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 بسم اهلل  الرحمن الرحیم
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 ِكَتاُب َفْضِل اْلُقْرآنِ 

 )كتاب فضل قرآن(

 

ِِ َعِليُّ ْبُن ُُمَمٍَّد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَعبَّاِس َعِن اْلَُْسْْيِ ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن َعْن ُسْفَياَن اْلَْ  -1 ْعٍد اْ َفَّاِ  َعْن  1رِرِر َعْن أَبِيِه َعْن سَََََََََََََََ
ِن  َََََََََََََُ  ٍَ  َ َ َر  ِلَيْ  َأِب َجْعَفٍر ع قَاَل: سََََََََََََََ ٍْ ِِ ُِ َأ ََ ْعُد لَََعلَُّم ا اْلَُّْرَْن َِْننَّ اْلَُّْرَْن رَاِْْ رََْ َة اْلََِّيا َها اْ َْلُق َو النَّاُس رَا سََََََََََََََ

ُِ أَْلِ   اَِ ُروَن َو َِ ُف ْ  ِعنَََََْ اِِِر اْ ََُِ  ََْ  َََََُ ْن سَََََََ ُِ ُُمَمٍَّد َو أَْ بََُع َن أَْلَ   ََََََ ن َِ ََّ َياِْْ َعَل   َََََََ ن َوَا ُ َن أَْلَ   ََََََ ن ُأ
َََْيْن ُُروَن  ِلَْيِه ُ َّ رَََُّ ُل َن َ   َِلَه ِ  َّ اللَُّه اْْلَلِ  لُِّ   ََُْيسَََََََََََََ ِلِمَْي ُِ  ََََََََََََُ  َِ  َ ُجٍه  َن ُ  اْلَكرمُِي  ِ ي َََََََََََََ ِّ اْلُمسََََََََََََْ نَّ َهَذا الرَُّجَه َِ

َِْمْن ُهَنا َ  نَّا ُِ اْلَُّْرِْن  دَّ اْجَِِها اي َِ َفِِِه َأْنَ أَ َُّه َأاَن َأجََََ ِلِمَْي  ََْعرُُِْه بَِنْعِِِه َو  َََِ َن اْلَبَهاِء َو اْلََْماِل َو النُّ ِ   اْلُمسَََْ أُْعِطَي َِ
َ عَ  ٍََّتَّ رَاِْْ َهَداُء ُ َّ رَََُّ ُل نَ ََا ََلْ  َُْعطَُه ُ َّ ُُيَاِوُز  َََْيْن ُُروَن  ِلَْيِه النَََََََُّ َهَداِء  يُ  ِ نَّ  َل   ََََََََ ِّ النَََََََُّ ٍِ َ   َِلَه ِ  َّ اللَُّه الرَّبُّ الرَّ

ْمِِهِ  َهَداِء  ََْعرُُِْه ِبسََ َن النَُّ َهَذا الرَُّجَه َِ
َِْمْن ُهَناَ  أُعْ  2 َهَداِء اْلَبْرِر  ْن جَُ َفِِِه َأْنَ أَ َُّه َِ َن الْ َو  َِ ِه ََا ََلْ ِطَي َِ ْْ َبَهاِء َو اْلَف

َهَداءُ  َََْيْن ُُر  ِلَْيِه جَََََُ ِهيٍد  َهَداِء اْلَبْرِر ُِ  َََََُ  َِ  جََََََ َ َعَل   ََََََ ِّ جَََََُ ٍََّتَّ رَاِْْ َََْيََِجاَوُز  ُبُهْ  َو   َُْعطَُه قَاَل  َََْيْكثُُر لَََعجُّ اْلَبْرِر 
َهَداِء اْلَبْررِ  ْن جَََُ يَ  ِْي رَََُّ ُل َن ِ نَّ َهَذا َِ َِررََ  الَِِّ ُأ َََِ َفِِِه َأْنَ أَنَّ اْلَْ ْمِِِه َو  َََِ َِررَِ   ََْعرُُِْه ِبسََََ َن اْلَْ َها َأاَ ْت أَْعَ َ  َهْ  ي َِ

َن اْلَبَهاِء َو اْلََْماِل َو النُّ ِ  ََا ََلْ  َُْعطَُه ُ َّ ُُيَاِوُز  َِْمْن ُهَناَ  أُْعِطَي َِ ْبَنا ِْيَها  ِلَْي َّتَّ ٍَ الَِِّ ُأ ََِ َ  َََ َّ النَِّبيَِّْي َو اْلُمْرسَََ  رَاِْْ
َََْيْن ُُر النَِّبيُّ نَ  ٍه  َُْرسََََََ ن  ُبُهْ  َو رَََُّ  ُِ  َََََُ  َِ   َُِ َِدُّ ِلَذِلَب لَََعجُّ َََْينَََََْ ُل َن  ِلَْيِه   ُل َن َ   َِلَه ِ  َّ اللَُّه اْْلَِليُ  اْلَكرمُِي ِ نَّ َو اْلُمْرسََََََ

َُرْ   َّ َََْيْالُ َهَذا النَُِّ َََْيْجَِِمُع َن  لي َأِثناي قَاَل  َََْ َْْ َفِِِه َأْنَ أَ َُّه أُْعِطَي  ْمِِِه َو  ََََِ ْه  ََْعرُُِْه ِبسَََََ اَُل  َُه َو سََََ َََْيسََََْ  َن َ سََََُ َل اللَِّه َ 
َََْيَُّ ُل َن ََا  ََْعرُُِْه  َََْيَُّ ُل ََلُْ  أَ َو ََا لََْعِرُْ  َُه  َََْيَُّ ُل َ سََََََََُ ُل اللَِّه َهَذا ِمَّ رَََُّ ُل َن رَا ُُمَمَُّد ََْن َهَذا  ِ  اللَُّه َعَلْيِه  َََََََََْْْ ْن ََلْ رََ

ِِ ُِ سََََََََََََََُ  َِ  ََلَ  َ َعَل   َََََََََََََََ ِّ اْلَمَلَِِك ٍََّتَّ رَاِْْ لُِّ  ُ َّ ُُيَاِوُز  ََُْيسَََََََََََََََ ُِ اللَِّه َعَل  َخْلَِِّه  ٍُجَّ َََِْْن ُُر  ِلَْيِه َ َهَذا  َََُّرٍَّب  ٍب 
َِدُّ  َََْينََََََََََََََْ  ُِ ِلِه َو رَََُّ ُل َن لَََعاَ  َ بََُّنا َو لََ  اْلَمَلَِِك ََََََََََََََْ َْْ ْن  ُبُهْ  َو َرْكُُبُ َذِلَب َعَلْيِهْ  ِلَما  َأَْوا َِ َن لَََعجُّ ََّدََّس ِ نَّ َهَذا اْلَعْبَد َِ
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ِِ ِ َ  اللَِّه َعََّ  َفِِِه َأْنَ أَ َُّه َأاَن أَقََْرَب اْلَمَلَِِك ْمِِِه َو  َََََََََََِ ِِ  ََْعرُُِْه ِبسََََََََََََ َن النُّ ِ  َو وَ  اْلَمَلَِِك َِ ََ َِْمْن ُهَناَ  أُْلِب  َجهَّ ََََّاَاي 
َت  َََْيِ رُّ  َََْ اَ   اَ َ  َو لََعَََ ٍََّتَّ رََْنَِِهَي ِ َ  َ بِّ اْلِعََِّ  لََبَََ اِوُز  َْ ُ َّ ُيَََُ ا َلَْ  َُْلَب اِل ََََ اَ  رَََا ااْلَْمَََ اَ َ  َو لََعَََ ََِه لََبَََ اِ ر ََُْينَََ ْلَعْرِش 

ِِ ُِ اْ َ ْ  ُه ََْ ٍُجَّ َََْنَُْْر  َْأسََََ فَّْر  َفْر ُلنََََ ْه لَُْعَف َو اجَََْ َب َو سََََ ََِق اْ َْْر  َْأسََََ اِ َا النَّا َي الصََََّ َيَُّ ُل اللَُّه لَََباَ َ  َو ِض َو َأَلَِ
يِّْر  َََََََََََ ََْو َعَليَّ َو ََلْ رُْ ا ٍَ َِ َو  اَ  ْنُهْ  ََْن  َََََََََََ َََْيَُّ ُل رَا َ بِّ َِ يََّعَِ َو جَََََََََََ لَََعاَ  َأْيَ   َأَْرَت ِعَباِ ِ  ْنُهْ  ََْن ََََََََََََ ْيئاي َو َِ

اَ  َو ِعََّ  َََْيَُّ ُل اللَََُّه لََبَََاَ َ  َو لََعَََ َب  يِر َخْلَََِّ ََِ ٍُجََََُِّب َعَل   ذََّب ِب َو أَ َََا  ََِ  َّ ِبََِّّي َو أَََ اِع ِْ اسََََََََََََََْ  َو َجَل ي َو اْ لِفَََ
َن الثََّ اِب وَ  سََََََََََ ٍْ ُه ُِ  َََََََََُ  ٍَ   1-ِجرُ َ َُعاِقََبَّ َعَلْيَب اْلَيْ َة أَلِيَ  اْلِعََّاِب قَاَل ََْنَْ  َََكاِن َ ُثِيََبَّ َعَلْيَب اْلَيْ َة َأ اْلَُّْرُْن  َْأسََََََََََ

َْنٍِّ رَُْبصََََََََِ  ََُِ   ٍ ٍِ ا ِِّ  ََََََََُ  ٍَ  رََْرِجُر قَاَل ُِ  ََََََََُ  َِ  َ ُجٍه جَََََََََ َََُّْْلُت َلُه رَا أَبَا َجْعَفٍر ُِ َأ َياِْْ ََْ  2ُه أَْهُه اْلَْْمرِ رُ أُْخَرى قَاَل 
َََْيَُّ ُل ََ  َََْيَُّ ُة بََْْيَ رََدْرِه  يَعَِِنا الَِّذِ َأاَن رََْعرُُِْه َو ُُيَاِ ُل بِِه أَْهَه ا َِْلِ   ْن جََََََِ َََْيَُّ ُل  االرَُّجَه َِ َََْيْن ُُر  ِلَْيِه الرَُّجُه  لََْعِرَُِْ 

َََْنِْجُر ُِ  َََََُ َ لِِه الَّ  َََْيَُّ ُل اْلَُّْرُْن أَ َا ِِ َأاَ ْت ُِ اْ َْلِق اْ َوَِّل َو رَََُّ ُل ََا لََ ََا أَْعِرَُْب رَا َعْبَد اللَِّه قَاَل  َََْيَُّ ُل  َََعْ   ْعِرَُِْ 
َّ َأَ  َو ِ نَّ ُأهَّ لَاجِ  َْت بِاْلََّْ ِل ُِ َِِْعَت اْ ََذى َو ُ َِ ْبُت َعْيَنَب  ُُ لَْيَلَب َو أَْ صََ َهْر ََ َِِ رٍ الَِّذِ َأسَْ َو أَ َا   -اَ لَهُ  َقِد اْسَِْ 

َََْيَُّ ُل رَا َ بِّ رَا َ بِّ َعْبدُ  َََْيْنطَِلُق بِِه ِ َ  َ بِّ اْلِعََِّ  لَََباَ َ  َو لَََعاَ   َ  َ َو َاَءَ  اْلَيْ َة قَاَل  باي ُِ  3 َو أَْ َت أَْعَلُ  بِِه َقْد َأاَن َ صََََِ
َّ َو  َبُِ َو  ُِ ُّ ُِ َََْيَُّ ُل اللَُّه َعََّ َو َجهَّ أَْ ِخُل ا َعْبِدِ جَ ََُ اِظباي َعَليَّ رََُعاَ ى ِبسَََََََََََََ ُِْض  َلِه رَُْب ٍُ ْن  ِي َِ لَّ ٍُ نَِِّ َو اْأسََََََََََََُ ُه 

ِنَر  يَت ِ َا  ََََََََََََََُ ََُْيََّاُل َلُه َهْه َ َََََََََََََََِ ََِْنَذا ُْعََِه بَِِه َذِلَب ُعِرَض َعَل  اْلَُّْرِْن  َِ َو لََ ُِّج ُه بََِِاٍ   َََْيَُّ ُل رَا َ بِّ بِ اْْلَنََّ ِ ِنِّ  َ لِيَِّب 
َََْيَُّ ُل َو ِعََِّْ َو َجَل ي َو ُعُل ِِّ َو اْ لَِفاِع َََكاِن  َِرَد ا َْْنِ ُألِِّه  ََ َِْ ُه  َْ ََِِّهُّ َهَذا َلُه  َياَء َََر  َأسََََْ َِ َأجَََََْ َ َْْنََلنَّ َلُه اْلَيْ َة ََخْسََََََ

بَ  َِلَِِِه َأَ  ِ  ََُّهْ  جََََََََََََ َِرِد َلُه َو ِلَمْن َأاَن ِ َْن َُُّم َن َو أَْأِنَياُء َ  اْلَم رَّاُء َ  َرسََََََََََََْ ٍُ َن َ  اْب َ  رََْهَرَُ َن َو َأ ََََََََََََِ َِْر  رََْفََُِِّروَن َو 
ِذِه اْيرَََِ  يََاْء َ  َمُ لُ َن ُ َّ َلَل هََ ٍْ َِ اْ ُو  -َ ََْ ُ َن َو َأ َُ ِ  َّ اْلَمْ لََ ا اْلَمْ  اَ  رَا أَبَا قََاَل قَُلَُْت ُجِعلَُْت ِْدَ  4  رََُذوُق َن ِْيهََ

يَعَِِنا ِ  ََُّهْ  أَْهُه  ْن جََََََََِ َعَفاَء َِ َ  اللَُّه الََََََََُّْ َ  ُ َّ قَاَل َ ٍِ ََََِْبسَََََََََّ ْعُد َو لَ َجْعَفٍر َو َهْه رََََِكلَُّ  اْلَُّْرُْن  ِليٍ  ُ َّ قَاَل  َََعْ  رَا سَََََََََ سََََََََْ
َُُر َو لََْنَه  قَا َلُ  لََََِكلَُّ  َو ََلَا  َََُ  َْ  َو َخْلْق لَْا َْنََّ ِلَذِلَب َلْ ِن َو قَُْلتُ الصََََّ َََِْ ْعْد  يْ  َل سََََ َِِطيُر أَ َا أََلَكلَُّ  َهَذا جََََ ْء َ  َأسَََْ

 ٍَ ََََّْْد أَْ َكَر  َلَ   ََْمْن ََلْ رََْعِرِ  الصََََََََّ يَعَُِنا  ََََّْاَل أَبُ  َجْعَفٍر َو َهِه النَّاُس ِ  َّ جَََََََِ ِِْ بِِه ُِ النَّاِس  ْعُد ُأ ُعَب  َََّّنا ُ َّ قَاَل رَا سََََََََ
ََََّْالَ  لَّ  اللَُّه َعَلْيَب  َََُّْْلُت بَََل   ََََ ْعْد  لَ  لََْنه  َأَلَة اْلَُّْرِْن قَاَل سََََ  َفْرنَََاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْأُر اللَِّه َأْأَُبُ َعِن الْ  ِ نَّ الصََََّ
 َو َْنُْن َأْأَُبُ. َْالنَّْهُي َأَلْة َو اْلَفْرَناُء َو اْلُمْنَكُر  َِجاْل َو َْنُْن ذِْأُر اللَّهِ 

سعع خفافععويف: حععخ فاقعععلفهععوسعفم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف:افسعع خفسعععقرفن:فهفوآ رحععخفرحععع:فسعععقرفانفه  عععح ف عع ن  وففف

:نععخفن رفسفوآععافهفوحععخف فآعععادفانفحععتف ععخف فهفاععاف عع :نف ععهف اعع  خففكععوف  عع واف عع :نفقرف ععف وف:رففكععوفآعععادفاحععخ 

پع فهوع نلفآععاافانفهع:هععف عهفآاع مونورفانقحعخف فقن عوفففففففففف:آافآحمعخف:سعافف فل عزف ع :نف عهف:رف:آ  عوافاح ععفففففففف

                                                           
ر( ُ بعض النسخ1)  1  [.] ْْن
َال أو ج ع أو سفر و ُ بعض النسخ2)  2  [.] جاٍ  َِْن رنكره أهه اْلمر( جر  ل  ه أمنر و  صر و أرة و عم : لْن َن ه
 [ و  ص  الرجه بالكسر:  صبا: لع  و أ صبه أنه.] َ( ُ بعض النسخ1)  3
 .65( الدخان: 2)  4
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ه افنظععفك  عخف ف: ح عخ فآ ىع اافدع فاعخ:افهعاهعونف فكععحهفنفاعافف مونعوف:حع فآععااف:رفآاع مونورف:سعافكعوفهاعفموف ففففففففففففففففف

 ععفاف: فن:فه  وسععفهفدعع ف:ح دععوف: فانفهععون فسعععقرفك وععو عف:رفآععوفهعع ا فف ف:رف:حعع فن فانا عع خ: ف فرحىععو  ف فن وعع  فففففف

و فا:ا فوععخ فكععوفهمععوفا:ا فن ععخ ففسعع  ف:رفقن ععوفه ععرناف ععوفانفهع:هعععف ععهفوعع فخ:رفسععع:نف:فعععاففوعع خ: فهعععف: فففهف عع عافهعع

نظعععفك  ععخف ف: ح ععخ فآ ىعع اافدعع فاععخ:افپع نا:ععونفآ عهععورفنفاععافف:حعع فآعععاف:رفوعع فخ:رف:سععافكععوفآععوف: فن:فهاععفموف ففففف

:نعخ فقعآعع ا فف:نععخف فهمعوفنعخ:ا فف ف فهع ععافا:ا ف عفافه  وسعفهفدع ف:ح دععوف: ف:رفوع فخ:رفانفانحعوف:سعاف ف:رف:ح يععوفهعو فرحىعو فففففففف

انحععوفنسععخ فپعع فقنععورفهععو فن ععو فك  ععخف فوعع فافقن ععوفهاععفونففپعع فه ععرناف ععوفهوعع نلفوعع فخافانفهع:هعععف ععهفوعع فخ:ر

:عععااف ف: ح ععخ ف:حعع ف:رفوعع فخ:رفانفانحععوف:سععافكععوفآععوف: فن:فه عآععاف ف ععفافه  وسععفهفدعع ف:ح دععوفقرفد حععع فكععوف:حعع ففف

:افكععوفآععوفانفقرف:عق ععونفوععخحهفهعع ا ف فن اف:حعع فد ععاف:سععافكععوفهععو فففف    ععوك عف:رفد حععع )آعععادفانفقرفوعع فخفوععخ ف

:نععخففپعع ف:رفقنععورفنفعع فه ععرناف ععوفهوععهفپفمىععع:رف فآعسعع ف فنسععخفانفانا عع خ: ف فرحىععو  ف فن وعع  فهف عع عاف:رفآععوفا:ا 

:عععااف ف: ح ععخ فف عع نلفحععتفپفمىعععفآعسععزففپعع فپفمىععع:رف فآعسعع ف فهععو فن ععو فك  ععخف ف  يى ععورف:رفاحععخرف: فهاععفونففففف

آ ىعع اافدعع فاععخ:افهعاهععونفكعععحهفنفاععافهع:سعع  ف:حعع فپفمىعععفآعسعع  ف:سععافكععوفآععوف: فن:فه  ععون ف ف  ععف فه  وسععفهفدعع ف

ف:ح دوفهو فهع عافهافونافا:ا فوخ .

قعآعع ا فپعع ف م عع ف:عععافقح ععخف فاععخآافنسعع زفاععخ:فقح ععخف ف:رف: فپعسعع خف ف: ح ععخ ف:افآحمععخف:حعع فكفاععافه ن ععوففف

و وسععفخگف: ح ععخ فآععوف: فن:فن  وسععفهف)دعع ف:ح دععوفآ  عع دف:سععافكععودف: ف:رفقن و فاععافكععوفاععخ:فهعععف: ففقعآوحععخ فقحععوف: فن:فنمعع 

ا ععهفندعععا ففپعع فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآوحععخ ف:حعع فايععافاععخ:ف:سععافهعععفا تعع فپعع فسعععدفك ععخف فه ععرناف ععوفهوععهفف

: فن:ف:اففپعع فقعوعع  ورفهععو فنظعععف:قد  ععخف فسععوافانفوعع فافن نععخف فلعع رفهع عععافففففقعوعع  ورفنسععخفهوعع نلفقعوعع وف

:حاعاف:رفقعوع  ورفكعوف: فن:فه  عون فففففهىف  خفهععفقن عوف:عع:رفقحعخف ف: ح عخ فپع نا:عون:فآعوفآ  عو  ف فآتعخ ف:سعاف:حع فه عخ فففففففففففف

 ف  ف فه  وسعفهفدع ف:ح دعوف: ف:رفنظععفآتعودف فآع ىعوفن احد ععح فقعوع  ورف:سعافنع افاعخ:افمع ف فدعزفف ف:رف:حع فنظععفففففففففففففففف

ن:و فنبف:  عع تف ىععونتف ف  ععو  فنسععخف فپععوافمععع فهاععيخ فانففنعع نف فدمععو  فا:نافكععوفآععوفنععخ:نحهففپعع فه ععرناف ععوفهععخف

:ق عخففاععخ:اف  ععو  ف: فن:فنععخ:فك ععخ ف:افايعافآعع فانفرآععف ف ف:افسععو فن:سععاف ف: حعوحهفسعععهعا:نف فهوعع : ف ععوفه عع فا:ا فففف

وعع افف فوععفومافكعع ف ععوفوععفوم افپرحعق ععوفوعع اففپعع فسعععهعا:نا فاععخ:اف ىععونتف ف  ععو  فهععو فقعآوحععخ فه ععخ:ورفآععع:فففففف

دفل  نععوفاحععخاگفمععع فك ععخ فهععونفپع نا:ععون:فهعاعع ف:رف:ح ععورفآععع:فن  ععخ:نافكعععاف فآحفعع  فا:وععاف ففف)ناععىافهوعع ا

لف اف:رفآع:فضوحعفندععافف فهعاع ف:رف:ح عورفآعع:فضعوحعفكععاف فاعبفآعع:ف)هععفاع ادفسعىتفوعمعاف فآعع:ف دعرح فكععافهعوففففففففففففففففف

دععزفاع ادف فآدونعافففف:ح دوفآع فايعاف ع فهععف معوآ فه عخ:ونافهع ادگفپع فاعخ:اف ىعونتف ف  عو  فقعآوحعخ فه ع لف فففففففففففففف

ف :الحهفس : خف:آع رفه  عح فث :بفن:فه  فا هف فانانوك عح فكففعفن:فهووطعف  فهد ه.

