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ألديزهيزم ؤنن4ك ؛ ناو ثماذا غبمدي، غلي أش 
فوضمرة؛ وفال ~ غيدي ٌجدبي • فال ء' ٤ • ]الناتحة 

كذينإثالئ تجد :ءؤإثالئ فال فإذا - غيدي 1^، 
ولعتديغيدي، زننن ينئي هدا : قال ، [ ٠ ]الفاتحة؛ 

قال:ؤاهيئاسماص>جماطل،ئاذا 
ءلم_تهلمعيرأينعصوب ءئ_تهلم أيننث ألذين مزظ 

اويال:ثالخبأصبملاس':ة-؟[،ف
يهحدقتي ت لن_مثالا ال ف، آ؛ ماضال ؤلنيدي 

عانهذحك يغموب، بن الرحمن غيد بى الغلاء 
غنة.أنا ؛ cjtliبيته في مريص وهو 

بننالك غن ، تعيد بن قثنته صبما [ ١ '! ٠٣٩ ] 
تمغأئة ، الرحمن غيد بن الغلاع غن ، إثس 

تمتت يمول رهر0 بن هقاح قور الشاي؛ أبا 
■ه الله ننول فال • يمول خزيرْ أبا 





ءئغالإ1غلإ1يث

:قالا - ئزيرة' أيي جييشي وكانا - الشاق أبي 
صلنءمن ه؛ الله ونول قال أئوهزيزة؛ قال 

خذاغ؛'فهي ، الكتاب، يماتخة مها يفز! لم صلاة 
•حديثهم بمثل • ■ ■ ئلائا يقولها 

:قال نمر، بن الله غني بن مخفي صبما [ ١٣٩ ] 
قالالشهيد، بن حسب ض أبواشامة، حدقثا 

أ0هزئ—زه، أنمي عى يحدث غطاء شمعت 
قالوق_زاءةاا، إلا صلاة ؛رلأ •' قال الله. ونول 

م،.أغلئائ ١^ ننول أغلن فنا أبوخزيزة: 
لكم.أحهنئا٥ أحقاة وما 

آصبما٣والأافدمحينجم-١/٣٩١]

.ررباب رخ[ ل 0 



بنإسمّاهمل حدقنا ت محالا س لخمرو ؤال1فظ 
،غطا؛ غن جريج، ابن أنحرنا : ال ق، 

همايفرأ، الصلاة "قل في ت أبوهزيره محال I محال 
مناأغئئ وما ، أشمغنايآ الله. ننول أسمعنا 
حنلئأزد لم إ0 ت وجل لة ال محقممحم، أحمثنا 

ؤإنحيز، فهز عئئها زدت إذ : فقال الئزآن؟ أم 
غنك.أجزث انثهيغإكها 

 [ ١ /v٢ ؟ ] أحبرنا' قال يحيض، بث يحين صبما
غن، ١^-^ خبيب ص زنيع، ابن : يغني يزيد، 
،قزاءه صلاة فل في ت أبوهزيره قال ت فال ، عطاء 

مناأحش وما ، أس-ةادئافم ه المحي أشمعتا فما 
أجزأتمحقي اوه_زآن قزأيأم همث ، منكم أحمنثا٥ 

•فهوأمحل زاد وش ، عنة 





حئئارفغ فم المزآن، مس معك ثنشر ما اقرأ تم 
اسجدتم قائما، ثغتدل حش ارلإر تم زاكغا، ثطمس 

جالنا،قنمص حش ازفغ تم رتاجذا، قطمص حش 
.صلاتككلها(( في ذلك الغل تم 

حدقثات محال ثئته، أبى أبوبكربي صبما [ ١ تآبمّآ/ 
وحدقنات محال ثتنر. بس الله وعبد اشاقة أبو 

حدقنا؛ فالا أبى، حدقنا ت محال ئمير، ابس 
صتعيد، أبى بن تعيز ص اللمإ، عيد 
فصر،اكئحد ذحل زجلا أف هزيرأ، أمي 

الحدثوسامحا . . . ئاحثة في الله. ووشول 
الصلاةوإذا ت فيه وزادا القصة، هده يمئل 

محناكطة، ١^؛ P فانج 
.ومننه بّاثرفرايمحه الإتيان ت الوصوء امبلغ ( ١ ) 





أوشبس لزازه ضنغ ت محال محثاده، ض شغته، 
الله.ننول أف حصنن، بن عمزاذ ص يحدث 

مأ؟«رر1قكم : \ي ئلئا 1لآءلي، بك نم 
)رقد: ممال أنا، : زجل ممال الفارئ؟اا >ا1قتملم : أؤ 

.بنضغمحايبميها'؛طنتثأن 
حدقثا: ث1ل ثنتة، أيي أبوذكربن صبما ٢[ ]مرآم 

طئثءكه.ئال:وطقئامحئدبن
غن- -كلالهقا غدئ أيي ابل خدقثا قال: نص، 
أف، الإشثاد يهدا محثاذة عى ، غروبه أيي بن محمد 
غيمثررقد ت ومحال . . الظهر. صر ه الله ونول 

.حالجتيهالإأن 







صلمحنم،مص،هو؛ض
سمغألة طلخة، أيي بن الله عئد بى إسحاق، 

يدؤزذلك.مالك ئن أنش 

]ْا''؟[صبج1صينتماص،فال:طقا
فص،انمئاوبث أمحزئا ; قاد 

بسأبوبمد وحدقثا • قال • ئابلي بن ش أص 
بسعلي خدفثا ت محال ~ لة واللفظ ~ ثنته أبي؛ 

بشامحال؛ أنس غى ، المحثاو غن ثهر، ق
أعشإذ أظهرنما، بتن توم ذات الله. زشول 

؛افقلنئثتئما، رأسا زمحع قم ، اءه إعه
غلمًر®ئرلت محال؛ الله؟ ننول يا أصذكك ما 

■الرجمءا' الرحمن اللي بم ؤي ُباب ؛ خ، رف 



؛الرحسءاالرحمن اللي "بنم • فقرأ ، سوزْاا أيما 

:قال ثب ، ٣[<؛ - ١ ]الك_وم: ه_زالآئ-ربم شانئك 
،أعلم وزشولة الئة ت قملثا الكوفر؟اأ ما لاأفدزون 

