
يديبى أوالجبة العنزة حمل ١—باب "١ 

١٢٤......... ..ُ................العيد.يوم الإمام 



مح؛قالآوناققاه■وء 
١٢٥,.,.الصق إل والحيض النساء حروج ~داب ١ ٤ 

١٢٦,.,.,...,.,.الصك إل الصبيان خروج باب " ١٥
خهلبةق الماص الإمام اسشال باب — ١ ٦

١٢٦العيد 

١٢٧....................العلميا-باب 
١٢٨,.,,...انمي الساءيرم الإمام ^مملة 

'آأ...لإ...^ابإذالمكنلأضابفيالعيد.
١٣١................الصق.الحيض ^ال •؟-باب 

١٣٢المحربالصك.....يوم ١^^ ٢-باب ١
حطبةق والخاص الإمام كلام باب — ٢٢

وهوثيء ص الإمام سئل يإذا العند، 
١٣٢.......................................نحطب.

يومرجع إذا الطريق حالف من باب -  ٢٣
١٣٤انمد 



ركعشىيصل العيد فاته إذا باب — ٢ ٤

البيوتق كان ومن ، النساء وكذلك 

عيدناارهذا : الشي. لقول والقرى؛ 
١٣٥. ..أهلالإخم(أااب.اب.ب.

١٣٦وبعدها العيد قبل الصلاة باب " ٢٥
١٣٨اثوذتر ش جاء ما باب - ١٥

٤١ ,١ . ..................ؤ. .........الوتر-ساعات باب ~ ١

١٤٢..بالوتر..........أهله س النبي إيقاظ باب ٢" 
.....,...,..آةا..إل..وتراليجعوآخرصلاته باب ٣— 

١٤٣.٠ي.ب.٠..م....,.٠....٤-باب١لوترشاس.. ٠ ٠

١٤٤. ..الوترفي١لمنر.٥—باب 

٤١ ٤ و .. .....٠ و.،. ويعده.ألركهمع قل القنوت باب ٦~ 
له الفبي وميج الأسماء اب ب- ١٦

١٤٧الأت٤طء 



يهمعلاراجعلها ه؛ المي دعاء باب ~ ١
١٤٧لا يوسف نى كسن 

L-Y _ اذاقاء الاستالاماء الماس. ّةال

٥١ ١ الاستقاءو الرداء تحويل م-باب 
١٥٢..,.الخامع..,.,..فيّالمسجو الاستسقاء باب ~ ٤ 
غيرّالحمعة حطبة ق الاستقاء باب ~ ٥

١٥٤..................الخلة

١٥٥....,,...,,.,.,,...,النثر على الأسثمقاء باب ~ ٦
قالخمعة بصلاة اكتمن من اب ب٧— 

١٥٦.....................................الاتقاء 

كثرةمن بل التقطعت إذا الدعاء باب ٨" 

رداءهمحول إ الني. إن : قيل ما باب - ٩ 
٥١ ٨ اطسعة يوم ^نمقاء 



اءتستقهقتتءء
لستقيالإمام إل استشفعوا إذا باب " ١٠

١٥٩■.■.■■..■..■..■■■■■■■■•■•■■■■•■■■يردهم لر لهم 
لمقنبالالشركون استشفع إذا باب " ١١

١٦٠..................................القحط عتر 

كشرالطوحوالماإذا دعاء الاب ب" ١ ٢

١٦١، .،.٠..ولاعلنا 

١٦٢....٠٠......قائإالأّتقاء ي الدعاء "باب  ١٣
١ ٦١٠. .........الاستسقاء ق بالقراءة الحهر باب " ١٤

إلْلهرْ النبي. حول كيف باب " ١٥
١٦١٠الاس؟ 

١٦٤.............ركتن الاستسقاء صلاة "باب  ١٦

١٦٤..................اكك ق الاسقاء باب " ١٧
١٦٠........اّتمالاسمفيالأسقاء.ا/ا"باب 