قعآعع ا فپعع فسعععقرفانف عع نلفاح عععافهع:عععاافف)سعع خفافععويدف: حععخ فآعع فمعضععدعاد فانفلععوف عع ن  فهععور:عااففف

خففپعع فهفوحععخفنعع افآعععااف:رفف:اف:هععوفد فعععگفقعآعع ا فانف عع نلفآعععاافننععغفپعحععخ ف فآ رفعععفكععوف: ععزفآح عععف: فن:فهىف  ععففف
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و وسع گففوع وا وف فهعخ:رفهعوفآوعو فف فهحعرفآفدععا فف فانفهع:هعع فهوحاع خف فهعو فه  حعخ فآعع:فنمع ففففففففففففوف فورفآوفكعوف: فن:فآع فف

قرفآعععافهععو فن ععو فك ععخف ف: حععخ ف:افه ععخ فاععخ:فآعع ف عع فن:فن  وسععهفپعع فهععخ:رف عع نلفكععوفانفا تععاف:  فععوفهعع ا ف:سععاففف

خ فلععع:ففپعع فسعععقرف: حععخ فآعع هفكععوف عع فن:فه عع فهفععخ:نافك ععفخدف فانفرنععخ:فاففهععور:عااف ف: حععخ فآععع:فن  وسعع گف: حعع

  فن:فه   ف:قد خدففانفهعون فآع فنو  يعونفوع فخاف فن:نعخ فانف:ف عونفوعخاففق:عو فهعو فكعوف مونعوف ععف عودعافسع افاع افففففففففففففففف

فن:فانحوقافك خف فآ ف:آع رفپ  فىورف فپ افسعلف ا هفقعآ ا 

هعععافف ف: حععخ فپع نا:ععون:فپع نا:ععون:فه ععخ ف عع ف:سععاف ف عع فهععو فا:نععو عاففپعع ف: فن:فهاعع افپع نا:ععونف ىععونتف ف  ععو  

كععوفننيدعع فانفهععون فآعع فهعع افف فآ :وعع فهعععفآعع فهعع اففهوععوطعفآعع ف)هععوفاوععم ونهدفاوععم  فآفدعععافف فا سعع  ف فا ععم ف

فف ف ععوافه  عع  فهععو فه  وععونفخف:دفن:ف :نافه  عع هفك فععخف ف:رفدوآععوانفهععون فآعع فهعع اففپعع فاععخ:افمعع ف فدععزفقعآوحععخ فه ععخ فف

 ععوبفهعععفسععع فن فععخف فلعع رفهععوف: فل ععف فك  ععخف: فن:فهتعععقرفن ععورفا  ععخف ف: ح ععخ فقحععوفه ن ععوفانهععون فا سعع افنق ععونفوععخفف

: ف:قعع  رفكعع فاخ: نععخفقعآوحععخ فه عع لفا عع  اافوععخاگف: حععخ فهععونفپع نا:ععون:فآعع ف:حعع فن:فكععهفوععمعدفافعععفن:فانفهععون 

: سععافپعع زفلفعع ف ف:قعع  رفكعع هففق:ععو فهععو فكععوف:ح ععورفف فدعععزف ف:ن فععوافآتععوآهفسعع : خف:آععع رفهععو ف ف عععفكععوفانفپوحععوفف

د :نععون فهووعع خفكععوفپفعععفن عع نخفف ف  خنسعع ون فهووعع خفكععوفهفمععونفن عانععخفف ف عع :ن ع:ن فهووعع خفكععوفنععوا:نفن عع نخفف ففففففففففففف

 ععو  فهووعع خفكععوفنمفعنععخففسعع  ف):آععودفهععوسعفم فععوف: اىعععددف:حعع فقحععوفن:ففففا نسعع خ:ن فهووعع خفكععوفنم ععف فن عع نخفف فرنععخ فف

د.ف)سعع خدف: حععخ فمعضععدعاد فقععخ:حاف65)سعع ن فااععورفقحععوف«فخفانفقرفآعععرفن:فدعع ف مععورفآعععبفنواعع ف ن  عع »ا :نععخ ف

ف:عادف:اف:هوفد فعفقحوفسعقرفنف فسو ف: حخگ

اقعععلف ىو ععخافراف فقعآعع ا فاععخ:فنامععافك ععخفوععف فورفسععوا فازفآععوفن:فكععوف: ععزف اعع فهف اعع  خف) فهاععو ورفآععوففففففف

: حععخف ف عع ن  ف فا ت عع فا:ناففقعآععورفآفخ ععخففسععخن فففف:عععارفن  ععخدفسعع  فقعآعع ا فقناف:افسعع خفنمععورف ععهفسععو ففف

ك ععخففسعع خف: حععخ ف:رف:حعع فسععو فننععغفآعع ف: ععاف ف:فعع ه ف:حعع ف)اح عععدفلفعع اف:سععافكععوفآعع فنمف عع :نهفآفععورفآعععادففففف

ه  حهگفاقعلفهوسعفم فوف: اىعدفقعآع ا فقحعوفآععادفدع ف معورفوعف فورفآعوف اع  خفپع ف ععفكعوفنمعورفن:فن  وسعخفاعبفآعوفن:فففففففففففففففف

فا ف:افس خفآ فكعدفسعقرفن:ف) هف:ك  ردفه   ف  فهعسونهگآ دعفوخ فس  فقعآ 

 مونععوفنمععورفهععورفآفععخ:ناف:رفقح ععو ف)نوووحاععادف فف»سعع خف: حععخ فمعضععدعاد فه عع فنامععافاععخ:فهعععفوععموفهععواففقعآعع ا ففف

دفپعع فن عع ف)كععوف مععورفهععورفا:وعع  ف56)سعع ن فم دىعع لفقحععوف«فآ دعععف)نوپاعع خدف ف عععفقح ععوف(كعععف)حععوادفاععخ:فه ن: عععف:سععا

ف:ساف فقح و ف فآ دعفآعا:ن ف ا  خفف فآو فهف(كعفاخ:ف فآوفه ن: عحه.فآفىووخدفسو 

فوعح
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انفهفععورف ف  ضععفنف:حعع فاععخحرفوعععحهف فآ  ععوافسععو ف:فعع  ف فآو نوععخن فانفسفوآععاف فنفعع فسععو ف:فعع  فنمععورففف-

كععوفانف(حععزفاععخحرف:سععافآي اعع ف فقععفَّفنام مععوف:  نععوفهفونععو  فا:ننععخف فآععوفانف:ح يععوفهفععورفقععفَّف)ن دفن:ف:ن وععوبففففففففف

فنم احهفكوفمف وف عدموفقرف:رفنظعفا :ن خ:ورفآح عدفآف رنا 

قرفطعع نفف:رفقنيععوفكععوفانفنفععافآعع آ فقناععافكععوفاععخ:فن:فقرفطعع نفكععوفسعع : :نفپعسعع  ف:سععافه عسعع خفف فك ععوبف: فن:ف

كععوفسعع : :نفقناععافهو :نععخف فانفا :نععخرف ف تآععزفانفقحععولفقرفوععى فن:فهىوآععخ:افنسععونخفف فهععخرفا ح عع  فن:فانفهععون فففففف

نمور وفه  ع ف:قد عخففدع ف:ح دعوفقرفطع نفكعوفا : عخف:حع فكون عوفهعع:اف: فقعع: هفن ع اف فقرفطع نفكعوفوعوحخفففففففففففففففف ع   فانف

 فهوحععخفن  :نععخف فاع ععوفكعععا:ن فانف:حعع فهععون فهععوفقن ععوفانفازف: سععاف قععبفنخ ععخف فسععور فنععخ:نافه دععوفممععزف: فنععور  عف

:نف: سععاف)ه ععوفهعععف:حعع دفسعععقرفهععع:اف عععف عععف:رفنفععاف: سععاففل ون ععوفانفاععخحرفقآععخ فكععوفنفععافآعع آ فهععوف:رفكعععا فپععو ف 

:افهو نلفاع افقن عوف ي ع فك عخفهعوف:حع ف فعو لفكعوفانفرحىعو  ف فدمعوزفه  ععف:رفاع افقن عوف:سعافف فقرف ع نلففففففففففففففففطو فو

 مععورف:سععافكععوف::عععفآهععوهبفقن ععوفانفنفععاف فازفقن ععوفهعع ا ف:رف:ح دععوفهتعععقرفممععزفك  ععخف فك وعع فهاععفونفانف:نيععودففففففف

افقن عوف مععف ف ع نلفهع افف ف:آعوفد ععاف:ح دعوف: فن:فن  وسع خفقرفطعع نفكعوفهوحعخف:ح اععافففففففففقعع:آف فقرفنموح عخفف ععفقح ععوفهعع:فففف

كعوف:ح عورفقرفطع نفكعوفهوحعخفهعخ و : فاع اف فآهعوهبفنف  ععورف:نيعودف وففعوفانفهع:هععفسععقرفندعانعخف فقرفطع نفكعوفسعع : :نفففففففففففففففف

و  ععهفوعع ف فن رفقرفن:فهعع افنق ععونفن م انععخفف فقتعع فه  ععهف فن ععونوف: فن:فه  وسعع خفرحععع:ف مف  ععوفه انععخفكععوف: سععولفآففف

 ععع لفآفدعانععخف فانفن ععورف فمفععورفآفو :نخنععخ فف ف:آععوف:ح دععوف   ععوآ فكععوف: فن:فهىف  ععخفاععخ:افن:فهععوفهعاهععوناف فكعععدفففف

هف  ععخفكععوف:رف: ف فنامععاف   ععفهفك  ععخفهععع:افقناععافكععوفاعع افن:فانفد عع ف: فنععوسرف فسو عععفانفهععون فپعسعع  ف: فآعع فف

 دععوفسعععقرفايععافاععخ:فهعععفا ععبف: سععافهععع:افقناععافكععوفهععع:اف:ح ععورفف:آفععخف:روععاف فنامععاف فكعععدفا:ننععخفف ف:آععوف:ح

 ععوفف-قن ععوفالرآععوفافعععف فاعع ه ف:سععافهععوفقعآععورفا:ارفهعع رفف فقن ععوفآ دعع فهععخاف:سععافهععوفسععخن فكعععارف:رفقرفق نا ف...ف

فقنيوفكوف: حخ 

ف فسععو ف:فعع  فسعععقرفمىععونلف:سععاف:رف: تععو فقرفانف:عع  فلفعع افن:فكععوف:رفقرفق ععهفآ  عع فوعع افف ف:حعع ف:سععافآ  ععوا

اتفتعع ف ف :س عع فسععو ف:فعع  فف فانفقرفوعععافنفاععافكععوف:رفرهععورف: وعع  ف ععوانف:عععاافف ف ععهفل ععف ف:سععافسععو ففففففف

:فعع  فنمععورففرحععع:فكاعع فكععوفنمععورفن:فقرفطعع نفكععوفوععوحخف:نيععودفا ععخفقرفنمععورف: فن:فهععورفا:ناف:رفپفععع افاوععم ورفاحعع ف فففف

وفن:فوع واافاعخ:افن:فوع وا وف ف ععفففففنو ىف فاتع  فپف ع :حورفق عف ف ف: معوف ف:  عفو فآ وع آف فقنعورفكعوف ععفكع فقن عففففففففففف

 كوفقن وفن:فحوافكعافاخ:افن:فحوافكعا ف:سا.
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ُك ِنِّ َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه َعْن ْبَاِِِه ع قَالَ  -2 أَرََُّها النَّاُس  اَل َ سَََََََُ ُل اللَِّه َقَ  َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن النَّْ َِْليِّ َعِن السََََََََّ
ٍِ ِ  َُّكْ  ُِ  ََ َو اْلََّمَ  1َ اِ  ُهْدَ  ْم رِرْر َو َقْد  َأَرَُُِْ  اللَّْيَه َو النََّهاَ  َو النََََّ ْنُ ِبُكْ  سََََ َفٍر َو السََََّ َر رَُْبِلَياِن  َو أَ َُِْْ  َعَل  َظْهِر سََََ

ََََّْ  -لُِبْعِد اْلَمَجازِ  2ُأهَّ َجِدرٍد َو رَََُّرِّبَاِن ُأهَّ بَِعيٍد َو رَْالَِياِن ِبُكهِّ ََْ ُع ٍ  ََْاِعدُّوا اْلََْهازَ    ِ َ ََََّْاَة اْلِمََّْداُ  ْبُن اْ َسََْ اَل قَاَل 
ْت َعَلْيُكُ  اْلِفَطُ َأَِّطَ  ٍَ َو اْ َِّطَاٍع َِْنَذا اْلََِبسَََََ ِِ قَاَل َ اُ  َبَل َََْعَلْيُكْ  بِاْلَُّْرِْن رَا َ سََََُ َل اللَِّه َو ََا َ اُ  اَْلُْدَ  ِر اللَّْيِه اْلُمْ ِلِ  

دَّاْ َْنِ  ْه َُصَََََ ٍِ فَّْر َو ََا َُنَََََ اِْْر  اَقُه ِ َ  النَّاِ  َو ُهَ  الدَّ  3 َُّه جَََََ ََُه قَاَ ُه ِ َ  اْْلَنَِِّ َو ََْن َجَعَلُه َخْلَفُه سَََََ ََا لِيُه َو ََْن َجَعَلُه َأ
يْه َو هُ  يْه َو بَََياْن َو َ ْصََََِ ِبيٍه َو ُهَ  ِأَِاْب ِْيِه لََْفصََََِ هُ رَُدلُّ َعَل  َخْنِ سَََََ ََ بِاَْلََِْل َو َلُه َظْهْر َو َبْطْن َْ َاِهرُُه َ  اْلَفصََََْ  لَْي

ِه ُ ُ ةْ  نَُُه َعِميْق لََُه ُ ُ ْة َو َعَل  ُ ُ َِ َِ نَُُه ِعْلْ  ظََاِهرُُه أَ ِيْق َو بََا َِ َ  ُ ْصَََََََََََََََ  َعَجاُِِبُه َو َ  لَُْبَل  َأرَاُِِبُه ِْيِه  4ٍُْكْ  َو بََا
ابِيُْل اَْلَُدى وَ  َفَِ  ََصَََََ ِِ َو َ لِيْه َعَل  اْلَمْعِرَِِْ ِلَمْن َعَرَ  الصََََِّ َناُ  اْلِْْكَم َِ َ َ رَُه رََنْ  6ََ َف رَُه َو ْلُيْبِلِل الصََََِّ ُج ََْْلَيْجُه َجاٍل َبصَََََ

ْن َعَط ٍ  ْن َ نَََََََ ٍ  5َِ َِ  7َو رََََِ لَّْص َِ ي اْلُمسََََََْ ِن َأَما َمْنََََََِ َياُ  قََْلِ  اْلَبصََََََِ ٍَ َََْعَلْيُكْ   ِنُن ُِ َِْننَّ الََّفكَُّر  ُِ بِالنُّ ِ   ال ُُّلَما
َبُّصِ   .8ِبُْسِن الََّ لُِّص َو ِقلَِِّ الَّتَّ

اقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدف:رفپععخن:ن فم ععف هف: اعععدف:رفنسعع زفاععخ:ف) دفاععخحرفقعآوحععخفكععوفقرفاقعععلفففففففف-

ن: فسععفعف اعع فخف فه عع وبفف) دفقعآعع ا ف:افآعععادفوععموف:ك عع رفانفانفععوف فاونععوفسععور ف ف عع نف اعع فخف فوععموفانفسعععفففففف

:افن:فك  ععوفك  ععخف ف عععفا نافن:ففن عحععخفكععوفوعع ف فن رف فا نوععفخف فآععو ف عععف ععور ففوععموفن:فا :  ععخفهعععافف فوععموفآعع ف

:افن:فهاعععفنسععون خففپعع ف:سععىوبف ف سععو زفرحععواافقععع: هفك فععخفهععع:اف:ح دععوف:ععرن:و فان:رافن احععتفسععورنخف ف عععف مععخ 

سععور فح  عع فلععوگفقعآعع ا ففاوسععاف فمعضععدعا ف:افنسعع زفاععخ:فاونععوانفپععف ف:سععا.فقعآعع ا فپعع فآتععخ:افهعع ف:سعع افهعف

:افكععوفنسععون خ ف:سععاف):ناععون فن:فه عع نفنسععونخففحععوفانفقرفاونععوفكعععا:نفنفععتف(افععع فوعع افهععع:افنسععفخرفهم    ععواففاونععو

قاعلدف فدخ:ك  خ ف)ح   ف:ناعورفن:ف:رفمع عبفانفعوفدعخ:فك عخدفپع ف ععف:عو فقوع ه وفلع رفوع ف عونفوعموفن:فقعع:ف:عقعافففففففففففففففف

قرفن فق نحععخف) فهععخ:رفل ععغفرنفععخدفرحععع:فقرف:سععافوععفف  فكععوفوععفوم  فپرحعق ععوف:سععاف)انفهععون فكاعع فكععوفهععخ:رفففهتععع

: ف)انفهععون فقرفكعع فكععوفهععخ:رفممععزفندعععا دف وععخحبفوععخ فففممععزفك ععخدف ف:عع :ن فا  ععخ ف:سععاف:رفهععخح وفكععوف:ف ععوفف

 فقرفن:فپ ععافسعععفاعع اف:سععافف عععفكععوفقرفن:فپف عع :افاعع افكعععافهى  عع  فن ىعععافك ععخف ف عععفكععوف):رفقرفپععف ف:ق ععخدففف

                                                           
 ( اَلد ِ: السك ن و الصلْل و امل ا عِ بْي املسلمْي و الكّفا  و بْي أه َِرا بْي.3)  1
 ] ْاعدوا اْلها [.( ُ بعض النسخ4)  2
صاٍبه أِ رسع  قيه ُ َعناه: مره ب و لعله َن هنا« ْل ِعله َاٍل َصدقا» ( جاْر َنفر اِ ََّب ل النفاعِ. و رَّال: ُمه به  ذا سع  به    السلطان و ه  َاٍه و ُم ل و ُ الدعاء1)  3

 به  ذا َل رِبر َا ْيه    الّله لعا .
ه   ة» ء أٍبه و أ يق أِ ٍسن َعج  و ق له:( ا ََ ق: الفرح و السرو  قد أ ق بالكسر را ق الني2)  4  عل  هذه أِ ْراُ لدّل عل  أٍكاة الّله هتِدى هبا و ْيه ْراُ لدلّ « له   ة و عل   َ 
ن و ُ بعض  سخ اْلاي ن أو ا ِّمِ عليه  السلة العامل ن بالَّْر يْل الَّْر يرها ان املرا  بالنج ة الثالث السنِ ْان السنِ لَ  ه خت ة] له ختدرث و بعض  سخ الكِابراُ و لَ  [ و  ة و عل  ختَ 

 ء.: َر خت   عىن َنِه  الني-عل  َا قيه -الِ  ة
ن و  كاُ بيا ه و رعل  َعا رْه.] و  ليه ع( ُ بعض النسخ3)  6 ِ[ أى ملن عر  أيفيِ الِعر  و  جا اُ الَّْر  ل  املعْر
 ( العط : اَلل .4)  5
 ء  ذا وقر ْيما   خملص له َنه.( النن  ُ الني6)  7
 ( الَّتبص: ا  ِ ا .5)  8
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سع:نفا عخفهعخ را فك عونخفف فسععقرفن:  معو  ف:سعافكعوفهى  ععح فن:  عوفن:  معو  فك عخفف فك عوه ف:سعافكعوفانفقناعافففففففففففففففف

 فوععفزف فهفععورف ف حوععفزف)هخسععافق نارفاتععو بدف فقناععافدخ:ك  ععخ ف)آفععورفاععبف فهوطععزدفوعع ا ف فسعسعععافنفاععافففف

سععاف فهععوط  فم ععهف فا:نعع ففوععو ع فد عع  ف فففففهععع:افقرفوععو عاف:سععاف فهععوط  ففپعع فوععو ع فادععهف فاسعع  نف:ففففف

رحىععو  فا:ناف فهععوط  فونيف فممفععبف:سععافسعع ون:ون فا:ناف فسعع ون:ون ف ععهفسعع ون:ون فا:ناف)قن ععوف عدمععوفوععخ فه ععوفففففف

:سععاف فقرفهم  ععوافپوحععورف عععفلفعع اف:سععادفوعع ف ف وح فف«ف وعع د» ععوف:سععاف فانفهعاعع ف:رفناععوو«فنيعع د»:افهعععفناععوو

وفن عععااففانفقناععافلع:ن ععواف ععخ:حافف فدوح ععو فنعع نفادمععاف فن:  مععوافآ عقععافففه ععمون فانفنفوحععخف فميععو ى فك  ععف

:سععافهععع:افقرفكعع فكععوفه  وسععخف ععفولفن:ف)آي اعع ف)ن دف: حععخ فح  عع ف ععفو  فكععوفآ دعع فآرفعععلف:سععافحععوف ععفاففف

و وسعو  ف ف:سع  ىوافن:دفپع فهوحعخفوعورف فع فهعف فاسعافنظعععفك عخف فاسعافنظععفن:ف عوفهعخنتف عفافقرف:ا:آعوفا عخفكععوففففففففففففففففف

خفقرفكعع فن:فكععوفه عكععاف:ق ععوا فف فن ععو  فهو ععخفقرفن:فكععوفن: فن ععو  فنععخ:ناففرحععع:ف:نخح ععفخرف:سععافكععوففنيععولفهو عع

رنععخ:ون فازفهف ععوف:سععاففل ون ععوفقندععوفد حععوافن وعع  ف:سععافانف ونحدف ععوفه سععف وفنعع نفن: فن:فپفموحععخففهعععفوععموفهععوافكععوفففف

فنفد فهع فخف فكهف:ن ظونفهعحخ.

ْهرَاَن قَاَل قَاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه عَعِليٌّ َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد ا -3 َِ ْبِن َِ َاَع َِ ِْنَِ  َعْن  َََل َعَلْيُكْ  ِأَِابَُه  للَِّه ْبِن اْلُم َِرََ اْْلَبَّاَ  أَ َْ ِ نَّ اْلَع
اِ ُا اْلَبا ُّ ِْيِه َخَُبُُأْ  َو َخَُبُ ََْن قََْبَلُكْ  َو َخَُبُ ََْن بََْعدَُأْ  َو َخَُبُ  َماِء َو اْ َ  َو ُهَ  الصَََّ ُُْْبُُأْ  َعْن َذِلَب السَََّ ْ ِض َو َلْ  أَلَاُأْ  ََْن 

ْبُِْ .  لَََِعجَّ

اقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف مونععوفاععخ:افم حعع ف فدىععونفك ععوه فن:فهعععفوععموفقععع افقعسعع واف ف: ف:سععافن:سععاف

 فقنععورفكععوفپعع ف:رفوععموح خفف فف:عع ف فنفععتفاعع : ففانفقرفك ععوبف:سععافق:ععو  ف:رفوععموف فقنععورفكععوفپععف ف:رفوععموفه انععخفف

فق:و  ف:رفقسمورف فرآف فف ف::عفكا فن افوموفقحخف ف:رفقن وفه موفق:و  فا خف عفقح وفوموفانفو فافو حخ.