نوخرممن، غليه ه ربي نهردغذبيب رايإئه قال؛ 
غذيآنئذ القنامة، يوم أمتي نردغليه خوص 
منإئه زب ت فأئول منهم، الغبي فئحظح النجوع، 

واد، أ، بغدك أحذفت ما ندري ما ت فتقول أميي، 
تجد،النغي أظهرنا بص ؛ حديئ؛ حجرش ابى 

J٠غدكاا ررمأأحدث ت وقال 
تقال ، العالآ;ء بن محئد أتوثرس كيبما [ ١ / ٣٩٥]

;محال قلقل، محتاربن غث نحيل، ابذ أحتزئا 
الأريب.الأضى )ا(الآف:









|إللواة

حشننخدئثا : قال نمد، بن غي صبما ٢[ ]U■؟/ 
يهدا، متئوو ض رائدة، ص الجنفئ، 

:الخدث في وذم خديبجتا،  JL. . الإنئاد.
.ما ت أؤ ، تاء ما المشألأ مى بغد كفئز ررئم 

أحبرنا٠ نال يحيى، بس يحنى كيبما ]ببمم/ّآ[ 
صثقيق، عس الاغمم، ض ، 

السئقغ جلتنا إدا ئا ت قال مشغود بن الله عند 
:وقال قئضوو، حديث بمثل • • • الصلاة ي ف. 

حدقناI قال ثنته، أيي أبوبكربث صبما [ ٤ / ٣٩٧]
شأنماف،أيي بس ّتنفث حدقثا ت قال أبوJاتئ٠إ، 

بثالئه عند حدقتي ت يمول مجاهدا منؤنئا ت قال 
علمنيت يمول مسعود ابن سؤنل قال؛ سخترة، 



كما~ 'كميه تئن كمي ~ التشهد الله. زشول 
التشهدوائثصن . . . القرآن من الشوزه بمكي 

.اقتصوا قا يمثل 
تقال . ليث حيفنا ؛ قال ، تنعيد بن محتيية كغبما [ ٣٩٨]

أختزئات فال المهام، بن ومج بن نخمد وحدقنا 
وصصس؛محمحينمح' أبيالربتر، ص الئتث، 
اللهزُشول كائن ت محال أئة غثاص، ابن غن ، حثاومي 

،ٌ من ثورة ال^ئ|ضنحاشنا 
الصلواتالمنازكاث ررالتحئات ■' تقول محكاف 

ش،صمسأ'بجايوزنحةش

،الأي« نخئذاننول أف وأشهد ، لآإلنإلأالث4 أن أشهد 
المزآف.يشنا كنا : ونج وواية زفي 



?ج®

[TAA / ١ ] حدسات قال ثنته، أبي بى ذكر أبو يبما
بسالرحمن عبد حدقئا نال؛ آدم، بس يمح، 

ضطاوس، م، أبوالربتر، حدش ت ثال حميد، 
بملساالله. رسول كا0 ؛ ثان( غثاس ابن 

اقوزةسامم.تي،كنابمكا
سعيدبس وقئته ئئصور ئى سعيد صبما [ ٣٩٩]

الملكعبد بس ومحمد الجخدرئ وأثوكامل 
خيفتا: -قالواكامل لأيي والشظ - ١^ 

ضجير، يوئشبن م، قثاذة'، عذ أبوعواثق، 
مغصئثئ، : قال الرئاسي، الله غثي بن حطاف 

القعدةبمد كاف فلقا صلاة، قوض أبى 
ئال،ظسا'ض:أقزتاصة/يرا؛

للخير.جامع اسم ت الجز ( ١ ) 

















٠ررفولوا ' قال غليك؟ تحلى كثفت ، اللي زشول يا 
كماوديئبي، أزواجي نغش فخئد ض صل اللهم 

مخثدذغلنغلث دبارف إبزامم، م غلث صلث 
إئكإنرامم، آل غلن بازكث كما وذنيتو، أزواجي 
•ممدا؛ حمد 

سمحدبس وقتية أبوب بس يخبمث نا ء ٤  ٠٣]
ولهو؛إسماهيل، حينما ؛ قالوا حجر، وابن 

غريزة،أبي ص أبته، ص ، الغلأ؛ ض ابنبمفر، 
واجدةغلي صش ررمس  '•قال ه الله ننول أل 

.صشاشطيضا« 

علنقرأت : قال تض، بن يخئ صبما [ ٤٠٤]

"الئخجيب ارباب • )خ( ل ه 





همنأحنراة أئهخا الئ-حشن، غئد بن ثلته وأبي 
الإمامءرإذاأمن قال؛ س الله ونول أل فرينه، أبي 

قفرلةذأم؛ذالملائكة، فابيئة وافى مس فإئة فامنوا؛ 
كاف؛ ث—هابا انى ال ق، ذسه« من ذه_ئم ما 

■ررآمحتث'؛ • قفول ه اللي ونول 
أحتزئافال؛ قض، بى خزملة حش [ ١ ؛/ ٠ ٠ ] 

غنيوئش، أحتربى ال؛ فوب، ابق 
الئ—شيبابى أحتزيي شال؛ بهام، ابن 

تقال هزيره أنا أف الرحمن، غثي بن وأئوطشق 
،مالك! حدج، بمش ' * ٠ الله زشول شمعت 

بهام-ابن ولم 
خ1قني: قال قض، بن حزئله حش [ ٢ ؛/ ٠ ه ل 

يوئشأبا أف غمرو، أحبريي •' قال وف، ابن 



ررإذاقال؛ ه اللي رسول أف هزيزه، أبي ض حدقي 
نيوالملاوفه آمي، الصلاة؛ لي أحاوكم فال 

ظيمز۵'الآح_زتى، إحذاغما فوافق آم؛ذ، ؛ الثما؛ 
■ماوفاومميىذسي«

؛قال اكعنئر، 
غنارض، غن الزناد، أيي غن ، الئغترْ حدقئا 

»إذافال؛ اللي. ننول قال قال؛ قربنه أيي 
آمئ،؛ الشما؛ مي ؤالملأقئ_ق آب—؛ذ، ت أخذكم 
منمائفدم قفزلة الاحزئ، إحاواغ«ا فوافقت 

.ذسي« 
حدقنات قال زافج، بى مخمسي يمجا [ ٤ / ٤ ٠ ٥ ] 

بنهماح غى معمر، حدقثا ت قال الرراق، غبي 
■بمثلي ■ ■و0■الشي غن ، فريزْ أبي ص ئثتة، 







