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الثانيوغمرو قئنة أيي أبوبكريي صبما [ ٥٠٦]
رهيؤ:نال عيينة. ابن ض خزب، ورهيزبى 

صالاغنج، غن الإثاد، أبي ض نفتاف، حدقا 
أخدكميصل ررلأ محال؛ ه الله رتول أذ ئريزه، أبي 
٠شيءآ؛ متة عاتقيه غلن ليس الواحد، الثوب في 

،أبوأساتة حدقنا ت محال ، أبوؤرفّا صبما [ ٥٠٧]
عشزبنأ0 أبمه، عن غزوة، بن مشاع عن 
س lJl-4زشول زأيث I ئال آحيرة سلمه أبى 

هبافي بؤ ممحلأ داجي قوم قى قتنلى 
.عاتقيه عش طرقتي واصثا ، سلمه أم 

.العنق أصل إق بثن ما ت العاتهان ( ١ ) 
.ررJابمنة،؛ ت )خ( ق ه 

بالثوب.التغعلى ; المشتمل )٢( 













:ال قحج-راصتي، نن غيأ ش [ ١ ؛،/ ١ < ]
الأعمش،حدقنا ت قال مشهر، بن غلي أحتزئا 

أمرامحت ال؛ فالمحي، يزيد بن برامحم إص 
قرأتء_اذا ئد3ُاأ، الفي المز1ل أيي علن 

فىأئشجذ ، أتت يا ت ثة فمك ، سخي الشجي0 
سأكت يقول ذر أبا سجعث إئى ٠ قال الطريق؟ 
فيومخ نجد مأول ص اللمه. رسول 

قم؛ ثك ، الخزامء ررالمنجذ ؛ قال الأزءس؟ 
كم: ئك ، الآفضث« ررالتجد ال قأئ؟ 

ك^ ٧١٣غانا،ررأزبغرن : قال ببمهئا؟ 
•فصل، الصلاه أدوفتلثإ فحشا سجد، 

الماب.على الظلة السدة: )١( 





حدقثات قال شئته، أيي أبوبحربي يبتا [ ١ م/ ١ ١ ]
يزيدحدقنا ت قال سار، أحترئا ت قال هشيم، 

أفالله، غثي جائزنن أحيننا : قال القفر، 
شتوة.مدثر . .قال.ه الأه ننول 

حدقنات قال ثئجه، أيي أبوبكربي كعبتا ٥[  ١٢]
صالآَثجعى، نابك أبى ص محيل، بى مخئد 
تاللي. زشول ئال ت قال حديمه عن رببي، 

صمومناجعإلت : بثلاث اص القغلى رريصلئا 
الآزضكله_النا وجعلث الملائكة، كضموف 

قجدلم إذا طهوزا لنا ثزبئها وجعلض سجدا، 
احرى.وذكرحصله . الماء،، 

.لرنابمثة؛أ)خ(تيف0 



قال؛، الخلأ؛ تى مخئد أئو'كرئّ_؛ صبما [ ١ ْ/ ١ ٢ ]
•قال طارق، بن ّنند عن 3ايدْ' أبي ابن أحبزئا 

قال: قال خديمه غن حزاثن، بن ربعئ خدشي 
ييئن.. .ه. الله ننول 

خمدبن وكيه أيون بن يختن [رصبما ٠١٣]
:وئؤ إنتاهل، حدقنا : قالواحجر، بن وغئ 

هريرة'أبي عن أبثي، ص ، الخلاء ض جغفر، ابن 
غلىرريصك ت ألله. زشول أن 

وئ—صرت، * ١١الكل—؛؛جوامع أغطت : ست 
الأرضلي وجعك المعانم، لي وأجك بالرف، 

.يلة؛؛ ررباب ؛ رخ، ف ه 
.الكثيرة العاق ذات اليسيرة الألفافل ؛ الكلم حوايع ( ١ ) 



وختملكئة، المقلق إلى وأنسلت ومتجذا، طهوزا 
•القثوذا؛ يي 

يحين،بن اموخمملة ء-ءمحماكل[ ١ ْ/  ١٣]
نرئس،قني حث ; قال ، وهب؛ ابى أحبزثا ■' قالا 
غىالسشا، بن تمد غى شهاب، ابن عن 
ررئخث: ه الله زئول قال : قال ئزئزة أيي 

أناوبئتا يالرف، ونصرث ائكلم، وجواْ_ج 
ئيفوصغت الازمؤ، حزائن بمتمايج أتت نائم، 

اللهننول يدهب ت ابوهزيره قال يدتي؛ا، 
وأتمئنظرثهاُاء.

خيفتا: قال الولد، بن آ[وىبمأخاجث / ٥١٣ل
الزئرئ،عن الربيدئ، عن حزب، بى مخفي 

بىوأبوسلخه المتشؤ بس ئيد أحترني 
الأّتماج.)ا(الأتظل:







ءئرةَأوبغ يهم قأفام عوف، بن عمرو بم •' لهم 
فجاءواالثجاو، بني قلأ إلئ أردت-ل إثة تم ليلة، 

أئظرإلثدهائي قال؛ سيوفهم، ئثمل-دين 
اوئلأبكررذية وأبو زاحك، غش الله. ننول 

أيوب،ألفى حش ، اشيارحودُ بتي 
أدوكئهحئط يصلي س الله ننول فكاي، قال 

أمرإئة تم الغنم، مرايض في ومحلي ، التنلأْ 
الئجاو،بني ملأ إلى يأزتل ٠ قال يالمئجد، 

امنونيقالنجار، بني يا ت ال فقفجاءوا 
الراكب.حلف الراكب ت والرديف الردف ( ١ ) 

ادحة.)'آ(اس;

اتراني.^(اس:صصتبمللها
•بالثمن وييعونيه ثمنه معي قرروا '' ثامنوي )٤( 



قثئدإلأثطلث ما زالئه لا ت قالوا هدا؟ دحائط؛كم 
فيهكاذ ، أمحوو ما فيه فكال : أس قال الله، إش 

اللهمحامرزشول وحرث، وثمبوو ثحل 
،شقث القئرط؛ ونفثور قفطغ، لنحل ا يس 
قبله،النحل محشوا ت قال قشويت، ويا 

هكاثوات ال قحجازة، عصاذض وا وجعل
وهمقعهم، ه الله وزم—ول ، ، يزتجزوفُ 

ماد_صرالآح_زه حئر حئزإلأ لا إئة اللهم يمولول؛ 
الآوضازوالئِهاحه.

الدفن.بعد الثيء استخراج التبس؛ )١( 
)'أ(ا>ب;مصعانياب.

الباب.خشبتا : _ UI)"آ(ءشادتا 
)؛(الرجز:يحرمنيمراس.



محثجا)>امحتلت

قال:الشرئ، مغاذ بن الئه عيني صبم| [ ١ ْ/ ١ ٤ ل 
حدقنيت قال ثغتة، خدقئا ت قال أيي، حدقنا 

كا0الله. زئول أف أئي، عى أبوالتثاج، 
السجد.يبش أف قبل الغم، مزابض في يصلي 

قال؛حدقناتحين، ْ/٢[وحعبمايح؛تىبس ١٤ل
سعجئ،حدقنا قال؛ الحاوث، ابئ تغنى، حالي، 

صأدياكاج،ئال:جأنم1يئول:ث1ل
بمثله.. .■ ه الله رسول 

حدقنات ئال شنجه، أبى أبوبكربن صبما [ ْ ١ ْ ل 
بنالبمرا؛ ض ، ص أبوالاحزص، 

.١^^ مراض قي الصلاة ررباب •' ر)ع( ي0 
.^لةساثحإراكتياات )خ( ق 0 













»لفناشُابموذ: مئة بمب لم الذي ترصه 
تقانت ، أوستايهممناجيا، ئتوز ائحدوا والنصارى، 

يتحدأف حشن عيرأئة محيرة، انرر ذالأ ولا ثل— 
ذلك،وزلا ثيه: أبى ابن روايو نفى ، مشجدا

لأتد'5ز:داوت.

حدقنات محال ، ا ثمحيد بن هازول كش [ ٥٢٠]

ضومالك، يوثر أحتزبي قال؛ وف' ابذ 
أفانمشيا، بن منعيد حدقني ت محال مهابؤ، ابن 

اللةررفاثل ت ه الله ونول محال ت محال هزيرْ أبا 
'مشاجذ؛؛قنوزأساتهم ائحدوا يهود، 

حدقنات محال سعيد، بن محثئنه وكش [ ١ آه/ ٠ ] 
.اربابمنةا؛)خ(؛يف0 







تيمول ت وفو يحمس، يموت أيا يل المحي. 
'؛حليل'ث-محم ني بجون أن اللي أبرأ!لث ٌ!دي 

ائخدإئزاممحيلاكما فدائخدبي ثعالن الله فان 
لآدح_دتحليلأ أميي مذ متخذا كتت ولؤ حيلا، 

يتخذونكائوا فطخم مذكان ألاؤإن حيلا، بم أبا 
يتخلواالأفلا متاجذ، وصالحيهم فنورأسايهم 

•ذلك،ا غث أئهاكم إئي متاجد، المئون 

بث.وأحنذ الأنيي سعيد بث هاووف حش [ ٠  ٢٣]
أحتزنيت قال ومسا، انث حدفئا قالا؛ هيشئ، 
عمربنبس غاصم أل حدقة، بكيزا أل غمرو، 

يدكز،الحولأئ الله عبثي سمغ أئة حدقة، قثاده 
والحبة.الصداقة ; الخالة ( ١ ) 

.)ع(:ق 0 







س_؛تكولإئة ؛ قال صش فالئا ؛ قال نص؛خدنه، 
ميقاتها،غى الصلاة يوحروذ أمراء غلذفم 

قدرأيتموهم قادا ، القرش شنق إش ويحئهوثها 
،وايغلواالءئلأْ/باهاءأ' فذلواذكمحلوا

فصلواقلاقة محتم ؤإذا ، ئنخة معهم صلائكم 
قلتوماقمذلك أقزمي محتم قإذا جميعا، 
ذزاعئ_هقلتمرش أحسد'كم زكغ ؤإذا أحدؤم، 

أئفلوفلكأئي كثئه، بتن ولبمثثق ولتخن قخديه، 
■مأواهم الله. ننول أصابع احتلاف إلى 

التميمي،الحارث نص ملخاث ويلئإ [ ١ ءآْ/ ٤ ] 
بىعقماذ وحدقنا قال؛ مشهر. ائى أحتزئا ؛ قال 

