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الصلاةمماص 





[ ١VT / ويبماثمخئدبن ٢] ،خدثثا: محال قثنى
بذيل،ض شعبمة، حدقنا ت محال جعفر، بى مخئد 

يثاوش،شاكئا ؤنث ت محال شقيق بن الئه عبد عى 
عانثةذللف غن فناك داعيا، اصلى همحت 

_ I cJl  ^طويلاليلا يضلى س الله ومول ^١
.محدكرالخدس . . . محايما 

خدننا: محال ]امآلإ/مآ[ذأيرمينرقينه، 
شقيقبن الله غيد غى حميد، غى معاذ، بى معاد 

اللهننول صلاة غى غايثة محاك ت محال ,الغفيلغ، 
محايما،حلؤيلأ لئلا يصلى كانث ت محفاك القل، ي. 

محايما،زكغ محايما قرأ إذا وكال ، قاعداتأويلا وثئلأ 
.ئاعئارقغ محزأداهدا .وإذا 

أحبرنات قال يحين، بس وحيبمانحى [ ٤ ! ١٧۴ ] 
غن، حشا0 بن —شاع ه غن أب_وقاناؤنمه، 





بذيخمح، حدقئا قال؛ لة، زاللمفل - حزبي Jهيرين 
أبي،أ-حتزبي فال؛ ، عزوْ بن هثاِم ص شمحد، 

شيقرأ ه الله ونول زأيث ما ت قالت ائثة، غص 
كبرثرأإذا خئث جالتا، الليل صلاة مى ثيء 

أؤولأو_ول، الشونة مئ غليه بقي إذا حش جالسا، 
■ركغ قم قفزأس، قام آية أؤتغوف 

جمحينمح،ثال:مأثغش
صالئصر، وأنمى يزنمن بن الله غبمل ض مالك، 

أي؛غايشة، غى الرحمن، غني بن سسلذة أبى 
وهوفتمرا ، جالشائضثي —ايث "قاللهزشول 

>،قلاثى يآكوف ما قدر قراءته مى بقي قإذا جالس، 
قمرقغ، فم وفوئايم، قفزأ قام آته، أؤتعئ أؤ 

■ذلك مثل الئايية الركعؤ قي شنل قم منجد، 







أفشكغاف، أني بن محاذ أحبزيي ت جريج ابذ 
غائثةأذ أحنرة، الرحمن عند بس شنمة أنا 

من^١ كال ختن تنت لم السن. أف أختزئة، 
خام.زم صلاتي 
 /tUالحلواييوحتى حاتم بث سد [سمش ١ ]؛

ننثني حدسا : محن قال ؤئد، عن - فخا لأ ك- 
اف،قِبس الصحاف حدقني قال؛ الختابا، 

غثأبيه، غذ ، محوْ بن اللي غني حدش قال؛ 
كافوقفل، الله. ننول بدف لما قالت؛ غائثه 

.خالتاصلاته أمحز 
علنقرأت : قال تءض، بث بمض صبما [ ٧٣٠]

يزيد،بن الشاق غن بجابؤ، ابن غن ، ٠ 
عثنتيشومحاسم الخف عن 







بمار~بسصسنيينذر'صوابذ 
خدثقا:  JUقثى، ابن وخدننا : قال شغتأ. 
،كلأهما — ضتاف حدقنا ت قال ، معيد بن نحى 

،شعته وزانة وفي ، الإنثاد بهيا • ٠ • نضور تص 
١^^بمش غزأيي 

غلثقرأت : قال تخن، بن يخن يبجا [ ٧٣٨]
عايئة،غن عزوة، غن جفاب، ابن غن مالك، 

غئزهإظى بالليل يملي ثاف الله. ننول أف 
اصهلجغملمها قنغ ؛إدا ، يواحدة ثلمها يرين ، زكعه 
هنضش.، الق—ودل ياتتة حى ، الآئمن شمه عش 

^ثزمحبمثين*
طةام؛ومحمحعها؟«ع(: )ق 











خدقا: قال تاّم/حاوشمحينض، 
غنقياذ، خدقئا : قال قخقد، بن نمن 

وحسدقنىت قال محتلذة. أبا سمغث ت قال يحتئ، 
معاوية،حدقنا ت قال ,( بشرالخريرئ بى يحيل 
:ئال ثم، أبى بن يختن عن ، هء ابن : بمنى 

صلاةغى ، غائ_شق سأل أئة ، أبوسلمه \ل>بووي 
'•حدبتهنأ في عترأف بيئيه، ■ •الله.■رسول 

■يوترفنهى قايما، ركعات تشغ 

حدسا: ال ث، 

سجغليد، أبي بن اللي ج ص عييله، بن سمياف 
أحّرينيأمة أئ فقلت؛ عايثة أئيت سلمه؛ أبا 
.ررتابمتةا؛ت رخ^ ق 0 





















يهنوعاالليل فضازقتام التحفينث، الئوزة هذ0 
أئستيالموميئ، ام يا ؛ ئلمث ؛ قال قريصة، بعد 
ننعد محا : ئقاك الله.؟ ننول ق ض 

ينعئةأف ثاء ما اللة قتتغثة ، وطهوزة مواثة، 
بيعوئطي ويقوصا' فتئشولث الليل، بس 

ئتدؤزالثةالثامنة، فى إلا مها ييلش لا رمحنات 
يقومقم بملمم، ولا ينهش قم ويدعوم ويحمده 

ويحمدههتدؤرالئة يقعد قم التاسعة، محثضلي 
يضليقم يئيغثا، يشلرسليما قم ويدعوه، 

إحدىماط،ظك وش 
وأحده الله نى أمحس فنما ثنى، يا رفعة غئزء 

صمحيهبم الركعتين في وصنع أوقنبشع، اللغم، 
.به يتطهر ما ت الطهور ( ١ ) 

اسفبالخواك.ب:

























Sffi

حدقثا؛ ثال حزنمؤ، رهيزئى محكش ء ٢ / ٧٥٣ت
حسدقثات قال همام، حدفثا ت قال الصسمد، عبد 

ضعباس ابن ثالث ت ثال مجلز، أبى غن ئثاذه، 
ارزكغهت يمول الله زشول منمعت ت محفال الؤثر، 

فغن: ففال عتر، ابن زشألت ، ؛ىماللنر؛ء 
■®بمهثىآجراللترإُ •' الله.بمول زتول 

الله،عند بن وغاjول أثوثزف 
تقال كثير، بن الوليد عن أبوأسامة، حدقنا ت قالا 

أونمز، بن الله غبمد بن الله نمد خدش 
الله.زشول ثاذى زجلا أف خدقهم، عمر ابى 

كيسالله، وسول ا يت فقال المشجد، وقوفي 
ررمىت اللي. ننول فقال الئيل؟ أوترصلاة 

نضخأن أخش نإن شن، شن فليضل صلن، 









أنهم، أحت_زثم سعيد أبا أف ، العرقي أبوثصزْ 
قبمل،ااأفي-ردا الوترممال؛ ض القي. شأثوا 

الصؤج«.