■|ةلةو

أحتزئا: قال يختن، بس حزشه حش ٢[ ؛/ * ]٦ 
ضيوئم، أحبني—ى ق—ال؛ وف، ابى 

أفنايك، بن أنش أحتزيي : ثال شهابي، ابن 
ثمةقججش فرس، ص صرغ؛ا٠ اللي. رندل 

صشارنإذا •' وراد حديثهما، بقخي • ■ • الأبمئ 
.قناما،، فصلوا قائما 

بنمغن حدقئا : قال عقر، أيي ائى صبما ٣[ ؛/ ٠ ٦ ] 
همنالزمرئ، غن أشم، بن نالك غن همشن، 

غنة،فصمغ قننا، ركب الله. ننول أف أشي، 
'■رفيه ثحؤحدثهم، • ■ ■ ثمة فججس 

•ةنانا،ا فضلوا فائنا صلمن ررإذا 
أحيننا: قال خثيد، بن غني صبما [ ٤ ؛/ ٠ ]٦ 

•الأرض على الطرح الممع؛ )١( 







نملوافائنا صش إن بأئئتآقم؛ ائتئوا قمعلوا، 
,فغوداءضلوا قاهذا صلن يإن ئنائا، 

أحتزئات قال يختن، بس تحض صبمإ [ ١ / ،  ٠٨]
،صبي،غن١^١^ الاخض غني ئن محي 

اللهننول ينا صلن : جايرمحال ض الزبثر، أبي 
اللهؤئذحوذ قادا حلمة، وأبوبحرؤؤيثفه 

حدثثخو ذ'كز ثم ■ ■ ٠ لثشمغنا كثزأثوبحر؛ 
الكث.

،المغرم حد.قئ1 فال؛ سعيد، بى محتيثه صبما [ ٤٠٩]
الآغ-رج،غن الرئاب، أبي غذ ' الجراثي بميي؛ 

ارإيغامحال؛ الئه. زشول أف فرئرة، أيي غن 
.رانابمئئ؛أ)خ(؛يف0 



mm

نإذاكثرغليه، ثحتلموا فلا يه، ليوثم الإمام 
يميالئة ضع ت فال قإدا فاوكغوا، قي ؤإذا فكئزوا، 
ضحيؤإذا الخئد، لك زبثا اللهم ■ فمولوا حمية، 

جلوسانصلوا ثا جابصش ؤإذا فاسجدوا، 
٠أجمئوزآ، 

^^اسينزٌ،قال:طقا
بنهماح ض معمر، حدقنا ت ئال الرراق، غبي 

•بيئيي ■ ■ القيض ، هزيره أبى غذ تجة، 

وائئ-محشرح،]•ا؛[لأباإسايىلأإئرايإ 
■حدقنات محال يوئز، بى ءوستى أحترثا ت محالا 

:فال ئريرة' أدي غث صالج، أيي غث اثمحش، 
.وءني0ا؛ يالتمحعم الإقاح مباذزء ص الئهى ررباب • خ^ رف 



أرلاثتادزوات يمول يعلمنا، الله.ؤ رسول 'قاي، 
ئزمحنوا،وإذافل:>ولأآصه

يإذانازكغوا، زؤع يإذا آب؛ذ، فقولوا؛ :V[، ]الناتحة 
رثنالكاللهم ؛ فقولواحمدء، لمس اللة مجع فال؛ 

.الخندءا

العزيز،عند حدسا : قال قشة، صبما [ ١ إ/ ١ ٠ ] 
مالج،أسي بن نهنو غن الدزاوزدئ، : بمني 

ضبي،صأييمئزة،َضتيه.ب
:٧[،]١^٧ ااؤولأأفامحبم مل؛إلا سغوو، 

.فتلة،أ قزفغوا رأولأ ت وزاد ، آمحذا؛ ٠ يقولوا 
سوبنثر،ئاو:طظ

Iهال شغته. حدقنا ت فال جعفر، بس مخمد 
تهال — ثة _قو 11وال— معاذ بن الله عبئد وحدئثا 





صشؤإذا الخمد، لك نبنا اللهم ت فقولوا ، حمده 
ئغوذافصلوا قاعدا صش ؤإذا قياما، فضلوا قائما 

.أجمعوزأ؛ 

صلأضاشينبجض،ئاو:
عائشة،أبى بن موسى حدقثا ت قال ، ناييه حدقنا 

طئذحئت : محال الله، غئد بن الله عتيد غن 
غىثحدينى ألا I لها محملت خؤئقغإ عايسه 

البىقمل بلث، ثالث؛ اللي.؟ زشول قرض 
مملا، : ئف اش؟« »أصرالئ: فقال ،. 

فيماء لي ررصغوا ; قال الله، ننول يا ينتظرونك 
دشي،ئم ئاعثتل، ممعكا، ، ُ المخفس؛<<ُ 

*ٌرضة الإبماُاإدا استخلاف أرباب • )خ( ل 0 
الثياب.فيه يغسل إناء •' المخضب )١( 















أومرئين، محراجفة ت فالث ه الله زشول مفاح 
نإو؛قى، jJkjأشو يالئام لأكمل ت ل فا ه، 

.ا؛ يونم، صواحب 

حدقثات هال ثنته، أمي أبوبكربي كييمتا [ ٥ ؛/ ١ ١ ] 
يختفبى يختن وحيفنا دال؛ • ووتمع معاوية أبو 

غنأبومعاوية، أحتزئا ت قال لة، اللمظ و— 
غائثهغن الآ٣د، غن إئراهم، ص ، 

نملألجاء ه الله زسثول فمل لما I قالث •ؤقيغل 
فلنملبئر، أبا لأمروا ت فقال يالصلاة، يوذئة 

إنالله، زشول يا ت قفلخ ت الث ق، 
لما حلاف إظهار ل مثلهن المراد؛ •' يرث صواحب )١( 

الباطن.
.لربابم؛هاا؛ رخ؛ ف ه 



بج؛غالإمح

مقامك،يهم مض ؤإئة ، أسينث زجل ني أنا 
ررمزوا؛ ال فقعمن، قلوأمرث الناس، يشمع لا 

ثاقملم: قانتا، ا<م« دالنفلنمل أب—اني، 
ؤإئةأسفق، زحل ني أبا لهءإ)؛ قولي لخنمة؛ 

قلوأمرثالثاس، نشجع لا مفاملثا، يمم مش 
ررإئئس: الله. زشول ال قفلة، ؛ iJقفاغمز، 
فكملبم، أبا مروا ، ئونم، صواجن، لأيس 