•آنرالهاو به أراد الوتث؛ شرق ( ١ ١ 
الوضع.ت أو للفعل، المضروب الوقت : الميتات )٢( 



ائممققرلإ

وحدقنيمحال جرير. حيفنا ت محال ، ثنته أيي 
محال؛، يحيث حدقنا ت قال واقع، بى مخئذ 

خئتئائفضل-ض-ضاسم،ض
علنيحلا أئهما زائمحود، غشي ص إبراهم، 

حديثوفي معاونه، أيي حديث يمعثف الله عند 
احتلافأئظرإلى فلكأر وجرير؛ نمهر ابن 

•وهورالإ الثو. رسول أصابع 
الدارمحى،الرحمن عبي بى اللي عبد ُءش ٢[ بْ/ ٤] 

،ء-سلس-رامحو ئوض، بن اللي عبئي أحبرثا قال؛ 
والأسود،غكه غن ضإئزاهم، منصور، غن 

قسأمش : ممال الله غني على ذحلأ أئهما 
نجعلبينهما، م مما ئعم، الا؛ قحنهئم؟ 

ئمشماله، غى والأحسن يمينه، غن أحدهما 



,iأيدينا قصزث وقسا علن أيديثا قوصغنا ، وقعنا 
قلئاقخدئه، بص جغلمهتا فم يديه تص ٠^، تم 

•ه الله رسول قعل صكيا • قال صلث 

الجخدرئزأثوكامل تعد ئ صبماقئئته [ ٠٢٠]
ضأيوعواثة، حدقنا : قالا لفثئته، اللمظ و- 

صلثقال؛ تغد، بن مضف ض يغفور، أني 
ركشى،بص يدئ وجعلث قال؛ أبي، جث إل 

وقسك،علن وكمث-ك اصرب ت أيي 1ماللي 
نيئ،يفترن احرى مرة ذلك فعلت فم قال؛ 

لألأفئئصرت أف وامرقا هدا غى ئهيثا إئا وقال؛ 
غرّ■

.^ركبوفئخاشليقا؛ ؛ رخ، ل 0 



٠

حدقنايال ، مثاج 
تفال غمز، أيى ائى وحدقنا ت قال أثوالاحوص. 

.. تعموو. أب—ى ص " كلأهما ّ ضناف حدقنا 
سدييولم غنة، قئهتثا ت قوله إلث الإساد، يهدا 

.بعدة ما 

حدقنات محال شتته، أيي بى أبوبم معبتا [ ٢ / ْ ٢ ٥ ] 
الربثربنض حابي، أبي بن إنمامل ص وكتع، 

فمكرفعت، قال؛ سغد بن مصف غن ئ، غد 
نئنووصعهما يهقا طئى ■' يغنى ، فكدابتدئ 

أمزناقم فدا ئمفل فئا قد ت أض فقال يخديه، 
بالزق.

•حدقناقال؛ مرسن، ]هأْ/'ا[ءشالخكمين 
بسإنغامجل خيلنا : مال نوص، بن بمتن 



ء؛جاس؛

بنممس غذ غدف، ١^^؛ غن حالي، أبتم، 
-جنساإلئ ص_ثشثا ت قال ومحاصى أنمي بن تعد 

بسوجعلتهبما أصايعي ثبمغ _، LSjفلما أيي 
محاقد ت قال صلن فلما نيئ، قصزب ومحي، 

.الؤمح_؛ثزئغألى أف أمزئا P ، هداشر 

خدئئا: قال ، ْ[لأطسميىبنإئزايز
،الحلوايى حس وحدثتا ت قال بكر. بن محمد 

تيائق-ؤثفازباضاس-ةلأ
أحتزبى: دال جرئج، ابن أخبزنا - متغا ح- 

لإبنهلتا I يمول طارتا ضع أئة 
هيت فقال القدمنن، غلى الإئعا؛ في غثاس 

•^^١^^^^^١^^^ ١٩١١* رخ•؛ ف ه 



فمالجفاءُ''دالئيل، ثئزاة إنا القئئ 
■و0 نبيك نئه هي بل عباس؛ ابن 

الصثاجنن ^^رمخسد 
لمظم دبا وثقا " ثئتق أبي بكربي وأبو 

صإبراهيم، بن إسماءريل حيفنا قالا الحديث، 
عسثئم، أبي بن يخئ عث الصواف، حجاج 
عثو؛ بما س عطا؛ عث نبموئة، أبي بن هلال 

مغاصئي أئا بثنا ت قال الشتمي الحكم بن معاوية 
:ففك الفوح، مئ زجل عطس إل ه الله يسول 

تفمك ابضاوهم، القوم فزقايي الئة، يزحنك 
)ا(ابم:ءاغلاممع.

.الصلاة؛؛في ثشجالكلاح لإناب •' )خ( ل 0 



فجعلواإلى؟ ئنظزول قأئئم ما ائياة، ئكل وا 
زأئئهمفلما أفح_اذهم، علئ وأئد-أم يضرتول 

اللهزشول صلى قلما ، محثكت لكش ، يصمتوشى 
قتلةمغكا نأيت ما وو1ئى! ئ-نأيي .، 

كهربىما قوالله منة، آحس بغية ولا 
ذاو0اضةلر1ن : Jli  Pولاثضي، ولاصزبني 

تيسممالئام،1فمو
هالنحا أو المزآزلإ، _راي0 وةو1لتةفز الش-سح 

حديثإثي ، الله زشول يا ت محلث ، الله زينول 
مناؤإف ، يالأسلاثإ اللة جاء وقد ، يجاهيثه عهد 

تقال ج، فأنهم وفلا ت قال امحهاف، ياثويث رجالا 
ص:فقداترلدأوضبمزضالخاقد.

•بوحهشوس والاستقبال الاسهار، الكهر؛ )٢( 



يجدوئةشيء أردالذ ت قال ، يثطثرول وحال ومنا 
تالصثاج ائى وقال ، فلا صدورهم، يي 

رجالومنا ت ثملث ت ال قنصدهئم؛ا، ررفلأ 
فغنيخل، الأي؛ مذ شي راثان : هال ، ، يحطوذُ 

قرضجاري-أ لى وكائث ت قال فداكأا، حطة وافق 
يومذات هاهللغث ، والجوايثة أحد قتل لي عئما 

زجلوأنا غنمها، مى بشاة ذهب قد الدقب قادا 
تكئييأسموذ، آمنفث'كما آدم؛ بني مى 

قعفلمالله.، ننول فأئيث صاكة، صككتها 
بالثيء.التئارم )١(الطيوةوالتش؛ 

الكهانة.من صرب ت الخط )٢( 
المديتة.عمل من أرض الحوانية؛  ٢٣)

الضرب.ت الصك )٤( 



اغممها؟أئلأ الله، نسوق يا : ئك عائ، ذك 
ااأننالإة«: لهاممال فأتبمُدها، »ائتنيده1اا، : قال 

أنث: قالت أنا؟« »من : قال ، القنا؛ فى : ثالث 
.ررأغتمها ت هال ، الله زشول 

[TU /،< ،أختزئا: قال مإساقُينإمحايأ
غىالأووابمي، حدن ثال؛ يرئس، بى همشي 

الإشادسمْ.يءنيينشهمدهدا

حربوذوش ثية أبي بن بكر أنو صبما ء  ٠٢٨]
اظهموألقالاشح" ئميروأبوبء وابن 

حدقنات قال هفنيل، ابن حدقثا ت قالوا نتقاربه، 
اللهغئد ص غلمنه، غن إبراهيم، غث اثمحش، 

ررنابمنة؛ل)خ(تيف0 





صئئلأؤ، الفي ظب ئئا : قال أزق؛ تن نني 
خئنالصلاة، في جنه وفواش صاحتة الرجل 
فأمننا، [ ٢٣٨]القرة: هيي؛نُآ،ب وومنوأس : ثزلث 

الكلاح.غن زئهيئا يالشكوت 
حدقنات قال ، شئيه أبى أبوبكربي صبما [ ١ ]وآه/ 
وحدقنات قال ثميرووكغ. ب—ث الله غبي 

نذبميشث أحبرنا قال؛ ، إسحايىئر،إبزابم( 
•• • حائي أبي بن صل إننا ص " محم يوئس" 

قحوة.الإسناد، يهدا 

ليث.خدقنا : قال شعيد، بن محتية صبمإ ء  ٠٥٣
•قائ٠ين ٠ ويقال • طهينر ■ انتثن ت( 

.؛رناب؛؛ ت خ( )ل 



أحتزئات قال رمج، تس مخئذ وحدقنا ؛ قال 
إفت قال أنة جابر، ص الزبتر، أيي ض الئث، 

وهوأدركتا قم لحاجة، بعشي الله. ننول 
فأشارعك، فتلث - محلى ت كتة قال - سر 
آنفتك ®إياك : فمال دغايي قنع فلقا إلي، 

.المشرق قتل حيثئد وهومزجه ، أص-ليا، وائا 
حدقنات قال ، يوئس أحمدبس وصبما [ ١ مأه/ ٠ ] 

■فال جابر همث جواص•' حدقتي قال؛ رهير، 
بييإلث يقوقنْنلى و. الله رشول أونئيي 

تعيروغالئ وقويتنئي فأثسة ، ائئضثلق 
~بيده وهير وأوما ~ هكدا بيده لى فقال ، قكثنئة 

^،٥نجنا زهير ئأوقآ س فكدا لي فقال ، كئمتة قم 
٠حزاعة من بطن : الصدلق بمو )١( 









تفال المزادئ، مله بى محمد وكش [  ٥٣٢ ت
صايجبن عن ، وهسا بن الله عبد حدقنا 
أبيإئويسص يزيد، بن زبيغه حدئثي يمول؛ 

اللهرسول هام ت فال الدرذاء أيي ن غ، 
تفال قم ة، منك يالله راأ'صد ت يقول غثاة شه 

ندةكآئةررالعثكيلعنةالله؛أقلائا،ونتط 
تا هلنالصلاة مى فنع فلما ثنتا، ازل تثئ

لمشبما الصلاة في قفول شجعنالأ ئد الله زشول يا 
أيدلث بتّطث وزأيثالث دلك، فنل ثفولة ثئمعك 