خدفثا: ئال شية، أيي أثوبيبن [>^ ٧٥٦]
منالآ'ءئش، ض وأبوئغاوتة، حفص 

•ه الله زسول قال قال؛ جابر غى ' سه-ثال أيي 
ومنأولذ، لهوتن ، ؛ بنآخر١٣يقدم ألا ■^٠-، 

صلاةفان ظنويزآخراشر، ، يقومآجر؛ أن طبخ 
الوق. أدمألاءوذلك ، نئيوي، اللنل آجي 

,ررمحضوزهء ت أئومعاويه 

ضآلا حاف س "باب ؛ خ، رل 
.1ؤلئ؛؛ 



حيفناI هال ، شسسب بس لمه س—محكش ء ١ ®U/ ٦ ت
Iوهو قغمل، حدقنا ت فال أعص، بن الخشن 

امحصش،صنيامح،ضحايرئاو:
مسالأيقوم ■؛ماغن ؛رأئغم •' يمول ه النبي سمت 

مذشام يبؤ ومذ لتزئد' ثم ظنويز، م آجر 

.أنمل،؛ودلك ، مخمنون، 

اأحتزئ: ال قخهيد، بن عند صبما [ ٧٠٧]
قال؛جريج، ائس أحبرثا ت قال أنوغاصم، 

اللهننول قال جابرئال؛ ص أبوالربتر، أحتزيي 
؛،،؛Jjiiilالضلأ؛طول»أففنو : . 
.]ظ؛ويا>واوأاهل)خ( ق0 







نممِ

حدقنات قال معيد، بى ئثئنة [ويبما ١ ]ؤوب/ 
ائئئداصمح،ضيموث،وئو:

الليزشوو ص ، ئريرْ أيي غن أييه، غن ئهثل، 
هاثه1راكاأاكتلظأ

انمكأنا ،فتقول: الم ئلث، بمضي جئن 
ذامن لئ؟ فأثآ؛ست، يدعوني ذاالذي من ، أناالملل؛، 

فامغريئتذفرني ذاالذي من فاغطتن؟ يشالتي الذي 
لة؟فلأيزاوصشبجي؛اٌ.

أحتزئا: ئال منصور، ]بمهلأ/أ[ىبماإنحايىين 
خوأ؛1\: فال الازراهى، حدقئا : فال ابوالئغترة، 

الرحمن،غئد بى أثومنلمق حدقنا : قال يحثئ، 
مض»إإا ؛ الله. رسول ئال شال؛ ئريره أبي عن 

اسقاس'إلى اللمه' ننزل ، أزئاثا0 شطنادم 











ةست محال الله. رسول أ0 حيفهم، هزيره أبا أف 
منفقدم ما عفرلة واحتتابا، إيغائا رمضان صام 

عمنلةواحتتانا، الفنرإيغائا لئلة قام وقس دسه، 
.ماثمئممر،ذيي؛ؤ 

ح—يئنات محال زافج، بس محئد حش ٣[ ٦^ ٠ ت 
ضالرثاد، أيي عى ، ورئاء حدقتي ؛ محال قبابه، 

»من: قال اف. غن ئرئزة، أيي غن الامج، 
اإيمانت ال حمأناة ~ فنواتمها الفنر، لئلة يمم 

.واحتشابا؛نيلث«

علنثرأت قال؛ يخئ، بن يخمح، صبما ؛ ١٧٦ ت 
غائثة،غن غزوة، غن شهاب، ابن غن نالك، 

.ا)نابئخاءنيصلأةزمحاناأ ت خ( )ل 

























بيتقي بق ت قال ءبمس ابن ض كنية، ص
اللهزشول يصلي محس فشت ميموئ، حالتي 
قموكئيه، زجهة عشل قم محتال، همام ت محال ه؟ 

صبتم ، شثامحها محاطلى القزبه إلى قام قم ، ثام 
ثوصاقم ، غليها بيده محأكبة القصعة أي الجمثة في 

يضر،قام لم الوقنوش، تئن حشنا وي 
تمحال ، وه نشا غن محمثت جسه إلئ قمئث فجئت 

صلأ0هتكامأ_ث ، يمينه عس محاقامنى هأحديى 
حشنام قم ركعة، غئره قلأت الله زشول 
إلىحزج قم يشخه، ئام إذا ئعرمحة وكنا ثئح، 

فيأؤ - صلاض في يقول فجعل قصش الصلاة 
ّتجينثي لوزا، فلبي لي اجغو اراللهم ت نجوده 

وغىئوذا، فجيبي ذغى لودا، بضري فض لوزا، 





ءبمسابن ض عبماس، ابن مور رقلم؛ين أبي 
وامحثهش. . ميمونة. حاثتي هند يت قال! 

عينا والكقئن الوجه تدثزنمل ولم الحدث، 
صثناتي%ذوصأ

قامئم فنام، فراثة أئن ئم الوحنوش، نص وصوءا 
ثوصأقم ، سثادهاشّقحل القئث قآثى أحرى قومه 

ولم، ثوزا® لي رراغظم ت ؤد١ل ، الوصوء هو وصوءا 
•ئرزاءا ررواجطتي ت يدثز 

وهما،ابن حدقنا ئآ'ب/هآوطزخأوواكوام، ، ٧٦٣]
نئنالخيرئ، سلمال بن الئحمن غيد غى 

أفحدقة، ثهيل بن سلمة أف حالي، بن عفيل 
علميلتلمه بات غيامر ابن أ0 حدقة، 'كريتا 
الله.إلىوسول فقام ت قال الله. زشول 





اليئ، jlsنئلة"مئموثه بيت فى زقيث ت قال أثة 
بالليل؟ه النبي صلاه لأئفلرمحمت ؛ هندها 

قم، تاغأ أهله مع . البي كحدث ت قال 
محثوصأقام قم وفيه . الخدث وساى . . . زقي 

•واحذرا،
[٧٦٣ ، /U■،١ ١ ؛ ] الاغلن غبمد بن واصل صبما،

بنحصتن همذ ' محو بث مخفي حدقنا 
عث، ثابت أبي بن خبمب عث ، الرحقن عئد 

،أبيي عث ، عئاس بن اللؤ عني بن علي بن تمخئد 
اللهزئون بمد زقي ك ، غئاس بن الم عئد عن 

توهويمول ، وثوصأ قثتولق ، اشثئمظ ق، 
رآ-حتثفأمررآل؟هارظقألثنؤ>ت،

اضالاباك:(الاستنان )١ 





أحبرييجزئج، انس أحبونا بم، بى قخئد 
بمدثئنة ذات ث : قاو غثاس ابن غن غطا-أ، 
بنقثطؤغا تصلي ه الئبئر فقام ، حالتي 
فقامقثومحأ، القزتة .الى النيً فقام الض، 

فتوصأتذلك، صنع زأيتة لما قئمث فصلن، 
يثديقأحد شئه ئمثإفي ئم ، القئة مئ 
ظ4رئإبيدنا؛ محس كدبك ظهرئ درا؛ محق 

ذلك؟ثماف اشلؤع أفي : ئلت الائض. الشق 
ثغم.قال: 

زقخئد[وشهاوو0بنئJاش ١٣/٧
حدقناجرير، بس وهب حدقنا قالا؛ نافع، ابى 

غىيحدث سغد نس ئبمف سمات قال؛ أيي، 
إلك،العباس بمثني شال؛ غثاس ابن ض ، ءْلا؛ 





1جلثئلق

أثس،بن مالك ض سعيد، بن يثيبه وصبما [ ٥٧٦ ت 
أفأبمق، ص بي، ابكب بن الله ني غص 
بن^ 43غس أتجزة محزنة بن قص بن الله غني 

اللهزسول صلاه ■ فال أثة ، الجهيي حالي 
صلىفم حنجبمص' تهش فصلث لئتئه، ا. 