يالناس،يصلى بكر أبا قامروا ؛ فالث، دالئارم'أ، 
اللهوجدزسول، الصلاة، في يحل قلما ؛ عالت، 
رجلين،بثي ُ ئهائىأ فقام جمة، محو ث به 

يحلقلما ت قالث ، ١لآJض في ئحطان زوجلأة 
تثأخر،ذفب حشة أثوبكرؤيئخه ضخ ، المنجد 

.وألحزن البكاء مريع ت الأسف ( ١ ) 
.الغير على معتمدا المثى • التهادي آ ٢ ) 











mm

~حميد بس وعند رافع بق محمد سمش [ ٢ ؛/ ١ ٢ ل
ضمغمر، أحتزئا محال؛ الرزاق، عبد ص ~ جميغا 

لخا: نال ظِلك بن أنش أمحزيي : قال الزفرئ، 
..٠ الإئثئن. يوم كال 

بىوهاروف مقى بى محئد صبما ٣[ / ٤ ١ ٢ ] 
شال:الضد، غط حدثئا : شالا الله، غيد 

العزيز،غط حدقثا ت هال يحدث، أبى سمغت 
هَقلأداالله ئئ، إلينا يحرج لم قال؛ أنى عى 

يتقدم،أبوبكرهتجه هدفت الصلاة، هاشيت 
وصحقلما شرهعة، يالحجانم، اللي. شي شمال 

كانقط قظزا ئظزئا ما ه، الله شئ وخة لنا 
،لناوصح حبس اشئ. وجه من إلينا أغجب 

بج-محيتفهأبى ه^٠,؛^، الله شي فأومأ ثال؛ 













يحرجذهب قم زجهة، عتل قم مرات، فلاث 
قأدحلجئته، ا هصايى'كئذزاغئه، عن جقةُاُ 

أنقلثس ذراعية أحرج ض الجبة، قي يدي؛ 
ثوصآقم ا، اومزقمئنُ إثئ ذزاعئه وعتل الجبي، 

قآقتكانمبزة: ال قأبل، P خفئورأء عش 
بسالؤحذّن غئذ قدموا قد الناس ئجد حش ، مغة 

هإح_دىالله زشول قآدزلق ، لهم فصلن عوف 
قلما، الاخرْ الرممق الناس قغ محقنلئ ، الريئثئن 

يتمس الله ننول قام عوف بن الرحمن عبد نلم 
التئسخ،قأكثروا \ذوثإبذوأ، قأهزغذلك صلائة، 

؛قم علتهم أشتل صلائ المحي. قصي قلقا 
•الأمام من مفتوح للرجال ثوث الخبت: )١( 

■الضد ل الذراع موصلا : الرسان ( ٢) 
جلدية.احدية الخفان: )٣( 









فإئمايصليشه؟!إئيزاللهبملي، صلثكنفن 
■^•^٠ ؛_ ذداتح(كمالأبصرمى 

بننالك ص تبد، بى ي صبحا ء ١ إ/  ١٧]
م،صأييابيب،ضالآضج،ص

نزونارمل قال؛ الله. ننول أف غريزة، أبي 
متىءاّازيمحى 

•وناءظهرى'أ لأداكم إئي ولاسجودكم، 
:قالا نثار وانس متئى بى مخئد صبما ٤[  ١٨]

تقال شعته حدقثا ت قال جعفر، بن محمد حدقنا 
عنمالك، بن أثر غن يحدن قتادة منمعث 

الزكرعوسمذ؛مسسا
ظهرىبغد ئى فال؛ وربما - بغدي بن لأزم إني 

•ذازىأموأجذماا إ— 





mm

ُلفل،صأشقاو;ضظزضلش.
;فقال يوجهه ظيا أمتل قض قلما ، نؤ، ذات 

بالركؤعملأسبفوض إمانغم إئي ررأيهاالئاش 
فائييالإنصزاف، ولا بالقياع، زلا بالئجود، ولا 

نمشوالذي : قال شم - حلفي ومن أمابي أذاكم 
فبٍلأ،لض>هثتم نأيت، ما زأيثم لؤ بيده، مخئد 

الله؟زشول يا رأيت وتا : قالوا، ممزا،( ولتكفم 
.ئال:»زأيتمحوالئاز«

ئائينس،ئال:طقامل;! ٤٢٠]
ضإبزامحم، بى ؤإسحائ ئمير ابى وحدقنا ؛ قال 
أثي،ءس الخحثاو، ض - جميئا - محو ابن 
فيوليس الخدث، بهيا ■ ■ • ه لبي اض 

٠يالإئصزاف(( ارولأ ت جرير خويجح 









هالله وسول عنشا حرج ٠ قال سمنه بن جابر 
أذنابلكثها أيديغم ناقعي أراكم لي ارما ت قفال 
حرجقم ت محال ، قي ا،سكئوا شمس، حيل 
،ُ« ررماييأراكمءزدنُ : سال حلفا قرآنا علننا 

يصقلقصموذفا ءرألأ ت محفال غلينا حرج قم ■ قال 
ؤ'قئفن■، الله رسول يا * محملنا زبهاء؛ عند الملايكه 

الصفوفرريثئون ت محال زئها؟ عند الملائكة ئصفئ 
.الصسآأ في ويثراصون الأول 

حدقنات محال ، الأشج أثوسعيد وكش تا ١ ة/ ٢ ٤ ] 
٠قال ، إبراهيم بى إشحاى وحدقئا ت محال . وكيغ 

حدقنا— حميعا — محالا ، يوئس بى عيشئ أحتزئا 
.سمم.الإنثاد.الآمحشدهدا

•الناس من المجتمعة الخلق : العرين ( ١إ 



حدقنات هال شيبة، أبى صبماأبوبآكرتى [ ٢ ٤/ ٢ ٤ ت
~أئوكرسسا وحدقنا I قال مشعر. ص زكيع، 

مشعرص زائدة، أني ابى أحتزئا ت هال لة، و\ئةوفل 
بنجابر ص القبمك، بن الله محي خدش : ئال 

iلأاطاسمزضلاشهئث:
غليكمالخلأم الله، وزخشئ غليكم الشلأ؛ 
همالالجاينين، إلى ينده وأشاز الله، وزخمه 
ءغلأمئومئونثأيديكملكئهات ه الله زشول 
يقنعأذ أخذؤم قفي ؤإئخا شمس؟ حيل ألقاب 