نارمن بشهاب جاء إبليس الله غدؤ ررإن ت فال 
فلاثمنك يالله أعود ت فثلث ، وجهي؛ قي ليجغلن 
مالئائة الله يلغنة ألئك : ئلث P منان، 

الن,<الذل:



لزلأوالله أحية، أزدث P منان، ثلاث يمتايز 
ولدانيي يلغث موقفا لاصيح نلبمان، أحينا يعزه 
*المدينهءا اغل 

ثبنمحنبٍ
غىمالك، حدقنا I محالا سعيد، بس ويسه 

يحدقات قال الربير■ بن الله عند غامرنن 
حدقكت لمالك محك ت محال نحى، بن يحض 

تئمبن غمرو ص الربير، بن الله غني غامحربن 
لإمح،ضفيكاذة،أنزضوس.ثان

نتنشب يئث اماقة ومرحامل صلي — ئ
قامفادا التيع، بن الغاصي ولأيي ه اللي زشوو 

.الخلأولأم كنثان ت )خ( له 



|جلةاة

قال؛ يحشن قال وصغها؟ شجي ؤإذا حملها، 
.ئعم مائك؛ 

خدقئاقال: ]مْ/ا[صبماسيننيٍ، 
،غيلأو زائن تهال أيي بن ضاف غن نفتاذ، 

صالربئريحدث بن اللف عبم؛ عابربن تبغا 
صينمص،صفيئثاذباص

الئاس،وأظفئئثئال:زأثني.يؤإ 
غلنالقي. بنت ثيب بنت وهي الغاصي أبي 

الئجودمن رقع ؤإذا وصغها رئع قادا غايقه، 
.أعادها

اأختزنال: قلجم/'ا[صبجامالطاهم، 
وحدقنانال؛ ■ بنجر بن مخزنة ص وف، ابى 

وف،ابن خدفثا د1ل الأيلي، سعيد بى هارول 



ءءسةيئ :آء 

عمروبنص صأبمؤ، نخرته، أختريي : فال 
الآو_صارئقثاده أبا سمت ت قال الرنقي ّثاليثا 
يلئاس،يصلي ه اللي ننول رأيت ت تمول 
سجدقادا عنقه، علن العاصي أبى بثت وأناقة 

■زصعها 
ليث.خدثئا : قال س، مه/م[لأخأكهيث، 

حدقناقال؛ مئثى، بس مخئد وحدقنا قال؛ 
بسالحميد عند حدقنا ت قال أبو0كرالخنفئإ، 

صالمميرئ، تعيد ض - جميعا جغفب~ 
بننا: تمول قثاذْ أبا تمغ الزنقئ، شنيح فمروبن 

اللهرسول علئنا حرج حئوس المنجد في ثحن 
قذثزأئةلم عيرأنة ينخوحدي، . ...

الصلاة.تلك في الناس أم 



?ع

محومحقبسسملة~
أحبرئا■ يحيى قال العزيز، عبد ص ~ كلأهما 

جاءُواثمزا أل أيه، حازح'ص أبي بى العزيز عند 
أظض الشر قي سازؤاُا، قد شغد بن سهل إش 
أئمى لأعرف إلى والله أنا ■ قهال هو، غوي 
أولاللي. زشول وزأئئ، عملة، هوونى غوي 
عباسأبا يا • نة فملئ، ؛ قال غليي، جلش يوم 

—ائرأؤ إلى ه اللي زشول أنشل قال ، فخدئئا 
«يوقي—ني ليشئيها إثة ت حازم أبو قال 

اسبملضأغواذامالئغلامك 
أقرئهاقم ، ذزجايي، الثلاث، هالْ فعمل ، غلتها، 

 0 j :)رظب،ياسذضاني.'ا )خ<■
■والريبة الشك مدم، عك الجائلة : والمادي ارا، ( )١ 



قئةالإ-اقئةكْء 
مسفهن المرصع، هدا فوصعث الله. ننول 

ثامخ الله ننول رأيت ونفد الغابة، طزفاورا، 
لمالشر، وهوغلى وزاءة دهئزومحزالناص غلته 
اكر،أصل في نجد ختن القهقرى فنزل زفغ 

علىأنل قم آجرصلاته، ض قزغ حش عاذ ثم 
صنتإئما إئي الئاش أيها راما ■ الثاس؛مال 

•صلأتيء، وJثغأائوا يي وث1ثموا ؛ هدا 
حدقنات قال ، ينعيد بى ممئثه صبما [ ١ "؟ه/ ؛] 

بنئحئد بن الرحنن عند بى بمقرن 
خدئنى: قال المرثئ، القارئ غبمء بن الئه غني 

قال؛تغد. بس نهل أئوا رجالا أف أبوحاؤم، 
حربورهيربى شتته أبى أبو وحدقا 

عيشه،بى نمياف حدقئا ; قالواعمر، أيي وابى 
.شجرالباده ت الطرفاء ( ١ ) 



mm

Iسعدفتارة بئ سهل أثؤا ت قال حازح أيي ص
اسمحأتيثتي؛تيمح.وسوظزا

•حازم أبي ابن ثخزحديث 

: JLJاكط_رتي، موسى بى المحكم وحش [ ٠٣٥ل
وحدقنا: ثال الئثازك. نن الله غيد محدقا 

أبوحاليخدقا شال؛ ثنته، أب—ي أبوبكربى 
،محمد ص ، هثاء ص ~ جميعا ~ وأتوأساقة 

بشأف ثهن أئة امحئ. عن ، قريرة' بى أص 
 Jنهن: بكرئال أيى رواية وفى ، قختمحزارا، الئج
الله..ننول 

 j( ;)ررتاثاصصسيضسأ«.خ
•جنبيه عق ويدْ يمل أي ت والاحممار والتخمر لخصر ا( 



ج}سأ

حدقثات ئال ، ثنته أيي أبوبكربي صبما [ ٥٣٦]
صالدسوايي، هشام حدقنا ت ئال وكيغ، 

مغئئساغن تلنة، أيي غن ثئم، أيي بن يختن 
قال:ذمايهابيشض-مح:

.واجده(؛لاثدفاخ؛ ررإذكئث : قال المحن، 
حدثناقال؛ مقى، بس محمد [وصبما ١ لآمأْ/ 

حدقتيثال؛ هثاج ص تبمد، بس يخيئ 
غنطقة، أ'دي غن محبر، أيي بن يختف 

فيالخج غن القي. نألوا أئهم معيق، 
.الواجدْاات قفال الصلاة، 

.الصلاة(، في المخضناء مشج ررباب ت خ( )ق 



mm

الم-واريرئ،ءم-ن  cjAاللي عنتي ]ا""آْ/أ[وءمحِ 
تقال الحاوث، انس يغنى، حالي، حدقثا ت قال 

حدقنيت فيه وقال الإشثاد، يهدا هشام حدقثا 

حدقثا: قال ثنته، أيي أبونيبن تا"مآه/ّآآوىبماء 
تنسثئتايئ، حدقثا ت قال قومحنئ، ئى الخشى 
سمئقيب،حدقتي ت قال طمف، أثي ص يحين، 

^ضلمح.ئالنيالألكبمؤياماث
فواحد0أ،فاعلا، كنت ررإن ت قال ، يمجد حيث 

:قال اشمئ، يخشى بن بمنتث ]جم[ُصبجا 
بنالله عئد مالك،صئالج،ص عش قرأت 
الصلاة؛؛في النصاق لرياب ت خ( )ق 



ءتءالإص

جذاوفي بتتائا رأى الله. زشول أف عمن، 
كانوإذا ت مقال الئاس غلى أمحتل ثم محذفث، القئلؤ 

ينلالل فان وجهه؛ قتل ينضق فلا يصلي أحدكم 
'وجمي1ذاخ،؛ا

ةرينوس،ثال:خثثث1
وحدقثات _ال ه_امة. زأث_وأءت_ثمئر بس الله غبي 
غ—نجميعا" ~ أبى حدقثا ت هال ئمئر، ابى 

سعيدئى هثئته وحدقثا هال؛ الله. عشي 
'ئال ٠ نتعي بن الليث عن رئج، بى ومحمد 

إسماهيل،حدقثا ت قال حزيؤ، ذذةو؛-و؛ وحدقنى 
وحدقثاهال ٠ أيون ض علثة، ابى ت تعيى 

تهال فديك، لي ائس حدقثا ت محال ناقع، ابن 
هال،عقماف. ائس نعيي، الصحالأ، أحترئا 



mm

حدقنات قال الله، غبي بس هارول وحدقني 
;قال ; جريج ابن قال ت ث1ل مخئد، بن حجاج 

ض، ^ ص محم" غمتق" بن قوض أَحيرني 
قبموفي ئحامةُا، نأى ك ه النبي ض عخر، ابن 

ئحاقةت حديثه في محال الصحالأ، إلا المشجد. 
مالك.حديث سشإ القبله. في 

ثيةأبى وأبوبمكربن يخئ بن يخئ صبما ؛ا  ٠٣٨]
القشمتاذ، النائي—جميغا—عى وعمرو 

الزمرئ،غن غتبمه، بن شفتاذ أمحزنا : بمتتن 
سعيدأيي عن الرحمن، عبمب بن حمبي عن 

اوتزير)ا(اسا.ة;
.تابمئة،؛١١ت رع، ا ق0 





جذاوفي بحاها نأى القي. أف غايثة، ص
هحمحة.— ئحامة ت أؤ ، محاطا ت أؤ "" القئئة 

ممحمحينشسومحينحنب
وقئرحدئقال علية، ابن عن — ميعا ج— 

رافع،أبي ص ثيرال، بن افام ض ، عكَ ابن 
حانةرأى الله. زشول أف ، ئزيرْ أبى عى 
ا)ما; ال فقالئاس غلى فأقتل التنجد، يله في 

أأمانة؟ فيثثحح نبه مشتمل يموم أحدكم بال 
فاداأ وجهه؟ قي فئتثحغ ئشتمنل أن أحدكم أيجب 
(jU، فدمه ثحت ، ساؤو غذ أخدكم فنحع 

فيهممل ، الثاسم ؤوصس ، هكدا« فلبمو يجد لم 
■بمض( مط 

.رريابمتة؛ا)خ(تيف0 





محيييبص ^ 'jriفلا زبة، ُ يئاجيُ فإئة الصلاة في 
.قدمه؛؛ ثحث ، شمايه ض ولكن ، يمينه ض ولا 