صلىتم ْل--ييلث؛ن، ًميلئين خميل~وأ هقئن 
صشقم ، فيئهما اللسن يوف وهما وكعثئن 
صشقم ، فبلهما اللقين دويث وهما ركعثئن 
صلنقم ، فبلهما اللتين يوف وهما ركعتين 
فدلكأنقر، قم ، فتلهما اللتين يوف وهما ركعش 

.ركعة محشره قلاث 
بنتخمد حدقني الشاعر، بن حجاج وكش [ ٧٦٦]

محن، وزئاغ حدقنا أنوجغئر، بمو\ثم\ِئ 



ءئعالإ1غثقالآ

تئال الله عند بن جائر غى ، المنكدو بن فخمي 
إلن؛ايتهبما شقر، بمي الله. رسول نع محث 

:مك جائز؟(( يا ئئئ ررألأ ؛ ممال( ، مشرئُا' 
وأشزغت،الله.، زئوو هنزل ئاز؛ شر، 
وصرءا،لة ؤوص_غت لحاجته، ذهب قم فال؛ 

واحدقوب في قضثئ قام قم قثوصآ، هجاء ت فال 
يائييهآحد حلمة، ممغت طزهيه، بيئر حالم، 
سنه.ص ني هجعن

قيهأيي بى بم وأبو يخ؛ث بث قمح، صبما [ ٧٦٧]
حدقات أبوبكر قال ، مثي، ض ~ ميعا ج~ 

■ائاء همور ك الطريق : مشرعة ( ١؛ 
.راتابمئةا< ؛ )خ( ق ت{ 







ضعئاس، ابن عن طاوس، عث الأحول، 
نغقثلة فائمق جزيج، ابن حديث أما . القي. 

قالحزهئن؛ في إلا يحتلما لم مالك حديث 
ارروفنت وقال ، رآفيمء ت راهثام؛أ ت مكايث جريج ابى 

تعصففيه عتشه ابن حديث وأما ، أسزوت؛آ 
•أحنف في جزنح وابى مالكا ويحابمى يفاذة، 

قناخد ت قال فروخ، بس اآ[وصبماشتا0 ]أٌآ'ب/ 
علم_راو(حدقنا ت قال متمون، ابن ت وهو ,( مهدى 

ضطاوس، ص تغد، م قض ص المصثر، 
الخدث،بهيا ■ ■ ■ ه الشى عن عئاس، ابن 

■ألماظهم ئ قييب واللمظ 
اابائاثئاض)خ(;يفه 



ءثغامح1عيلآ

خ-ايثابس ومغشي مثنى بن محمد وصبما [ ٠٧٧ ] 
حدقناقالوا \لئو\1بئ، وأبومغن حميد بن وغبي 

عماو،بى حدقثا ت قال ، يوقش عقربي 
حدقنيت قال ، ئثم أيي بن يحين حدقثأ ؛ قال 

سألتقال غوف بن وخما عئد بى أبوسلمة 
الله.شي ثاف ثي؛ يائ ت الئومنثث ام غائثة 
قامئالإذا : ئالث الم؟ من قام إذا صلائة يئثقخ 

جبريلزث —م ٠٧١٠• صلاثة اكثح اليل ثن 
عالموالازصي، فاطرالشموات يإسرامحل، وميكامحل 

يماك—اقوابنن'عنائك فحكم أنت والشهادة، الني، 
الخىمن مه احتلم، لغا امديي يحتلفون، فيه 

•منتيإ<ا صراط ثقاءإلن من فهدي إئك بإدبك، 







وميوصونه حلفه للذي وجهي محنجذ أتكغ، 
قم، أخس الله فيازلث وبضزة، ضتقذ 

•زاقشيم 
أنززثوما أخزت، وما فدمت ما بي اغمز لآ\ذدثب 

أقثيمي، به أعلم أئث رما أسويثر وما أعلتت، وما 
.أJتاأإلا لاإله ، ١!^-؛^ وائت المقدم، 

 [ ١UU / وصبما ١] خدقثا: فال خزبؤ، زهيزبن
بنإشحائ وحدقئا : هال مهدئ. بن الرحمن غتد 

خدقنات ئالأ أبوالئصر، أحنرئا ت قال إبراهيم، 
عفغن سلتة، أيي بن اللمه غني الغزيربن غني 

بهيا• ■ • الآء-رج ض سلمه، أبي بن الماجئون 
اسممتحالله.إذا وسول ثان وقال؛ الإسناد 
:وقال رروجهثوجمي<ا، : قال ثم ثئز، الصلاة 
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حبستأصيح ؤإلأ الممي، طئث نشط، فأصنخ 
•الئ،س،كئلأن« 

[UVU ] يحئ،حدقئا •' قال مثنى، نى محمد صبما
غقر،ابن ض نافع، أحتريي : قال الله، ي حمص 

ضايهئاو:سامحضض
•١( فتونا قئحدوها ولا ئئويعم، 

[UUU / وصبما ١] خدقنااد؛ قنثنى، ابى
غىنافع،همنأيون أحيننا : قال ، عئدالوهاب، 

'ارصلوافيبنووقم ■ الشي.ئال ض ابنغمز، 
■ئيوزاءا قتحدوها ولا 
.اكوت،، ش الناقلة لأة ت )خ( ق ح 

■كالقبور نحعلوها لا ; قبورا يحدوها لا ( ١ ) 





at؛©

تثال ه الله زشوو أف هريرة، أبي ص أبيه، 
منيمز الشيطان إن نمايز؛ بئوثغم فجعلوا لا  ٠٠

.التمزهءئوزه ثمزأفه الذي التقت 

■حاودثأأل؛ فمثنى، بن محمد وصبما [ ٧٨١]
بنالله عيد حدئثا قال؛ جعفر، بن مخئد 
عمربنأبوالنصرموتن متالم حدقثا ت قال معيد، 

قاتبن رئي ص سعيد، بمربن غذ اللم؛' 
زنولاشسخمحتر0سئذبمئةأؤاحتجز ؛ قال 

قال؛فيها، بملي الله. زشول فحزج حمير، 
ثمI قال يقبملأك، يصلون وجاءوا رجال محثثؤغإكه 

.١^^^٢؛ لئافلةش رخ( ي 0 
غحنىْدون لنمه شيئا الإنان جعل ت الاحتجار ( ١ ) 





