يمينهغلث مث أحيه غلث ئشلم ئم ، فخيم غلث ندة 
,ا؛له ومما

مس١^^٠٢ عند يالند الأشازة غن الئهى لاباب • ق)خ( 
 r_\٠



خدقئا: قال ، ركرياء بن ت؛اأ/'؟[ءشالفابا 
غظالأيئئضض،صس،ضفك،

شقرةن جائر غن اللمه، عيد غن المزاو، بمنى؛ 
ظئائلئاإذا 

فئفلز، غلخ؛ ؛ ٠٨٧١غألإقم، الئلأم : ائديثا
يشعزوذ_1j؛^ وما I ممال ه الله زشول إلينا 

إذاسئمخنس؟ حنل اب لكمهاأدنيأيديتقم 
.بيايْ؛أ يومئ ولا صاجبه إلث فلتلتفت أحاوكم، 

حدقتافال؛ ثنته، أبى أيروع_ربس  T،<[U^_E؛
ضووكيغ، وأبوقغأونه بسإئويس الله عبد 

ص، الاغفش
اللؤ.زئول ثال قال؛ مشعري أبي ص مغمر، أبي 
.الصلاة؛،في الصفوف سوية في راباب ت رخ، ف 0 



رراسثووا،ويمول؛ الصلاة في مثاكتقا يمشح 
أولومتخم لتليني ئأوئكم، فثحتإس ثحتلموا ولا 

صِمس،بكينس،نممح
أقدالت_وم شأئتم I ئغود أبومال ف. يLلوJهمة

 ilاحتلا.
جرير.ا أحتزئل محا ى، إشحا وصيام [ ١ / ٤ ٢ ه ] 

عيشئ،أحيننا ؛ محال ، حشزم ابن وحدقنا ؛ محال 
عمر،أبي ابن وخدئئا قال، • يوئس ابن بميي، 

الإشناد.يهدا . .عتئئف.ابن خدقثا : محال 
بنوصالح الحاريي حبيبا يخمح،ين تا"آ؛ءصبما 

ئال؛رزئع، بن يزيد حدقثا ثالأ؛ ووذال بن حابث( 
صمغثر، أبي غن ، الحداء حالي حدفني 
متعودبن الله غني غن غلفئة، غن إبراهم، 

والرقة.الكتف ض U : الص )١( 



أولومنتقم ررلنبئي ت الله. زثول قساق ت قال 
نأووم،محةا،زام\مو\بيلإ\بى 

.الأسواق^ زهنقات 

تئ-الأ بئار واتس مئى أ[لأام-خمدثمي 
شعته،حدقنا فال جعفر، نص محمد حدقنا 

مالكبن أسن ض يحدث قتاذة سؤنئا ت قال 
فإنئوهتثم؛ صسررثووا ت الله. زشول قال ت قال 

.الصلاة^ قماع من الصث سيية 
حدقنات قال فروخ، بس ثنتاف صبما [ ١ ^/ ٢٧ل

توهو ، العزيز غيد غى ، الوارث غني 
تالله. زشول قال ت قال أئس ص صهف، ائى 

.طهري® طف أنقم هائي الصمونن، ررأتئوا 
 lJ^ قناخث ت فال نابع، ثمل



بنهظِم ض تغنؤ، حدئثا : قال الرزاق، غط 
ص، أثوفزئرْ حدقنا ما مدا ت قال منيه، 
ارأينوا: نقال منها، قدكنأحاديث ١^٥. زئرل 

حنممس المث فاذإقامة الصلاة؛ في الصث 
الصلأة«.

خدقا: قال ثنته، أيي أبوتكربن صبما [ ٤٢٩]
مثنىمخئدن وحدقنا ئال؛ سعته. غن عندر، 
قال؛جعفر، ن مخقد حدقنا قالا؛ بشار وان 

سمعئ،قال؛ مرة، بن عمرو غن شعته، حدقنا 
سمغتت قال الغطقائ، الجغد أيي بن سالم 

اللهرسول سمغث قال؛ بشر بن نعماث ل١ 
بننالله لئخالفس أؤ صعوفم، تمول؛ 

•ن"مج؛قما؛ 



ا]ا<آ؛/ا[لأابجئمح،ئال:أنين
سمعث،ت قال خزمحبا، بن يسماك غى أبوحئثمة، 

الله.ننول ثاف يقول؛ بشم بس اشمان 
،القداخ نمها يشوى حتىلكئما صفؤبما، يشوي 
فقاما، يومحرخ فم غنة، غفلئا قد أئا نأى حش 
الصّنثبى صدرة بائيا زجلا فزأى يكتر، كاذ حش 

أؤصفوفكم، لت__ثؤل اذالله، ر>ءن: فمال 
دجوجإكم"بثي الله يحالهى 

بثوأبوبم الربيع ]ارآة/'ا[لأاخشثئذ 
قال؛أبوالاحوص. حيفنا قالا؛ ثئتة أبى 

حدقنات ال قتعيد، ش هتئثه وحدقنا 
ئحوة.. .الإسناد. يهدا . . أبوغوائه.

■ئيش ولا فا نضل لا التي هام الالتياح؛ ( ١ت 









ءجلوة

■• • تهيل عس الدواوزدئ، بمنى؛ الهميز، عند 

حدقثات هال قئته، 1دى بكربي أبو [صبما  ٤٣٤ت
بنسهل عن حازح، أبي عن ف، سمثا عن وثيع، 

فيهم ارو خآؤوي الزجال نأيت لقد ت قال سغد 
اشيالآررحلمفت صيق مى الصبيان مثل أغثاقهم 

لائزهغى، قغشزالئتاء يا ئايل فمال ، . 
•الرجال يزمع حش رءوتكى 

—جميعا — جزُِا ورهنزبن الناقد لْم؛[ءقغمرو 

-الرجال'؛ فنل الساء فري لا ررباب ت )خ( ل 0 
محطاكفالأشلسابم.