َناٍن َعْن َأِب اْْلَاُ وِ  قَاَل قَالَ - 4 َجْعَفٍر ع قَاَل َ سََََََُ ُل  أَبُ  ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسَََََََ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن سََََََِ
َِ اْْلَبََّا ِ  اللََِّه َ َِر ِِ ُ َّ  -أَ ََا أَوَُّل َواٍَِْد َعَل  اْلَع ََّ ِِ ُ َّ ُأ ِِ َو ِأَِابُُه َو أَْهُه بََْي ََ َََْعْلُِْ  ِبِكَِاِب اللَِّه َو رََْ َة اْلََِّيا َاَُلُْ  ََا   َأسََََََََََََََْ

. ِِ  بَِاْهِه بََْي

 فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا فآعع فنواعع ف فكاعع ف اعع هفكععوفن رفسفوآععافهعععفاععخ:افففاقعععلفهععوسعفم فععوف: اىعععدفقعآعع ا

م ح فدىونف :نافوع دفهعوفك عوه ف ف: عزفهفع هففسع  ف:آع هف) :نافوع نخدفپع ف:رف:ح عورفه عسعهفلعوفكعاحعخفهعوفك عوبفاعخ:ففففففففففففففففف

ف ف: زفهفافآ گ.
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ِد ْبِن َأْحَََْ  -6 ٍد َعْن ُُمَمَََّ ُد ْبُن َ ََْي َعْن َأْحََََْد ْبِن ُُمَمَََّ َِ ْبِن َزرٍََْد َعْن أَ ُُمَمَََّ ِد اللَََِّه ع قَََاَل:َد ْبِن َ ََْي َعْن ََْلرَََ َذا  ِب َعبََْ ِ نَّ هَََ
َياِء َ َ رَُه َِْننَّ ا رَُه َو رََْفَُِْل لِلََََِّْ ََْْلَيْجُه َجاٍل َبصَََََ ابِيُْل الدَُّج   َناُ  اَْلَُدى َو ََصَََََ ََ ِن أَ لاْلَُّْرَْن ِْيِه  َياُ  قََْلِ  اْلَبصََََِ ٍَ ي ََّفكَُّر  َما َمْنََََِ

ُِ بِالنُّ ِ .  اْلُمْسَِِنُن ُِ ال ُُّلَما

اقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف مونععوف:حعع فسعععقرف)ك ععوه دف:سععافكععوفانفقرف:سععافدوح ععو فنعع نف ععخ:حاف ففففففففف

لع:ن وافو ف ونففپع فوعورف فع فهعف فهوحعخفكعوفانفقرفاسعافك عخف فهعع:افپع ع  فنظععفاع ح فن:فه  عوحخففرحعع:فكعوفففففففففففففففف

ف وفهاى فن نفن: فپفموحخ.ن فازفهف وف:ساففل ورفكوفقندوفد حوافن و  ف:سافانف ونحد :نخح وفكعارفرنخ:و

َِ قَاَل قَاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع -5 يَل ََِ ََ َعْن َأِب  ِنَْي   َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسَََََََََ  َعْن رُ ُ  ِن اْلُمْ َِ يَِِّ َأَِ َأاَن ُِ َو ََََََََِ
ْن َجْهٍد َو َْاَقٍِ ع َأْ رَ   .1ابَُه اْعَلُم ا أَنَّ اْلَُّْرَْن ُهَدى النََّهاِ  َو  ُ ُ  اللَّْيِه اْلُمْ ِلِ  َعَل  ََا َأاَن َِ

:آودف عوا فم فعوف: اىععدفقعآع ا فانفسعفون ف:آفععف: مع آ ف فم فعوف: اىععدفهفعون:ن فهع افكعو فهخ:نفعخف مونعوفسععقرفن: ىععففففففففففففففففف

:ععفلعوف)قرفكع فكعوفانف عخافن:  معو  فوعخرف فكاع فنع ن فهووعخدفانفسعو  ف ففففففففففففن رف:ساف فپع ع ف:قدع فوع ف عونف:فففف

فد-ن ف-نخ:نافهووخ.ف)رحع:فقتعف فقوسوف: فن:ف:رفقرفهورفنخ:ننخفه دوفننى  ورفن:فانف:ح فهون ف:ق  رفك  خف:رفقفَّ

ُك ِنِّ َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه  -7 ْد ِِه جََََََََ  َعْن ْبَاِِِه ع قَاَل:َعِليٌّ َعْن أَبِيِه َعِن النَّْ َِْليِّ َعِن السَََََََّ ِّ َ َوَجعاي ُِ  ََََََََ َكا َ ُجْه ِ َ  النَُِّ
 .2َو ِجفاْء ِلما ُِ الصُُّدو ِ  -ََََّْاَل َ اْسَِْنِ  بِاْلَُّْرِْن َِْننَّ اللََّه َعََّ َو َجهَّ رَََُّ لُ 

هععوفپفرمىعععف) دففاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدف:رفپععخن:ن فم ععف هف: اعععدفاععخحرفك ععخفكععوفآعععااف:رفانافسععف وفففففففف

) ف:حعع فسعععقردفوععفو ف»فوععدوحافكعععاففاقعععلف) دفقعآعع ا فه سععف وفسعععقرفوععفوفهيعع افرحععع:فاععخ:افمعع ف فدععزفقعآوحععخ فف

فد.65)س ن فح ن فقحوف«ف وف:سا:سافهع:افقن وفانفسف و

اِب َ َََْعُه قَاَل قَاَل أَبُ  -8 َرابِِه َعِن ا َْنَََََّ ُِّ َعْن بََْعِض َأ ََََْ َعِر ُِ    َعْبِد اللَِّه عأَبُ  َعِلين اْ َجََََْ َْ ُر َو ا َِْل َ  َو اللَِّه َ  رََْرِجُر اْ ََْ
َِ َو الَُّبََْنِ أَبَد َِ أَبَداي َو َ  ُِ ُوْلِد ََْلَر ََيَّ َِ ُأ َنَن  َو َذِلَب أَ ََُّهْ   َََبُذوا اْلَُّْرَْن َو أَْبطَُل ا اي ِ َ  ِْل َأِب َبْكٍر َو ُعَمَر أَبَداي َو َ  ِ َ  َب السَََََََََُّ

َكاَة َو قَاَل َ سَُ ُل اللَِّه َ ٍْ َن اْلَعثْ  -َو َعطَُّل ا اْ َ َِ ِْ َن اْلَعَم  َو اْسََِِّاَل َلِل َو لِْبَياْن َِ َن الََّْ َن ال ُّْلَمِِ اْلَُّْرُْن ُهديى َِ  3رَِ  َو  ُ ْ  َِ
ْد َِنَ  ِِ َو ُ جََََََََْ َن اَْلََلَك َِ ِْ َم َداِص َو ِعصََََََََْ ٍْ َن اْ َ َياْء َِ َن الدُّ ََْيا ِ َ   َو َََََََََِ َِ َْ َن اْلِفَطِ َو َبَل ِِ َو بَََياْن َِ ََْ اَر  اْيِخرَِ  َو ِْيِه َأَماُل اْل

ْد َعِن اْلَُّْرِْن ِ  َّ ِ َ  النَّاِ . ٍَ  ِ رِنُكْ  َو ََا َعَدَل َأ

                                                           
 ( أِ رْنيب عل  َا أان لب َن الند  و الفاقِ.1)  1
 .67( ر  َ: 2)  2
 ] الْللِ[.بعض النسخ( ُ 3)  3
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مععفهعورفن ععاافف فففف:آودف وا فم فعوف: اىععدفقعآع ا فنعوفهوعخ:فسع : خف:حع ف:آععفاعقعاف ع:ع فانفا اآعورف:هع فهدععف فمففففففففففففف

نععوف ع:عع فانفه عع ف:آفععوفف فنععوفانفقعرنععخ:رفط حععوف فرهفعععفهععورفقحععخففهععع:افقندععوف:ح ععورفسعععقرفن:فهفداعع فن وانععخفف فسعع   وفن:ففف

فهوطزفكعانخفف ف:ادودف):   دفن:ف  هفزفكعا ف) فآ مزف:ر:نانخد.

فف فسععى ف:روععاف فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا ف:سععا فسعععقرفن:  مععواف:مع: عع ف:سععاف فهف ععو  ف:رف عععفكعع ناف:سععافف

:رف ر وعع وف:سععافف فن وعع  فانف عععف ععونحد ف:سععافف فانفپف ععوآخ وف) فهععخم  ودفپع عع اف:سععافف فن و خ:ننععخ ف:رف عععفففففففففف

ك  ععخ ف عععفق  ععوف ف:وعع ىو  ف:سععاف ف:ناععون فن:ف:رفانفععوف)افپاععافدعع   فانف عععف:مع: عع ف:سععافف فهفععور عك عع ف:سععاف فن 

ف ف فچفك ف:رفسعقرفن ف:عا:رفن  افد فها افا رخ.فها وا  وادفقاعلفنسونخفف فانفقناافكموزفاح فوموف

ْعُت أَبَا َعْبِد  -9 َِِ ٍن قَاَل  ْفٍص َعْن َأِب َبصََََََََََِ ٍَ ِن ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن ُوَهْيِ  ْبِن  ِ نَّ اْلَُّْرَْن  للَِّه ع رَََُّ لُ اُْحَْيُد ْبُن زِرَاٍ  َعِن اْلَْسَََََََََََ
َُُر بِاْْلَنَِِّ َو رَََْ  ْر رَْا  ُجُر َعِن النَّاِ .زَاِجْر َو َِْ

ف:ه فهوفعف: حخ فو فخدفاقعلف وا فم فوف: اىعدفآففعآ ا ف مونوفسعقرفهورفا:ننخ ف فقعآورفا  خ ف:سا.

فهوفه  افقعآورفا خف ف:رفا رخفهورفا:نا.

ْعٍد اْ ِ  -11 ٍن َعْن سََََ ِِّ َعْن َجْعَفِر ْبِن َبنَََِ ْنِد اِلِْل ْبِن السَََِّ َكا ِ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن  ََََ أُْعِطيُت   قَاَل قَاَل َ سَََُ ُل اللَِّه َسَََْ
يِه َو أُْعِطيُت اْلَمثَاِنَ َََكاَن الََّ  َ َ  الطَِّ اَل َََكاَن الَّْ  َاِ  َو أُْعِطيُت اْلِمِئَْي َََكاَن اْ ِ ِْ ُّ َن السَََُّ ِه َوَاْن َو سَََِ ْلُت بِاْلُمَفصََََّ َََِّ ُْْ بُ ِ  َو 

ََُهْيِمنْ  يُه لِِعيَس  َو الََّبُ ُ  ِلَداُو َ  ُس  َ ي َو ُهَ    .1َعَل  َساِِِر اْلُكُِِ  َو الَّْ  َاُ  ِلُم َس  َو اْ ِ ِْ

 ععوافطعع الن فا:ا فوععخ فهيععواف عع ن:لفف فسعع خف:سععدويف:رفنسعع زفاععخ:ف) دفاععخحرفك ععخفكععوفقعآعع ا فهمعع فسعع ن ف

هفوحععخدفهمعع فا:ا فوععخفهيععوافرهعع نفف فف ععوافآنععون ف) فاععفعفقرف:افا:ا فوععخدفهيععواف:نيفععز.ف فسعع ن  ععواف ععخفقحععوسعع ن 

 ععوافآفوععزف)ح  عع فقحععوفك  ععو دفن:فكععوفووععاف ف  ععافسعع ن ف:سععاف:قعع  رفهمعع فا:انععخف ف:حعع فسعععقرفن  ىععورف ففففسعع ن 

:عع : ف:سععافهعععفك وه ععوافاح عععف ف عع ن:لف:رفآ سعع فم فععوف: اعععدف:سععاف ف:نيفععزف:رفمفاعع فم فععوف: اىعععدف:سععاف فرهعع نف:رففف

فا: افم فوف: اىعدف:سا.

فوعح

                                                           
ُّ  ّل  الّله علي1)  1 َوَلا َيعا ُ َْازى الن  رفصه بينهما بالبسملِ[ ه و ْله و لدعيان قررنِْي و لذلب َل( الس   الط ل أصر  هي السبر ا ول بعد الفا ِ عل  أن لعد ا  فال و الِ بِ واٍد ] لن

َّا اأو السابعِ س    ر  َ و املثاىن هي السبر الِ بع ن ألها َ اَلا و قصا ها و أ ئ ن ْه  َن بَ ملد هذا السبر ِيت هبا  ّّنا ثنِها واٍدها َثىن َثه َعاِن و َعىن و قد لطلق املثاىن عل  س   الَّْر
  سراِيه    سبر س   ِيت هبا  ن أل َنها عل  ْن  َن َاِه أرِ أذا ُ بعض الِفاسن) َ(.
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خفطىعسعع ف)ن دفپعع ف:رفنتععزف:حعع فاععخحرفه ععوفهعععف:اعع عيفن :حععولف ف  ىفععع:لف: حععخ فسعع ن وافطعع الن فهتععع ففففوععفف-

ا :ن ععخف ف:رف:حعع فن افف:سعاف فقزفممععع:رف فناععو ف فآو عخ ف ف:ن ععودف ف:مععع:يف ف:نفععوزفهعوف  هععوفرحععع:ف:حعع فا فسع ن فن:فسعععح فففف

 ععوافطعع الن فقآععخ ف ف فقن ععو  ف:سععافكععوفانىععوزفسعع ن  ف:آععوفآنععونف-آفععورفقرفا فهاععهف:  نععوفقو عع وفن ععخ فف ععوف:ح دععوف: حععخ 

: زفقن ععوفسعع ن فحعع ن ف فقاعوععورفسعع ن فنحععزف:سععاف فقن ععوفن:فآنععون ف)ح  عع فا آعع دف:ف  ععخفرحععع:فا آعع ف فانىععوزففففففففففف

:نعخفف عوافطع الن فآىعوااف) ف:  عف دف اع  خف ف:ح  عوفآنعون ف)ا آعف د.ف فهعاع ف:ف عوفففففففففف وافطع الن ف :سععفوعخ ف فسع ن ففففس ن 

 ععوافسعععقرف:سععافلععوفك  ععو فهووعع خف فلععوفطعع الن ف فان:رف...ف فقن ععوفن:فآنععون ف: ح ععخفلعع رف:آنععوزف فففففآنععون ف مععوفسعع ن 

:نععخفآتوعع اف:رفآنععون فسعع ن فامععخف:سععاف ف:حعع فكعععدف:رفففاععخ اف فقععع: َّفانفقن ععوفا هععون ف(كعععفوععخ فف فهعاعع ف:ف ععوفف

ف:آوآورفآوفم ف هف: اعدفن :حافوخ .

 اف ععخفقحععوفحععوفكمعع فهف عع عف فحععوف:نععخك فكم عععفهووععخف فقن ععوفف ععو  ف:سععافكععوفاععخ ععواف ععخ فقرفسعع ن  ف:آععوفسعع ن 

ف فافس ن ف:ساف: زفقن وفس ن فه  ف:سع: فزف فقاعوورفس ن فآ آ  رف:سا.

ف و  فكوف: زفقن وفاهف:سادف وفقاعفسعقر. وف:ساف)ح   فس ن  وافآفوزف:رفه خف:رفاوآفه ف:آوفس ن 

ُِّ َعْن ُُمَمَِّد  -11 َعِر ٍْر َعْن َجاِبٍر َعْن َأِب أَبُ  َعِلين اْ َجََْ ٍِ ِر َعْن َعْمرِو ْبِن  اَلٍِ َعْن َأْْحََد ْبِن النَََّْْ ُء ُيَِي َجْعَفٍر ع قَاَل: ْبِن سَََ
َََْيَُّ ُل َن َهَذا الرَُّجهُ  ِلِمَْي  َََْيُمرُّ بِاْلُمسَََْ ِن ََْن ُ ٍ   ِلَْيِه  َََُ  َ ي  سََََ ٍْ ِِ ُِ َأ ََ ََْيُ  اْلَُّْرُْن رََْ َة اْلََِّيا نَّا  نَّا َِ َََْيَُّ ُل َن ُهَ  َِ َجاِوزُُهْ  ِ َ  النَِّبيَِّْي 

ٍََّتَّ رََْنَِِهَي ِ َ  َ بِّ اْلِعََِّ  َعََّ  ا  نَََّ َََْيَُّ ُل َن ُهَ  َِ ِِ اْلُمََّرَِّبَْي  اِوزُُهْ  ِ َ  اْلَمَلِِكَََ ُُ وَ ََُْيجَََ ْا َُْلٍن أَْظمَََ َُْلُن ْبُن  َََْيَُّ ُل رَََا َ بِّ  هَّ   جَََ
َََْيَُّ  1َهَ اِجرَهُ  ِهْر لَْيَلُه  َْ َهَ اِجرَُه َو ََلْ أُسََََََْ َُْلٍن ََلْ أُْظِم َُْلُن ْبُن  ُُ لَْيَلُه ُِ َ اِ  الدُّ ََْيا َو  َهْر َِ َو َأسََََََْ  ُل لَََباَ َ  َو لَََعاَ  أَْ ِخْلُهُ  اْْلَنَّ

ِن اقَْرَأْ وَ  َََْيَُّ ُل لِْلُمْ َِ َََْيَِّبُع  َُه  َََْيَُّ ُة  َنازَلِِْ   َِلََُِه الَِِّ ِهَي لَ  2اْ َقهْ  َعَل  ََ ْن ََ ْنُهْ   ٍََّتَّ رََْبُلَل ُأهُّ َ ُجٍه َِ َََْيَّْرَأُ َو رََْرَق   ََُِلَا.قَاَل  َََْيْن  ُه 

اقعععلفهععوسعفم فععوف: اعععدفقعآعع ا فن رفسفوآععافسعععقرفهى  عععح ف عع نلفهفوحععخف فهعععفآاعع مف ف:ععرنفك ععخفقن ععوف: ح ععخ ففف

افپفمىععع:رفقحععخففقن ععوفنفعع ف: ح ععخ ف:رفآععوف:سععافف:رفقن ععوفنفعع فه ععرناف فنعع اففففف:حعع فآعععاف:رفآععوف:سععافف:رفقنععورفه ععرناف فنعع فف

قعو  ورفآتعبفقحعخفقنعورف عهف: ح عخ ف:رفآعوف:سعافف عوف:ح دعوفهعخن:و فپع نا:عونفمع لفنسعخف فه  حعخ فپع نا:عون:فقععرفففففففففففففففف

عفقععرففك فپاععفقععرفن:فآع فانفانفعوفن ر عواف:ععآ فن:فه  ع   فك عونخ ف فوعى وح فن:فهعوفهفعخ:نافف فقععرفكع فپاعفففففففففففففف

ن:فنوفن ر وح فن:فهعوف  ع   فهععادف فنعوفوعى فن:فهعوفهفعخ:ناففپع فاعخ:اف ىعونتف ف  عو  فقعآوحعخ فقنعورفن:فهى  عافهىععفففففففففففففففف

 فانفدوح و  ععوافا اوععورفدععوافا ففپعع فسعععقرفهعافعع اف فقنععورفنفعع فانىععو  فهع نععخفف فه عععفآعع آ  فه  حععخ فسعععقرفففففففففف

                                                           
   ٍر النها .( َر اَلاجر  و هي جد2)  1
 ( اَلاء لل ق .3)  2
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خف فهعوالفآفع نعخف عوف ععفآععااف:رفقن عوفهم   ع فكعوفهعع:اففففففففففهو :رف فهوالفهع ففاقععلفقعآع ا فپع ف ععفكعخ:دفسععقرفآفو :ن عففففففف

ف: فآتعنفوخ فهعسخف فانفقرفقع افقحخ.

ي -12 ََِ ْهِه ْبِن زِرَاٍ   َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َو سََََََََ ْن َأ َََََََْ َِ  ْ اي َعِن اْبِن َُمُْب ٍب َعْن ََاِلِب عَعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َو ِعدَّ
ََ ْبِن َعمَّاٍ  قَاَل قَاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع ْبنِ  َِ َعْن رُ ُ  ِْ ِ رَ انْ  َعِطيَّ ِِ َثَلَث ََ َواِورَن رََْ َة اْلََِّيا ُُ َو  ِ نَّ الدَّ َنا ِْيِه النَِّعُ  َو ِ رَ اْن ِْيِه اْلَْسََََََََ

ََُْيََّاَبُه بََْْيَ ِ رَ اِن النَِّعِ  َو ِ ر  ُُ يَِّئا َِ اِ رَ اْن ِْيِه السَََّ ََّ ْْرُِا النَِّعُ  َعا َِ َََِْسََْ  ُِ َنا ََُْيْدَع  َ اِن اْلَْسَََ  ُِ يَِّئا ُِ َو رََْبََّ  ِ رَ اُن السَََّ َنا ْلَْسَََ
َََْيَُّ ُل رَا َ بِّ أَ َا اْلَُّ  ِن  َََُ  ٍَ   سََََ ٍْ ََُه ُِ َأ ََا ُة اْلَُّْرُْن َأ َََْيَََِّدَّ اِب  ِن لِْلِرسََََ ُن َقْد َأاَن رَُِِْعُ  ُْن َو َهَذا َعْبدُ رْ بِاْبِن َْ َة اْلُمْ َِ َ  اْلُمْ َِ
اِن قَالَ  ِه َأَما أَْ ََََََ ُه بَِِِلَوِْ َو رُِطيُه لَْيَلُه ِبََّتْلِيِلي َو لَِفيُض َعْيَناُه ِ َذا لَََهجََّد ََْاْ َََََِ ْف َمِيَنَب ََْ   ََْفسَََََ َِ اْبسََََُ َُ اْْلَبَّاُ  َعْبِد َِر َيَُّ ُل اْلَع

َ اِن اللَّهِ  ْن  ََََِْ ِْ َلَب َْ  َََْيْمَلُ َها َِ ٍَ ََُبا  ُِ ْن َ ْْحَِِ اللَِّه ُ َّ رَََُّاُل َهِذِه اْْلَنَّ َاَلُه َِ ٍِ َِ اْْلَبَّاِ  َو َمََْلُ  َِر ِعَد اْلَع ِي  َََََ َعْد َِْنَذا قََرَأَ َْر اقَْرَأْ َو ا َََْ
ِي.  َ َ َج

ا فاق ععافكعوفففح ن فهع فممعونف: حعخ فكعوفاقععلف عوا فم فعوف: اععدفقعآع ا فاق ع عوفانفن رفسفوآعافسعوفاق ععف:سعفففففففففففففف

ن م  ععوفانفقرفثىععافوععخ فف فاق عععافكععوفكون ععوافنفععتفانفقناععافف فاق عععافكععوفكون ععوافهععخفانفقرفثىععاف:سععاففپعع فففف

اق عفن م  عوفن:فهعوفاق ععفكون عوافنفعتفهع:هععفك  عخفف فن م  عوف معوفكون عوافنفعتفن:فقع::فععاف فانفاع افقعع فهععافف فاق ععففففففففففففففففف

وبفهو :ن عخفف فسععقرفانفه  ععح ف ع ن  فپعف فن حع فانقحعخففففففففكون وافهعخفهيعوفآونعخفپع فقاآفع :ا فآع آ فن:فهعع:افااعفففففففف

 ف: حخ فهونفپع نا:ون:فآع فسععقنهف ف:حع فه عخ فآع آ ف ع ف:سعافكعوفاع افن:فهعع:افا :نعخرفآع فه  ع فآفونعخ:اافف فوع فففففففففففففففف

اعع افن:فهععوفق  ععغفاعع  ف ف معع :نفا :نععخرفآعع فان:رفآفدعععافف فاحععخ:ون فانف   ععودفنمععورفوعع ف:وععدعح :رفهعع اففففففففففف

فسوا  ف: فن:ف هفا   افك ففقعآ ا ل ون وفآع:فا   اف

پعع فاععخ:افم حعع فدىععونفقعآوحععخ ف:افه ععخ فآعع فاسععافن:سعع افن:فهععورفكعع ف فاخ: نععخفقرفن:ف:رفنضعع :رفاعع اف فاسععاففف