تم؛ْ/اءذمحينمحوئينص•
حدقنات يثئتة ال وه، أحترئا ت يحشن هال 

تهال مالك بن أئس غن ، هثاذة غن ، أثوغواثه 
،حطيقة المشجد في ءانثزاى ت الله ننول قال 

.ذهنها؛؛وكهازلها 
ئالأ، الخالأ؛ ص_ا 

حدقنات قال ، الحارث ابن ، يعنى ، حالي حدقنا 
\ذخإلصويعن ، ص' تك : قال ثغنة، 

Iيمول مالك بن أنس سمثت ت هفال المشجد 
.سواالحادثة : )ا(الظجاةواكاجي 

الخهليثة.-ها ثبمحن ما الكفارة: ( ٢) 
■براق ألتن معه نفخ ■' اكفل )٣( 





تمحال الشرئ، معاذ يس الله عبيد صبما [ ٥٤٥]
بنيزيد عس كهمس، حدقنا ؛ قال أيى، حدقنا 

مغصليث ت قال أييه عى الشر، بن الله عبد 
.بثعله فدلكها ، ثنحغ محرأيتة الله زشول 

أحتزئا: شال يخشن، بس يخئ ُءش [ ١ ه/ ٤ ٠ ] 
الغلأ؛أبي غى الجريرئ، ض رزيع، يزيدبى 

صشأنة أنمه، غن الئحثر، بن الله غني بن يزيد 
ينغلمهيدلكها ، محثنحغ ت ال فاليي. قع 

البمرى.

بنبشن أمحزئا : شال يختن، بن يختن يبما [ ٠٤٦]
»ذاثذكالأخاتي-لأص.ق)ع(: 

.كمحلنن،أ في الصلاة ررباب ت خ( )ق 





fجلقرة

وأئونيم جيأبي اإلن بهفاذغتوا ، هذْ 
■ا، يأسخاسة 

أحتزئافال؛ تخين، بى حزمله ويبما [ ١ ه/  ٤٧]
ضيوئش، أح؛ريي ف—ال؛ وف، ابن 

عىالرير، أحبزييعروْبى قال؛ ابنثهاب، 
فييصلي الله. ننول ئام محالغ؛ غايثة 

محضفلما ، علمها أعلاج ذات حميصة 
إلئالحميصي دهذْ اراذفنوا ؛ محال صلائة 

فائها، بأبجابئه وأئوبي ، يمه حد بن جهم أيي 
أ1هئنيآذفانيض«.

حدسا؛ محال ، ثنته أيي تكرئى أنو وصبما ٢[ ه/  ٤٧]
الشئأف ، عائشة عن ، أييو ص ، هشاح عن ، وكيغ 

.أنيجان موصع إق نسبة ؛ صوف هن كساء ت الأنيجانية ( ١ ) 









ضنجاهد، بن بموت ص إنماهيل، ابذ هو؛ 
هندوالقاسم أنا ئخديث ؛ ئال عيق أبي ابن 

لحانازيلا القاسم وكا0 حديثا، مثلجإ عائشة 
لكU وةعانث1: فئالث ولد، لأآ و'ق_ان 

لأممدثىاسالأضطا؟أنإضئئ
محظمح،وأتس

قلهاغلئها، وأصب المابم، فعقب ت قال 
أئى؟قاك؛ قام، مها أتئ قد مائدة نأى 
أصلي،إئي • قاد اجلس، •' قالت أصلي، ئاJا 

اللهونول سمئث ؛إئي عدرايلش قالت؛ 
ولانونذائغةشام، يخفنرة صلاة رالأ ت مول يه 

.الآحطارق«
•غادر عن معدول ث غير )١( 





حدقئات فال ثئتة، أيي أبوبكرئى صبما [ ١ ه/ ٥ ١ ]
بنالله غني بن محمد وحدثثا ت فال ئفتر. اتى 

حيفناI قال أبى، حدثنا ت محال س ؤاللهفل.لة ئمثر— 
الئهننول أف عمزّ، ابن غن ئافع، غى ، الله عبيد 

 uJ. :سأكومحسِس-تخس«
.الثوم ت بمني ، بجلها؛ا بلهب حش مشجذنا 

حدثنات قال ، ح—نبا رهيرب—س وكش [ ٥٠٢]
العزيز،عند عس عليه، ابى يغني؛ •، إنمابميل 

الئوع،ض أنس، نئو قال؛ ، صهي؛ ابق يقو• 
غد،من أكل ررمن : ^ الئه ننول قال : فقال 

.معناه يمل ولا ، يمزبئا فلا الشجرة 
تئال ، حمئد بى وغبي واقع بث ثحمد وكش [ ٠٥٣]

،الرراق غني حدثنا ت نافع ابث وفال ، أحبرئا عبد 





نأييالملائكة فإن سجدظ؛ يمرتى فلا المنتنة، 
.مئاتأدىث'الإئش«

أَختزنا: قالا أثوالطاهرزخزقلة، ١ادصبمإ ت؛ْْ/ 
بهام،ابن غن يوثر، أحتريى قال؛ وف، ابق 

جابربىج،َأف دبا أبي بن غطاءُ حدقيي فال؛ 
أفرغم، ■ حزمله وواقة وفي ~ قال الله عند 

بعنلأأز توما أكل ارمى قال؛ ه الله ينول 
نيولثمغد — متجذثا لتغقزل أؤ؛ — ا فلتغتزلن

بقولة'ثس محزات بقدرمحو محي"'هُأتى 
،البقول من فيها فاحّرمقا ئتال ، وثئا إة هوجي 
كرةزآة هكا ، أصخايه بغض الئ ررقرنوهاج ت هفال 

.ص؛همضسملأض«
.حضراء طرية نباتات ت الخصران ( ١ ) 













|يلدوة

ئاكلولالناس أيها إئئم قم أقرهم، من علنهم 
البمصلفدا نحشن؛ إلا ا أناقشلا تجرش، 

ومحهاوجذ الله.إذا وسول زأيث لقد والثوم، 
ئأجرحءلثأقربؤ افجات' في الرجل ثى 

.شحافلئمئهما أكلهقا نئن الهج، 
 /،،<U[ ،محاأثوةرينرس<]\ خاقئا; ئال

•عروبة أبي بن سمي ص عليه، بل إسمابمل 
وإسحاقُينمحاي(حريؤ رهيربى وحدسا ■' قال 

ثنتهحدقنا ت ثال سوار، بن ستابة عى ~ لاهما ك— 
مثلة.. .الإسناد. هدا في قتاذه غى — ميعا ج— 

تثال عمرو، بس أحمد القناهر أبو وصلنا [ ٥٥٨]

.المنجد،،' في الصائة ينشد ؟؛^ ٢٣١؛رباب ؛ خ( )ق 







مايئبمذظيرايهت'اض،
يمثلفيكر الختجد، تاب مى زأّنة شأدحل 

.حديثهذا 

غنةنوى أثوثغامة، ثعاقة تى هوشئته ت ،رآيلم 
■يرع0 قس وخملأفب وجرير، ' وهشيم مشعر، 

بنشلقة أبي عى فهابا، ابن ض نابك، 
الله.زتول أف فريرأ، أَدي عن الثحئن، عند 
فلتشالئئطال جاءة قام إذا أخدكم ررإن ت قال 

ذلكوخذ فإذا صش، كم يذري لا ختن غليه، 
.ونوخالش؛ا 'نجذض فلبمجذ أخدكم، 

.نياكثلأةوالآصدالأجودف؛أ؛ )خ( ق ه 





ثمخ،فسينصش
•وغو-جالش؛أ 

حدقثات قال يحت_تى، ]>ا"ه/"ا[وشخممئثمل 
بنربه عبد عنرو،ص أحبزيي قال؛ دف، ابى 

قريرة'أبي ص اض، الرحض عني ص شمحد، 
ثوبإذا الشيطان رزإن ت قال الئه زشول أل 

•وراد ' ثحوة قدثر ■ • ■ صراط؛؛ زلة ولن يالصلاة 
.يذكنا؛ يض لم ما حاجاتي من وذكزة ومناه، ررفهناة 

علثقرأت قال؛ يحين، بن يخئ صبما [ ٠٦١]
الزخننعبد غن شهاب، ابن غن نالك، 
لناصلن : قال ئخئئق بن اللي غبي غن الامج، 

.ااتاثينةاا0في)خ(:







ررإذا٠ س الله ننول ثال ت قال الحدرئ منعيد أبي 

قمانتئس، نحا غش وليبن الشك، فلنطرج أنبغا؟ أم 
حمشاصر كان هإف يسلم؛ أن فبل سجدني؛ يشجي 
كاثفالأزخ إثماتا صر كاف وإف صلأفة، لة شمعن 

.تزضنا؛أُضلان،ا
وف،بن الرحمن عبي ]'اا"ه/ا[ء،بم1أحئئين 

تقال ؤمسا، بس الله غثي غمى حدقنى ت قال 
يهدا. .. أنل؛م ثني ص قئس، بى ذاوي خدقني 

فنلسجدض ررينجد ت قال مغناة وؤي الإنتاد، 
.يلأو بى سلئماف قاو ما ك. 