.ك،اءإرالمشجدأ؛ ت رخ، ا حمه 



عتئثة،تى نمتاف رهئرحدقثا قال عتئثة، ابن غن 
—Aيبلغ أبيه غى يحدث تالما ضيغ الزهرئ عن  J

\ذواقوأرلذي اشتأذنت رءإدا : قال S القئ 
.ينئنهاةفلا المشجد 

أمحرن!I قال جنن، 
ثهابؤابن عن يوئس، أحبريى ثال؛ وف، ابن 
بسالله غئد أن الله، غني بن محنالم ت قال 

تيمول ه اللننول سسيعغ ت همهرثال 
،الهاء( انثاذم الساجدإذا نمثغوا ءلأ 

كنغين،والله ت الله غني بن هفال I محال 
سئاشقا فتنة الله، غيد غليه محأمحتل ت محال 

غنأحتزلث ت ومحال ، قطّ مثلمث ضثه ضهئة ما 
نئئئنهن.والله : وتموز ق الله ننول 



























إةأُمح مل ؤ • ه مخفي شتي عش ه الله فأنزل 
•آبذه ئمرثذ أتئغ أقه 

خيض: مال نثنى، بن ئخئد صبما ا ٤  ٤٣]
سألت: فاق غامر، غى ذاوي، ض الاغش، غئد 

اللهرسول قغ سهد مئغود ابن كانا هل ت غلمنة 
نالتأف : ظفتة 1فال : قال الحن؟ نة يس 
مغمنعم أخد سهد هل ت فهلث مثغود ابل 

ئغثنا ولكنا لا، : قال الجن؟ لئلة ه الله ننول 
فىفالثمتئا٥ ، فففدثاْ لتلة ذات س الله رسول 

اءتيل،أؤ اسممزرآ؛ ؛ ةملنا، ؤاشاد_(رأ؛ \لأوجوؤ 
إذاأصتحنا فلما قوم، يها بات مشرلئلة فثنا ت قال 

■جيين انقرحبثن ما • )١(الشعاب 
.حملته الطير كأن بسرعة به يهب استط؛ر ( ٢ ) 



تا فقلن؛ ال ق، ُ حزا؛' قيل مس فوجا؛ 
فشا، ئجدلث فنم فطلمئئالث ففدئالث ، اللي ننول يا 

الجن،داعي ؛رأثايي ■ فقال قوم، يها باث بثرليلة 
ئائطلى؛ قال ، المزأن« غليهم فقرأت فعة فدهيث 

الزاد،وسألوه ييزايهم، وآفاز افازفم فازائا ينا 
فييفع غننه الله يكزاسم غفم كل م  '■فمال 

غلهنبعزة وكل لخما، يئون ما أزفز أيديمحم 
ثنتئجواررفلأ ؛ الله. ننول فمال لنوائ^^ماا، 

.احواتغم؛؛شام _؛ 4jUيهما، 
;قال خح_راكووئ، ث بص 

خدقناإضامحللأص،تيداؤذزكإدا
•التجئ فال وآثاويثرايهم، قربي؛ الإّسابإل>، 

بمكة.حبل ؛ حواء ( ١ ) 



■إش. الزاذ،وكامامحجنابيْ.وط/ة 
حديثمى مئملأ الئعّي محوو مى آخرالحدث 

الله.غني 

:ال فقئتة، ]"اء؛/ماءدلأ1ءمبمربو(ر 
خئفناغبماشلأإجم\صئازذ،ض

البيض الله، غني غكة،غن غن اشئ، 
ندمولم بترايهم، وآثار قوله؛ إلن ■ ■ه■

.بعدة ما 

مغثر،أمي غى حالي، غى الله، غني بى حالي 
لمقال؛ الله غني غن غلمشة، غى إئرامم، غن 
أئيوددت ه، الله ننول نغ الجى ليله أفن 



سوينسدالهض
صأثواشامة، حدفنا ت قالا نعيد، بى الله وعبيد 

نألتت د1ل أيي نمعغ ؛ قال مض، عن مئعر، 
\صئو\م]0^ية ه الئئ سآذل : قشزوئا

أئةقنغود، ائس • يغني أبولث، خدقني •' ممال 
شجره.يهم اذئتة 

خدثئا: قال الغئزئ، ئش بن نخئد [رصبمإ ٤٤٤]
الصواف،: يغني الحجاج، ض غدئ، أيي ائى 
ماث ض ص ض، أيي ابن وهو; تنئ، عن 
كا0: قال قئاذآ أبى ص نلمة، وأبى ئتاذة أبي 

الثثهروالعصرفي قفزآ ينا يصلي الله. ننول 
.اممهروالخصرا؛ ش ١^۶٥ ب ت آ رخ ي ه 



وتورثص'الكتاب بفايحة الأولمحن الرفغثص فى 
الأوقه وثاق أ-محتائا، وصغئا 

■الصبح قي وكيلك الغلهرومحرافاط، مى 
حدقثاقال؛ ثيق، أيي بكربي أبو صبما [ ١ ؛/ ٤ ٤ ] 

بنوأباذ همام أحتزئا ت قال ، هارو0 بى يزيد 
الوضئد ض ض، ش ئن يض غن يزيد، 

فىيمرأ كاف ه الشى أف أبمه، ص ، ئثاذْ أبى 
وانمرفابمقالظهر الأولشين؛_ البمئثين 

فيويقرأ ، أحيائا الأيه وبممعا وسورة، الكثابا 
الئكنصسص.

محينمح!،ؤأبومحينآبمي،ي
 0 j :)ارباثء)ع.



هشيم،أحتزئا تحئ فال ، هشي، ص ~ جميعا " "
صن4ا، قبن الويد ضور،ض غى 

كنات قال الحدرئ سنعيد أيي غن ئ الصدص أيي 
الظهروانمر،في ه الله زشول ئحررزقيام 

الظهرذزمن الأولتئن الركنثئن في فتانة فحزننا 
فيقتامة وحززئا الشجية، ميل4 رج الم ؤ قراءو 

فىقيامة وحززنا ذلك، ثس فدزافصف 
فىالنضرضقدرفثامه من الأولتئن الزكغثتن 

الُ-صربس الاحزمحن وش الظهر، الأحرمحن؛_ 
فييدثرأبوبي ولم ذبك" ئس لتحف اض 

•آية فدرفلأيي وقال؛ ميوه، ري؛ ^١؟^ روايتي؛ 
حدقات فال فزوخ، بن قياف صبما [ ١ ٤ر ٤ ٥ ] 