ل  فن:ف:رفنامافا افپعفك خففسع  فهعو ف:ف عوفوع ا ف:حع فه  عافهعع:اف ع فآىعوحف:سعافپع فسععقرفهوع :رف فهعوالفهعع ففففففففففففففففف

فن ا.فپ ف عف:و فحتفقحوفهو :نخفحتفاندوفهوال

ف  ضفن

آي اعع ف)ن دف: حععخ فوععوحخفپعععفكعععارفاسععافن:سععاف فلععدفك وحععوف:رفا فل ععخ:رفكعععارفاق عععفااعع ولف)كون ععوافففففف-

نفععتدف فآحعع فكعععارفاق عععفسععفيولفهووععخففحععوفك وحععوف:رفا:ارفنوآععوف ن افه  ععافهخسععافن:سعع  ف فنوآععوفهع: ععاف:رفا رخففففف

فآ   واف:كع:دف ف:ن ودفاخ:افم ف فدزفآفىووخ.هخسافل  فهووخفحوفآتو اف:رف موآ ف:ح فك مولف منفزفهع:افهفورف
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ِ  ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن  -13 يعاي َعِن اْلََّاسََِ ََِ اِنِّ  ْفَياَن ْبِن سََُ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َو َعِليِّ ْبِن ُُمَمٍَّد اْلََّاسَََ َلْيَماَن ْبِن َ اُوَ  َعْن سََُ
ِِّ قَاَل قَالَ  َِ َعِن الَُّْهِر ْْيِ ع ُعَيْيَن ٍَنََْ  َعِليُّ ْبُن اْلُْسََ  َِْ ِْْرِب َلَما اسَْ رِِا َو اْلَم َُ ََْن بََْْيَ اْلَمنََْ ُت بََْعَد أَْن َرُك َن اْلَُّْرُْن ََِعي َلْ  ََا

رنِ  -َو َأاَن ع ِ َذا قََرَأَ  . َاِلِب رََْ ِة الدِّ َُ ٍََّتَّ َأاَ  أَْن َمُ   رَُكرِّ َُها 

 ف معوف: اععدفقعآع ا ف::ععف معوفآععادفكعوفآعوفهعف فآ عع ف فآرععبف اع  خفففففففففففففر عاف: حعخ فاقععلفم ع فهع ف: حاعف فمففففف

: ف:حع فهع افكععوفففهمفعنعخفآع ف:رف   عو  ف عع: فندعع هفپع ف:رفقندعوفسععقرفهععوفآع فهووعخفف فقرفاقععلفم فعوف: اعععدفوعف  فففففففففففف

فن:فآفو :نخفقنتخنفقرفن:ف دع:نفآفدعافكوفن احتفه افهمفعا.فآو ِتِفحَ ْدِف: خِّح ِف عف:و 

َراَا ْبِن َأاِل ٍ  َعِليُّ  -14 اَل قَاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه قَ  ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمْنٍ َعْن ِ بَْرَاِهيَ  ْبِن َعْبِد اْلَِْميِد َعْن ِ سََََََْ
ْ ٍص َقْد أَ  ع ََََر اللَُّه َعََّ َو َجهَّ اْ َوَِّلَْي َو اْيِخرِرَن ِ َذا ُهْ  ِبنَََََ ُن  ََََُ  َ ي ِ َذا  سَََََ ٍْ ُن َن َو قََْبَه ََلْ رََُر َقفُّ َأ ْنُه َِْنَذا َ َ َر  ِلَْيِه اْلُمْ َِ َِ 

يْ  ُن جَََََََََََ سَََََََََََ ٍْ نَّا َهَذا َأ ٍََّتَّ ُهَ  اْلَُّْرُْن قَاُل ا َهَذا َِ َهَداُء  ِ َ  ِْخرِِهْ    ِ َذا ا َََِْه ٍء  َأَرََْنا َِْنَذا ا َََِْه   ِلَْيِهْ  َجاَزُهْ  ُ َّ رََْن ُُر  ِلَْيِه النََََََََََُّ
َذا َََْيَُّ ُل َن هَََََ ِلَْي  ٍََّتَّ ِ َذا ا َََِْه  ِ َ  اْلُمْرسَََََََََََََََ َََْيُج زُُهْ  ُألَُّهْ   َذا اْلَُّْرُْن  َََْيَُّ ُل َن هَََََ اَزُهْ   ٍََّتَّ رََْنَِِهَي ِ َ  ا جَََََ َََْيُج زُُهْ   ْلَُّْرُْن 

َََْيُج زُُهْ  ُ َّ  َذا اْلَُّْرُْن  َََْيَُّ ُل َن هَََ  ِِ َََْيَُّ ُل اْْلَبَََّ  اْلَمَلِِكَََ ٍََّتَّ رَََِّ  َعْن مَِِْي اْلَعْرِش  اِن رََْنَِِهي  اِع ََكََََ اُ  َو ِعََِّْ َو َجَل ي َو اْ لِفَََ
 َ ُْأرََِنَّ اْلَيْ َة ََْن َأْأَرَََب َو َ ُِهيَننَّ ََْن أََهاَ َب.

 فقاعععح فن:فانففبف:  ععف :سععحو فهعع فنو عع ف: حععخ فاقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفقعآعع ا فقن ععو فكععوفاخ: نععخفا ععففففف

:نععخفاحعخ:نفك  ععخفكععوفهاع افقنععورفقحععخففففسفوآعافدمعععفك ععخفه و:عو فوووعع فن:فكععوفاع  ف عع نلف ععع:ف:رف: ف ع:ع فنخحععخ فففف

پ فل رفآ آ ورفنظعوورفهععف: فكعوف معورفسععقرف:سعافهفف عخف: ح عخ ف:حع ف:رفآعوف:سعاف ف:حع فه  ععح فكاع ف:سعافكعوفآعوففففففففففففففففف

ه ععرناف فه عع فخ:رفنسععخفقن ععوف: فن:فه  عنععخف ععوف:رف:ح ععورفه ععرناف فلعع رف:رففف:حععهفف فلعع رفهععخ:ن وفنسععخف:رفقنععور: فن:فاحععخ 

 مععوفقن ععوفه ععرناف: ح ععخ ف:حعع فسعععقرف:سععاففپعع ف:رفقن ععوف ععهفه ععرناف ععوفهععوفپفمىععع:رفآعسععزفنسععخفقن ععوفنفعع ف: ح ععخ ف:حعع فف

هاععماففسعععقرف:سععافف:رفقن ععوفنفعع فه ععرناف ععوفهفعوعع  ورفنسععخفقن ععوف: ح ععخ ف:حعع فسعقناععاففپعع ف:رفقن ععوفنفعع فه ععرناف ععوفففف

ن:سافمعع فنسعخف فقنيعوفهوحاع خففپع فاعخ:افدىعونفقعآوحعخ فه ع لف فدععزفاع ادف فهى  عخافآتعوآهفسع : خفكعوف: ى عوففففففففففففففففف

 :آع رف:كع:دفك هف) ف:ع:آ فا:نددفقندوف  فن:ف:كع:دفكعا ف:سافف ف: ى وفا :نفك هف عفك فكوف  فن:فا :نفكعا ف
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 بَاُب َفْضِل َحاِمِل اْلُقْرآنِ 

 كه قرآن را بكار بنددباب فضيلت آن كس 

َلْيَماَن ْبِن َجْعَفٍر اْلَْ  -1 يِّ َعْن سََََُ ْْيِ اْلَفا ِسََََِ ِن ْبِن َأِب اْلُْسَََََ ُك ِنِّ َعْن َأِب َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن اْلَْسَََََ ِِّ َعِن السَََََّ ْعَفِر
ِد اللََِّه ع قََاَل قََاَل َ سََََََََََََََُ ُل اللََِّه َ َه اْلَُّرْ  َعبَْ ا َخَل النَِّبيِّ ِ نَّ أَهَْ يَِّْي َََ َن اْيَ َِ َِ ٍِ ََْل ِْن ُِ أَْعَل  َ َ جََ ِلَْي  َْي َو اْلُمْرسَََََََََََََََ

َِ اْْلَبَّاِ  َلَمَكا اي َعِلّياي. َِر َن اللَِّه اْلَع ٍَُُّ قََُهْ  َِْننَّ ََلُْ  َِ ِعُف ا أَْهَه اْلَُّْرِْن  ْْ  َلْسَِ

 ا ف:سععا ف مونععوف: ععزفسعععقرفانفه  ععخ عح فاندععولففففاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآععفففف

قاآفععورف اعع  خفهيعع فپفمىععع:رف فآعسعع ف ففپعع فاتعع  ف: ععزفسعععقرفن:ف:نععختف فكععهفآ ععمونحخففرحععع:فهععع:اف:ح ععورف:رفطعععيف

فاخ:افم ح فدىونفآتودفه  خاف:سا.

يعاي  -2 ََِ ْهِه ْبِن زِرَاٍ   َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َو سَََََََََ ْن َأ َََََََْ َِ  ْ يِه بْ  ِعدَّ ََِ ْيِه ْبِن َعِن اْبِن َُمُْب ٍب َعْن  اِلٍْل َعِن اْلُفَََََََََْ ِن  ََََََََ
ُه بِِه َََر السََّفرَِ  اْلِكرَاِة اْلَُبَ َِ . َرَساٍ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: ُِْو لِْلَُّْرِْن اْلَعاَِ  اْْلَا

نفنقفبفهوفقعوععع  ورفپفروآىعنخ ف فنفدعق وف:آودف عععوا فم فوف: اعععىعدفقعآ ا فاوق فسعقرفكوفهخ:رفممزفك خفانفقاعل

 اخ: نخف:سا.

َناِ ِه َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل َ سَََََُ ُل اللَِّه َ -3 ابن  لَََعلَُّم ا اْلَُّْرَْن َِْن َُّه رَاِْْ رََْ ةَ  َو بِِنسَََََْ َبُه ُِ  َََََُ  َِ  جََََََ ٍِ ا ََََََ  ِِ ََ اْلََِّيا
َََْيَُّ ُل َلهُ  ِ  اللَّْ ِن  ٍِ ا يٍه جَََََََ ْلُت  1اْلَُّْرْنُ  ََِ ُُ َهَ اِجَرَ  َو َأْجَفْفُت  ِرَََّب َو َأسَََََََ ُُ لَْيَلَب َو أَْظَمْا َهْر أَ َا الَِّذِ ُأْنُت َأسََََََْ

ْن َو َاِء َِِ  َاَ لِِه َو أَ َا اْلَيْ َة َلَب َِ ْن َو َاِء ِِ ْيثَُما أُْلَت َو ُأهُّ لَاِجٍر َِ ٍَ َعَََِب أَُِ ُل َََعَب  َْ ِْ ا َِ  ُأهِّ لَ َ  ََ َيْالِيَب َأرَا اِجٍر َو سَََََََََََََََ
ِه َو رَُْعَط  اْ َََاَن بَِيِميِنِه َو اْ ُلْ  ُر َعَل   َْأسََََِ َََََ ََُْيَ  ََُْيْ َل  بَِِاٍ   ْر  َن اللَِّه َعََّ َو َجهَّ َْاَْبنََََِ ا ِِه َو رُْكسَََََ  َِ َد ُِ اْْلَِناِن بَِيسَََََ

َُْكلَّمَ  لََِّْْيِ ُ َّ رَََُّاُل َلُه اقَْرَأْ َو اْ َقْه  لََِّْْيِ ِ ْن َأا َ ٍُ ٍُ ِي َو رُْكسَََََََََ  أَبَََ اُه  ِعَد َ َ َج ِي  َََََََََ َنْْيِ ُ َّ رَََُّاُل ََلَُما َهَذا ِلَما ا قََرَأَ َْر َِ َُْ ا 
 َعلَّْمَُِماُه اْلَُّْرَْن.

 فنفعع فقعآعع اففنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا ف:سععا فسعععقرفن:فهفوآ رحععخفرحععع:فكععوفانفن رفسفوآععافسعععقرفانف عع نلففففففففففف

غف ع ن  ف: ع وفهووعخفنع افا :ن عخ فاع افقحعخف فهعو ف: حعخ فآع هفكعوفوع ف ع فن:فهعوفهفعخ:نافه وحعورفففففففففففففففففد :ن فرحىوفكوفنن

هععععادففن ر عععوافا:اف ععع فن:فهعععوف  ععع   فهاععععفق نادفف فقبفا ونعععافن:فا عععتفكععععادفف ف:وعععدافن:فن :رفسعععوا هفففف

نفانفعوفكععا ففف):ك  ردف ععفكيعوفهعع افآع ف عهفهعوف ع فهووعهفف ف ععف عودعاف):آعع ردفهعخنىوزف يعونلفاع ح ف:سعاف)كعوفافففففففففففففففف

:سادف فآ ف:آعع رفهاع اف ع فانفپع ف يعونلف ععف عودعافهووعهفف فهع  اافكع:آ ع فنفع ف:رفدونع فاعخ:افمع ف فدعزفه ع ففففففففففففففففف

                                                           
ن( ُ بعض النسخ1)  1  [] أ ا الَّْر
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نسععخفپعع فوععوا:رفهععو فف ف)انف:حعع فاععوزدف ععود فهفو ننععخف فهعععفسععع فن  ععخفف ف:آععورفنوآععوف):رفق عع فا رخفن:دفهخسععاففففففف

ا فدوآععوفه  عع  فهعع افپ وعع خففسعع  فهععو ف:ف ععوفففن:سعع  فا  ععخفف فقعآععورفدو حععخفهعع ارفانفه  ععافن:فهخسععافلعع  فف ففف

وع ا فهوع :رف فهعوالفهعع ففپع ف ععفحعتفقحعوفكععوفهو :نعخفحدخندعوفهعوالفن افف فه عخنف فآعوانف: فنفع فا فدوآعوفه  وععون خفانفففففففففففففففف

ف  ن  فكوفآ آ فهوو خفف فه رفا ف: ح خ.ف:ح فپوا: فقرفسعقن ف:سافكوفهفعرنخ ورفقآ ا فخ.

الَِِب ْبنِ  -4 ِد اللَِّه ع قَاَل: اْبُن َُمُْب ٍب َعْن َََ اِب َعْن َأِب َعبَْ اٍل اْلََّصَََََََََََََََّ ْنهََ َِ َعْن َِ ْن ََْن قََ  َعِطيََّ َِ َُْ ابٌّ  رَأَ اْلَُّْرَْن َو ُهَ  جَََََََََََََََ
انَ  َفرَِ  اْلِكرَاِة اْلَُبَ َِ  َو أَََ هَّ َََر السَََََََََََََََّ ِه َو َجَعلَََُه اللَََُّه َعََّ َو جَََ ِه َو َ َََِ ِِ  ْلَُّْرْنُ ا اْخََِلَف اْلَُّْرُْن بَِلْرمََِ ُه رََْ َة اْلَِّيَََاََََ َاي َعنََْ ِجي ٍَ
َََْبلِّْل بِِه َأْأَرَة َعطَارَاَ  قَالَ  ِلي  اَب َأْجَر َعَمِلِه َأْنَ َعاَِ ٍه َقْد َأ ََََََََََََََ َُ اْْلَبَّاُ   رَََُّ ُل رَا َ بِّ ِ نَّ ُأهَّ َعاَِ َِر َََْيْكسَََََََََََََُ ُه اللَُّه اْلَع

ُر َعلَ  َََََََََََ َلِه اْْلَنَِِّ َو رَُ  ٍُ ْن  لََِّْْيِ َِ ََْيَ ٍُ ْيَناَ  ِْيِه  ِِ ُ َّ رَََُّاُل َلُه َهْه أَْ ََََََََََََ ََ ِه لَاُ  اْلَكرَا َُّ ُل اْلَُّْرُْن رَا َ بِّ َقْد ُأْنُت    َْأسََََََََََِ
ا ِِه ُ َّ رَْدُخُه اْْلَنَّ  َن بَِيِميِنِه َو اْ ُْلَد بَِيسَََََ ََُْيْعَط  اْ ََْ ْن َهَذا  ُه َِ َََََْْْ ََُْيََّاُل أَْ َأُ  َلُه ِْيَما ُهَ  َأ ِي ُ َّ َِ  َعْد َ َ َج َلُه اقَْرَأْ َو ا ََََْ
 ٍِ ََّّ َََْيَُّ ُل  َََعْ  قَاَل َو ََْن قََرَأَُه َأِثناي َو لَََعاَهَدُه ِ َنَََََََ ْيَناَ   َْْنا بِِه َو أَْ ََََََََ ْفِ ِه أَْعطَاُه اللَُّه َعََّ َو  رَََُّاُل َلُه َهْه بََلَّ ٍِ   ِ دَّ ْن جََََََِ َِ

 َجهَّ َأْجَر َهَذا ََرَّلََْْيِ.

م فعوف: اىععدفقعآع ا ف ععفكعوفانفاعوزفدع :ن فسععقرفهو :نعخف فهعوف:حمعورف عهفهووعخفسععقرفهعوف: وعاف ففففففففففففففففففاقعلف وا 

اعع ن فهفععوآف افف فاععخ:افمعع ف فدععزف: فن:فهععوفقعوعع  ورفپفرععودفهعنععخ ف فنفدعق ععون فنقفععبفك ععخفف فسعععقرفهععع:اف: فانفن رففف

نسعفخ فدع فكعون:عفآع فففففففكعونفا ح ع  ففسفوآافپعا ف فآعون  ف:رفق ع فهووعخف ف: حعخ فهعونفپع نا:عون:ف ععفكعون:عافهمع افففففففففف

 ععوافه  عع  فهععو ف عععح فمهو ععوافاعع افن:فهععو فهعسععورففقعآعع ا فپعع فاععخ:افم حعع ف فدىععونفا فدوآععوف:رفدوآععوففپعع ف:ع:آعع 

ه  وععونخف فهعععفسععع ف ععوبفكع:آععافن ععوا فوعع اففسعع  فهتعععقرف:ف ععوفوعع ا فقحععوفآععوف عع فن:فانفهععون ف:حعع فوععورفا عع  افففففف

ع عععف:رف:حعع فانفهععون ف: فآفععزفا:وعع هففپعع فنوآععوف:آععورف):رفا رخفن:دفهخسععاففففكعععاحهگفسعععقرف: حععخ فهععونفپع نا:ععون:فآعع فهفف

ن:سعع  فا  ععخفف فقعآععورفدو حععخ:رفآونععخرفانفه  ععافن:فانفاسععافلعع  ف:ر:ننععخف ف :نافه  ععاف:عععااففپعع فهععو ف:ف ععوفففف

 افو ا فهو :رف)سععقرفن:دف فحدخندعوفهعوالفهعع ففسع  فهتععقرف: ح عخ فقحعوفقن عوف ع فا :سع  فهعو فنسعونخحهف ف ع فن:فا ع ففففففففففففففف

كعععاحهگف: حععخ فقناففاقعععلفقعآعع ا ف عععفكعع فسعععقرفن:فهاععفونفهو :نععخف فهععوف:ح دععوفافعع فقرف)هعععف: دفاوعع :نف:سععافقرفف

فن:فهر  فا ح فها ونافاخ:افم ف فدزفا فهونفپوا: فقرفن:فهو فهخ خ.

ِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اللَِّه َو ُْحَْيُد ْبُن زِ  -6 ُِّ َعِن اْلَْسََََََََََ َعِر اأَبُ  َعِلين اْ َجَََََََََْ ِن ْبِن َعِليِّ ْبِن رَاٍ  َعِن ا َْنََََََََََّ يعاي َعِن اْلَْسََََََََََ ََِ ِب 
َْيٍر َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل َ سَََََُ ُل اللَِّه َ َُ ََُعاِذ ْبِن ثَاِبٍت َعْن َعْمرِو ْبِن  َ  َعْن  ِر  رُ سَََََُ ٍَقَّ النَّاِس بِالََّ نَََََُّ ِ نَّ َأ

ِِ ْلََ  رِّ َو اْلَعَل َِي هُ ُِ السََِّ ْ ِة َْلَاَِ َلِ  َو الصَََّ ِِ بِالصَََّ رِّ َو اْلَعَل َِي ٍَقَّ النَّاِس ُِ السََِّ ُه اْلَُّْرِْن َو ِ نَّ َأ  اْلَُّْرِْن ُ َّ  َاَ ى بَِاْعَل  اَِ
ََُْيِذلََّب اللَُّه رَ  ْر بِِه رََْرََْْعَب اللَُّه َو َ  لَََعََّْز بِِه  َه اْلَُّْرِْن لَََ اَََََ اَِ ٍَ ْ لِِه رَا  َه اْلَُّْرِْن لََََرَّْن بِِه لِلَِّه رَََُرَِّْنَب اللَُّه بِِه َو َ   ا ََََ اَِ ٍَ

َا أُْ  َِجِت النُُّب َُّ  بََْْيَ َجْنَبيْ  ََْكَاَّنَّ َََْيِنيَنَب اللَُّه بِِه ََْن َخََِ  اْلَُّْرَْن  ََََر الْ هِ لََََرَّْن بِِه لِلنَّاِس  ٍَ   ِلَْيِه َو ََْن  َُّْرَْن  َو َلِكنَُّه َ  رُ 
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ُ  َعَلْيِه َو َ   َِدُّ ِْيَمْن  َِدُّ َو َلِكنَّهُ  1َََْنْ لُهُ  َََََََََْْْ ُ  ِْيَمْن رََ َََََََََْْْ َفُْل َو  َ  َُيَْهُه َََر ََْن َُيَْهُه َعَلْيِه َو َ  رََ رََْعُف  َو َرصََََََََْ
َ اْلَُّْرَْن ََْ نَّ أَنَّ  ِْْفُر َو َ ُْلُ  لَِِْعِ يِ  اْلَُّْرِْن َو ََْن أُوِْ هَ رََ ََََََََََََََْْْ َ َأ َن النَّاِس أُوِْ ٍَداي َِ َََّّر اللَُّه َو َأ ٍَ ََََّْْد َع ََّ  ََا   َ  ِمَّا أُوِْ

َََّّر ََا َع ََّ  اللَُّه. ٍَ 

:آعودف ععوا فم فععوف: اىععدفقعآعع ا فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآع ا ف مونععوفسعع : :ن عح فآعاآعورفه ععع ف:رفاععخ:فانفن ععورف ففففف

عفقح ععوفسعع : :ن عح فآعاآععورفانفن ععورف فقوععدونفه مععورفا :نععخرفمفععورفقرفكعع ف:سععافكععوفسعععقرفن:فانهعععا:نافف ف عع

 فن ر ف:عععق  فقرفكعع ف:سععافكععوفسعععقرفن:فانفهعععا:ناففسعع  فهعع  :رفه  ععخفقعآعع ا ف:افا:ننععخ فسعععقرفه سععف وفقرففف

ط ىع فندع فكعوفاعخ:فاع :نف فره نعافففففففقع    فپف عوفكع ف عوفاعخ:حافهعوالفهععافف فهعخ:رف سعف وف دىعع نراف فمع لفففففففففف

سعععقرفهععع:افاععخ:فاعع افن:فهععخ:رفهفععون:اف عوفاععخ:حافهععخ:رفهفون:حععخف فهععوفسعععقرفهععع:افآعاآععورفففك عخفف:افانفهعا:ننععخ ف

ا اقن:  فند فكوفاخ:حاف عع:فهعخ:رفروعافك عخفف ععفكعوفسععقرفن:ف)هعوف عخهعف فق مفعخردفاع هفك عخف: حعوفنىع لففففففففففففففف

 فن:فانفازفاعع افدععوافا:ا ف  عع فهععو ف اعع فنمفعسععخفف ف عععفكععوفسعععقرفن:فقرفطعع نفكععوفوععوحخفقععع: هفك ععخف)ل ععفففف

انفهع:هعععفكاعع ففكاعع دفانفهع:هعععفقرفكعع فكععوفهععوف: فنععوا:ن فك ععخف)هعاهععوناف نرافلعع رف: دفنععوا:ن فند ععخفف فانفففف

كععوفهعععف: فا ععهف:فعععاف)وععدفىو  ف نراف دفا ععهفند ععخفف فهععوف عععفكعع فكععوفهععوف: ف  ععخافك ععخف  ععخافند ععخفف  عع ففف

قرفهععخ فا:ا فوعع اف فه ععرناف فنخحععخ ف:فعععاف فهفععوآعراف فا ععهف نرافهوععوطعفهعع نرفا:وععافسعععقرفف ف عععفكععوفسعععفف

:نععخفقرفكعع فهعع نرفا:ناعع وفقن ععوفن:ففهععورف:مععورفك ععخفكععوفهفععتف عع ف:رفآعععادفه  عععف:رفقن ععوف: فا:نافلفعع افا:ا فف

فاخ:فك لتفومعا فف فك لتفا:نا وفقن وفن:فاخ: نخفه نرفومعا ف:سا.