عشئزأت ت قال يحين، ئ يحقن صبما [ ٧٨٨]
ألغمز، بن الله عند ص ثامحع، غئ مالك، 
القرآنصاحب مقل ررإئما ؛ قال الله زشول 
سُأ،،إنسني1ّ،اص ك؛فر؛

.ذهتث،؛، أطلقها ؤإن 
مئىبن ومحمد حريبي وهئربن صبما [ ١ / ٧٨٨]

٠وهمو ، يحيى حدفئا ت قالوا ، سعيد بى الله وغييد 
تقال ضة، أبى نن أبوبئر وحدقنا . الفت1ال 
؛قال ئمير، ابن وحدقنا الأحمر. أبوحالد حدقنا 
وحدقنا. الله طيي غن ~ كلهم — أبي حدقنا 

.س١^^كترةالألأوةأ؛ )خ( ل 0 
.بالحبال المشدودة العملة؛ ( ١ ) 



:قال الزواق، غبي خدننا : قال غفر، 1دي ابث 
،معيد بى محثط زحدقئا أيوب ص معمر، أحترئا 

•-رحض الغبي ابى ت بمني ، يجموب حيفنا ت قال 
حدقتات قال ، المششئ إسحاى تى محمد وحدقنا 
غنا، بماض-جسنانن : يغبى أنز، 

ضافع، ئص ، مولا؛ فل - عب بن محوشف 
.ينغش-ثمديث.ابزهممر'ضالبي..

قامارو1ذا : غفنة بن موتن خدث في وواد نالك، 
ممر|ئداموصذضة،ىِذالم

.و< يمم 

ثنتهأيي بى وعشاق حزب زهيربى وصبما ا ٧٨٩!
أحيننا،ت إشحاى قال إبراهيم، بى ؤإشحائ 

ضملمضوو، غس حرير، حيفنا ت الأحزان وقال 



ه:اش قال : فال اش م عن زائل، أيي 
،وكنت كنت آنف ست يمول؛ لأخدجم ما بض 'ر 

القرآو؛كلهوسمحاُأءانطكزوا ذلئوض،
.ُدغفلهاااالنمُ ثىصدووالزجال؛_ 

 /AUوأبوأنمي حينما ت قال ثمتر، ابن ءوصبما ١ ]؟
واللقط~ نحى بى يحي وحدقنا ت محال . معا 
ص، الأغقش ض ة أبو٠عافيية أحتزئا ت قال لة، 

مدهئغاهدوا ت اللمه غيد فال I ال قشقيق 
هلهوأشد— اوم_زآل ت محال وربما — بمث انقصا 
،عمله مس التحآ ثس الرجال صدوو ?_ ئقصتا 

(كةتونم:كاهصالأص)١ 
الإلي)ّ*آ(انمممم:ادوج, )آ(اصي:
الدية.)؛(الُقل:











;قال نمر، ابن وخدننا نمر. بن اللي غئد 
وهومالك، طقئ1 ت ال قأبى، خد.فئا 

أسوعس ، بزي—دْ بن الله غني ص بغول، ابى 
بسغنياللي إن ر؛ اللي.•' وتول قال ت قال 

مرابتدبث ' برمازاُ أُءطي ~ الآذغرتي أو؛ قيس~ 
•اوذه ذم 

بنيخئ حدقا : قال j_، بن صبماداود [ ٧٩٣]
عسثزذأ، أمي عث طلحه، حدقا قال؛ تعيد، 

•موسى لأيي ق اللث رسول ئال • قال موسى أبي 
أوتيّتلقد ، المارخة أسفهغ وأنا ررلوزأيثيي 

■ذاوذا؛ مرامرم من مزمارا 

•يالزمار صوته حسن شبه الذمار: ( ١؛ 



حدقثاقال؛ ثنته، أيي ئى ذكر أبو حيبما [ ٧٩٤ ]
عنقغنه، غى وزكيغ، إدئيش بمس الله غني 

معملبى الله غبي محنمى ت قال ، محؤ0 بن معاوية 
نيمقي المئج غام الشي قزأ يمول؛ القرني 

قال. قراءته في هرجغ ، ناحلته غلئ المئج سورة لة 
الناس؛غلي يجئمغ أف أحافئ أئي لولا ؛ معا^؛٤ 

قزاءتة.م لخكث 
[Uبشار،بى ومحمد مثنى بى آوصبمامحمد ١ / ٩٤

'•قال جغقر، بمس مخئد حدقنا ؛ مشى ابن قال 
سمغغ؛ قال هزة، بن معاوية ص شغته، حدقنا 

يومه الله ننول نأبى ؛ قال معمل بى الله غئد 
ارذاباكزصنيامحاءَء'ل)خ(؛يف0 



وج

قمزأت قال . القئج شوزه يقرأ ثاقته، عش؛ مئة قئج 
الئاس،لولا ت معاوية ممال زرجغ، مغض ابذ 

٠قال ، حسا بن يحئ آءوصبمل ت؛بمما/ 
بنالله عيد وحدقا ت قال ٠ الحارث بن حابي حدقا 
Jهداشعتة حاJقا ت ئالأ ، أنخ حدقا I قال معاذ، 

،الخارث بن حابتد حديث وفي • ثحوه اثأساد 
■القئج ّشورْ وقوبمزا سين، ناحلته علن ٠ قال 

اأحتزئ: قال يحتف، بن تها*ماءهمصبمايحتف 
كافت قال التزاع غن أويإسحايى، غن أبوحئثمة، 

.ترخ، ي ه 





بمةاس  M):

تيصتزكءثنالقزآن-1ؤ:
.ذثزوئ،لأمزآنا<

 /Uالئخئنعط حدفقا : فاق مش، آ[وصبماابن ]؛،؟
غىسعته، حدفقا ت قالا زأثوذاوذ، مهدئ ابن 

محدكزا. . يمول. التزاء تمغغ قال؛ أديإسحايى، 
:ثئقؤ.قالا نخوة،غئزأبجثا 

بسوحجاج الحلواني غلي بى ُءمححس ؛؛ ٧٩٦]
تغموثحدقنا ت قالا ، الئهظ فى وثفانبا — التاعر 

خدثنابي،ئاو: خدقثا : قال اينإب>اهم، 
أفحدقة، بؤ حثا بس الله عئد أف الهاد، بى يزيد 

حصئرسمابن أمنني أل حدقة، الحدرئ لثعيد أبا 
^د0ُأأ؛إذحاكُآامشةسزأ،

الماشية.حبس لهموصع ; المربد )١( 
المكان.ق والدوران والمجيء الذهاب ت الحولان ( ٢) 



|ةولث؛

الفقأي-فنا -جالث ثم فقرأ، أحرى جالت قم 
إليه—ا،فمئث يخئ، ، ئطأُ أو فحشث ; اسند 

أةث1وفيها اشرأ'إويىزأسي، مثل ^'١ 
فغدوتت ثاو أواها، ما الجوحش فى غرجش 

بئئماالله، رسول يا ت فمك ؤه الئه رسول على 
أئايمحخؤفامحأهمأمحملخ؛إذ

ررافرأه؛ الله رسول ال فقفرمي، خالف 
Jl_ L؛^j1جالت لإ فقزأت، : ، JlJ، ■ظش{[ ابن 

فقرأت،ت قال ارافزأاينحشنر<ا، ت رسولاللي. 
 Pر)افزأالله.: ننول ال فقأنصا الت ج
قريتانض وكال فاتحرك، : قال ، خشئر« ابن 
أمئالفيها الغللئ مئل فرأيث ، ئطأْ أذ حشت منها 

بالقدم.الدوس ; واكوطؤ انوٍل► ( ١ ) 
اسيح.)مآ(اورج:)مأ(الظالة؛الحابة. 