ثيتةأيي زأنوبكسرابما محاق [وصبما  ٠٦٣]
•محْ عك والخضوع الانقياد : الرضم )١( 







صشغثه، حيفنا ت قال جغمر، محنيئى 
ذبكأقرب ررفليثحر ٠ ومال الإساد، بهيا قئضور، 

.\}0ثو\بخاا أر 
أحبرئات ئال ، يحنمل، بن يحين ه[ولأاء 

الإنئاد،يهدا محور، ص هتاض، بى قصنل 
.الصواب،؛ أنة يزئ لأظصذالذي : وقاد 

TI■[ /،، ،ُصبما]خدننا: قال نمز، أثي ابن أ
اُنثادمنصور، غن ، الصمد غبي بن المحزيز غبي 

.رافكخئاكوابآ٠ ت وفال ، هولا؛ 

Iقال ، الغنترئ معاذ بن الله غبيد وصبما ]ّآا"ه/٧[ 
غن، الحك،ثأ غن ، شعته حدقثا ت قال ، ايي حديثا 

.الئبي أف ، الله غبي غن ، غكة غن ، إبراهيم 
.؛ )خ( ق 0 







الصلاة؟ثمى أنيد الثه، ننول يا ت قملثا حمشا، 
تيال ، حمشا صئتت ت قالوا ، ذالث؟؛أ رروما ت قال 

كماوأسن ثدكزوف، أذكركما مثلخم، بقز أنا 
الشهو.تجيش شجي م ق، 

التميمي،الحارث بى منجاب وصبما [ ١٠/ ٥٦٣]
غنالأنمم، ض فشهر، ابق :أمحزنا قال 

صش: قال الله غني عن علمخة، عن إبراهيم، 
'إبزامحم قال ~ ئمص أؤ فزاد الله.، ننول 

فيأؤيد اللي، زئول ئا : مميل - مني والوهم 
أنشئ، بشزمثكم أثا ررإئفا ت فقال شيء؟ الصلاة 

سحيني؛فلتيو أحنغم، نسي فإذا ثثشول، كما 
يشجي، . الله زئول ئحول قم ، ء وهوجابش 

•سبدقن 





لأ}اذالئظأؤضصوواو: صئغ،فف
شجيم.تجد قم قال؛ ، تجدقننا؛ 

جميعا~ حرب بى ووهيز الئاقد عمرو دكش [ ٠٦٤]
بنشمتاذ حدقئا : عئوو قال - عينثه ابن ض ب 

بىمخمد ئمعث قال أثوت، حدقثا ت قال عييثه، 
يناصلن يمول؛ ئريزْ أبا تمعن ت يمول ب-همين 
الظهر،الغشي؛إما صلائى الله.إحدى رسول 

قيجدعا أئن تم زكغثئن، في نميز النصر، وإثا 
ائمؤجومحي ، مغقنثا إليها قائثثد ، الهشجد قننه 

شرعالوحرج ، يتكلما أل فهابا أبوبكروعمن، 
;ل محقا القدئن، دو فقام ، الصلأ0 محصزت ; الناص 

الماس.)ا(الرئن:أوائل 





هزبرهأبا سمغث I محال أئة أحمد، أبى ابن موأى 
فتلممالنضر، صلاه الله. زشول لتا صلن يمول 
أمحصرتت ال فقاكدين دو فقام ونمص، في 

اللهزشول فقال ئسث؟ أم الله، زشول يا الصلاة 
نمبج،«،فقال:ددثا0بج
جاش،ةآنلزضلاشهض

تمحقالوا أويىدوافوني؟،، لاأص_ت فمال الئاص، 
بقيما الله ونول قأثم الله، وسول يا ئعم، 

بغدوهوجالز سجدتين شجي ئم الصلاة، مئ 

حدقتات محال الئاهو، ]ةأه/مآ[ومشخجاجين 
علمي،حدقتا ٠' قال الحراو، إسمابمل تى هاروذ 

تمحال يحين، حدقتا ت محال المتازك، ابن ت وهؤ 



أ0أبوهريرة، حدقنا ت قال أبوسلمه، حدقنا 
دمالم، صلاة ثى نكغض صلث ه الله زئول 

تفقال ثليع، بني مس زجل اة فأثلم، مت—
.. . ئسيث؟ أم الصلاه أئصرت ، الله زشول يا 

.الحدث!ومحنا3، 
أحبزئات قال ، منضوو بن ومشإسحايى [ ٤ / ٥٦٤]

غنيختن، غن ثياذ، غى موّتث، بن الله غثي 
مغاصلي أثا بثنا ت قال هريره أيي ض سلمه، أيي 

الله.ننول فتلم الفلهر، صلاة الله. ننول 
■■ ■ ّثليء بيكب بس رجل فقام الرتحثص، ؛_ 

.لحدسق،ا واقتعش 

حدقنات رهير قال — علية ابن غن ~ معا ح— 









ئزأ:أنة ق اليئ ض الله، غبي غن ئخدث 
معا،كاث مى نسجي ، فيها ئتجد ، ألثج_ممح وؤ 

هرقغةئرابؤ، أؤ حصى من ثما أحد شيغا عيرأ0 
٠الئه غبي قال • ض؛ يأكفيني ت وقال ، جبهيه إلن 

كوهُيموقلثا:وو

أيوببس ويمح، يمح، بؤ، يخمح، صبما أ ْ  ٦٨ت
ؤابسلإر،فل؛محأ،بس

حديثات الاحزوذ ال وقا، أحتزنت يحيئ 
بننزيد ابر،جغفر،ص لهز؛ إنماهتل، 

سار،بن عقئاع غن ئثنط، ابن غن حصنقة، 
القزاءؤغن ثابت، بن ويد سأل أئة أحبره، أئة 
،ثئء في الإماخ قغ فراءه لا ت فقال الاماثإ، مغ 
.مئة،،ررباب ت آ رخ ف ه 



إدارؤرإلنج_م ت الله. زنوو غلى فزأ أية نرغم 
بمجد.، هزمح4 

غلثقرأث : او ئيختن، بن يختن صبما [ ٥٦٩]
ننالأنود زلى ن يزيد بن اللي عبمو ص نالك، 

أفالرحمن، غني بن سلمه أب—ي غذ نمتال، 
يشجي، آذشقئ<ه؛ آلئناء 'ؤإذا لهم؛ هزأ ئزيرْ أبا 

هالله ننول أف أغبنهم ائقرف هنئا فيها، 
■فيها ضجن 

أتحتزئاهال؛ موتن، بث إبرامم ؛ايحش ١ لآا"ْ/ 
بثمخئد وحدفئا ■' قال ■ الآاJزاهي غن همشن، 
—هشاج عث غدي، ابذأني خيفتا هال؛ المقنن، 
نلنه،أبيمحهم،غنأيي بن يخئ غن - كلاغنا 

■بيئيه ■ ■و0■الني غن ، غريزة' أبي غث 



ء؛غالإاءيئ

غنعظ، بن نشاف خيفتا : ثالأ الناقئ، 
ص، محنا؛ بن غطا؛ غث قوض، بن أيون 

^إدافي؛ و. البي قغ شجينا ئال؛ ئريزأ أبي 
.يآسم  Ulpj^ذقمته السثآء 

أحتزنات ل قا ومج، بس قحثد وصبما [ ٣ / ٥ ٦ ٩ ] 
بنصفواف غذ حبيب، أبي بن يزيد غذ المحث، 
ببيق-ولى الآء-نج الرجمن غبمب غث م' 

مثجدت ل ا فأئة هريرة، أبي غث محروم، 
\ن1ثقهألشتاء أؤإدا في؛ س الله رسول 

•ربك4 يانم 
حدقنات ئال ، يحنئ بس ۶^٤ ا ٤ ت؟آ'ه/ 
غثغئرو، أحبزبي مال؛ وهب، ابث 







القسي'ربمبي نغمربن ن ئحئد صبما ء  ٠٧* ت
غنالمحزوط، أبسومثاح حديثا ت ال ق

حدقثات ثال ، يناد ابى ت وهو ، الواحد غني 
غّامرنسحدقني ت ال قحكيج، نص عتماف 

اللهرشوو ثاف : ثال أسه ص الزبئر، بن الله غئد 
نثنالبمزى محدقة جعل الصلاة في محعد ذا إه 

ندةورصع ، البمش قدمة وقرفي ، وماقه فخذه 
اليئضندة ووصغ ، البمرى نكتته غش البمزى 

,ياصنعه وأقاز ، الئمثئ قخده غلى 
خدقناI قال ، سعيد بى قثئتة وكيبما [ ١ بء/ ٠ ] 

وحدقنات قال ٠ غجلأيت ابن غن ، ليق 
.الصلاة؛،قي الجلومحي ازباب ت )خ( ل 0 



أبوحايدحدقثا ت قال — ثة ؤال1هظ — ثنتة أبى 
ء-ا؛مب-نص عجلأف، ابن عن الاخنز، 

اللهرسول كا0 ت قال أييه غن الربئر، بن الله غبي 
محخذهغلئ الثمنئ ندة يدغووصغ قعد .إذا 

وأشازالبمرى، إخد0ِ غلن البمرى ونية اليئثن، 
إصتعهغلئ إبهامه ووصغ ثثابه، الياصتعي 

زكتتة.البمرى كفة ثلفم و، 

قالحميد، بن وغبي ناقع بن ُءشفحئد [ ٠٧١]
الزراق،غني حدقنا : رافع ابن وقال ، أحتزئا: غني 

غنعثر، بن الله غنتي غن مغخؤ، أحتزئا قال؛ 
حلمنإذا سكال النبئ أف غفر، ابن غن نافع، 

.>اظثيئةاا0في)خ(;



|جواة

إصبمةوزهغ ؤكبي، عش قذي؛ وصغ الصلاة في 
البمرىونية مها، هدعا الإبهام، تلي اثني اليئنى 

.غلتها باسطها ركتته، غش 
 [ ١av / ١ ] خدننا: قال لخئند، وصبماغيدئن

سلمه،بى حماد حدقثا ت قال محمد، بى يوئش 
اللهزشول أف غمز، ابن غن نافع، ص أثوت غى 

اليشرىندة وصغ التشهد في قعد إدا كاث 
نكتتهغض اليقئن ندة زوصع البمرى، ركتتؤ غر 

.وأشازيالشثابه ؤحئسيرث، فلاقه وغمد الثمتئ، 
[av٢ / ١ ] غشقزأيق، : قال ، تني، ئنر يض صبما

ناِلك،صصينتحق>يم،صمحض
رآنيت ال قة أئالمع__افيتي، رحمن الغثي 

لأضوأئاآطدابي،فيسِ،



ءجالإ1غيلآ

كالكما اصثغ ت هفال ، ثهايي ائضزف قلما 
'قالويفت ت قفلت ، يصثغ الله رسول 
هيجلش كاذإدا ت هال يصثغ؟ الله. رسول 