ُِّ َعِن اْلََْسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن ُعبَ  -5 ثََ أَبُ  َعِلين اْ َْجَعِر ٍَدَّ َِ ْبِن ِهَناٍة قَاَل  ِْْلَ  ْي ُُ َعْن أَبَاِن ْبِن لََ َنا َ اِلْْل اْلََّمَّا
ِد اللََِّه ع قََاَل: مَاَن َو ََلْ رَُ  َعْن َأِب َعبَْ َ اْ ِ ََََّْاَل َ ُجْه أُوِْ َََُّْلَُْت ُجِعلَُْت َِْداَ  َو ََا ُهْ    ِْ َُ اْلَُّْرَْن َو َ ُجْه النََّاُس أَْ بََعََ  ْ

َ ا هْ أُوِْ مََاَن َو َ جَُ َ اْ ِ َ اْلَُّْرَْن َو أُوِْ ْه أُوِْ مََاَن َو َ جَُ َُ اْ ِ َُ الْ ْلَُّْرَْن َو ََلْ رَُْ  مََاَن قََاَل قَُْلُت ُجِعْلُت ََلْ رَُْ  َُّْرَْن َو َ  اْ ِ
َُ اْلَُّ  مَاَن َو ََلْ رَُْ  َ اْ ِ ََّا الَِّذِ أُوِْ ََََّْاَل َأ اََلُْ   ٍَ ْر  ي  ََْمثَُلُه َأَمَثِه الَِْداَ  َْسَََََََِّ ََّا ْرَْن  ْلْ  َو َ   ِرَْل ََلَا َو َأ ٍُ َّْمرَِ  ََْعُمَها 

ُه َأَمثَََِه اْيسِ  ََُ ََْمثَل مَََاَن  َُ اْ ِ َ اْلَُّْرَْن َو َلَْ رَُْ  الَََِّذِ أُوِْ
مَََاَن   2 َ اْلَُّْرَْن َو اْ ِ ا ََْن أُوِْ َُرٌّ َو أَََََّ ا  ْ  َو ََْعُمهَََ ا ََيََِّ  ُِ هَََ

ِِ َْمَ  ِه اْ ُلَُْرجََََّ ُه َأَمثََََ ِه اْْلَنْ  3ثَلَََُ ُه َأَمثََََ ََْمثَلَََُ مََََاَن َو َ  اْلَُّْرَْن  َُ اْ ِ ا الََََِّذِ َلَْ رَُْ  ْ  َو أََََََّ ا ََيَََِّ ْ  َو ََْعُمهََََ ا ََيَََِّ ِِ  َ  ُِ هََََ لََََ
َُرٌّ َو َ   ِرَْل ََلَا.  ََْعُمَها 

فعادفهعفل ونف: نوف ا  خففآ فمعضدعاد :هورف ر  ف:رف:آودف وا فم فوف: اىعدفاخحرفك خفكوفقعآ ا فآ

                                                           
 ( َن ق َل :   لب أن لفعه أذا أِ ٍَّب و رنبْي لب و أ له َن الِناول.1)  1
 ( َا رَّال له بالفا سيِ:) َ   (.1)  2
 ( َا رَّال له بالفا سيِ:) لر ج(2)  3
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قععخ:حافوعع دفقن ععوفكفون ععخگفقعآعع ا فحدعع فآعععاافكععوف:حمععورفا:ناف  عع فسعععقرفهععو فا:ا فن ععخ فف)اح عععدفآعععاافكععوفف

:نععخف ف ععهف:حمعورفن:فف)ل ععونددفآعاحدععوففسععقرفن:فا:ناف  عع ف:حمععورفنعخ:نافف)سعع ددفآعععاافكعوف ععهفسعععقرفن:فهعو فا:ا فففف

ا:ناففمعضععدعاد فسعهونععاف:عععادفهععع:افآعع فاععوزف:ح  ععوفن:فهفععورف فوعععحففففففففنععوفسعععقرفن:فا:ن:ف:سععاف فنععوف:حمععورففف

: فقعآو فععخففقعآعع ا ف:آععوفقندععوف:حمععورفا:ناف  عع فسعععقرفهععخ فا:ا فن ععخ فلعع رفآفعع  ف)حععوفاعآععودف:حاععافكععوفآعع  ففففف

وععفعح ف:سععاف  عع فهعع فنععخ:نافف ف:آععوفقرفكعع فكععوفسعععقرفن:فا:ن:ف:سععاف  عع ف:حمععورفنععخ:نافلعع رفهعععرفاناععاففففف

: ف  عخف:سعافف ف:آعوفقرفكع فكعوف عهفسععقرفن:فا:ن:ف:سعاف ف عهف:حمعورففففففففففف  ف  ع فآع  ففآ ناف:سافكعوفهع ح فاعففف

ا:نافل رف عنزف:سافكعوف عهفا وعى ف:سعاف ف عهفاع  فآع  فف ف:آعوفقرفكع فكعوفنعوفسععقرفهعو فا:ا فوعخ ف فنعوفففففففففففففففف

ف: فنف ف  خف:سا.:حمورفآون خف  خ :نوفه فد زف:سافكوفنوفه فا:ناف فآ  

َلْيَماَن بْ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن  -7 ِ  ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن سََََُ يعاي َعِن اْلََّاسََََِ ََِ اِنِّ  ْفَياَن ْبِن أَبِيِه َو َعِليِّ ْبِن ُُمَمٍَّد اْلََّاسَََََ ِن َ اُوَ  َعْن سََََُ
ِِّ قَاَل: َِ َعِن الَُّْهِر ُه قَاَل اْْلَالُّ ا ُعَيْيَن ََََََََََْْْ ُِّ اْ َْعَماِل َأ ْْيِ ع َأ قَُْلُت َو ََا اْْلَالُّ اْلُمْر َُِه  1ُمْر َِهُ لْ قَُْلُت لَِعِليِّ ْبِن اْلُْسََََََََََ

اَء بََِاوَّلَِِه اْ  ََََه ُِ ِْخرِِه َو قََاَل قََاَل َ سََََََََََََََُ ُل اللََِّه َ ََْن أَ  ا جََ ُه ُألَّمََ ُِْْل اْلَُّْرِْن َو َخِْمَُ ََْ ََْرََأى أَنَّ عْ قََاَل  طََاُه اللَُّه اْلَُّْرَْن 
ََْه ِمَّا أُعْ  ْْ ِْناي.َ ُجلي أُْعِطَي َأ ََّر َعِ يماي َو َع ََّ  َ  ََََّْْد َ   ِطَي 

فر عاف: حخ فهحقعلفم  فه ف: حاف فم ف موف: اعدفمعضدعاد فكخ:دفممزفه  عف:ساگفقعآ ا 

) ففممععزفقرفكعع فكععوفقععع افقحععخف فكعع دفك ععخففمعضععدعاد ف: فكفاععاف) فح  عع فلععوگدفقعآعع ا فسعععقرفن:فهععورفك ععخففففف

ف عفرآورفكوف:رف:   فانقحخفه اع فك دفك خ.ف فقعآ ا فا :نخن فن:فقنورفك خدف فهونيودفنسونخف 

:نععخفنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا  ف عععفكعع فكععوفاععخ:فسعععقرفهععو فا:اف فل ععورفپ ععخ:نافكععوفهمعععاافه  عععف:رف: فلفعع افا:ا فف

فافعفه ن: فن:فك لتفومعا ف فك لد فن:فه نرفا:نا وف:سا.

ْيٍد َعْن أَبِيِه َعنْ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن ُمَُ  -8 َلْيَماَن ْبِن ُ جََََََ َِ ْبِن َعمَّاٍ  قَاَل قَاَل مَِّد ْبِن ِعيسََََََ  َعْن سَََََُ ََُعاِوَر  
ََََّْْر بََْعَدُه َو ِ  َّ ََا بِِه ِأىني   ي أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع ٌّ َو َ   ََُْهَ  َأَِ  .2ََْن قََرَأَ اْلَُّْرَْن 

                                                           
 ِ ا عمال أْْه َّْال: اْلال املر ه، قيه:( أِ عمله و ُ النهارِ و ْيه أ ّه سئه أ3)  1

َل ْيره ْيه ّ  رف ن بِلوله ّ  رفِِْل الِلو  َن أوله، جبهه باملساْر ربلل املن ن بالِلو   ِِْل السن أِ ربِدءوه و أذلبو َا ذلب؟ قال: ا امت املفِْل ه  الذِ ِْ  الَّْر قراء  أهه َّكِ  ذا خِم ا الَّْر
ََان)« ه  املفلر ن» ِ و َخَ ْراُ َن اول س    البَّر     ق له:ابِدءوا و قرءوا الفا  ن و ابِدأ باوله و َل رفصه بينهما ب  ّ  رَّطع ن الَّراء  و رسم ن ْاعه ذلب اْلال املر ه اِ ا ه خِ  الَّْر

.)ُْ 
ن َن امل اعو  ذا العو به اسِْىن عن أن الّله ُ أه َا  ِا   لي4)  2 ن ْما رْنيه جي( و ذلب  ن ُ الَّْر ن ء و هذا أٍد َعاِن ق له  ّل  الّله عليه و ْه و  ن َل رسِْن بالَّْر له: َن َل رِْن بالَّْر

 ْليَ َنا) َ(.
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نفعورفوع اف فنفعورافپع ف:رففففف فعوف: اىععدفهمع فقعآع ا ف ععفكعوفسععقرفهو :نعخف: فهع فففففففففآ و حةفه فممونف: حعخ ف:آعودف عوا فمففف

فنفورفند خ.نفور فند خدف فچفلف ف: فن:فه قرفنفاافف ف:عفنوف)::عفسعقرفه 

9-  َِ يلَََ ََِ ِد اْْلَبَََّاِ  َعِن اْبِن َأِب َ ْرَاَن َعْن َأِب  ِد ْبِن َعبََْ ُِّ َعْن ُُمَمَََّ َعِر اِبٍر َعْن َأِب َجْعَفٍر ع قَََاَل قَََاَل عَ أَبُ  َعِلين اْ َجََََََََََََََْ ْن جَََ
ُئ ْل َو ِ  َّ  َ سََََََُ ُل اللَِّه َ ْن ِأَِابِِه َِْنِنِّ ََسََََََْ َر قَُرَّاِء اْلَُّْرِْن الَََُّّ ا اللََّه َعََّ َو َجهَّ ِْيَما َْحََّلُكْ  َِ ُئ ُل َن ِ ِنِّ رَا َََعاجََََََِ ُكْ  ََسََََََْ

 ِِ .ََْسُئ ْل َعْن لََْبِليِل الرَِّساَل ْن ِأَِاِب اللَِّه َو ُسنَِِّ ََُِْْساَُل َن َعمَّا ُْحِّْلُِْ  َِ ََّا أَ َُِْْ    َو َأ

 

ٍَْفصٍ  -11 ِِّ َعْن  ِ  ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َ اُوَ  اْلِمْنََِّر َُ َس   قَاَل: َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن اْلََّاسَِ َِِْعُت 
ََََّْاَل َو َِلَ قَاَل لَِِّرَاَء ِ ْبَن َجْعَفٍر ع رَََُّ  ََََّْاَل  َََعْ   دْ قُ   ُل ِلَرُجٍه أَ  ُِ ُّ اْلَبََّاَء ُِ الدُّ ََْيا  ٍَ ََََّْاَل  ْه ُهَ  اللَُّه َأ َكَت َعْنُه  َْسََََََََََ

ِن اْلَُّْرَْن ُعلِّ  يَعَِِنا َو ََلْ ُ ْسَََََََََِ ْن أَْولَِياَِِنا َو جَََََََََِ َِ َُ ْفُص ََْن ََا ٍَ ٍِ رَا  اَع ْن َ َ َجِِِه َِْننَّ َ  ُِ َلُه بََْعَد سََََََََََ  قََُْبِِه ِلَنََْْر اللَُّه بِِه َِ
ََْما ْفْص  ٍَ َََْيَّْرَأُ ُ َّ رََْرَق  قَاَل  ُِ اْلَُّْرِْن رَََُّاُل َلُه اقَْرَأْ َو اْ َا  ِِ َعَل  قََْدِ  ْرََا ُِ اْْلَنََّ ا دَّ َخْ ْاي َعَل   َ  َ َ جََ ٍَداي َأجَََََََََََََََ أَْرُت َأ

َُ َس  ْبنِ  ْن  َُِ  ِ  ْ   ََْفِسِه َِ َا ُْ ََْكاَ َُّه  َْ اي َِْنَذا قََرَأَ  ٍُ ْنُه َو َأاَ ْت ِقرَاَءلُُه   َسا اي.َجْعَفٍر ع َو َ  أَْ َج  النَّاِس َِ

افععرف: حععخ ف:رفاقعععلفآ سعع فهعع فد فعععفم ف مععوف: اعععدفوعع فخدفكععوفهمعععاافآففعآعع ا فقحععوفآونععخرفانفانفععوفن:فففففففف

سُععزهف َعع َف:  نععوَف، اَععخسففاقعععلفسععد لففففدعا فهععع:افا :نععخرا سععافا:ناگفمعضععدعا فقناففقعآعع ا فهععع:افلععوگفمعضععفف

قعآعع اف فپعع ف:رفسععوم  فهمعع فقعآعع ا ف:افافععرف عععفكععوف:رفا سعع ورف فوععف فورفآععوفهمفعععاف فسعععقرفن:فاعع بفنخ:نععخفانفسىعععفف

: فن:فهعوالفهععافرحعع:فاندعولفه  عافهع:هععفهعوفقحعولفسععقرف:سعافهعو ف:ف عوفففففففففففففهو فحعوافا  عخف عوفاخ: نعخفهعخ:رف سعف وفاندعوففففففف

 ا فهوع :رف فهعوالفن ففپع فآفو :نعخف فهعوالفآفعع اففافعرف: حعخ فآع ف:اعخافن:فنخحعخدفكعوفهععفاع افهفم عوك عفهووعخف:رفففففففففففففففففو

ن:فآحعع  رف) فهععوفنو ععودفآفو :نععخفف ففففاقعععلفآ سعع فهعع فد فعععفم ف مععوف: اعععدف فنععوف:آفععخ :ن عف:رف: فاحععخدفف فسعععقرففففففف

ف   وآ فكوفسعقرفآفو :نخف: حوفهوف:ناون فن هع فسو ف: حخ.

ُك ِنِّ َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل َ سَََََُ ُل اللَِّه ََعلِ  -11 ُِ اْلَُّْرِْن ُعَرَْاُء أَْهِه  يٌّ َعْن أَبِيِه َعِن النَّْ َِْليِّ َعِن السََََََّ َْحََل
َِ. 1اْْلَنَِِّ َو اْلُمْجَِِهُدوَن قَُ َّاُ  أَْهِه اْْلَنََِّ   2َو الرُُّسُه َساَ ُ  أَْهِه اْْلَنَّ

لف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا فاععوآ ف فسعععقرفنموح ععخ:ورف فسعپعسعع ورف: ععزفففففففففففاقععع

 ه    خفف فآي  خ:رفد  ا:ن:رف: زفه    خفف فپفوآىع:رفقسوحورف: زفه    خ.

                                                           
 ( اجملِهدون: املبالْ ن ُ ا جا  الناس و لرورج اْلق.1)  1
 ا. 1417هتران، چاپ: چها ة،  -ا سلَيِ(  -أليىن، ُممد بن رعَّ ب، الكاُ )ُ  2
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 بَاُب َمْن يَ تَ َعلَُّم اْلُقْرآَن ِبَمَشقَّة  

 باب كسى كه بسختى قرآن را ياد گيرد

َرابِنَ  -1 ْن َأ َََََََْ َِ  ْ اِلٍْل َعِن اِعدَّ يِه ْبِن  ََََََََ ََِ يعاي َعِن اْبِن َُمُْب ٍب َعْن  ََِ ْهِه ْبِن زِرَاٍ   ْيِه ْبِن ا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َو سَََََََََ ْلُفَََََََََْ
ْعُُِه رَََُّ لُ  َِِ ٍِ  1ِ نَّ الَِّذِ رََُعاِلُج اْلَُّْرْنَ  َرَساٍ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل  ْفٍو َلُه َأْجرَانِ  َو َ َْف ُُه ِ ََنََّّ ٍِ ْنُه َو ِقلَِِّ  َِ. 

ققعفزفهعع فحاعونف: حععخ ف:رفاقععلف ععوا فم فعوف: اىعععدفوع فخدفكععوفآففعآع ا فكاعع فكعوفانفهععون فسععقرفننععزفك ععخف ففففففففف

ف:ف فقرفن:فاف فك خفا ف:دعفا:نا.هاو  ف فكهفاوقظو

2-  ََ ََ َعنِ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمْنٍ َعْن  بَّاِح بْ  ْنصَََََََُ ِ  ْبِن رُ ُ  ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه ع الصََََََََّ َِِ َِ قَاَل  َياَب ِن سََََََََ
َ  َعَلْيِه ُِ اْلَُّْرِْن َأاَن َلُه َأْجرَاِن َو ََْن ُرسَِّر َعَلْيِه َأاَن َََر اْ َوَِّلْيَ  رَََُّ لُ   .2ََْن ُجدِّ

: اىعععدفآففعآعع ا فكاعع فكععوفهاععو  فسعععقرفن:فحععوا:فعافا فف ععىوحفهعع فسععفوهوف: حععخ فوعع فخدف:رفاقعععلف ععوا فم فععوففف

ف:دعفا:ناف فقرفك فكوفه سون فحواف:فعافهوف:  ف ف:سا.

ف  ضفن

فآي ا ف)ن دف: حخ فووحخفآتو اف:رف:  ف فقرفكاون فهوو خفكوفانف:حمورفهوخ:ف فنس زفپف  فدا  خ.ف-

َلْيٍ  اْلَفرَّاِء َعْن َ ُجٍه َعْن َأِب َعْبِد اللَّهِ  َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعْن َأْْحََد ْبنِ  -3 ِن أَْن َ    ع قَاَل:ُُمَمٍَّد َعْن سَََََََََُ ِْي لِْلُمْ َِ رََْنَب
ٍََّتَّ رََََِعلََّ  اْلَُّْرَْن أَْو َرُك َن ُِ لََْعِليِمِه.  َُ  َمُ 

واف:فعععافحععوفانفكععونفحععواففاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فهععع:افآعع آ فووحاعع وف:سععافكععوفنمفعععاف ععوفسعععقرفن:فحععففف

ف:عق   فهووخ.

 بَاُب َمْن َحِفَظ اْلُقْرآَن ثُمَّ َنِسَیهُ 

 باب كسى كه قرآن را حفظ كرده سپس فراموش كند

 

                                                           
َاولِ. (2)  1  املعاْلِ: امل
 ( لعه املرا  با ولْي السابَّ ن الذِ سبَّ ا    ا مان بالّله و  س له.1)  2
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ُِّ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَبَّا ِ  -1 َعِر َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َو أَبُ  َعِلين اْ َجََََََََََْ ْن َأ ََََََََََْ َِ  ْ اٍل َعْن َأِب يعََِ  ِعدَّ َََََََََََّ َْْ اي َعِن اْبِن 
ْيُم ٍن َعْن رََْعَُّ َب اْ َْْحَِر قَاَل: ََ َِ ْبِن  َراَا ثََْعَلَب َََْفَلَت قَُْلُت ِ َِب َعْبِد اللَِّه ع ُجِعْلُت َِْداَ  ِ ِنِّ  ِ سََََََََََْ ُُ اْلَُّْرَْن   ُأْنُت قََرَْأ

 َِّ هَّ أَْن رََُعلَِّمِنيََِه  1َِ ََِ َََْا ُْع اللََََّه َعََّ َو جَََ َب اللَََُّه ُهَ  َو ِ رَََّا َََا  اَل َعلَّمَََ ََََََّْ َََِْع لَََِذلَََِب  اَ َََُّه  ْن قَََاَل َْكَََ يعََاي قَََاَل َو َْنُْن َْنْْ  َِ
 ٍْ ِِ ُِ َأ ََ َََِْْالِيِه رََْ َة اْلََِّيا رٍَ  ُ َّ قَاَل السََََُّ  َُ  َلُك ُن َََر الرَُّجِه َقْد قََرَأََها ُ َّ لََرََأَها  ِن  ََََُ  ٍَ  وَ َعنَََََ َََْيَُّ ُل ََْن  سَََََ لُِّ  َعَلْيِه  ُلسَََََ

َ َجَِ  ََْلَُِب َهِذِه الدَّ َُ ِب َ َ َْ ْكَت ِب َو َأَخْذ َََْلْ  أَ ََّب َتَسََََََََّ ََََُِّْ ُل أَ َا سَََََََُ  َُ  َأَذا َو َأَذا  َََْعَلْيُكْ  بِاْلَُّْرِْن ُ َّ قَاَل ِ نَّ  أَْ ِت 
اَل ُْ  َن النَََّاِس ََْن رَََّْرَأُ اْلَُّْرَْن لُِيََََّ ا َو َ  خَ َِ ْنُهْ  ََْن رَََّْرَأُ اْلَُّْرَْن لَِيْطلَََُ  بََِِه الََدُّ َْيَََ ْنُهْ  ََْن َلْن قَََا ِْ  َو َِ ْنَ ُِ َذلَََِب َو َِ

 رَََّْرَأُ اْلَُّْرَْن لَِيْنَِِفَر بِِه ُِ َ َللِِه َو لَْيِلِه َو  َََها ِِه.