قالإمام مع أو-د-ر-م الناس رفع باب - ١ ٩
١٦٥الاستسقاء 



١ ٦٦.........الأسنمقاءق يده الإمام رفع باب ٢" ٠
١ ٦٧....................أمطرت إذا يقال ما باب  ٠٢١
يتحادرعكالطرحتث تمطرل من باب  ٠٢٢

١٦٧لحيته 

١٦٩.ب....س...-بابإذاب١ني.بببب.ب.٢٣
١٦٩...بالصبا؛؛نصرت ١١النبي.؛ قول باب  ٠٢٤

١٧٠......,,.دماقيلفيازلأزلوالآيات٠٠
_وث'ؤومحنلتاق تعالله قول اب ب"" ٢٦

١٧١■ ■••-- ■ ••■-■-■حطب رزة=فلم 
١٧٢-•■--الءلرإلأالئه.محيء متن ِبابلأيدرى ٢٧

١٧٤...-....--...-.اضص خى انملأة ّ - ١٧

١ ٧٦الكسوف. ق الصدقة باب ■" ١

١٧٧. ...الآكسوف ل جامعة بالصلاة النداء باب ~ ٢ 

١٧٨...............الكسوف ق الإمام -محهلبة باب ٣" 



أوالشمس كفت يقول هل باب ■" ٤
١٨٠حسضى؟ 

عبادهالله ررنحوف س؛ النيى قول باب ~ ٥
١٨١....................................بالكسوفاا 

١ ٨٢. .الكسوف..ق القبر عذاب من التعوذ باب ٦— 

١ ٨٣. .............الكسوف ق السجود طول باب ٧— 

٠.............حماعة.الكسوف صلاة باب  ٠٨ ١٨٤. ..١

قالرحال مع اء التصلاة اب ب— ٩
١٨٦الكسوف 

كسوفق العتاقة أحب من اب بس ١ ٠
١٨٨.....................................اكس.

١ ٠.٨٨ ٠ . ؛ .٠ ..... السجو ق الكسوف صلاة باب — ١ ١

احدلمويننا السمّى تنكسفط لا باب  ٠١٢

١٩٠لحياته ولا 



3أت1ء^^تةه
١٩١,,*أاببابالدهمقامى

١ ٩٢. ....................الخسوف ق الدعاء اباب ١ ٤

Iالكسوف ححلبة ق الإمام قول ّباب ١ ٥ 

١٩٣.............-باباسفيشوف١سم..١٦
.؛آا....الرممالأوكفياموفأءلول.لأا-باب 

١ ٩٥. ...........الكسوف ق الخهربالقراءة ّباب ١ ٨ 

١٩٧..........وسنتهاالقرآن سجود م جاء ما باب - ١٨

١ ٩٧السجدة تنزيل سجدة ~باب ١

١ ٩٨... ........................سجدة آ~باب 

١٩٨............................النجم سجدة 
المسركنمع السلمس سجود ابا ب٤

١٩٩...............وصوء له ليس نجس والشرك 
١٩٩..............يسجد ولآ السجدة قرأ من —باب ٥



ءتتتع^:تءئ
٢٠•.,,,,,,,,,أذشئث4 ألثتآإ ؤاة سجدة باب ٦- 

٢٠١,,,,,,,,اكارئ لخول سمحي من ٧—باب 

٢٠١,الجدة,الإٌام قرأ إذا الناس ازدحام ٨—باب 
يوجبإ M الله أن رأى من اب ب- ٩

٢٠٢,,,,,,,,,,...,,,,.,,,,,,,,,.,,.,,,.,,,,,الجود

جدفالصلاة ق جدة القرأ من باب — ١ ٠
٢٠٤حا 

منللجود موضعا محي ب من باب — ١ ١
٢٠٤,,,,,,,,,,,.,,,,.....,,.,,.,,.,,,......الزحام,