اليئض،فخذه غش البمش ثقة وصغ الصلاة 
ثلميالتي بإصبجه وأثاز أصايغةمحا، وثثص 

ئخذْغلمئ اليئرى كمة وزفت—ع ، ام الإبه
•اكشزى 

ش_مثال،حدقنا ت هال غمز، أبى ائى مآ[وىبما \هإ ١ ] 
٣cA—ي ص ٌ-3بم؛ أب—ي ب—ن ثبي ٌص 

جثبإش. صلث ت هال المعاوئ، الرحمن غثي 
هالت وراد >، مالك هدكزحوردس>ا غمز، ابن 

غىيه، حدقنا محمد، بى تحنحل وكاف ت سمثاف 
.منلم حدقنيه قم تجلح، 



ئئ؛يحئ حدقا ت ثال حزبا، ذٍ.ح1 كيبجا ا ٥٧٢ل
عسوقئمور، الحكم غن ، شعته غن ، تعيد 

شتلمدثِآكه كال أمير؛ أف معمر، أيي غن مجاس، 
ذأشُ'؛غئها؟! : 1لأه غط ذو تفش، 

يمعلة.ئاو الئه. نسوق إذ حديثه؛ في الحكم 
[UT /، ١ ] ثناحد قال؛ حيل، بس أحمد وحش

صالحم، ض محق، غذ تعيد، بذ يحئ 
فال~ الله غني غن تغمر، أيي غن ، مجاهد 
تلمنحلا أؤ أميرا أف ، مر0 زمحعة I ثغته 

غلفها؟!أش ت اللي غئد فقال ^^قثئن، 
.الصلاة،،من الئثنم رأباث ؛ )ع( ق0 

•كيف •' أئن )١( 







\غض-ؤ\أ'غللمإذا محت : ١^٠غئاس ثاق : قال وأنة 
نلكاذَاطه/

وخزقلةبنالأيلئ نعيد صبماهازولبى ء ٠٧٠ت
أ-حتزثات حزملة وقال ، حدقنا ت هاوول قال ، يحنجل 

غنيزيد، بث يوئش أَحبزني فال؛ وف، ابث 
أفءرؤْنثالرير، خدشي فال؛ ثهابؤ، ابن 

وهنديؤ. الله ننول علي ذحل - ئاثث غايقة 
أقة_مفنزت هل : تمول وص النهود، ؛_ امرأْ 

اللهظزئاعا؛زنوو ; فالت المنور؟ تفئنول:ش 
تغائثة ئالث ، يهوداء ثفتن ررإثما ت وقال ، . 

شعرتررهل ت الله ننول قال يم ، ثنائي محلّثنا 
.الصلاة؛؛ القبرفي غيابا بى المعوذ راباب * رخ^ ي ه 

■والفرع الخوف ؛ الريع آ ١ ر 





ءأغالإإغ؛قو

فيئع_ديرل الثيوو أمل إف : فمالتاالمدينة، 
0 قاث_ثا مثووهم،  I ألأئعم م ولق_اوئتهما
الله.،ننول علي ولحل فحرجثا، أصدقهما، 

عجزمى غجوزتن إف الله، ونول يا لة؛ فقلت 
المنورأهل أف فزعنتا ص، دح1ثا المدينة يهود 

إئهمررصدقئا؛ ال؛ فقمنورهم، في يغدبوق 
نما: قالت P ، تنخغةغيابا يغيبون 

•القبر غذي من يثغود في بمد زأيثة 
 /،UU[ ١ ] حديثاقال؛ الشرئ، بس هنائ وحش

غنأسه، غن أنغث، غن أئواثمحِوص، 
وفيهالحديث، يهدا . .عايشه.عن نشروق، 

سمعتةإلا ذلك يحد صلاة صلئ وما ت قانت 
القبر■غيابا مى يثعود 









شزومي المحناوالممات، فتنة ومن القتر، غيابي 
■الدحالء؛ المسيج 

حدقناI ثال موتن، الحكميي؛ ]\حْ/ا[وصي 
حئرج'بس علي وحدتنا فال؛ • ننال بئ همل 

جبتغايرئس" ابن يغني؛ بمثشث، احترنا ت فال 
ررإذا: وقالا الإنثاد، يهدا . . الأوواهئ.ن غ- 

.ءالاحر(،يدثر: ؛ Jj، التشهد،( من أخدكم فئ 
طث1ا: د1و اكن، ٢، سد 

غن، يمح، غن هثاٍم، غن غده، أبي ابن 
اللهثبي قال ث يمول هريرة أنا رتّوغ أئة سلمة، أيي 

ا>اللهلم،إنيأءودبمسظفق،ي: 
المسجوفز المحياوالممات، ؤفتثة النار، وغدان 
.الدجال،(











?جلؤو

عى، عاص، •_ ، شعته حدقنا ت قال أيي، حدقني 
بنالله عند ص وحالي، • الخاوث بن الله عند 

النبيغن خقثغل، غائثة ص - كلاهفا - الخاوث 
ياتَرايا يمول "كال عنرأئة بمثله، ٠ • • قال 

أحتزناI قال إبراهيم، لهحه[ىبحاإشحايىين 
غىرافع، بن انمف ض محرر، ص جرير، 

كثبت ئال ، شعته بن الثغرة مولى وراد 
اللي.رسول أف ت معاونه إلن شعته بى ل4غاره 
والله\م\ح: قال ١^٥^ كاذاذا 
وهزطئالخمد وله الملث لة لة، شريك لا وحدة 

.منهءاررباب ت رع، ف ه 













خدقثا: قال اشؤ، الم بن عاصلم صبما [  ٥٨٧]
وحدقنات محال الله. عبيد حدقثا ت محال المعثمر، 

عنكث، حدقثا ت فال محمد، بى محتنثة 
غنضئ، غن - كلاهفا - غخلأف ابن 

هشةحديث وهدا - هريره أيي غن رصالج، 
Iلوا محقا الله.، زشول أقوا ئ المهاح قمزاء أ0 

وااشّآأالعلن يالدزجات الدئور أهل ذهب 
كمايقتلموذ ؛ قالواذاك؟آأ رروما ت محفال المقيم، 

ثضوم،كما ويصومول ئضلي، 
اللهوشول محقال ئعتى، ولا وبمتموف ئتصدئ، ولا 

ستمعمقس يه ثذركون سئا أغلثئم رأفلأ ر ؛
أنشلأخد يخوف ولا بغدكم، فص يه وشمون 

الكثير.المال الدثور )١( . أربابمنة،؛ت )خ( ل0 







اأحثزئقال؛ عيشئ، بس الخشن حرمحإ [ ٥٨٨]
؛ئال معول، بى مالك أحتزثا قال؛ المتازك، ابى 

الرحمنعتد عس يخدث عثيته بى الحكم يثمى 
ائىأمحص،صنمينسمة،ض

فاظهنررذغئتات١ألآنم قال: الله وتول 
فلاثذقئوبة؛ صلاة لبزكل - فابجى ؤ؛ أ- 

ثحميدة،وفلاقون ونملاث ئشسخة، وفلانون 
.^؟؛٢^٥؛؛ قول وفلا وأنح 
:قال الجيصمئ، علي ئضوبى حمبما [ ١ ]٨٨ه/ 
ضالزيات، حمزْ حدقنا قال؛ أئوأحقذ، حدقنا 

.)خ(:أاظثيئةاايف0 
عقيبئمال أنيا أو ، مرة بعد مرة عادت التي ت الشات ( ١ ) 

.الصلاة 















النابيوعقوو شية أيي أثوذكربن ]؛ا<ْ[صبما 
عيشه،بن يشمتا0 حدقنا ت قالوا حزبا، 

ضهزئزة، أبي عس ثمحات، ص لزهرئ، اض 

نقاد،حغمرئن محمدتى وحدقني ]؛هْ/ا['ءال؛ 
ضثغد، ابث بمي؛ إبزامحم' أحترنا قال؛ 

^^^تي،صسؤأبيشَ،صأبيمحمحق،

 [ ٢ ْ/ ٩ ٤ ]IT  :تخين نس حزمله فني زحل ل—
قال؛وف، ابى ا أحتزن; قال — نة ؤالئء_ذئ 
أحتزيي: قال ، شهاب؛ ابن غن يوثش، أحتزيي 

.امحةداسةااررباتإتيان )خ(: ي 0 



ء؛جالإامحلآ

تقال هزيزآ أبا أف الوحمن، غثي بن أبويشه 
الصلاةأقيمت ررإذا ت يمول الله زشول متهنتا 

هفمغلفمشون وأثوها سعون، ثاثوها فلا 
.ف1يموا؛أ محاثفم وما فصلوا، أذزكتم فما ، الشكيثه 

سعثدبس لكية أثوت بى يخقث يبما ٣[ ه/ ٩ ٤ ت 
وامحخم،صإصينم.ىو

أحترنيت قال إشقاهيل، حدقثا أيون ابن 
اللهرسول أف هزيرأ، أيي غن أييؤ، غن ، الغلاء 
وأئئمثائوما قلا يالصلاة ئوب ررإذا ت ال ق. 

أدركتمفما الشكينه، وغالنمحم وأثوما قشغون، 
يغمدكاذ إذا أحدكم ولأ فاتقوا؛ فائخم وما فضلوا، 

.فهوفىصلأة«الصلاة ار 

^^^رومحلادى'وم-



j§Er ؟؛u«r]

حدقنات قال نافع، نى نخمد كيبما [ ٤ / ه ٩ ٤ ] 
بن.هئاح ص مغمر، حدقنا ت قال الرواق، غتد 

غنأثوهزئزة، خدقنا ما هذا : يال ننبه، 
وقال؛ منهاقدكرأحاديث، ، الله زشول 
وأئئمفأثوفا يالصلأة قولي ررإذا ت الله زشول 

فضلوا،أدركتم فما الشكيثه، و'ءدتتفم ثمسون 
,و0تافاثت5مفاتئواآ، 

حدقثات سال قسعيد، ئى قثئته ومزننا [ ٥ / ه ٩ ٤ ] 
:قال هثاح. غن عتاض، ابن : يغني المثل، 
تنال — لة واللهّظ — حسربا رهتربس وحدقني 

حدقنات نال ، بسزإبزامم همل سمّا 
عث، ستويث بن محشد غذ ، خشاف بئ هشام 

ئوبررإذا ت . الله زمحشول قال ت قال هزيره أيي 







ء؛غالإ1ةتلئأصء 

ثليني،ضض.ئاومبج:
■محاق أبي بن حجاج غذ غئثة، ابث زحدقثا 

أحتزئائال؛ إئراهم، بئ إسحاى وحدقئا قال؛ 
وقالضر. عذ الرواق، وغئي.يوئمف هيتزبث 

—ثئتاف غذ مشلم، بث الولتل. أحتزئا إمحاى 
بناللم؛ غبم؛ غث ثمحر، أبي بن يختن غث ~ محم 
وراد• •س•البي غن أبيه، قثاذة،غث أبي 

ررحئئت وقنتال معمر حديث روايته في إشبمحاى 

،نحى بن وحزمله مغروف بن هاروف صبما [ ٥٩٧]
،يوئس أحتربي \ قال ، ومؤ ابن حدقنا قالا 
.لخير،، الصلاة يغد الإماع حزمج ررباب ■ رخ-آ ي ه 





ء؟غالإاءيمح!