ؤياق ؤحئثا بثهمي أئة م من حثنا إدا قكثما ؤ
■أز ~ رأسي زقعث [ ٤١؛النساء ] فهيداه 

قرأث~ زأص فزلت ض' رجوإثث عمريي 
سيل.دموع، 

 [ ٠ /a• ١ ] الحارثبى ومئجاث الشرئ بن هئاد صبما

وواييؤ؛في هئاد وواد الإنئاد، بهيا • ■ • الأعمش 
■ارافزاغلي" الجنبر؛ وفوض ه اللمق ننول لي قال 

 [ ٠ ٠ /A ٢ ] وأئو'كريّّا،ثنيه أبى بن أبوبئر وصبما
متغر،حدقنى ت ثال آبوامحثاقة، حدقثا محالا؛ 
•،ٌؤْ بن همئرو ص محنم، ص كرف؛ أبو وفال 

بنالله لخد الله. زشول محال ت محال ■فو؛ا)ثو\يأ 
وعليكعليك، آآيرا ت فقال ءاي؛ا، ®١^١ ٠ منش 





نورهعلنهم قمرأت علينا، اقرأ ؛ الفوح يمض 
زاللمه؛ الفوح ثس زجل فقال • قال • الئ^ يؤسس 

والله،! ؤيحكُ شلت؛ شال؛ أئزثت، فكدا قا 
لى؛ال شم، الله. ونول على لقرأثها 

ويحمنة وجدت إذ أكلمة أثا شتينما ٠ ء أحشنت رر 
وثكدثالحمر، أثئزث ت شمك I شال الحمر، 

:ال ئلآتئزخ'أ،خشأيلذلأ، يالكتات؟! 
الحد.قجلدئة 

 [ ١ /A' ١ ] شالا؛حئرح، بن وعلي وصبماإسحايى
وحدقئاال؛ ق• يوئش بى تث هيأحتزثا 

حدفثانالا؛ وأبومحس، قيه أبتم، أبوبكربن 
•وتوجع ترحم كلمة الويح; )١( 

المكان.الزوالءن )'ا(الراح:





حدقثات قال ، فئته أبي أبوبعربى وصبما [ ٨٠٣]
:نال غلئ، بن قوشف ض دمحن، بن الفصل 
حرجقال؛ عامر بن ممتة غى يحدث أيي سمغث 

لأجمخأ•' مقال ، الصئة في ونحى ه اللي ننول 
إلىأو؛ ~ بطخان إلن نوم يعدوكل أذ يعب 
ض؛ي ، كومادمح؛ بنافمحن ثئه ميأيي ~ العمحق 

الله،ننول ا ي؛ مثلنا، زحم؟® فنع ولا إفج، 
السجدإلى أحدكم يعدو ررأفلأ ت مال ذلك، ئجب 

منله حنن وأزبع فلاث، بن لة حنز وفلاث ئاقتئن، 
■الإبل؛' بى أءدادءس زبى أزى، 

.الدينة مسجد ق موصع ت الصفة ( ١ ) 
الدبنة.أودية أشهر من : الشى ( ٢) 

السنام.المائتان ; )٣( 





غنقحاحان صواف طير بى فرقان أنكاثهما 
بركة،أحدها قان البقرة؛ سونه اقرءوا أصخامهما، 

الئ. ة(( الطالنشتطيتجا ولا حشره، ا وقزكه
الشخرة.ت التطلة أل بلفنى ت مغاويه 

ينمايمحنائارئ،
تقال حشاف، انس ، يعيى يحئ، أحبزئا ٠ فال 

عئزأئةمثلئ، . . . الإسناد بهيا ■ ٠ • معاوية حدقنا 
تمعاوية تدثرمحول ولم كيهما؛ في و'قأئهما ت د1ل 

ابإعتان.)أ(الخرئا0:
.أحنحتهاباسطات ت صواف )٢( 
الدليل.بإظهار المغالبة : المحاحجة )٣( 





mm

جواسبس وأحمد الربع بذ حس صبما '٨؛؛ ؛؛٦ 
غئاربنص أثوالاحوص، حدقنا قالا؛ الخنفئ، 

بنمعد عس همشث، بن اللي غبمأ ض رريق' 
اليوقابملجبريل ببما • فال عباس ابن عن جبير؛ 

قرفعقرنه، مى نم—صا تيغ البي.، بمد 
نمالنوم، قيح الشماء مى باب لاهيا ت قفال زأمحتة، 

مألاثهدا فمال؛ ملث، مئة فنزل النوم، إلا قط يفئح 
محلإرالآزم،نميئزلأطالأالوم،يمنطل:

فاتحةفنلك؛ نثي يوثهما نم أوتنهما بنونين أبشر 
بخنقشنأ لث النمرة، نوزئ دحوامحم الكتاب، 

.مئ4ناإلأأممقة«
الكثادّااافاتحة قي ررناب ت خ( )ق 



ارهير قثا حد ت ل محا يوسن، بن أحمد وصبما [ ٨٠٧]
صعزإئزاهم، ئئصور، حدقنا ; ال حم

متغودأبا لقيث محال؛ يزيد، بن الزحض عند 
محيغنك بلغني حديق ت محملث البيت، بمد 

محالقغم؛ ت ال محقالتمرة؟ ئوزة محي الايثنن 
النمرة؛سوزة آجر بى ؛رالايثان ه؛ الله ننول 

.نيمحزأفاِفيكلتكفثاةرأ،«
طخاإضايىينإص،قال:أنينا

بشار،وابى مش بن مخئد وحدقنا محال؛ جرير. 
حدقنال؛ محا جعفر، نص محمد حدقنا ت لا محا 

الإذنابتجة،يخمحاضضدهدا
[A*U / التسئر،الحارث نص مجاث آآوصبما

(كفتاْ:أضتاْ.