:دف  عع ف:رف( عع هفدفآعع فسعععقرفن:فا :نععخ ح تعع بف:امعععف: حععخ فهحقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفمعضععدعاد فقععخ:حافوعع 

نق ععوف:سععافامععوفك فععخفكععوفاخ: نععخفقرفن:فهمعع فهفععوآ راف: حععخ فقرفاقعععلف:رف:حعع فآه عع فكععوفآعع فاععخآ  فمععع ففففففف

سع  فقعآع ا فففف-كعادفنون:اافوعخف فقعآع ا فاخ: نعخفقرفن:فه ع ف فآعوف م ع فحعوافا عخف: حعخ فآعوفن احعتفا فنفععفهع احهففففففففففففف

:ععو  فكععوفقرفن:ف ::ععر:ناففپعع فن رفسفوآععافانفرحىععو عح ف عع نلفنعع ا فففف:افكععوفآعععاافآفو :نععخفهععوف: سععاف ععوفسعع ن 

:دف ف::ععف عع فهمع فلاعىفخ فهع ااف فن ععو هفففففقحعخف فهععف: فسععدفك عخفقرفآعععاف: حعخ ف ع فكفاع  گف: حععخ فآع فقععرفسع ن فففففففففف

ق نادففپعع فهعععفوععموفهععوافهمعرآععافسعععقرففسعع  فقعآعع ا فهعاعع ف:رفآعاآ ععخفا:وعع وفهعع ااف عع فن:فانف:حعع فاندععوفقععع افآعع 

كوفسعقرفا :ن عخفكعوف:ف عوفوع ا فقععرفكع فسعونافسععقرف:سعافف فهعاع فسععقرفآفو :ن عخفهعع:اف)سع اد   دف فهخسعافففففففففففففففف

ق نارفانفععوف فافعععافانف:ح  ععوفنفاععاف فهعاعع ف اعع  خفكععوفسعععقرفا :ن ععخف ععوف:رفقرفانفنموروععورف فانفوعع ف فن روععورففففففف

فآ  فعفو نخ.

ٍن قَاَل قَاَل أَبُ  عَ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِب  -2 ْْرَاِء َعْن َأِب َبصَََِ َن  ْبِد اللَِّه ع ُعَمْنٍ َعْن َأِب اْلَم َي سَََُ  َ ي َِ ََْن َ سَََِ
ٍِ َو َ َ َجٍِ  َن سَََ ٍَ َُثَِّلْت َلُه ُِ  ََُ  ٍَ   َنِب لَ  اْلَُّْرِْن  سَََ ٍْ َها قَاَل ََا أَْ ِت ََا َأ ٍِ ُِ اْْلَنَِِّ َِْنَذا  َْ ََا لََْعِرَُِْ ْيَِِب َ ِْيَع َََْيَُّ ُل أَ   ي 

 أَ َا ُس  َُ  َأَذا َو َأَذا َو َلْ  َلَْ لََْنَسَِ َ ََْْعَُِب ِ َ  َهَذا.

:اف:رفسعععقرفن:فقع:آعع  فك ععخفقرفسعع ن فانفه  ععافهوعع ن  فرحىععوفاقععلف ععوا فم فععوف: اعععدفقعآعع ا ف عععفكععوفسع ن فف

 حعخ ف ع فكفاع  ف  فكعوفلعوف:نعخ:ر فرحىعو  فكعو ف ع ف:رفقرفففففففففف فآتوآ فه  عخفانفهع:هعع فنمع ا:نف:ععااف فلع رف: فن:فهىف عخف:فففففف

هعع اافهععوح فاندععوف عع فن:ففف:دف ف::عععف عع فآععع:فقع:آعع  فندعععا ففآعع فهعع ااگف: حععخ فقحععوفآععع:فن  وسعع گفآعع فقعععرفسعع ن فففف

فآفعسونخدگ

                                                           
 ء ْجا .[. و الِفلت: الِ لص َن الني] ِْفلت َىن( أِ ا  ه. و ُ بعض النسخ2)  1
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اَل: -3 ِد اْلَِْميََِد َعْن رََْعَُّ َب اْ َْْحَِر قَََ تُ  اْبُن َأِب ُعَمْنٍ َعْن ِ بَْرَاِهيَ  ْبِن َعبََْ ْد ِ َِب عَ  قَُلََْ ِه ع ِ نَّ َعَليَّ َ رْنََاي َأِثناي َو قََََ ِد اللَََّ بََْ
ِد اللَََِّه ع اَل أَبُ  َعبََْ ََََََّْ  َِّ اَن اْلَُّْرُْن رََََِفلَََُّت َِ ا أَََ ََََ َِ َِ َِنَ  -َ َخَل ُء رََْ َة اْلَُّْرِْن َو السََََََََََََََُّ  ََ  لََِِجي اْلَُّْرَْن اْلَُّْرَْن ِ نَّ اْيرَََ

ٍََّتَّ َلصْ   ِِ ََ ُْْت ِبَب َهاُهَنا.اْلََِّيا ِفْ ََِِ لََبَل ٍَ ََََُِّْ ُل َلْ   ٍِ رََْعَِ ُِ اْْلَنَِِّ   َعَد أَْلَ  َ َ َج

:افانفح تعع بف:امعععف: حععخ فهحقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفمعضععدعاد فآعع فهععخ دونافرحععواافا:ندف فهونععخ:ر ففففففففففف

ف ا فسعقرففسعقر نون:ا  ف ف:نخ  ف هفكوفسعقرف:رف(  هفنق وف:ساگفاقعلف وا فم فوف: اعدفقعآ

پعع فف-ح  عع فانفه  ععاف- مونععوفحععتفقحععوف:رفسعععقرف فحععتفسعع ن ف:رفقرفن رفسفوآععافهفوحععخف ععوف عع :نفاندععوفهععوالفن افففف

ف: حخ ف::عفآع:فن  خ:و وفه ااف فاف فآفدعااف  فن:فهخح فآتودفآفعسونفخد.

4-  َِ   ْ َِ َو ِعدَّ َاَع َِ ِن ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن  ََِ ُْحَْيُد ْبُن زِرَاٍ  َعِن اْلَْسَََََََ َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد  ِن ْبِن َأْْحََد َعْن ْن َأ ََََََْ يعاي َعْن ُُمَسََََََِّ
ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه ع رَََُّ لُ  َِِ َيَها أَْو لََ ِ نَّ الرَُّجَه ِ ذَ  أَبَاِن ْبِن ُعْثَماَن َعِن اْبِن َأِب رََْعُف ٍ  قَاَل  رََأَها ا َأاَن رََْعَلُ  السََََُّ  ََ  ُ َّ َ سََََِ

ََََُِّْ ُل أَ َا َََْيَُّ ُل َ   ََََُِّْ ُل لََْعِرَُِْ  ِن  َََُ  ٍَ   سََََ ٍْ ََْْ ٍا ُِ َأ ْن  َرَْْت َعَلْيِه َِ َِ َأجَََْ   َُ  َأَذا َو َأَذا ََلْ لََْعَمْه ِب سَََُ  َو َ َخَه اْْلَنَّ
ُْْت ِبَب َهِذِه الدَّ َ  ََا َو اللَِّه َلْ  َعِمْلَت ِب لََبَل ََْْ قِ َو لََرَْأََِِ َأ ُْ بَِيِدَها ِ َ   َِ َو َأَجاَ   َها.َج

:افن:فهخ:نعخف فسع  ففف:ه ف:ه فح فع نف: حعخ فوع فخدفاقععلف عوا فم فعوف: اىععدفآففعآع ا ف ععفقح عوفآععاافكعوفسع ن ففففففففففففف

قرفن:فقع:آعع  فك ععخفحععوف ::ععر:ناف ف :نافه  ععافوعع افقرفسعع ن ف:رفسعع افهععوالفهععوفرحىععو عح ف عع ن  فهععو فسعععفك ععخف ففففففف

گف: حعخ فنعوفف: حعخ فآع فقععرفسع ن ف اع هفآعع:فهدعونفنىاع  ف فن عوحهفكععاافف عورفهوعخ:فسع : خففففففففففففففففو وسع فه  حخ فآع:فآ 

ف::عفآع:فهدونفها وفه ااف  فن:فهوح فاندوفآفعسونخدف فهوفاسافهىوالافسع ف:وون فك خ.

ِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعِن اْلَعبَّاِس ْبنِ  -6 ُِّ َعِن اْلَْسَََََ َعِر ٍر َعِن اْلَْ  أَبُ  َعِلين اْ َجََََْ ٍَ اَْلَْيَثِ  َعاَِ اِب َعْن َأِب َأْهَم جَّاِ  ا َْنَََََّ
ٍَ  قَاَل: 1ْبِن ُعَبْيدٍ  ُُ َعَلْيِه َثَلثاي أَ َعَلْيِه ِْيِه  َََْرَ ْ   .2رَْ  قَاَل َ  َساَْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه ع َعْن َ ُجٍه قََرَأَ اْلَُّْرَْن ُ َّ َ ِسَيُه 

ودف عوا فم فعوف: اىععدفپعسعفخدف:رفآععاافكعوفسععقرفا :نعخ ف فسع  فقع:آع  فك عخف ف عوففففففففففففف:ه فك م ف: حعخ ف:رف:آعفف

فسوفهونف:ف ه فقحوفهعف: فهوك ف ااگفقعآ ا فنو.

 

                                                           
ُّ النيبا1)  1  ] عن أِب أهمَ الَّاس  بن عبيد[.ِن و ُ بعض النسخ( أثبِه بعْه  ابن عبد الّله و اٍِمال الِعّد  َنِ  و الرجه ه  الك 
ير ُ اْلنِ عل  أن النسيان قسمان ْنسيان   سبيه َعه2)  2 ان به عن الد جِ الْر د و  سيان   رَّد  َعه عل  ا  الَّراء  ا  بِعل  جدر ( ا رد بنف  اْلر  عدة لرل  العَّاب عليه ْل رناَ اْلَر

ْل به ُ ا خبا  ر الِصررن أَكنه الَّراء  ُ املصر  ْيرِمه أن رك ن ا خن ما   ٍر  ْيه  ون ا ول ا  أن رَّتأه  اٍ  ا خن ْيك ن ٍكمه ٍك  ا ول أما وقالَّراء  عل  ظهر الَّل  و ا
 السابَِّ) َ(.
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ي -5 ََِ ِعيٍد  ْْيِ ْبِن سََََ َ ْرٍد َعْن اي َعِن النَّ عُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسََََ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد َو اْلُْسََََ ِر ْبِن سَََُ َََْْ
َكاَن َعْن رََْعَُّ بَ  َُسَْ ِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  َِ ُُهُ ْة َو قَُْلُت ِ َِب َعْبِد ال اْ َْْحَِر قَاَل: َ ََْي اْْلََلُِ لَِّه ع ُجِعْلُت َِْداَ  ِ  َُّه َأَ ابََِْ

يْ  َياُء ََلْ رََْبَق جَََََََََََ َن ا َْْنِ َأجََََََََََْ ْنهُ  ِ  َّ َو َقدْ  1ْء َِ َِ ِْ َِّ ََاَِِف ٍََّتَّ اْلَُّْرُْن َلََّْد لَََفلََّت َِ  ِْ ْنُه ََاَِِف َِ َِّ ََِع ِعْنَد  لَََفلََّت َِ َََْف قَاَل 
َََِْْالِيِه رََْ َة اْلََِّيا َن اْلَُّْرِْن  ُُ اْلَُّْرَْن ُ َّ قَاَل ِ نَّ الرَُّجَه لََيْنسَََ  السََُّ  ََ  َِ َْي ذََأْر ٍِ ٍََّتَّ لُ ََ َذِلَب  ْن ِِ  َِ ٍِ ْن َ َ َج ِرَ  َعَلْيِه َِ نََْ

ََََُِّْ ُل أَ َا سََََُ  َُ  َأَذا  َلُة ََْن أَْ ِت  َََْيَُّ ُل َو َعَلْيِب السَََََّ َلُة َعَلْيَب  ََََُِّْ ُل السَََََّ  ُِ يَّْعََِِ َو لََرَْأََِِ وَ بََْعِض الدََّ َجا  َأَذا ََََََ
َ َجَِ  ُْْت ِبَب َهِذِه الدَّ ْكَت ِب بَََل ََا َلْ  َتَسَََََََّ َبِعِه ُ َّ قَاَل َعَلْيُكْ  بِاْلَُّْرِْن ََْ  َأ اَ  بِِن ََََََْ َن النَّاِس ََْن رََََِعلَُّ  ُ َّ َأجَََََََ ََِعلَُّم ُه َِْننَّ َِ

ُن الصَََََََّ ْ  سَََََََ ٍَ َُْلْن  ََُْيََّاُل   َُ  ْ َََْيْطُلُ  بِِه الصَََََََّ ْنُهْ  ََْن رََََِعلَُّمُه  َُْلْن قَا ِْ  َو َِ ََ اْلَُّْرَْن لُِيََّاَل  ُِ َذِلَب َخْنْ َو  ُِ َو لَْي
َََْيَُّ ُة بِِه ُِ لَْيِلِه َو  َََها ِِه َ  رََُبا ي ََْن َعِلَ  َذِلَب َو ََْن َلَْ رََْعَلْمُه. ْنُهْ  ََْن رََََِعلَُّمُه  َِ 

ح تعع بف:امعععف: حععخ فهحقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفمعضععدعاد فسعهونععاف:عععادف عععفقح ععوفهمعع ف:نععخ   وف فففففففففف

اف:رفافععف فنفدع فهعع:حهفن عر:نا ف ف معوفن:ف:رفكفعهفنهع ا ف عوفهعخ:رفدعوفكعوفساعم  فففففففففففففنون:ا ف و  فنسعفخ فكعوفلفع ففف

سعععقرفن:ف:رفحععوادفهعععا فف: حععخ فقرفاقعععلف:رف:حعع فدعحععورفكععوف:فعع ه فلعع رفه ععودفسعععقرفنسععفخدفنون:اععافوععخفففف:ر

:اف:رفسعععقرفن:فقع:آعع  فك ععخفپعع فن رفسفوآععافنعع ا فقحععخف ععوف:رفهعاعع ف:رففففففسعع  فقعآعع ا ف مونععوفآعععافسعع ن ففف

وافه  عافهعو فسععفك عخف ف: حعخ فسععدفم فعتفف: حعخ ف فم فعتف: اععدف ع فكفاع  گف: حعخ فآع فقععرفففففففففففففففف اندو

س ن ف ا هفكوفآعع:فضعوحعف:عر:نااف فن عوفسعوا  ففق:عو فهعو فكعوف::ععفهمع فلاعىفخ فهع ااف ع فن:فهعوح فاندعوفففففففففففففففف

 ف:رفآعععادفآفعسععونخدفسعع  فهععوف:ن  ععاف:وععون فكعععا فقعآعع ا فهعععفوععموفهععوافهتعععقرفپعع فهفوآ رحععخفقرفن:ففرحععع:فهعاععف

اع :ن فقرفن:فف ا  خفكعوفسععقرفن:فهفوآ رنعخفكعوف:ف عوفوع ا فقععرفكع فسععقرفاع :رف:سعافف فهعاع فهعع:افق :ر ففففففففففففف

حععواف:فعنععخفكععوفه  ح ععخ فقعنعع فاعع  ف ععخ:ف:سععافف فانف:ح  ععوفافعععافنفاععافف فهعاعع ف اعع  خفكععوفقرفن:فحععوافففففف

فهخ:نخفحوفنخ:نخ.ف:فعنخف فاس  ن:لفقرفن:فانفو ف فن رف:نيودفا  خفف ف  دوفنخ:ننخفكوفكا 

 

 

 

 

                                                           
 ( أِ َن املسِرباُ.1)  1
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 بَاٌب ِفي ِقَراَءتِهِ 

 باب در خواندن قرآن

ِد اللََِّه ع قََاَل: -1 ٍَ َعْن َأِب َعبَْ رِر ٍَ ِلِ  أَْن اْلَُّْرُْن َعْهُد اللَِّه ِ َ  َخْلَِّ  َعِليٌّ َعْن أَبِيَِه َعْن ْحَََّاٍ  َعْن  ِْي لِْلَمْرِء اْلُمسََََََََََََََْ ََََّْْد رََْنَب ِه 
ِي. رََْن َُر ُِ َعْهِدِه وَ  ْنُه ُِ ُأهِّ رََْ ٍة ََخِْسَْي َْر  1أَْن رَََّْرَأَ َِ

اقعلف عوا فم فعوف: اىععدفقعآع ا فسععقرفم عخفاخ: نعخف فقعآعورف: ف:سعافهععفا تع فپع فسع : :نف:سعافهعع:افففففففففففففففف

فوورفآا مورفكوفانف:ح فم خف فقعآورفاخ:فنظعف:قد خف فن رافپ يو فقحوف:رفقرفهو :نخ.

َلْيَماَن ْبِن َ اُوَ  َعنْ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَ  -2 ِ  ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن سَََُ يعاي َعِن اْلََّاسَََِ ََِ ْفِص ْبِن ِأَياٍص َعِن بِيِه َو َعِليِّ ْبِن ُُمَمٍَّد  ٍَ  
َِِْعُت َعِليَّ ْبَن اْلَُْسْْيِ ع رَََُّ لُ  ِِّ قَاَل  ِي رََ  الَُّْهِر ََاَ  َََِْْرَت ِخ َُْكلََّما  ُِِن  ََا ُُ اْلَُّْرِْن َخ ِْي َلَب أَْن لََْن َُر ََا ِْيَها.ْرَا  ْنَب

 عو  ف:سعافففف عوافسععقرف: يف عوفففر عاف: حخ ف:رفاقععلفم ع فهع ف: حاعف فم ف معوف: اععدفوع فخدفكعوفآففعآع ا فقحعوفففففففففف

فپ ف عف:و فانفحتف: يف وفن:ف:  اافووحا وف:سافكوفهخ:رفلوفانفقرف:سافنظعافهففد  !.

 ُقْرآنُ بَاُب اْلبُ ُیوِت الَِّتي يُ ْقَرأُ ِفیَها الْ 

 هائى كه در آنها قرآن خوانده شودباب خانه

ْيِه ْبِن ُعْثَماَن َعْن لَْيثِ  -1 َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلََْكِ  َعِن اْلُفَََْ ْن َأ ََْ َِ  ْ َلْيٍ  َ َََْعُه قَاَل قَاَل  ِعدَّ ْبِن َأِب سََُ
َ ُّ اَ ى  ََََََ  ََ ُِّ وا بَُُي َلُكْ  بِ  النَُِّ َََْعَلِت اْلَيُه ُ  َو النَّصََََََ َِ َو اْلِبَيرِ َِِلَوِ  اْلَُّْرِْن َو َ  لَََِّ ُذوَها قَُُب  اي َأَما  َو  2لَّْ ا ُِ اْلَكَناِِ

َر أَْهُلُه وَ  يأَ  َعطَُّل ا بَُُي لََُهْ  َِْننَّ اْلَبْيَت ِ َذا َأثَُر ِْيِه ِلَلَوُ  اْلَُّْرِْن َأثَُر َخْنُُه َو الَّسََََََََ ََََََََِ َماِء َأَما لُْ اَء ِ َْهِه السَََََََََّ ُء ُ ُ ُة ََََََََََ
 3السََّماِء ِ َْهِه الدُّ ََْيا.

 ععوافاعع افن:فهعع ع لفسعععقرفن وعع فك فععخف فقن ععوفن:ف: نسعع ورفند فععخفل ون ععوفح عع اف ففففففپفرمىعععف) دفقعآعع ا فاونععوف

:نععخف) فانفزف:ععر:نا  ععوافاعع ح فن:فآ هععفنوععونافكعانععخففانفك فاععو وف فمىوا  و  ععوافاعع افنمععورفك  ععخفف  عع فاونععوففف

قن ععوفمىععوا  ف:نيععودفنخ  ععخدفرحععع:فكععوف عععف:ععو فانفاونععوفهاععفونف ععع لفسعععقرفوععخفافعععف فهعععك  فرحععوافوعع افف ف: ععزفقرفف

                                                           
ََْسُ  ي » i\ة َراعاله عهدا قال لعا :ء و َراعاله ٍا  بعد ٍال و ِ  امل ثق الذِ رلَ ( العهد: ٍفو الني2)  1 أى اْو ا بفو ا مان. و عهد ْلن    ْلن  E\«َو أَْوُْ ا بِاْلَعْهِد ِ نَّ اْلَعْهَد أاَن 

 بعهد أِ ألَّ   ليه العهد و أو اه بف ه. قاله الراأ .
د  و  ررب املثنا  َر بيعِ و هي ُمه عبا   النصا ى و َعبده  أسد   و سد .( الكناَِ َر أنيسِ و هي َعبد اليه   و النصا ى و الكّفا . و البير بكس1)  2  ر املٍ 
 [.]  هه ا  ض( ُ بعض النسخ2)  3
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ه سععع افنسععع خفف فقرفاونعععوفهعععع:اف: عععزفقسعععمورفانا ععع خ: فا:نافل ون عععوفسععع ون:ورفقسعععمورفهعععع:اف: عععزفرآعععف ففف

فآفخنا  خ.

يعاي عَ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن  -2 ََِ ِعيٍد  ْْيِ ْبِن سََََ َ ْرٍد َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسََََ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد َو اْلُْسََََ ِر ْبِن سَََُ ِن النََََّْْ
اٍة َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: ِّ َعْن َعْبِد اْ َْعَل  ََْ َ  ِْل سَََََََََََ ِلُ  نَّ اْلَبْيَت ِ َذا أَ  ِ  َ ََْي ْبِن ِعْمرَاَن اْْلََلُِ اَن ِْيِه اْلَمْرُء اْلُمسََََََََََْ

َِّ ُِ السََّماِء.  رََُِْل  اْلَُّْرَْن رََََّتَاَءاُه أَْهُه السََّماِء َأَما رََََّتَاَءى أَْهُه الدُّ ََْيا اْلَك َْأَ  الدُّ ِّ

:افكععوفانف: فوععورفآاعع مون فسعععقرفآفو :نععخف: ععزفقسععمورفقرفاونععوفن:فففاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فاونععوف

فخفل ون وف: زفانفوفس ون فانا ورفن:فانفقسمورفه  عنخ.ه  عن

يعاي َعْن َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن ُعَبْيِد اللَِّه َعِن اْبِن  1ُُمَمَّْد َعْن َأْْحَدَ  -3 ََِ ْهِه ْبِن زِرَاٍ   َرابَِنا َعْن سََََََََ ْن َأ َََََََْ َِ  ْ اِح َعْن اَو ِعدَّ ْلََّدَّ
 َِ ِنَْي عَأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل َأ ِْيِه اْلَُّْرُْن َو رُْذَأُر اللَُّه َعََّ وَ  ُن اْلُمْ َِ رُُه اْلَبْيُت الَِّذِ رََُّْرَأُ   َجهَّ ِْيِه َلْكثُُر بََرََأُُِه َو َ َََََُْْ

ي َََِ َُِْي َو رُْ َيا ُِ َو لََْهُجرُُه النََََّ ياْلَمَلَِِك َََِ َماِء َأَما لُْ اْ َْ ِض َو ِ نَّ اْلَبْيَت الَِّذِ َ  رََُّْرَأُ ِ َْهِه  2ُء اْلَكَ اِأ ُ ُء ِ َْهِه السََََّ
ُْرُُه ا ُِ َو َ ْ َُِْي.لِْيِه اْلَُّْرُْن َو َ  رُْذَأُر اللَُّه َعََّ َو َجهَّ ِْيِه لََِّهُّ بََرََأُُِه َو لََْهُجرُُه اْلَمَلَِِك  نََّيا

:افكععوفانفقرفسعععقرفا :نععخ فوعع اف ف(كعععفف فنفعع فقعآعع افم فععوف: اىعععد فكععوف:آفعععف: معع آ ف فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فاونععوففف

اععخ:افمعع ف فدععزف) فحععواف: دفانفقرفه عع اففهعععك  فهاععفونف:عععاافف فقعوعع  ورفانفقرفهفوح ععخف فوععفوطف ف:رفقرفا نففففففففففف

سعععقرفف:افكععوفانفقرانا عع خفف فاونععوانا ععخفل ون ععوفسعع ون:ورفهععع:اف: ععزفرآععف فآعع وعع نخفف فهععع:اف: ععزفقسععمورفآعع 

دععزفانفقرفن عع افهعععك  فكععهفوعع افف فقعوعع  ورف:رفقرفا نفوعع نخف فوععفوطف فانففففا :نععخ فن عع اف ف(كعععفاععخ:افمعع ف ففف

فقرفاوضعف:عانخ.