امفقالله. زئوو وحرج صفوفهم، الناس 
قحسزج، ت أف محييه إليهم فأومأ ، قفاقة 

•بهم هقتش ، الماء ينطهث وزأسة اعشثل وقد 

آحتزثا؛ فال نزئوشن، \[و7،شإئرابإ ]U؟؛،/ 
،الزمرئ ض ، الاوزابمي ض ، ئئلم ئى الوليد 

أف، —زه هزي أيي عس ، أبوسثئقة حدقني ت قال 
الناشلزنولاشه،طظ م تفا الضلأ5 

•اقة قف ه الشئ يقوم أ0 يل قصائهم'اا 
خ—دقنا؛ ال ثنسِا، بى سلمه وٍش [ ه  ٩٨]

حدقنات قال وهير، حدقنا قال؛ أغص، بى المحس 
اأءٌاماُجرح الصلأئإذ١ لابابإقامة • رخ^ ي ك 

الحرب.محواصع : الصاف ( ١ ت 







mm

عشقرأت : قال يخئ، بن يض صبما [ ٦٠٠]

محنحدقوة الآغ_زج، وغن سبمد ئئربن وص 
زكغةأدرك من ١١قال؛ ه الله زشول أف ، ريزْ فش 
الصنخ،أذنك ففد الشمس قطلع أن فنل الفج مى 

الئنشتفرب أل فنل النضر ض زكغة أذوك ومن 
■الغضز،( ففدأذوك 

حدقناال؛ قاليسع، نس حس وصبما ٦[  ٠١]
غنيريد، بن يوقر ص الئازلي، بن اللي ■ئند 

;ث1لت غايثة غن غزوه، حدقتا قال؛ الزفرئ، 
أبوالئاهروحدفني قال؛ . . . الله. ننول فال 
.رلوابمنذا؛)خ(أق0 









،الله. ننول ئتش صلث ئم الله.، ننول 
ئشصلث قم ه، الله ننول فطث صلف قم 

س،الله ننول فملئ صلئ قم س، الله ونول 
ائفلزت عمرلعزوة ال فق، امنن يهدا ت قال قم 
هوأمحاماهخ جثريل أوإل عروه، يا ثحدث ما 

ص؟ئالنيوة:ظك
•أبتو ص يحدث منغود أبي بن بيتر كاف 

النبيروج عايشه حدقني ولمي ت غزوة ناو [ ٦٠٤]
العضزثملؤب اف كالله. نحول أف س، 

واضشنيمحتهابلأنش
وعنزوثنته أيي صبماأبوذكرني آ ١ ا■/ * ٤ ] 

الزهرئ،ض نمتاذ، حدقنا عمرو قال الناقد، 
الغمربملي ه النبي كاف عايثة عى غزوه، غى 



ءثغاإءجؤلًأ

•بمد الميءُ يضئ لم حجرش، في طابمه والئتس 
■يمد اشء ض م أثوذكر؛ وقال 

أحترئا: قال يخشن، بمس حزمله سمش [ ٢ / آ ' ٤ ] 
ضيوئم، أحتزيي ال؛ قوف، ابمس 
أفالربئر؛ بن عروة ١-^؛^  '•فال بجاب، ام 

هالله رسول أو أحتزئة، ه الّأي روج عايثة 
بملهرلم حجربجا في الغمحروالئص محلي كاف 

الميءُفيحخريج
ت؛'ا"/ماء>ظأئومحينأبيبصمح،

ض، أييه ض ، هثاح عن ، زكيغ حدقنا ت محالا 
العصزيصلي . الله زسول كاف ؛ قالت عايثة 

ؤالئئانوا^ؤفيسمب
بىومحمد متطعئ ا أبوعمقاذ ٍتيخ [ ٦٠٠]



مقام،ابس ت زهو ، معاد حدقنا ت فالا ائقئنئ، 
صأيون أبى ص قثاذة، ص أبى، حدتنى ت قال 
ءإذافال؛ الله. نمئ أف عقرو، بن الله عئد 

الئضفزن يطلع أن إلث ومت المجرمإئة صلئم 
هلمصظئه'وتإتىأنض

فعنمؤأن إلن ونق الغضز صليتم لإدا الغضز، 
أنإلث ومث مائة المغرب صئنتم مإذا الئص، 

ألتونت مإنة العشاء' ض4و؛ ماذا الشفق، ينقط 
ص.نضف 

ئال؛الغننرئ، مغاذ بى الله عسي صبما [ ١ آ/ ٠ ه ل 
ض، قتاذْ ص فغيه، حدقثا : قال أيي، حدقي 

'مالك بس يختي اسئة؛ أيوب، أبى 
الطلؤع.ق يبدومها ما وأول آعلاها ; القس قرد ( ١ ) 



غذس الأزل مذ حي ت والئرلغ المراهمث" ويقال؛ 
رروفت: قال البي. غن غمرو، بن اللي غي 

لمما انمضر ووقت الغضز، فحفر لم ما الظهر 
فزرسمط لم ما المقرب ووقت الشمس، قضفر 
ووقتالليل، نضف إلن العشاء ونفث ، الشفق 
•الشمس،ا ثطلع لم الفجرما صلاة 

حدسات ال ق، حزيبا رهئزبى صبما ٢[ أ/ ٠ ]٥ 
أبوبئربنوحدقا ت هال . العقدئ أبوغامر 

مح~أبي بث يخين حدتئا ئال؛ ثيه، أبي 
حديثهماوفي ، الإشثاد يهدا شعتة ض ~ كلاهما 

*قرئين يزقغة ولم ، مره رقعة ت ثمة محال 
:ئال الدوزقئ، إبراهثم بن أجمد وكش ٣[ آُ/ ٠ ]٥ 

قال؛همام، حدقا ت فال الصمد، غني حدقا 



بنالله عبد غى أيون أمي غن قثادؤ، حدقنا 
الفئهرإذارروفت قال؛ ه اللي زشول أف عمرو، 

لمما كطونه، الزجل ظل وكان الشمش زالت 
الشمش،قضمؤ لم العمرما وزفت العضز، يخضر 
زوقتالشقي، نف لم ما المعرس صلاة ززفث 
صلاةززفث الازسط، الليل نضف العشاءإلث صلاة 

فاداالشنش، قطلع الفجرمالم طلؤع مى الصبج 
فطلغفائها الصلاة؛ غن فأمسك الئنش طالعت 

سنفزنتيضطانُمل
قال؛الازدئ، يوتفت يس أحمد ٍُش [ ٤ / آ • ٥ ] 

حدقناقال؛ زؤين، بن الله غثي عمربى حدقئا 
الغلهترة.بعد الس،اء وسط عن تحركها الشمس: زوال ( )١ 

.هللوعهاصد للئمس يجد لن تمشل : اكيءلان قرتا )٢( 



مح٤اiئمحلخأ

الحجاج،غن طهناف، ائس : بميي إئرامحم، 
غىأيون أبئر غى ، قثاذْ غذ حجاج، ابذ •' وهز 
سئلت شال أئة الغاصى، غمروبن بن الله غثي 

رروفثت فقال الصلوات، وقت غذ الله. ننول 
ووقتالأول، الشمس فزن نطي لم الفجرمحا صلاة 
،الشماء طن غن الشمش الظهرإذاوالت صلاة 

لمالغمرما صلاة ووقت الغضر، نحضر لم ما 
صلاةووقت الأول، فريها وننفط ئضقرالئمس 

الشقي،ينقط لم ما الئمش ءاذت المغرب؛إذا 
.اللتلء ننحف العشاءإلن صلاة ووقت 

أحتزثا: شال اشيبئ، تخش بث يختن خدقا 
شمث: قال ممر، أبى بن يختن بن الئه غط 
الجثم.يزاحة العلم ينئطاغ لا يقول؛ أمي 



mw

]آ'ا-احمحومحينخمبومجاشينس-
رح—دساوهت—قال الاوزق. ض — كلأهما 

نفياذ،حدقثا ت قال ، \لأووق1 يونقث بى إسحاى 
غن، ثزبمْ بن تلبماف غن محزئد، عكةئن غن 

بي،ضي.أنهشضوك
—يعيي — مدين فعنا ررصل ت لة فقال الصملاه، 

اثشهميخلأئدن،يمةالومين،ئازاك 
ئزئفعثوالشمش الغضز، فافام أمرة ئم الظهر، فافام 

عابتحثتذ المغرب قافام أمنة يم نقيه، بيضاء 
قمالشمى، عاب العشاء-حئ فأقام أمرة ئم الئنش، 

اليومكان أن فلما الفجر، محلير المجرحنث فافام أمرة 
.متة؛،ت)خ( ل 0 



يئرذأن لهايأنمم فأبرد بالظهر، فأبزذ أمنة النابي 
فوقأحزها قزقفعه، العصروالقمس وصلى بها، 
الشقي،يغيب أن فيل المعرب وصر كان، الدي 

وصلىاليل، ئلث ذهب تغيما العشاء وصر 
غنالقائل ءأنن : مال P ، يهار"'، اشيزفاتفر 

،الله زشول يا أثا ت الرجل محقال آ؛ الصلاة؟ رفت 
.ماتئن : قال 

غزمزة'بن ئخئد بن دءمحإب-وامم [ ١ / ا■ ٠ ٦ ] 
تقال ، عتازه بس حزبئر حدقنا قال؛ الئامي، 

غىمزقي، بن علممة عى شعثه، حدفثا 
البيأئى زجلا أف أبيه، غى ، بربمةَ ض تلبماف 

.وقتهاأول و صلوها : أي : الإيراد )١( 
الفجرالشاف.محللؤع إكتحقق أحرها ت أسفربها )٢( 











قالت يمول فريره أبا سمعا أئهقا انمتشسا، 
.سواء يمثيه . . . الله زشول 

وغئزوبنالأيئ تعد تع*آ/آ[دحمحهارولين 
،أحبرثا ٠ غمرو قال . يشمع 3ثو؛ وأحمد سواد 
أحنزسم،ت هال ، وم؛ ابن حدقنا ت الأحزان وقال 

ومثلماذسعد بتربن غن حدقة بكينا أف ، غمرو 
ررإذا: قال س انئه زشول أف ، هزيزه أبى ص الاعر، 

مىالحر شده هان يالصلأة؛ المحارفابردوا التزم كان 
صأبويوثس، وخدش ت غئرو ثال ■ جهنم" فيج 
غنررأئردوا قال؛ الله رسول أذ ، فزنزْ أبى 

ئال. جه_ئما؛فج مى المضر شدة قان الصلاة، 
المنياابن غن يهابا' ابى يخدش • غمرو 
اللهننول ص ، هريرْ أنمي غث طخه، وأيي 
يئخوذلك.. .ه.