النقيضوالحساب.الحزر: )١( 



عىبئر، أبي امحي ض محور، ص أبوعوائه، 
أفالحدرئ، سعد أبى ص الئاجى، الصديق أبى 

ئكعثصالفى الظهر صلاة فى يقرأ ه'قال اقئ 
وقي، ٧ ئذوفلأيبذ ركعة كل فى الأوكن 

يضفنت محال أؤ ~ آته غشزه محدزحمٌش الأحزيين 
ثلقى الأولص الركعتين قى النضر وقى ، دللئ، 
قدرالأحريتن وش ، حئشنيةَ ئنزقراءَة زكعة 

ذلك.يضف 
أحتزئا: قال يختن، ئى يخنث وصبما [ ٤  ٤٧، ٤ ٤ ٦ ] 

جابربنص تجر' بن الملك عبد ض فشيم، 
بنعمن إلى سعدا شكوا الكوقة أهل أل سمره، 

إليههأزنل ، صلاته مى محيكروا ، الخطانمط 
أمربس يه ء-اثوه ما محدكزلة ، عليه فقدم غمر، 



ءأجالإس

اللهزشول صلاه بهم لأصلي إر ٠ قفال الصلاة، 

ذاق: فمال امحزيئن، وأخدفُمفى الآُوكن، 
أتاإنخاق/iLالظن 

عميربن الملك غبي غى جرير، غذ إبراييم، 
الإثثاد.ده1ا

ف؟؛؛/\[ولأاذئنش،ئاو:
حدقناI هال ، مهدئ بس الؤحمن غئد حدقتا 
—نجائرب سمعت ت ثال ، عنون أيي ص ، شغته 
قسيثكولأ فد ت لمعد ضرهئته محال ؛ محال شمنه 

•الطريق عن العدول ؛ الخرم ( ١ ) 
الخيام.وطول المكون : الركود )٢( 

السف.)'لإ(سف:



فيفآمي أئا أما ; ث1ل الصلاة! في حش ثي؛ "كل 
آلوُ'ُ)١٧ الآح_زيئن، فى وأخيف الأويئن، 

Iال فقه، الله زشول صلاة مى يه اقتديل ما 
يك.فقي ؛•'١^ :أؤ يك، ١^؛ ذالأ 

عزن،وأبي الملك عبمت ص بم، غى بئر، ابن 
وواد؛خديئهم، بمغض • • ■ شنرة جابربن عن 

يالصلاة؟الاغزاب تشني : فقال 

الوليد،حدقنا ت قال رشئد، بى ذاوي صلتا [ ٤  ٤٨]
وهو:تعد، عن ق—نم، ابن : بمني 

اصير.)](الأر:
.راباثاا0و)خ(:



قزمة،ص قئس، ئن غطئة غن الغزير، غثي ابن 
صلاةكانث ثني ت محال الحدرئ محيي بى أص 

الشجرنسفيالداهن،إثن فئدهن، الظهرتفام، 
فيالله. ننول قاني ئم يثوصا، ثم حاحئة 
.يطولها مما ، الأولن الركعة 

حدفثات قال ، خاتم بس ئخئد وحش [ ١ ؛/  ٤٨]
صابج،بن نغاوقة غذ قيدئ، بذ الرحمن غبي 
أثيمتحت قال قزغة خدقني ت قال ، زييغه غث 

ثمزىمحتما ، غليه وهوقكئور الحدرئ نعيد أبا 
لآأتأئائ،ئاتألك،هؤلأِء

ه؟الله ننول صلاة غذ أثأللئف : ئلث،غنة، 
.أهلها قبور فيه المدينة بظاهر موضع ت البقح ( ١ ) 
.أشياء عن يسألونه الناس من جع عنده ت مكثورعلميه ( ٢ ) 























|إلولة

،سمثائ حدقنا ؛ قال ، غثاد يى محمد كش [ ٤  ٥٧]
_؛ممالبمش كال ال قن 

نعيله فطن قوقة، فتوم تأتي تم الئئ.، 
افثتخففأمهم، قزمة أئن تم ، العشاء الشي. 

طنتم تلم فزجل اJحزد، فالبقرة، نئوزة 
يلاق؟يا أنافت ؛ لة فقالوا ، وائصزى وحده 
قلاحبرل،اللي. زشول والله لا قال؛ 
إنا، الله وسول يا ؛ فمال ه الله زئول فأئن 

معاداؤإل واأ1هار، ثغمل ئواصح أصحاث 
التمرة!يئوزة فافتثح أئن تم العشاء معك صلف 

.مئة١١ ارباب • )خ( ل ه 
الماء.اضاشصضا ش:



مغاد،رريا ت فقال قعاذ غش ق الله ننول نتل محا 
هأكاواا(،والضال:اقرأ أفت1ذأئت؟ 

جابر،ض حدقنا، الربثر، أبا إف لعمرو" محقك 
ؤقحئهاه،ئنص ؤألأؤ ت زأ اااد_ت ال فائة 

،وؤسجآسم4 بمش ؤوأئ؛لإدا ، ؤ
.ئحوهذات غمرو محقال ، أء لآمو(ه نبك 

طقثات محال تجد، 
أحترئاI محال رمج، ابى وحدقنا ت محال ٠ ليق 

^ص،ضشمح،ضحم،أئةفال:ض
محقئسولالعثاء لأصحا0 الآئصارتي جيل مخاييى 
المغمحاحيز هطئ، مئا زجل نمرق محا علتهم، 

الأجلبلغذك ةز،ها 
)أ(يغشن:ص.



|جولق

،معاد قال ما ؛احتزة الله. زئول عش ذحل 
نماد؟يا فتانا قكون أن »أتريئ : اي. ثة ممال 

ؤصحثهاه،ؤألشت،ص ت د فاقرأ الناس أممت إذا 

تغني4«.
أنحرناقال؛ يجبن، ]U،؛/ءا؛اوصبماجمحبرا 

ص، و ليثا بن عمرو ص تمحور، ص هشيم، 
يمليكال جتل بى مغال أف الله، عبد جابربن 

إلفيزجغ ئم الأجرة، بمشاء ه اللي ننول قع 
الصلاة.تلك يهم فيصلي قومه 

دأبوالربيعيي ب٢ 
:قال خئاد، خدقثا أنوالزييج قال الزغزائ، 

بنجابر ص دينار، بن عمرو ص أيون خيفتا 

































?أثؤنة

ثو،ئال
حدقتاقال؛ جعفر، بى محمد حدقتا مثنى ابى 

سماتقال؛ زاهر، بن مجزأه عس تجه، 
ثثثضام.،أئةبنأبيأرقن اللي غتذ 
وملءالشما؛ الحمدملء ؛، 1J^٣ ٧١٠١يمول؛ كاف 