امحم،ضاسم،ض1نيثاقاو:
عكةغن يزيد، ئن الئخخن غئد غن إبزاهم، 

^Jlت قال ١لأJصارتي مشغود أيي ض ، قيس ابن 
الآبجامحآمفزأهاقين ررمذ ت الله. زشول 
;الرحقن عيد قال ، كففاْأ، لنلة في البقرة حوزؤ 

فتاكياليت، وهويطوفن سعود أبا يلقيت 
السي.•غن به فخدقيي 

 [ ٠ ٧ /A ٣ ] غلي كش jJ—أحترثا؛ قال حئزج، ب
أبوبمربسوحدقا ؛ قال • نوئس بن محشث 

—ثمير بس الله غيد حدثقا ت قال ، قئته أبى 
غشةغن ، إبراهيم ض ، ائمحس غن ، جميعا 

غن' مسعود أبى غذ يزيد، ابن الرحمن وغبي 
امحه-لبفق•







r»محجاإه■جمم 

معكالله كفاب، مى آية أئ أثيري الثنذر، أبا يا  ١١
:قال الةوزن_ولأص، محك: قال: أغظلم؟« 

معكالله كفاب، مس آية أي أقدري المنذر، أبا يا  ١١
ه_ثألئلآأف'أي ^١٥ : ئلت :  JlJأغظلم؟« 

صدرى،في فقنت : قال [، ٢٠٥]الض؛;ألقيوم4 
.المئذرا< أبا يا العلم 'اليهيك ■ وفال 

قالبشار، بى ومحمد حربي رمحينبى يحش ٨ا ١ * ت 
ضتجة، ص نعيد، بس يحين حدقئا رمحير 

بنمغذال عن الجغد، أبي بن تال؛( عن قثاذة، 
سة،صأديامحئوء،ضاي.ذال:

:قالواالمزآن؟(< يلق، فيلة في يفرأ أن أخدكم ررأيغجز 
.أ-ثده،؛ فؤ[لدة ئل ؤ قراءة في باب  ١١■ ا رخ ق ه 











اخ/ا[و>ظصينماشئنص،فاو:
يئس،عس مل، إنما خدقنا ت قال أبى، خدقثا 

ه؛الله ننول لي قال قال؛ غامر بن فنة عص 
قط؛مظهن يز لم آيات، غلي ~ أئزلث •' و أ~ 

.الئغوذقنن؛( 

تقال ثية، أبي أبوبكربي آ؛اوصبمأ ]"؟اح/ 
•فال واقع، بى نخمد وحدقتي وكيغ. حدقنا 
..بميل.إنما غى — كلأهما — أسامة أبو حدقنا 

غن; أشامة أيي رواية وفي مئنة. الإنئاد يهدا 
دفعا؛بذ وكان المحي، عام بن غب 

.محمد. ت أصحا 

الشرفاء.)أ(الرس: 



WMt^

الناهدوعنزو ثنته أبى ]إا\ّ[ىبمامذكرين 
قالعينة، ابن ض - -َظهم خزب؛ زرهنزبى 

حدقناقال؛ عيشة، بس ف نمتا وهيرحدقثا 
الزغرتي،صم،صبي،ضام.ئالت
مح:زجزآتائسُالقزآن،ف4و
بمء'اص،وزلجوآتاةاشُ

.دآناء-اضوآئاءاص( 
 [ ١ ٤ /A ١ ] أحبرئاقال؛ يحي-تى، بس حزملة وحق

ضئوقش، أحبريي ال؛ قوف، اب—و< 
بنالله عند بث خالم أحتزيي قال؛ ، شهاب؛ ابن 
.»ناتلآختوينياٍاا)خ(: و 0 

)ا(الآناء;الأوىت.



wm

ر>لآحشدالله.؛ زئوو قال قال؛ أبيه ض عمن، 
يهفقام الكثان إلآءرامح:زيوآتاةاثثا 

اء'اص،ظساففالآلآئ
زآئاءالبجالأ.آناءالض يه فتصدق' 

حدقاقال؛ ثئته، أيي أبوبكربى صبما [ ٨١٥]
قال: و1ل ثنى، غى ع--راإسذاءيل، وكح، 

■قال ئمتر، ابى وحدقا مئغود. بى الله غئد 
حدئ; قالا بئر، بى ومحني أبى حدقا 

بىالئه غني سمعئ، قال؛ قيس، غى إننابميل، 
حسنيإلاررلأ ؛ الله. زتول قال تقول؛ مشغول، 

قتiطةضممالأ ثياقتئن;زجوآتاةاث 
مهافهويمضي حكيه، الئة آثاة ونجو الحق، ثي 

■ويعلمها،، 







فكدتأفزأييها، ه !؛ ١١ننول وكال أفرزها، ما 
قماد_صرف، حتى أمهلئة قم عليه، أعجل أف 

،فجئغيهننولالئه.،ففك؛لفثتة 
المزمحاننونه يمرأ هدا سؤنغ إثى الله، ننول يا 

•'ه الله ونول ال فقأفزأثيها، عيرما عش 
فمال، يمراسمغتة التي القزاءه فقرأ ، اقزأا< ءأزصلة، 

'•لي قال قم أئزلت،اا، ءهكذا الله.•' ننول 
المزآنهدا إن أئزلث، ررعكدا ; فمال فقرأت، ، ءافز4 
■فافزأواماقتشزمنة،؛ ، أحنف نبمة علث أنزل 

[AW / وحشحزقلمه]وف،ابن أحبرئا يحئ، بى ١
أحترييبجابي، ابن ض يوئش، أحتريي ثال؛ 

به.وجررته عنقه ق جعلته بالرداء: لشته ( )١ 
العرب.لغات من اللغة أراد والأحرف: الخروف )٢( 















[،١٥!]محمد عيرءاس_نيم ماء من ؤ ٠ ياء أم ، ثحدة 
الفق: قال [؟ ١٥:]محمد )ت\سن(؛ء عير ثآء أؤ 

القز1نفنأسغرأ،نيفذا؟وثل الم: غط 
الانىهمأاصوُ'ءفىزمح،قة:ثال 
bjiyhا أقوان ol، ال1غر'آ؛ كهد  ll>؛: Jjlغط 

فيوثغ إذا ولكن ، يجاورئراقيهم'؛' لا المزال 
الركؤغالصلاة أئمحسل إن ، ثفغ فيه فزيتخ الملمث؛ 

كافالتي النظائزُْء م لاغلمئجوئ،إني وال
كلقي نوزقثن ينهى، يمرق و. الله رنول 

والحففل.العد ; الإحصاء ( ١ ) 
القرآن.آخر إك الفتح سورة أول من ت اصل ( ٢ ) 

اي:تسرعب.)م(ا..د:
•العنق اصل إق المنكب عغلم من ت الراقي )٤( 
الطول.ق السور اشتباه النظار؛ )٥( 



ءبجالإس

ئمإئره، في غئممة فيحل الله، غبي محام ئم نيئة، 
تجرفيابن قال • بها أحبويي لذ ممال؛ حرج، 

الله،غيد إش بجيله بني بس زجل جاء رزانته؛ 
•ن بثا بن ثهيك بمل؛ زلم 

 [ ١at / وميبما ١] ،اإ؛ولو\ٌيخ،حدقثا ت ثال أثوآكرس
ضاسم،صرزا:ل،فال:جاءِزجلإبي

يمثل. ٠ منان. وهيكًب؛ ت لة يقال الله غبي 
كدحلعلمقه فجاء ت قال عئرأئة زكيع، حدث 
كا0الثظايرايى ض سلة : لؤ فقلنا غليه، 
غليهفيحل ركغة، في مها يفرأ ه الله ننول 

شوزةءن_شرول ت فمال غلينا، حزج فم قشأنة، 
^^لفيلأيفُا،جداش.