ةأجالإس

غيدالخزيز،:خدتئا قال ]ح<ا"/مآ[وىبماك4، 
هريرة،آفأبى همث أبيه، همث ، الثلأ؛ همن 

جهم؛فج مئ الخر خدا ررإن ت فال ه الله زشول 
.والصلأة(أفأبردرا 

الرراق،غبي حدقنا ت محال زانير، ابى كعبما [ ٤ آ"/  ٠٨]
هداI قال مثئؤ بن هئاح غث معقِر، حدقنا I محال 

محدكر، الله زشول غث ، هزيزه أبو حدقنا ما 
همنررأبرذوا ٠ اللي زشول وقال ٠ ثبجا أحادسقا 

.فجمى الحر شده فإن الصلاة؛ في الحر 

حدقنات قال اكنئ، بى محمد وكش [ ٦٠٩]
تمحال سغية، حدقنا ت محال حغمر، بس محمد 

محت—يغأئة يحدث، الحشن أبا مهاجرا ثجنثا 
للظثبم.0في)ع(:



أع

مودذأد0 قال؛ ذر أني عى يحدق وف بى رئي 
زشولسهح،فءالاشئس:ي

ررإنث: ررائئظيانثظز«،وقال ; أنرذ(ا،أوث1ل 
غمفأبردوا الخر، اشتد فإذا جهنم، فيج بى الحز 

'.الئلمول'' قيءر زأئئا حش أنودر:  JUالصلاهء.

-نتجن بن وخزملمه تواد بن غنزو وكش ؛! ٦١٠]
قال؛وف، ائى أبيرثا ؛ ق1ل لخزنلة، و\لئث0إ 
حدشىقال؛ شهاب، ابن عن يوص، أحبزيى 

هريرةأبا تمغ أئة ، عبد بن تشه أبو 
الئارإلنأراشتكت غ؛ الئه ننول قال •' يقول 
فأذنبنصا، يغضي أكل زب، يا فمالي؛ نبها، 

■الزوال بعد يكون الذي الظل • الفيء آ ١ ر 
.الحبال دون وهي لأرض، ا من ارتفع ما • التلول ( ٢ ) 

،منة؛؛ ؛ )خ( ق ه 



ءئ٤اi>امحيإث

نيونفى ، الشتاء ني ي ئفسمشئن، لها 
وأشدالخز، مس ماًفجسدون أقد فهر الصف، 

•؛" مائجذونمىالرمهريرُ 
الانصارئ،موسى بى وءشإسايى [ ١ آ■/ ١ ٠ ] 

ص، قايك حدقا ت قال ، نعى حدقا I محال 
همن، سمياو ئن الأنود تزر يزيد بن اللث غني 

بنوقخئد ال—وحمن عبد بن طمة أبي 
أف، قرير؛ أبي عس ئوناف، بن الرحمن عبي 

غمالأء_ؤئأئيئوا كان رءإذا ئال؛ الله. ننول 
وذكرأل، جه_نما< فج الخز؛_ شده لإن الصلاة؛ 

عاجفل في لها قأذف زبجا، إلن اشتكت الئاز 
■الصف في وم ، الئثاء في ئص بثفتين، 

١٠لت٢مد ثدة •' الزمهرير ( ١ ) 





محةاف>امحلآ

بنجابر ص حرم، بس بتالث حدقا فال؛ 
نىالرحمن عند وحدقا ؛ المثى ابى د1ل . سمنه 

بنجابر غى سماك، غى تجق، ص ؛ ؟^، ١٢
ذحصتالفلهزإذا محلي ه الئي كاف قال؛ سمرة 

الئنش.

ئخد قال؛ ثنته، أبى أبوتكرئى وصبما [ ٦١٢]
،أديإنءخاقَ غن نتج، ؛ jiشلامأثوالاحوص 

إلىشكونا ت قال ناب غن وئب، بن تبجل غن 
،فلمفنا؛ الزه—في الصلاة اللي. زنوو 

.لرباثمتة،ا ت رخ( ق ه 
الحر.ثديي الرمل ت الرمضاء )١( 

.شأكوانا يزل ولآ ذلك، إق محبنا لآ •' يشكنا ل! ( ٢ ) 





٠فت سيقا هال ،
أحتزثات قال رمج، يس مخفي نحدقنا ت قال 

أنةنالك، بن أئى غن يهاب، ابن غن اللط، 
الغضزيقلي محال ه الله ننول أف أ-ثبزة، 

إلئالداهب محنيهب ، حثه مزثفغه والئسش 
لممزثفغه. والئئش الغزالي ق؛أنى ، الغزالي 

الخؤاض:فتأتي قط يدثز 
تمحال ، لآيل_ي, ا منعيد بن هاروية وكش [ ١ آ"/ ١ ٤ ] 

ضغمرو، أ-تحتزضإ ت محال ، وهما ابن حدقنا 
^. الله ننول أف ، أنم غن ، ابنٍشهات 

,سواء يمثله . . العضز. يعئلى 

.انينم؛ا أول الخضر صلاة باب ت ا )خ ق ك 
,المنورة المدينة من نجد جهة من ■ والعوال العالية ( ١ ّ 



غشقزأت : قال نحى، ئى يخئ مصثئ1 ٢[ ا"/ ١ ٤ ]
:قال ماك بن ائس ص شهابي، ابن ض مالك، 

،٠ ندهبالداهثإلتىهتا؛ُ قم الغضر، ئصثي كنا 
.مزثفعة والشمس فتأتيهم 

عشقرأث ت قال ، نحى بى يحيى ويبما  ٤٣ا"/ ١ ٤ ت 
،طلحه أمي بن الله عبد بن إسحاى عى ، مالك 

لمالغضز، نملي محا قال مالك بن شي أص 
قتجدهمفوف، ئروم بثي إلث الإئشال يحرج 

يقئلولالخصز.

الصثاجتى ومخمد أيون بى قحتن وحيبما [ ٦١٠]
المدينة.بعوال قرية • قباء ( ١ ) 

,اروابمتة(()خ(;يف0 





غمربنمغ صلئثا ت يمول سهل بث أمامه أبا 
غلئدغلنا حئث حرجئا فم الظهز، العزيز عباي 

تمحهلث المصر، يضلى محوجدثاة مالك بن أدس 
يام،اساصةاشث؟ثال:

ئاالتي ه الله رسول صلاه وهذه الغضز، 
مغة.ئقتش 

بثومحئد الغامرئ سواد بن غمرو كيبما [ ٦١٦]
اظهموألف— عيتئ بن ؤأحمد المزادئ محتلمة 

حدقثات الأحزان نقال قال'هممروأمزئا، • قثفائأ 
عنائخارث، بن غئزو أحتزيي : ئال وف، ابن 

سغدئى موشث أف خبص، أبي بن يزيد 
غن، الله غيد بن حمص غن حدقة الأنمارئ 

س،أئةقال:ضكازثولاش.





حديجبس زافغ ممغغ قال؛ الجاثي، أبي 
قمه، الله ننول الغمرنغ تحلي ئئا يمول؛ 

ثطيح،ثم قسم، عشن فتقتم ثئحرالجزوز 
.الشمس مغيب فثل ثفيجا لحما 

أحتزئاقال؛ إئرامحم، ئى إنحاى صبماء [ ١ / ،■ ١ ٧ ل 
الدمئقئإنخاى بى وشغئب نوقش بى بمتتئ 

عئزأئةالإنئاد، يهدا . . الآوزاهٍق.خدننا : فالا 
الله.ننول غهد شحرالجزوزض؛ "قنا •' قال 
مغة.تحلي ثنا ت يمل ولم الغضر، بغد 

ءإيه أو 





يسق

٢٦. .............٠...الغنم مرابض ل الصلاة باب 
٢٦... .... ..الكعبة إل الشام من القبلة تحويل باب 
٢٨منه باب 

٩٢ . .....٠ ٠ .......ؤ. ............منه باب 

البورعلى اجد المبناء عن النهي باب 
٣٠والتصاوير 

٣١..........................................اى.

منهباب 

منهباب 

منهت ا من

٣٢,

٣٣,

٣٤

٥٣ . ...ؤ .... ...ؤ . ؤ.. ۶ ٠ , مسجدا ئو لله بنئ من باب 
۶......باب  ٠......٠ ٣٧..؛.؛..٠٠

٠٤ . .......٠ ..٠ . .٠ الركب على اليدين وصع باب 







٩٢منه باب 

٩٦........ . ... ن... .. ............٠ ... ١ - منه ب با 

١٠٦.... ...................مجودامآن. 
.مآ*ا...،...ِ...,......,منه باب 

٠١ ٨ ٠ . .٠ ۶ ٠ . و . .......١ ١ . ..٠ . منه باب 

١ ١٣. ...........٠ .، ؤ . ٠ . ٠ . . الصلاة ل الحلوس باب 
١١ ٤ . ....٠ .. ٠ . ..٠ ِ . .٠ . ..٠ ٠ . ..ِ .. .........مجته باب 

١ ٠١٧ . .٠ . ...٠ ...  ٠٠.. ٠ .. ... الصلاة من التسليم باب 
٠...الصلاة بعد ير والد التكبير باب  ١١٨.. ..... ٠٠

٠١٢٠ ٠ . ..١ ٠ . الصلاة ق القبر عذاب هن التعوذ باب 
١٢٣.....سه باب 

٠,...-. ٠٠.,..منه باب   ٠١٢٥

٠٠.... ..مهبات  ٠ ٠١٢٨ . ٠٠..؛..٠ 