طهرنياللهم بغد، بذ'قي؛ دلءناشئث الأنمؤ 
مذطهرني اللهم اليايؤ، والنزدُا'وماء التلج 

منالآب_تص الشوب ينمى والحطاياكما الدئوب 

ح-دقات محال ، معاذ بن الله ^ ٠٤وكيبماء ؛أ،/٣[ 
حدقتا: ئ1ل ، خزب، رهئزبن وحدثني ئال؛ ■ أبي 

بهياقغنة عس " كلأهما ~ مارول بس يزيد 

السحاب.من الخامد )ا(مد:ئْلعالاء 

































خوثئا: قال خزم، ا"اإ[وءشرهئزين ،  ٤٧٨]
قال؛الآؤراهي، ممغت قال؛ منلج، بى الوليد 

حدقتيت قال المغيتي؛إ، هشا، الوليدبى حدقتي 
قؤباي،لقيش ت قال النعمرئ، ح1أحة أيي بى قعداف 
بعملأنيذ-ي ففك؛ ه، الله ينول قولث 
:ئك : و1ل أؤ الخئة؟ د4 الئة ثدحليى أَغطة 
ضأك،P فتكت، صز\د؛لله، اخث 

ذلكعن سألت :  JUSالث1لثة، تألأة ئم محنكث، 
لله؛الئجود يكئرة ارغليك فقال؛ ، و. الله زشول 
ذزخه،بها الله نفعك إلا ينجدة لله سجد لا فائك 
لقيتئم ت معذا0 قال ، ■حطلأ؛ةا( يها غنك وحط 

.الشجودوكثرتها،قي التزغيب ررباب ؛ )خ( ق0 





mm

وأبوالزييجيخيف نذ يخيف اخ؛[دصبما ل
أئرالزييعوقال أحتزئا' يختن قال الزفرايي، 

عسدينار، بن عمرو ص نيز، بى حماد حدثئا 
طاؤس،ضاينغبمسئاو:سُهأن

أؤشغرلأى يكس أف ونهي سبمنة، ■ظن يمجد 
علئت أثوالنيع وقال . تحنخ؛ حدطا هدا . يتاية 

؛ويتابة قغزة يكفئ أف وئهئ ، أعفثم شبمه 
■والجبجق والفدمثن، ووص، الكمين، 

خلفناال؛ قفقار، ٢؛ سصئد 
ثعته،حدقثا قال جعفر، ابى وهوت محمد، 

ارتاتءلنتمس؟أل)خ(:وه 

.الضميوة 













اأحتزئ: ال قيخين، بن يختن صبما [  ٤٨٤ ]
قال: قال التزا؛ ض غزإياد، إياد، بن اللي عط 

واوفغكمنك نصغ محنجدت وإذا ت الله زشول 
•مزففبك،، 

ئر،حدقا ؛ ئال ، سيد 
جممرضزلأا'،ض

أوبميمه، ائن ماِلك بن اللو ئد غن الامج، 
حتىقدنه، بيث فرج صلف إذا و."قال الله ننول 
إبطنه.حس بثا يبدو 

ال:أنينالأأموينثؤك،ئ
غمروبسأحتزئا قال؛ وف، بس الله غني 

.الشيودءا قي التجيح ررباب ت خ( )ي 











ِ،ءعممبم7م،ءدا '،ءمة«أبمسبم■ 

همحة-مؤ)صأ  ةقَسمم

التئلم.الصلاة يحتم زثاف الشثع، اقتزاثى 
ينهثنكال حالي؛ أبي ص نمر، ابن رزاية زش 
.ا الشنتثازآ عقب عن 

[>لامحينبمثويبىمح
ومالأخترثا، : يختن مال ثنته، أ'دي بن تكر وأبو 

صسماك، ص \وو\لآلةؤس، حيفنا الأحزان؛ 
اللهزشول مال ت هال أييه غن حثلحه، بن ميتئ 
مزحنامقل يذيه بنن أخدكم وصخ ®إدا ه؛ 

•ذبم،" وداء' مؤ مى ينالي ولا فلبمل ، ٠ الرحل' 
بتنعقبيه عق أليتيه يضع أن : الشيطان عقب )١( 

<السجدتن 

.ينثتريه رربابما •' )خ( ق 0 
•الراكب إليها يستند الش الخشبة ت الرحل ومؤخرة آخرة ( ٢ ) 



[AA /١ ؛ ] ئمرئن الله عبد نص محمد صبما
ومال، أحتزئا إسحاى قال إئراهم، بى نإسحاى 

عس، الثابمي عيي بس عمر حدقنا نمر ابى 
أبتهض طلحة، بن مرض عن ، حزبؤ بن بمالي 

فدكزئاأندينا ئمربص والدواب ئصئي كنا ؛ قال 
الزحرموجزة ررمئل ؛ فمال ، الله. لرسول ذلك 

بننمؤ ا >ويفنزة لا لم أحدكم، ض بص قكوف 
بينمر من بمنة ررفلأ • لير ابن قال و، 

•يديب؛ا 

اللهغئد خدثثا ; قال حزب، صبما [ ٤٨٩]
عنأيوب أبي بن تمحي أحبرنا قال؛ ' يزيد ابن 
:قالت أئها غائثة، ض عزوة، ص الأنود، أيي 



ع~~1ح
تيدئروضء،صنيإص'''،

■ررمئلمؤجمالرم« ت هفال 
Iقال ئمئر، بن الله غبي بن محمد كغبما [ ٤٩٠]

غنحئوه، أحتزثا I قال يزيد، بن الله غبي حدقثا 
،عزوْ ص الرحض، عبم؛ بن محقي الأسود أبي 
قيسل اللي. يسول أل ائثة، غض 

.لءكثؤخرةالزخل«: ققال المحلي، غنشثزة 

حدقثات فال مثنى، بن مخئد صبما [ ٤٩١]
—ثمير ابن وحدفنا ت فال ئقير. بى الله غئد 

حدقنات قال أيى، حدقنا ت قال ~ نة واللفظ 
أمامه.المحل يجعله ما ت المحل سرة ( ١ِ 

.الحزته؛، ررباب • رخ'، ي ك 




















