وتنثلممه.حمعه ; القرآن تاليف ( ١ ) 





بمشماك^،قاو:ماومأ؛
أنقلى حش نشح أهشل تم ت قال ، عملة عبد 

هل\غغي ، جاريه يا I فمال ، محثلعث قد القنش 
فآمحتل، ئتللغ لم لمحي قادا قثفلزث ؛ قال ؤئئغت؟ 

تقال ، طالث ئد الئشق أن حلى إذا حش يتيح 
قدهئ قإذا قثفلزت طلضئا؟ هل \ذؤي ، يا 

،هدا يومئا أقاتثا الدي لله الحمد ت قال ف، 
،يدئؤيثا يهوكنا ولم ت قال وأحسية ت مهدئ فمال 

ظساض:يأتاصل
ثهدعبمدالله:هد1 فقال :  4cJlJ الثار-خةئة 

-ظلآحة-ؤإئي. الفزايى، سمعنا لقد إئا الئغر، 
فمانالله. رسول يمزوهى كاف اليي القرائن 
■حم وشورثس؛سم اكثل، ص ضء 





يمزذالئه. ننول كا0 القظائزاكي عزك 
النئصل،مس نووْ هشريى قدكن ت ئال بئثهى، 
■رينث ثل قي تورثين، تورثين 

تمحال نوئس، بن الله عبد ئى أحمد كيبما [ ٨٢٢]
تمحال أثوإسهحاى حدقنا ت محال ت محال وهئر، حدقنا 
يعلموهؤ يزيد بى الآلنؤذ هتآل زجلا نأيت 

هدهثفرأ *كئس ت ل ا محق، الخشجد فى القراد، 
]الشص:هأ[أذالأ،الآنة:،ثهلمنئئكر4 

أمذالأ؟
تيقول الله زشول منمعت ت يقول مسعود 

»ؤئئكر4«]اكر:ها[ذالأ.



®Ef

[ ٢AY / ١ ] قاو، بثاو زابى مقتي ئى محمد وصبما
حدقنات قال جعفر، بى محمد حدقنا مثنى ائى 

ضة،ضشإسايى،ضامدِ،ض
هدايمرا أدةكا0 ، الثبى. ض الله، عند 

.[« ١ ٥ ]القمر: مدكيه من ؛ ٠١٠٥^ت الحزفت 

—وأئوثرس ثنتة أيي لمأآد[وىبماأئوب؛كرين 
غنأئومعاإ_وه، حدقنا ثالأ؛ تكر، لأيي واللمقل 

ئدمنا: قال غكة غن إبراهيم، عى الآء-ذش، 
يه_زاأحد فكم ؛ ممال ، أئوالدرذا;ء ئأJائا الئ1م 
:قال أنا، نمب، : ممك الله؟ غني قراءة غلن 

ُؤؤآكلإذاالأية هده يمزأ الله عبد منمعث قكتم، 
•)وآلنمؤمح(« ار؛ابسمأ )خ(: ق0 





سطينإخايا،ضذاؤذنىخيفتا 
نت: قال علممة، ض القغبي، ض هند، أيي 

ممن : ئك أنث؟ قفاوِلي:مةن ١^١؛ أبا 
امحوفة،أفل مى ئك أيهم؟ بس ت قال العناق، 

مئغود؟بن الله عند قراءة عش ثمرأ هل قال؛ 
ئعئتى4إدا ؤؤآلثل فاقرأ قال؛ نعم، يلث؛ قال؛ 

جتئئئ إذا ثأكل f فمزأت؛ : قال ، [ ١ : ]اليل 
-٣[،١ ]_: )والق/زالآئو(<  ٠١^،'زألئقارإذا 

اللهزشول شمعث فكدا ت قال قم ، ففتحك ت قال 
•قروهايه 

"[AYT / وصبما]خدشي; قال ,، ثقى بن ئخئد •؟
:ظهروبال.)ا(نحإاإ





؛محال محئادأ، ص منصور، أحثزئا محال؛ لهشئم، 
سمغتت محال عباس، ابن ض أنوالنالتة، أحتزثا 

منهمالله.، زتول أصحاب مذ ؤبوواجي 
اللهننول أف أحثهمإئئ، وكانق الحهئ1با عمزبى 

الشمس.ئغرت الغضرحتن وبعد الئمش، 
[٨٢٦،  ٨٢٠  ،AYU / ١ ] ِمحال خذب، رهثزبث وحمح:

وحدقتي• تجق عث سعيي، بث يمح، حدقئا 
الاغلمث،عند خدئثا : قال السئ، أبوعئاذ 

إبراهيم،بث إمحاى وحدقنا تعيد. حدقنا محال؛ 
أيي،حدقني محال؛ هشام، بث معاد أ-حتزذا محال؛ 
حدثفي عتزأف الإنئاد، يهدا محقاذة ث عم 
٠الشئش ثشزى حتى الصبج بغد ت وهشام تعيد 



وف،ابن أحتزئا نحئ، بن ومرق [ ٨٢٨]
تنال أحبزة، شهام ابن أف يوئس، أحتزيي ت قال 

سعيدأبا تمغ أنة الئئئ، يزيد بن عطاءُ أختزيي 
بغدصلاة ررلأ \ الله زشول محال ت يمول الحدرئ 

بغدصلاة ولا الشمس، فقرب ختن الغضر صلاة 
.الشمش؛؛ قطاع ختن المجر صلاة 

علنقرأت : قال يختن، بن نض يبما [ ٨٢]٩ 
هالله ننول أف عمن، ابن ض ئافع، عى مالك، 
محال:

.ولاعندءزووهاا<القمم، 
وعندالشني طئؤع عند الصلاة غن النهى باب  ١١ت )خ( ق0 

 ^.jj^■









:جمظ1غاموتان^
نائميقوم وجاف ئزثمغ، خئث بازئ الئمز 

ثصثفثوحبي ، السئش ثمسل خئئ الفوه_يزة 
■ثعزت حش للفروبا الشمش 

[J^[AYT  قال جخهماكغقرتي، بن أحشد Iحدقثا
غمار،بن ■ءل؛كرقة حدقنا ت قال محمد، ال1صرين 

ويحيىأثوغمار الله غبي بن شداد حدقنا ت قال 
ولقي: طوط فال أمامه، ر ص نحر، أبي ابى 

الشاج،إلى أسا وصحت ووايله، اماقة أبا شداد 
قال؛أمامة، أب—ي ص ، وحيزافصلا غلته وأش 

فيوأنا محق : قنيئ الغتثه عمزوبن قال 
.رانابءنةاا0في)خ(:













طلؤغئثخرظ أل الله. زتول ئهث ءمر،إئما 
•وقووؤفا الئمس 

 /TA■خدننا: قال الظوائ، [وصبماخشن ١ ]؛
ابنطازس،غن مغمر، أحتزئا قال الرراق، غبي 
اللهزئوو يدغ لم : قالت غايثة غى أمه، غى 

تغايثة قشالث ت ق1ل العصر، بغد الركعثين 
الشممشمرواطلؤغ  ٠٥٠الله.؛ ونول قال 
.ذلكا<عند فضلوا قرونها ودُ 

•ال فاللهجيتي، يختي بى حرملة حش ء  ٨٣ْ ] 
غمرو،أحتزيي ت قال وف، بى الله غبي حدقنا 
مزلىص"قرس ذقئر، ص الخاوث، ابذ وهو؛ 

.الخضرءاتخذ ونمثن ت )خ( ق 0 

















[ ٠ /aرصي ١ ؛] حدفثات قال الزغرائ، أثواليج
بناللي غبمت بن سابي( ص الرقرظ' ض مليح' 
صلأؤعس يحدث أئة'كاف أييه، عن غمز، 
تعصليها ت ويمول الحوم، في الله. زشول 
*اكعش يهدا • •الله.•رشول 

 [ ٠ /aحدقنات قال شيه، أيي أبوبكربى "آآوكيبما ؛
عب،بن محوض ص ص، ينآذم،م، بحيث 

الاه.ننول صش : ابزغثزقال غن ئاهع، غن 
فننة،حئايمه قفاقت أيامه بغصن فى الحوف صلاة 

قمركعه، قعة يالديى فضلن العدو، ؤطايهةJاواء 
قمزكعة، يهم قطن لاح—زوق ا وجاء ، لهثوا

وشالشال؛ زكخه، ركعة الطايمتان شصت 
يضلفاداثافخوفأمحزمنذ;لك، ابنئذز; 

.ثومحئإيماء أوقابما، زاكبا 





ء؛جالإ1غيو

زفغئم جميعا، ززكغئا الّثي. رفع قم المقدم، 
ائخدزقم ، جميعا ونفعنا \لئهمع ْس ة زأمحث

ئوخزاكاف ائدى ف؛ الزى واد القيود 
ئحورالئوحرفي الصفق وقام الأود، الركعة ئي 

ئجوذواسالغدؤ،فلئاصايهال
الموحريالقجودالصفق ايحدن يليه، الذي 

قال. جميعاوتلمنا الئي. تلم قم ، فتجدوا
•باقرايهم هؤلاء خرسكم يتئثغ كما جابر؛ 

Iقال يوئش، بن الله غبي بث أحمد صبما [ ١ / ١At ت 
جائرغث أبوالزبير، حدقنا ت قال رهئر، حدقثا 

جهط'ن،مئ قوما س الله ونول مع فرونا •' فال 
قالالظهز، صلنثا فلقا ، شديداقتالا ففاتلونا 

.كثثرة حجانية قبيلة ٠ جهينة ( ١ ر 



•|جوو

لاككام،قيلة عفهم لومك : اكرثوف 
~غلئهقا الئة صش ~ الله زشول ذمت 

:يجكزشووسهقال:وفرا
الأولاد،مث إليهم أحب ص صلاه سثأمحهم إق، 

صئصصئثا فال؛ العضز، حقنت قلما 
فكثرت ئال القئلة، وبص بتنثا والثسشرنحل 

فمحينم فركعنا، وزكغ وثئزثا، ه الله ننول 
سجد—اموا ققلئا الأول، الصس معة' وسجد 
وشيمالأول الصقث ئأحر ئم الئايي، الصفث 

فكثرالأول، ام مقاموا فقاني، الثالصف 
شجيقم قرئعثا، وزكغ وكنزثا، الله زئول 

قلئاالثاني، وئام الأزل الصفي مغة وتجد 
تلمجميعا؛ جلشوا قم الثاني، الصفث تجد 



حصقم أبوالربءر؛ قال ■ ه الله ننول علمنهم 
.هولا؛ امزاوثم بملي كما ت قال جابرأل 

تقال ، الشرئ معاذ بن اللو عبئن ]أ؛خالأتا 
غن، شغثه حدسا ت ال ق، أبى حدقنا 

صأ'بمي، غى القابح، ابن خ-نمن العبد 
بنشهل عس جبتر' بن حوات بن صايج 

وأص-حادهصش الله رسول أف ، ختمه أبي 
فقتش، صئنن حلمة يضئهم ، الخرف في 

حتئقائما يزل فثم قام قم ، ركعة يلوية يائيين 
سأحزوئتقدموا فم ، ركعة حلمهم الديى صلى 
قعدقم ، زكعة يهم قفش ، هيامهم كائوا الديئ 
*ملم قم ، ركعة ئحلموا الدين صلى حش 



 /A؛U[ ١ ] عبي،قزأث ت قال ، يحئ، بن صبمايحيث
بنصالج ص ورمال، بمن يزيد ص قالك، 

ذاتيوم ه الله زشوو مغ صر غمى حرات، 
مغةصمث طائفة أف الخوف، صلاه الرقاع 
ئمركعة، معة يالديى قصبي؛ الغدؤ، ب-جاه وطايقه 

ء_صهوااوص-رترا قم لأئفهم، ؤأثموا ئاJما قتت 
يهممحر اثممحرى، الطايئه وجاءت العدو، وجاه 

وأئئواجالثا قثث قم بقيت، التي الركعة 
'بهم طم ثم لاثلهب، 

حدقئات قال شتته، أيي أبوبكربى يمجا [ ٨٤٣]
حدقثات قال يريد، بى أباذ حدقثا ت قال غئاف، 
جابرص شه، أبي غذ كمحر، أبي بث تخمحر 

















٠٠....التلاوة كثرة القرآن هد الأمربتعا باب 
٠٤...............بالقران الصوت تحسين باب 
٦٠ منه باب 

٨.٠ القراءة ل الرحيع باب 
٠٩..,.,..,,..القران لقراءة السكينة تنزل باب 
١•٣ ■■■ ■ يقرأ لا ومن القرآن يقرأ من مثل باب 
٤١ ؤ الماهربالقران. باب 

١٦......غيره عق القرآن النيئ. قراءة باب 
.با.^.اباِاعاضهالقرآنسمحْ.

٩١ منه باب 

٢١,..,,.,.,الصلاة ق القرآن قراءة فضل باب 
وآلالبقرة وسورة القرآن قراءة ق باب 

٢٣صران 



١٢٦..ب.ت...............بابوصاممب.
١٢٩....-.....،.......-...الكهف محورة ق باب 

١١٠٠--------------.------الكرس آية 
١ ١١٠ - أحي-ه أذئ4 خؤ قراءة ق باب 
١٣٤---,----.-,---,---------------------سه-باب 

١ ٥١٠ - المعوذتين قراءة فضل باب 

١١٠٧---.-----.,---.--يابلأحسدإلأواصن-

١١٠٩-----,-..------.-.--..بالقرآن يرفع من باب 
١٤٠-...-.-..أحرف سعة عق القرآن أنزل باب 
١٤١٧سه باب 

١٤٧--.-ركعة ق ّعورتيرن تقرأ ١لتي التفنائر باب 
١ ٥١٠--- ---- ---------قد-كره بن ؤء قراءة باب 