 بَاُب ثَ َواِب ِقَراَءِة اْلُقْرآنِ 

 باب ثواب خواندن قرآن

ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َو َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيهِ  -1 َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َو سََََََ ْن َأ َََََْ َِ  ْ يعاي َعِن اْبِن َُمُْب ٍب َعْن َعْبِد اللَِّه ََِ  ِعدَّ
َلْيَماَن َعْن َأِب َجْعَفٍر ع قَاَل: ِلٍ  َعْن َعْبِد اللَِّه اْبِن سَََََُ َُسَََََْ ََُعاِذ ْبِن  َناٍن َعْن  َللِِه َأََِ  ََْن قََ  ْبِن سَََََِ رَأَ اْلَُّْرَْن قَاِِماي ُِ  ََََََ

                                                           
 ] ُمّمد بن أْحد[.( ُ بعض النسخ3)  1
 [.ء الك أ ] رْ ( ُ بعض النسخ4)  2
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 ٍِ َن سََ ٍَ  َِ اَِ ْرٍ  َِ ٍَ ْيَ  اللَُّه َلُه ِبُكهِّ  ْرٍ  ََخْسَِ ٍَ َللِِه َجاِلسَاي َأََِ  اللَُّه َلُه ِبُكهِّ  ِي َو ََْن قََرَأَُه ُِ َأْنِ َو ََْن قََرَأَُه ُِ  ََ َسَن ٍَ  
. ٍُ َسَنا ٍَ ْرٍ  َعْنَر  ٍَ  َ َللِِه َأََِ  اللَُّه َلُه ِبُكهِّ 

خفاخ: نعخفه ععفاعقع ف:رفقرف عخفففففاقعلفهعوسعفم فعوف: اىععدفقعآع ا ف ععفكعوفسععقرفانفاعوزف:حاع وا فانفنمعور فهو :نعففففففففففف

اا وفهعع:اف: فه  حاعخفف ف ععفكع فقرفن:فانفنمعور فن اع وفهو :نعخفاخ: نعخفه ععفاعقع فپ يعو فااع وفهعع:ح فه  حاعخف ففففففففففففففف

ف عفكوفسعقرفن:فانفنفعف:رفنمور فهو :نخفاخ: نخفه عفاعق فا فاا وفهع:ح فه  حاخ.

ََُعاذٍ  - ْعُُِه َعْن  َِِ  .َعَل  َْنٍْ  ِمَّا َ َواُه اْبُن ِسَنانٍ  قَاَل اْبُن َُمُْب ٍب َو َقْد 

ف:ه فآحى بف: حخ فآ فآون خف مف فاخحرفن:ف:رفآ و(فه فآا هف)حد ف:رفن: حورفاخحردفو فخد.

اٍ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: -2 ْيِه ْبِن َرسَََََََ اِلٍْل َعِن اْلُفَََََََْ يِه ْبِن  َََََََ ََِ ُْ َل ُِ  ا َمَْنُر الَّاِجرَ ََ  اْبُن َُمُْب ٍب َعْن  ْنُكُ  اْلَمنََََََْ َِ
ََُِْْكََِ  َلُه َََكاَن ُأهِّ  َن اْلَُّْرِْن  ٍََّتَّ رَََّْرَأَ سَُ  َ ي َِ َِلِِه أَْن َ  رَََناَة  ْن ََ ٍُ َو ُمَْر  ْسَُ ِقِه ِ َذا َ َجَر ِ َ   َسَنا ٍَ ٍِ رََََّْرُؤَها َعْنُر  َر

. ٍُ  َعْنُه َعْنُر َسيَِّئا

وفهععورفآفععخ:ناف ععودعافن:فكععوفانفهععور:نفآ ععر زف)ه يععونلف:سععادف:رف:ح دععوففففاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فلععفف

ل رف)و ف   عوددفهوونعوفهعورفآف ععاافنو :هعخف عوفحعتفسع ن ف:رفسععقرفهو :نعخف فهيعواف ععفقحعوفكعوفآفو :نعخفهعع:ح فا ففففففففففففففففف

فاا وفن و وفو اف فا ف: و ف:رف: فآح ف:عاا.

ْيِ  ْبِن َعمِ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد بْ  -3 نََ  َعْن َ ُجٍه َعْن َجاِبٍر َعْن ِن ِعيسَََََ  َعْن َعِليِّ ْبِن اْلََْكِ  أَْو َأْنِِه َعْن سَََََ
ْْيِ ْبِن َعِلين ع قَاَل: ِِّ َعِن اْلُْسَََََََ ِد ِر ْبِن َأاِلٍ  اْ َسَََََََ اٍِْر َعْن ِبنََََََْ ْن ِأَِاِب ا َُسَََََََ ِي َِ َللِِه للَِّه َعََّ َو َجهَّ ُِ  َََََََ ََْن قََرَأَ َْر

ْر ٍ  ٍَ َلٍ  َأََِ  اللَُّه َلُه ِبُكهِّ  ٍِ َِْنَذا قََرَأََها ُِ َأْنِ  َََََََََ َن سَََََََََ ٍَ  ُِ اَِ ْرٍ  َِ ٍَ ٍُ َو ِ ِن  -قَاِِماي رُْكَُِ  َلُه ِبُكهِّ  َنا سَََََََََ ٍَ َر  َعنََََََََْ
ِي َو ِ ْن َخََِ  اْلَُّْرَْن لَيْ  َن سََََََ ٍَ ْرٍ   ٍَ ََِمَر اْلَُّْرَْن َأََِ  اللَُّه َلُه ِبُكهِّ  لَّْت َعَلْيهِ اسَََََْ ِبَْل َو ِ ْن َخََِمُه لي  ََََََ ٍََّتَّ ُرصَََََْ  ُِ  اْلَمَلَِِك

ِْ َو َأاَن َخْناي َلُه ِمَّا بََْْيَ  َي َو َأاَ ْت َلُه َ ْعَ ْ  ُةَاَب ٍََّتَّ ُمْسَََِ  ُِ لَّْت َعَلْيِه اْلََْفَ  َماِء ِ َ  اْ َْ ِض قَُْلُت َهَذا ِلَمْن ا َََها اي  ََََ لسََََّ
َََعُه أَْعطَاُه قََرَأَ اْلَُّْرْ ََا  َِ َأَسٍد ِ نَّ اللََّه َجَ اْ  ََاِجْد َأرمِْي ِ َذا قََرَأَ  ََْمْن َلَْ رَََّْرَْأ قَاَل رَا َأَخا َب  1للَُّه َذِلَب.اَن 

ه عععفهعع فنو عع ف:سععخاف:رفاقعععلفااععف فهعع فم عع فم ف مععوف: اعععدفاععخحرفك ععخفكععوفقعآعع ا ف عععفكعع فحععتفقحععوف:رففف

 فانفاععوزف:حاعع وا فهو :نععخفانفهع:هعععف عععفاعقعع فاخ: نععخف ععخفااعع وفهععع:ح فففففففك ععوبفاععخ:افمعع ف فدععزفن:فانفنمععورففف

حععتففه  حاععخفف ف::عععفانفنفعععف:رفنمععورفهو :نععخفه عععفاعقعع فا فااعع وفه  حاععخفف ف::عععفسعععقرفن:ف:عع  فا ععخفه عععفاعقعع ففففف

فااعع وفهععع:ح فه  حاععخفف ف::عععفسعععقرفن:فوععىونوفاعع هفك ععخفقعوعع  ورف ععوف ععىنفهععع:اف: فنامععافقعسعع  خفف ف::عععفن رفقرفن:فف

                                                           
   اجملابِ ْاَّنا رَّتل  عل  خِمه أله أما راْ) َ(.( لعه املرا  خبِمه ليل و ّنا ا ْراأه َنه ْيهما و اَا الدع  1)  1
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اعع هفك ععخف ععوفوععودفقعوعع  ورفن  ىععورف)انفن ردفهعععف: فنامععافقعسعع  خفف فحععتفامععوافآاعع يوبفوععخ فنعع افاخ: نععخفا:ناففف

) ف:ح فاموفحعوفاع هفسععقردفهعع:اف: فه  ععف:سعاف:رفقن عوفآفعورفرآعف ف فقسعمورف:سعافف: حعخفآع فمعضعدعاد ف:حع فپعوا: ففففففففففففففففف

)لععوفپوا:وعع فا:نادگفقعآعع ا ف:افهععع:انفففقرفكاعع ف:سععافكععوف مععوفسعععقرفن:فهو :نععخف ف::عععفكاعع ف مععوفقرفن:فنو :نععخفففففف

:سخافاخ: نعخفهو ع خ ف فه ن:ع :نف فكععحهف:سعاف ععفلعوف:رفسععقرفكعوفه عخفهووعخف فهو :نعخفاخ: نعخف:حع فپعوا: فن:فهعو ففففففففففففففففف

فآفخ خ.

َ ْردٍ  -4 ِر ْبِن سََََُ ْْيِ َعِن النَََََّْْ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن ُُمَمَِّد ْبِن اْلُْسَََََ
َََ  الثَُّما يِّ عَ َعْن َخاِلِد ْبِن ََا ن اْلَََّل  1 يِّ َعْن َأِب َْحْ ْن َأِب ِ سَََََِ

َُُ  َجْعَفٍر ع قَََاَل: ُه ُِ رََْ ِة  ْن َذلَََِب أَْو َأْأَثَر َو َخَِمَََ ٍِ أَْو أَقَََهَّ َِ ُعَََ َُ   َ ِ ٍِ ُعَََ َُ ْن  َِ َِ َن ََْن َخََِ  اْلَُّْرَْن ِ َكَََّ ٍِ ُأَََِِ  لَََُه َِ عَََ
ْن أَ  َِ ُِ ٍِ َلُك ُن ِْيَها َو ِ ْن َخََِمُه ُِ َساِِِر اْ َ اْ َْجِر َو اْلََْسَنا َُع َُ ٍِ َأاَ ْت ُِ الدُّ ََْيا ِ َ  ِْخِر  َُع َُ ََْكَذِلَب.وَِّل   رَّاِة 

اقععلفهعوسعفم فعوف: اىعععدفقعآع ا ف ععفكعوفانفآدععوفسععقرفن:ف:رف:حع فدم ععوف عوفدم عوفاح ععفاعع هفك عخفحعوفانفكم عععف:رفففففففففففففف

:اف فپوحعون فانفن رفدم عوفهووعخفهعع:اف: ف:دععف فااع وفن وع وفوع اف:رف:  عف فدم عوفففففففففف:ح فرآعورفحعوفهف ع عفهووعخف  ع فاع هففففففف

:افكععوفانفانفععوف اععافف ف::عععفانفن ر ععوافاح عععفنفعع فاعع هفك ععخفل ععف ف:سععاف) ف:حعع فكعوفانفانفععوفهعع ا ف ععوفقاعععح فدم ععوف

ف:دعفهع:اف: ف ااد.

ََِ  ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسََََ  َعنْ  -6 ِعيٍد  ْْيِ ْبِن سََََ َ ْرٍد َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد َو اْلُْسََََ ِر ْبِن سَََُ يعاي َعِن النََََّْْ
ََرِرٍ  َعْن َأِب َجْعَفٍر ع قَاَل قَاَل َ سَََُ ُل اللَّهِ  ْعِد ْبِن  ِّ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ََْرَواَن َعْن سََََ ٍُ ُِ  َ َ ََْي اْْلََلُِ َر ْرَا ََْن قََرَأَ َعنََََْ

َِ ْرٍََِ لَ  اََِ اِأرِرَن َو ََْن قََرَأَ ََِ َن الَذَّ ِي ُأََِِ  َِ َْي ْرََ َن اْلََْاِِْلَْي َو ََْن قََرَأَ ََخْسََََََََََََََِ ٍِ ََلْ رُْكََِْ  َِ َن اْلََّا َِِِْي َو ََْن قََرَأَ أُ   ْيلََ َِ  َِِ
نَ  ٍِ ُأَِِ  َِ اَِِِ َْر ِعَْي َو ََْن قََرَأَ َثَلَص َِ َن اْ َاجََِ ٍِ ُأَِِ  َِ َِْ َْر اََِ َِرَن َو ََْن قََرَأَ  َِ ِِ َن اْلُمْجَِِهِدرَن  اْلَفا ٍِ ُأَِِ  َِ ِماَِِِ َْر ََخْسَََ

ْن ِلُْبٍ  ٍِ ُأَِِ  َلُه ِقْنطَاْ  َِ ُروَن  2َو ََْن قََرَأَ أَْلَ  َْر ِْ َو ِعنَََََََََْ ْن َذَهٍ  َو اْلِمْثََّاُل أَْ بَََع ْثََّاٍل َِ َر أَْلَ  َِ َِ َعنََََََََََ اْلَِّْنطَاُ  ََخْسََََََََََ
ٍٍُد َو َأْأَُبَُها ََا بََْْيَ السََّماِء ِ َ  اْ َْ ِض.ِقنَاَاي َأْ َْ  ْثُه َجَبِه ُأ  رَُها َِ

اقعععلفهععوسعفم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فكععوفنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا  ف عععفكعع فانفحععتفوعع فا فقحععوف:رفسعععقرفهو :نععخفف

قحععوفهو :نععخفانف:رفنععوق ف فن وعع وفن عع افف ف عععفكعع فپ يععو فقحععوفهو :نععخفانفرآععع ف(:كعععح فن وعع وفوعع اف ف عععفكعع ف ععخفف

رآععع فسععون ف فن وعع وفوعع افف ف عععفكععوفا حاععافقحععوفهو :نععخف:رفاووعع ف فن وعع وفوعع افف ف عععفكععوفسفوععخفقحععوفهو :نععخف:رفففففف

 ع :نفقحعوفهو :نعخفهعع:اف: ففففففقو  ح فن وع وفوع افف ف ععفكعوفپونوعخفقحعوفهو :نعخف:رفدم عوفآي  عخح فن وع وفوع افف ف ععفكعوففففففففففففف

                                                           
 ] النصر بن سعيد[.( ُ بعض النسخ1)  1
 ] َن بر[.( ُ بعض النسخ2)  2
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هععونفپععون ا ف عع :نفآنتععوزفطعععف:سععاففكععوف عععفآنتععو  فهفاععاف فل ععونفف فس ف-)ثعع :بف:نفععو دفحععتفسهععونف:رفطعععفن وعع وفوعع ا

فكوفك لد عح فقن وفهونخ:ر فك  ف:اخف فه ن: عح فقن وفهونخ:ر فقن وفآفورفرآف ف فقسمورف:سا.ف-سفع:اف:سا

ُِّ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَبَّاِ  َو ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْحَْ  -5 َعِر ِدرٍد َعْن ََْنصََََُ ٍ  َد ْبِن ُمَُ أَبُ  َعِلين اْ َجَََْ ٍَ يعاي َعْن َعِليِّ ْبِن  ََِ مٍَّد 
ْْيِ ع قَالَ  ٍن َعْن َعِليِّ ْبِن اْلُْسَََََ َِ َهَذا اْلَِْدرُث َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: 1َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َبنََََِ ْرْاي ََِن ا َو َقْد ُ ِو ٍَ ََِمَر  سََََْ

ْن ِأَِاِب اللَِّه َعََّ وَ  ِي َو ََ  َِ ِي َو َ ََْر َلُه َ َ َج يَِّئ ِي َو َُمَا َعْنُه سَََََََََََََ َن سَََََََََََََ ٍَ ْن َأْنِ ِقرَاَءٍ  َأََِ  اللَُّه َلُه  ْن َأْنِ َجهَّ َِ ْن قََرَأَ َ َ راي َِ
 ٍُ  ْ ِي َو ََْن لََ   2 ََ ِي َو َ ََْر َلُه َ َ َج ِي َو َُمَا َعْنُه َسيَِّئ َن سََ ٍَ ْرٍ   ٍَ ْرْاي ظَاِهراي َأََِ  اللَُّه َلُه َعْنَر عَ َأََِ  اللَُّه َلُه ِبُكهِّ  ٍَ ْنُه  لََّ  َِ

ٍِ َو َلِكْن ِبُكهِّ  ٍُ قَاَل َ  أَُق ُل ِبُكهِّ َْر َر َ َ َجا ٍُ َو َ ََْر َلُه َعنَََََََْ يَِّئا َر سََََََََ ٍُ َو َُمَا َعْنُه َعنَََََََْ َنا سََََََََ ْرٍ  بَاٍء أَْو لَاٍء أَْو ٍَ  ٍَ
ْرْاي ظَ  ٍَ ْبِهِهَما قَاَل َو ََْن قََرَأَ  َللِِه َأََِ  اللَُّه َلهُ جَََِ ََََ  ُِ َْ ْيَ  اِهراي َو ُهَ  َجاِل ِي َو بِِه ََخْسَََِ يَِّئ َْي سََََ ِي َو َُمَا َعْنُه ََخْسَََِ َن سََََ ٍَ  

اََِِ  ْرٍ  َِ ٍَ َللِِه َأََِ  اللَُّه َلُه ِبُكهِّ  ْرْاي َو ُهَ  قَاِِْ  ُِ  ََ ٍَ ِي َو ََْن قََرَأَ  َْي َ َ َج َنٍِ  َ ََْر َلُه ََخْسَِ سََ ٍِ َو  ٍَ َِ َسيَِّئ اَِ َو َُمَا َعْنُه َِ
ِي قََاَل قَُلَُْت جُ  ََُعجَّلََ ََُ خَّرَ ي أَْو   ِْ ابََ َِجََ َُسََََََََََََََْ ا ََْت لََُه َ ْعَ ْ   ُه أََ ٍِ َو ََْن َخَِمََ َِ َ َ جََ اََِ ُه ُألَُّه قَاَل َ ََْر لََُه ََِ ِعلَُْت ََِْداَ  َخَِمََ

 َخََِمُه ُألَُّه.

 ف)ن: افاععخحرفح  عع فآ وعع ندف: حععخ فف-م ف مععوف: اعععدفاععخحرفك ععخآحمععخفهعع فه ععفعف:رفاقعععلفم عع فهعع ف: حاععف ف

كععوفقعآعع ا ف عععفكعع فحععتفاعععيف:رفسعععقرفن:ف:عع  فف- ف:حع فاععخحرف:رفاقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفنفعع فن :حععافوععخ ف

ك ععخفقتعع ف:علععوفنو :نععخففاخ: نععخفهععع:اف: فحععتفااعع وفه  حاععخف فحععتف: ععو ف:رف: فآحعع فك ععخف فحدخندععوفهععع:ح فهععوالففف

 ععو ف فهععخ رف عع لف ف  فعع فقرفن:فهو :نععخففهععع:ح فه عععفاعقعع فااعع وف:افه  حاععخف ف: ععو  ف:رف: فففهعععافف ف عععفكعع فهععوفنف

آحعع فك ععخف فاندععوف: فهععوالفهعععافف ف عععفكعع فحععتفاعععيفوععو عف:رفقرفن:فهفععوآ رافاخ: نععخفهععع:ح فا فااعع وفه  حاععخف فا فف

عقعع فلعع رفهععو .ف ععو .فحععوفآون ععخف: ععو ف:رف: فآحعع فك ععخف فا فاندععوفهععع:ح فهععوالفهعععاففقعآعع ا فنمف عع حهفه عععفقحععوفه دععوفه عععفا

:ح  ععوفف ف عععفكعع فحععتفاعععيفوععو عفقرفن:فانفنمععورفانفاععوزفن اعع وفهو :نععخفاخ: نععخفهععع:اف: فپ يععو فااعع وفه  حاععخف ففففف

پ يو ف: و ف:رف: فآحع فك عخف فپ يعو فاندعوفهعع:اف: فهعوالفهععافف ف ععفكع فحعتفاععيف:رفقرفانفاعوزف:حاع وا فانفنمعور ففففففففففففففف

ااع وفهعع:ح فه  حاعخف ف عخف: عو ف:رف: فآحع فك عخف ف عخفاندعوفهعع:ح فهعوالفففففففففففففهو :نخفاخ: نخفانفهع:هععفحعتفاععيف عخفففف

:اف)نعع افاخ: نععخدفا:نافلععوف ععتافعف:ق ععخف فلععوف مععورفوععخ هعععافف ف عععفكعع فقرفن:فاعع هفك ععخفحععتفامععواف:دوهععاف:دوهععا

فرآورفهو فهخ  خفف: حخ فمعضدعاد فسعهوناف:عادف موفسعقرفن:فا هفك خگفقعآ ا ف موفقرفن:فا هفك خ.

ف

                                                           
1  (3.  ( أِ قال الراِو
 ] أن  ل [.( ُ بعض النسخ4)  2
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ف  ضفن

آي اعع ف)ن دف: حععخ فوععوحخفآتوعع اف:رفاعععيفوععو عفقرفاعقعع ف:سععافكععوف:انععودفن عع اف فحععوف:رفاع قعع فنىووععخفكععوفففف-

فانفانبفكعدفسوس ف:عاا.

َِِْعُت َأِب ع رَََُّ ُل قَاَل َ ُس ُل اللَِّه َ -7 ْيُث لََْعَل ُ َخُِْ  اْلَُّْرِْن  ِ  ََْنُص ْ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل  ٍَ   َ1. 

اقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف:رفپععخندفوعع فخدفكععوفقعآعع ا فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا ف:سععا فاعع هفسعععقرف ععوفففف

فقنيو  ف:سافكوف  فآفخ:ن .

فوعح

قععفَّف)ن دف: حععخ فح  عع فاعع هفقرفانفهععون ف عع ف)ح  عع فقرفكاعع فكععوفهععف ف:رفآتععخ:ناف:رفقرفه ععخفنفاععادفه مععورفففففففف-

وفقرفن:فه  ععف فوووعع فآفخ  ععخف ف:علععوفسعععقرفانف :سعععفهععف ف:رففآتععخ:نف:سععافكععوف عع ف:رفقرفآفععخ:ن ف) فثعع :بفاعع هف مععف

ف:ح فآتخ:نف:ساد

 بَاُب ِقَراَءِة اْلُقْرآِن ِفي اْلُمْصَحفِ 

 باب )دستور به( خواندن قرآن از روى آن

َِرَد َ َََْعُه ِ َ  َأِب عَ  -1 َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن رََْعَُّ َب ْبِن َر ْن َأ َََْ َِ  ْ َرِ   لَِّه ع قَاَل:ْبِد الِعدَّ ََْن قََرَأَ اْلَُّْرَْن ُِ اْلُمصَََْ
 ََُِِّر بَِبَصرِِه َو ُخفَِّ  َعْن َواِلَدْرِه َو ِ ْن َأا َا َأاَِْرْرِن.

اقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفانفاععخحرفآعقعع م فقعآعع ا ف عععفكععوفسعععقرفن:ف:رفن افقرفهو :نععخف:رفاحععخ:ورفاعع اففففففف

ف:بفپخنف فآوان ف:عااف::عفلوفقرفا فكوقعفهوو خ.آ خفو افف فسى فسىتفوخرفمره ع 

رِرِر َعْن َْحَّاِ  ْبِن ِعيسََََََ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: -2 ِن الََََََّْ ْْيِ ْبِن اْلَْسََََََ َِ أَْن َرُك َن ُِ  ِ  َعْنُه َعْن َعِليِّ ْبِن اْلُْسََََََ  َُّه لَُيْعِجُب
َُْصَرْ  َرْطُرُ  اللَُّه َعََّ َو َجهَّ  ََِْي. اْلَبْيِت   بِِه النََّيا

 فنفعع فقرفاقعععلفم فععوف: اعععدفقعآعع ا ف عععفقح ععوفآعع فاعع  فا:ندفكععوفانفاونععوفسعقنعع فهووععخفكععوفاععخ:افمعع ف فدععزففف

فهخ:رفسى فوفهون وفن:ف):رفقرفاونودفا نفك خ.

                                                           
 ( رعَ خِمه ُ ٍَّب أن لَّرأ أه َا لعل  َنه.1)  1
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اٍل َعمَّْن ذََأرَُه َعْن َأِب عَ  -3 َََّ َْْ ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعِن اْبِن  َرابَِنا َعْن سَََ ْن َأ ََْ َِ  ْ ُك َن ِ َ  اللَِّه َعََّ َو  قَاَل: ْبِد اللَِّه عِعدَّ ِْ َرنََْ َثَلَث
 ُْ ََُعلَّْق َقْد َوَقَر َعَلْيِه اْل َُْصَرْ   ِْيِه.َجهَّ ََْسِجْد َخرَاْب َ  ُرَصلِّي ِْيِه أَْهُلُه َو َعاَِلْ بََْْيَ ُجهَّاٍل َو   َباُ  َ  رََُّْرَأُ 

هعخن:و فاعخ:افمع ف فدعزفوعدوحافك عخفآاعيخف حع:نع فكعوف:  ع فانفففففففففففف فنف فقعآ افم فعوف: اععد فسعوفلفع ف:سعافكعوفففففف

قرفنمععورفنو :ن ععخفف فا:ن ععم خف فمععو م فكععوفآفععورفنوا:ن ععوف فد ععوزفهووععخف فسعقنعع فكععوف:عععافهععخ:رفن اعع وف فكاعع فقرفن:ففففف

فنو :نخ.

َعَدَ  َعِن ا -4 َُُْه ٍ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن ََسَََْ ٍد َعْن جَ َعِليُّ ْبُن ُُمَمٍَّد َعِن اْبِن  ِن ْبِن  َاجَََِ ِه َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل:ْلَْسََََ  دِّ
 ِقرَاَءُ  اْلَُّْرِْن ُِ اْلُمْصَرِ  خُتَفُِّ  اْلَعَذاَب َعِن اْلَ اِلَدْرِن َو َلْ  َأا َا َأاَِْرْرِن.

ا فكععوقعففلععوفقرف فنفعع فقعآعع افم فععوف: اعععد فا :نععخرفسعععقرف:رفن افقرفمععر:بفن:ف:رفپععخنف فآععوانفسععىتفك ععخف::عععفففف

فهوو خ.

َُعَ  -6 َِ َعْن  ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن َ ََْي ْبِن اْلُمَباَ ِ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َجَبَل َرابَِنا َعْن سَََ ْن َأ ََْ َِ  ْ َراَا ْبِن اِعدَّ َِ ْبِن َوْهٍ  َعْن ِ سََْ ِوَر
َفُو اْلَُّْرَْن َعَل  َظْهِر قََْلُِ َْ قَُْلُت َلُه ُجِعْلُت ِْدَ َعمَّاٍ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: ٍْ ُه اَ  ِ ِنِّ َأ َََََََََََََََْْْ اَقََْرُؤُه َعَل  َظْهِر قََْلُِ َأ

ََا َعِلْمَت أَنَّ  ُه أَ  ََََََْْْ ََُْهَ  َأ َرِ   ََََّْاَل  ي َبِه اقَْرَأُْه َو اْ  ُْر ُِ اْلُمصَََََْ َرِ  قَاَل  َرِ  أَْو أَْ  ُُر ُِ اْلُمصََََْ  النََّ َر ُِ اْلُمصَََََْ
 ْ .ِعَبا َ 

:سععحو فهعع فممععونف: حععخ فهحقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفمعضععدعاد فسعهونععاف:عععادفآعع فسعععقرفن:فافعع فا:ندفقرفن:فففف

:رفافعع فهوعع :نهفه  عععف:سععافحععوف:رفن افسعععقرگفقعآعع ا فه دععوفقرفن:فهوعع :رف فن ععو فهتعععقرفكعع ف) ف:رفن افقرفهوعع :ردفففففف

ف:افكوفن و فكعارفانفسعقرفمىوالف:ساگكوفه  عف:ساففقحوفنخ:نا و

ف

ف

ف

ف

ف
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 بَاُب تَ ْرتِیِل اْلُقْرآِن بِالصَّْوِت اْلَحَسنِ 

 باب شمرده و هموار خواندن قرآن با آواز خوش

لَ  -1 َلْيَماَن َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن سََُ ِه ْبِن سََُ ََْعَبٍد َعْن َوا ََِ اَْلُت أَبَا َعْبدِ  َماَن قَاَل:يْ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبِن  اللَِّه  سَََ
ِنَْي َ بََيِّْنُه لِْبَيا اي  1َو َ لِِّه اْلَُّْرَْن لََْرلِيلي  -ع َعْن قََْ ِل اللَِّه َعََّ َو َجهَّ  ُن اْلُمْ َِ ْعِر َو َ   2قَاَل قَاَل َأَِ َو َ  لََُهذَُّه َهذَّ النََََََََََََِّ

َُِع ا قَُُل َبُكُ  اْلََّاِسَيَِ  ْْ ِه َو َلِكْن َأ ٍَدُِأْ  ِْخَر السُّ  َِ . 3لََْنثُْرُه  ََْثَر الرََّْ  َو َ  َرُكْن َه ُّ َأ

مىععخف:  نععوفهعع فسعع فمورف: حععخ ف:رفاقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفپعسععفخدف:رف:ف ععونفاععخ:افمعع ف فدععزف)كععوفقعآوحععخ دف َفففف

 عفقرفن:فنَ ِّععزِف: هتُعععهقر ف  عه ِف رععوفقعآعع ا ف:آفعععف: معع آ ف ف عع  :لف:  نععوفم فععوفقعآعع ا  فح  عع ف: فن:فاعع بفهفععورفكعع ف ف مون ععخفوععف

ه عع وبفآوعع :رفف فآون ععخفنحععغف)   ععودفا :نععخدفقرفن:فپع:ك ععخ فآاععورفف  عع فا  ععوافسععوافاعع افن:فه سععف وفقرفهععوفهععفهف ففف

 ععع: ف:قد فععخفف ف مععافوععموف:حعع فنىووععخفكععوفسعع ن فن:فهعع اعفنسععونخف)ح  عع ف مععافاعع افن:فانف ععخهعف ف تآععزفانفقحععولف ففف

فن:فه اعفنسونفخد.هدونفها  ف فممزفكعارفقن وفسع:نفا فخفنوفهوح دوفس ن ف

 نَّ اْلَُّْرَْن  َََََل بِاْلَُِْْن َْاقََْرُءوُه بِاْلَُِْْن. ِ  َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمْنٍ َعمَّْن ذََأرَُه َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: -2

آعاآععوردفنععورزفوععخ فپعع فقرفن:فهععوفق :رفففاقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفقعآعع ا فسعععقرفهععع:اف:نععخ  ف) ف ععوثعفانفنفعع  فف

فا ح فهو :نفخ.

َناٍن َعْن  -3 ِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل َ سََََََََََُ ُل أَ َعِليُّ ْبُن ُُمَمٍَّد َعْن ِ بَْرَاِهيَ  اْ َْْحَِر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َْحَّاٍ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن سََََََََََِ
قِ اقََْرُءوا اْلَُّْرَْن بَِاْلَْ  اللَِّه َ َ اهِتَا َو ِ رَّاُأْ  َو ْلُُ َن أَْهِه اْلِفسََََْ َيِجي 4اِن اْلَعَرِب َو َأ ََََْ ْن بََ َو أَْهِه اْلَكَباِِِر َِْن َُّه سَََََ ْعِدِ ُء َِ

َِْناِء َو النَّْ ِح َو الرَّْهَبا ِيَِِّ َ  َُيُ ُز لََرَاِقَيُهْ  قَُُل بَُهُ  ِْ َو قَُُل ُب ََْن رَُْعِجُبُه َجْا َُُه ْ  ْ أَقََْ اْة رََُرجُِّع َن اْلَُّْرَْن لََْرِجيَر اْل َََُّْل َب  6. 

:آععودف ععوا فم فععوف: اعععدفقعآعع ا فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا فسعععقرفن:فهععوف ح  ععوف فق :رفمعععبفهو :نفععخفف ف:رف حعع فففففففف

قوسععتورف ف:  دععون:رفا نافك فععخففرحععع:فپعع ف:رفآعع فآعاآععون فهفوح ععخفكععوفسعععقرفن:فانف: عع فه عاون ععخففآون ععخفا :ن ععخ: ففف

                                                           
 .4( املََّّه: 1)  1
نْي عليه السلة أرْا ُ لفسن الَّتليه أ ّه ٍفو ال ق   و بيان اْلرو . و اَلذ سرعِ الَّرالنسخ( ُ بعض ا2)  2 ِسرع ْيه أما رِسرع ُ قراء  النعر، ء  أِ   ر] لبينه لبيا ا[. و قد و   عن أَن املَ 

ه) َ(.  و   لفرا ألماله بيث   لكا  ِِمر أذ اُ الَر
 ا[.] اْرأ  ( ُ بعض النسخ3)  3
 [.] أهه الفس ا( ُ بعض النسخ4)  4
. و ُ النهارِ: الَّتاق( ْلن ُ قراءله  ذا َرب هبا و أر  و ه  أْلن الناس  ذا أان اٍسنه  قراء  اِ أناء و لرجير الصُ  لر رده ُ اْللق أَّراء  أ راب ا 6)  6 ِّ   :ْلان. قاله اْل هر

ر      الّله و   رَّبله.َر لرق   و املعىن أن قراءهت    رْر
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:رفآي اعع فف-اعع :ن ف فا :نععخرفك ف ععورففكععوف:رف: عع افقن ععوفن ععرناف)ح  عع فآتىعع زفان:ععو فاخ: نععخف :سعععفن عععاااععو فن 

فن دفا  واف:ح ورف :ن نوف:سافف ف عفكوف:رفقن وفا و فقحخفنف فا  ف :ن نوف:سا.

4-   ٍَُّ ِن ْبِن  سََََ ٍَ ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن  َرابَِنا َعْن سََََ ْن َأ َََْ َِ  ْ َِ َعِليُّ بْ ِعدَّ َث دَّ ٍَ ِن ٍن قَاَل  ُن ُُمَمٍَّد النَّْ َِْليُّ َعْن َأِب اْلَْسََََ
ِعَق  ع قَاَل: َا ََرَّ بِِه اْلَما ُّ َْصََََ ََُْر َّ ْْيِ ع َأاَن رَََّْرَأُ  ََََّْاَل ِ نَّ َعِليَّ ْبَن اْلُْسََََ َُ ِعْنَدُه   ْ ُُ الصََََّ ْ لِِه َو ِ نَّ َِ ذََأْر ِن  ََََ ٍُسَََْ ْن 
ََاَة لَ  لِّي بِااْ ِ ِنِه قَُْلُت َو ََلْ َرُكْن َ سَََََََُ ُل اللَِّه َ ُرصََََََََ ٍُسَََََََْ ْن  ََِمَلُه النَّاُس َِ ٍْ ْيئاي َلَما ا ْن َذِلَب جََََََََ نَّاِس َو رََْرَُْر لْ  أَْظَهَر َِ

ْن َخْلِفِه ََا رُِطيَُّ َن. ََََّْاَل ِ نَّ َ ُس َل اللَِّه َ َأاَن ُ َمُِّه النَّاَس َِ  َ ْ لَُه بِاْلَُّْرِْن 

 فه فآحمخفن ق  ف: حخ فن افاقععلف،ه ف: حا فم فوف: اعدف:رفق :رفا :نخرفحوافكعادفقعآ ا ف مونوفم  فه ف: حاف ففم 

م ف موف: اعدفسعقرفآفو :نخف فلوفهاوفكاون فهعفقرفاقعلفآف رو  خف ف:رفق :رفا  ف: فآخ   فآف خنخفف ف::عفن:س  ف

قرفن:فنخ:ننخففمعضععدعاد فآ عفنى افكوفنسعع زفاخ:ف) دفهوفف:آودفلف اف:رفق :رفا وعع فقوععدونفك خفآعادف وبفوعع فخر

آعادفنمورف)دمومادفآفو :نخف فق :ر فن:فهو :نخرفه  خفآفدعاگفقعآ ا فنس زفاخ:ف) دفهونخ:ر ف حمزف فطوسافقنورفكوف

 پ افسع فه انخفق :ر فن:فه  خفآفدعا.

َلْيٍ  اْلَفرَّاِء َعمَّْن َأْخَُبَُه َعْن َأِب َعبَْ  َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيَِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمْنٍ  -6 أَْعِرِب اْلَُّْرَْن َِْن َُّه  ِد اللََِّه ع قَاَل:َعْن سََََََََََََََُ
 .1َعَرِبْ 

فاقعلف وا فم فوف: اىعدفقعآ ا فسعقرفن:فهوف:مع:بفهو :نفخفرحع:فكوفسعقرفمعه ف:سا.

فوعح

فهعفك ونفك فخفف فآي ا ف)ن دف: حخ قفَّف)ن دف: حخ فح   فقوفنفهو :نفخف ف:رفن  فقرفن:فف-

:ف ععوفوععخ  فح  عع فه ح  ععوافمعععبفهو :نفععخفهوح دععوفآحاعع ولفسع: ععاف:رف فوععفهف ف عسفععبف ف:انععودف فلف  ععوافاح عععفن:ففف

فانفقرفهدونفهعحخ.

ِ  َعْن عَ  -5 ََْعَبٍد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلََّاسَََََِ َناٍن َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل:بْ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبِن   ِد اللَِّه ْبِن سَََََِ
لِيِه ا ََِّْْ  ََْ ِقَ  الذَّ  َِّ َُ سَََََََََََََََ  ْبِن ِعْمرَاَن ع ِ َذا َوقََْفَت بََْْيَ رََد   َ ِ  ٍَ َُ الَّْ  َاَ  لْ ِ نَّ اللََّه َعََّ َو َجهَّ أَْو َفَِِّن َو ِ َذا قََرَْأ

 ٍََِ  ٍُ ْعِنيَها ِبَصْ  ِِْ  رٍن.ََْا

                                                           
 ( أِ اْصر ه و هذب ه َن اللرن) َ(.1)  1
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:آععودف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فاععخ:افمعع ف فدععزفهم سعع فهعع فممععع:رفم فععوف: اعععدف اعع فقعآعع ا فكععوف عععف:ععو ففففففف

فهع:هعآ ف:حا واافل رفوورفره رف فنفورآ خافهوحاافف ف عف:و ف  ن:لفآفو :ن فه  :رفا ح فهو :ر.

ََْعَبٍد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلََّاسَََََِ ِ  1َعْنهُ  -7 َناٍن َعْن َأِب َعْبِد اللَّ  َعْن َعِليِّ ْبِن   ِه ع قَاَل قَاَل َ سَََََُ ُل اللَِّه ََعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن سَََََِ
ُِ اْلََْسِن َو اْْلِْفِو. ْن َثَلٍص اْلََْماِل َو الصَّْ  ِِ أََقهَّ َِ ََّ  َلَْ رَُْعَف ُأ

ا فن ععخ  فرحىععو  ففق :رف فنفعع فقعآعع افم فععوف: اعععدفكععوفنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا  فهوآععافآعع فكم عععف:رفسععوفلفعع فا:ففففف

فا  ففاوقظو.

ٍن َعْن َأِب  -8 َكاَن َعْن َأِب َبصَََََََِ َُسَََََََْ ََ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  ََْعَبٍد َعْن رُ ُ  ُّ عَ َعْنُه َعْن أَبِيِه َعْن َعِليِّ ْبِن  ْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل النَُِّ
ََِْه اْلََْماِل النَّْعَر اْلََْسَن َو  َ ْن َأ ُِ اْلََْسنِ ِ نَّ َِ َِ الصَّْ  َْْم ََ 2. 

 فنفعع فقعآعع ا فم فععوف: اىعععدفكععوفنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا  ف:رفدم ععوفرحىععو عح فرحىو ف ععوفآعع افرحىععوف فنرمععوفق :رفاعع  فف

ف:سا.

َناٍن َعْن َأِب َعبْ  -9 ِ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن سََََََََََِ ََْعَبٍد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلََّاسََََََََََِ ُّ َدِ َعْنُه َعْن َعِليِّ ْبِن  ِلُكهِّ   اللَِّه ع قَاَل قَاَل النَُِّ
ُُ اْلََْسُن.َجيْ  ُِ اْلَُّْرِْن الصَّْ  ْلَي ٍِ ِْ َو  ْلَي ٍِ  ٍء 

 فنفعع فقعآعع ا فم فععوف: اىعععدفكععوفنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا ف:سععا ف عععفلفعع افرح  عع فا:ناف فرح ععافسعععقرفق :رفاعع  ففف

ف:سا.

ْهِه ْبِن زِرَا ٍ  -11 َرابَِنا َعْن سَََََ ْن َأ ََََْ َِ  ْ ْيََِّه َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسَََََ  َعنِ  ِعدَّ َُ سَََََ  ْبِن ُعَمَر الصَََََّ ُك ِنِّ َعْن َعْن   السَََََّ
َاِعيَه اْلِميَثِميِّ َعْن َ ُجٍه َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: ِْ .ََا بَََعَث اللَُّه َعََّ َو َجهَّ  َعِليِّ ْبِن ِ  ُِ َسَن الصَّْ  ٍَ    َِبّياي ِ  َّ 

 ععوا فم فععوف: اىعععدفاععخحرفك ععخفكععوفقعآعع ا فاخ: نععخف ععفچفپفمىعععافن:فآى عع  فنفعآعع ا فدعع ف:ح دععوفففففآعععااف:رف:آععود

فا  فق :رفهووخ.

                                                           
 ( الْمن  اجر     براهي  بن هاج  ْه  عن علّي بن َعبد.2)  1
 [.[ و ُ بعْها]  ع  النعمِ الصُ  اْلسن] و  ع  النْمِ الصُ  اْلسن( ُ بعض النسخ3)  2
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َِ َعْن َ ُجٍه َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: -11 ْهُه ْبُن زِرَاٍ  َعِن اْلَْجَّاِل َعْن َعِليِّ ْبِن ُعََّْب ْْيِ َ أَ   سَََََََ اَن َعِليُّ ْبُن اْلُْسَََََََ
َن النَّا سَََََ ٍْ َمُع َن ِقرَاَءلَُه َو َأاَن أَبُ  َجعْ َأ َََْيَُِّف َن بَِبابِِه َرسََََْ ََّّاُءوَن َمُرُّوَن  ْ لاي بِاْلَُّْرِْن َو َأاَن السَََََّ َن النَّاِس ِس  َََََ سَََََ ٍْ َفٍر ع َأ

 َ ْ لاي.

كوففوق :ر عح فآعادفه افانفا :نخرفسعقرف فسععتو  فنف فقعآ افم فوف: اعععدفكوفم  فه ف: حاععف فم ف موف: اعععدفا  

: فآفعوحاععع عوانخف فسعقرفا :نخرف: فن:ف:  فآفخ:انخفف فاقععععلفهوسعفم فوف: اععععدفنف ففففآف عروععع  عخفهعخنفاعونعوففففف

 ق :ر عح فآعاآورفه ا.ا  

ِن اْلِميَثِميِّ َعْن أَبَاِن ْبنِ  -12 ِِّ َعْن َأْْحََد ْبِن اْلَْسََََ ِد ِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْ َسََََ َن َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ْثَماعُ  ُْحَْيُد ْبُن زِرَاٍ  َعِن اْلَْسََََ
َْْيِه قَاَل قَاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع ٍَدْ  رُْكرَُه أَْن رََُّْرَأَ  اْلُف ٍد. ُقْه ُهَ  اللَُّه َأ ٍِ ٍَ َوا  بَِنَف

فسُزهف َ َف:  نوَف، اَخسفهفتفنف فا :نخ فو ا.فاقعلف وا فم فوف: اعدفقعآ ا فآدع  ف:سافكو-

ٍن قَََاَل:َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ   -13 َََ  َعْن َأِب َبصََََََََََََََِ ُُ قَُ  َعْن أَبِيََِه َعِن اْبِن َُمُْب ٍب َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب َْحْ ُت ِ َِب َجْعَفٍر ع ِ َذا قََرَْأ لََْ
ِِي هِبََذا أَْهَلَب َو النَّاَس قَاَل رَا  َا لَُرَا ََََّْاَل ِ َّنَّ ْيطَاُن  ْ ِْ َجاَءِن النَََّ َََْرََْْعُت بِِه  َََ ِمُر أَ اْلَُّْرَْن  بَا ُُمَمٍَّد اقَْرَأْ ِقرَاَء ي ََا بََْْيَ اْلَِّرَاَءلََْْيِ ُلسََْ

َُ اْلََْسَن رََُرجَُّر ِْيِه لََْرِجيع  1.اي أَْهَلَب َو َ جِّْر بِاْلَُّْرِْن َ ْ َلَب َِْننَّ اللََّه َعََّ َو َجهَّ  ُِ ُّ الصَّْ 

عقرفن:فهعوف عخ:افه  عخفآفوع :نهفوعفهورفنع ادفقحعخفففففففف:ه فهوفعف: حخ فهحقععلفهعوسعفم فعوف: اععدفمعضعدعاد ف ععف:عو فسعفففففففف

 ف: حخ ف ع فهعوف:حع فكعونفهوعون :ا فاع الف فآععادفا انمعو  ف) فنحعودفآفد ع گفقعآع ا ف:اف:هعوفآحمعخفهعوف ع لف) فق :ردفففففففففففففففف

:لفه عع  نخفف فق :رلفن:فانفا :نععخرفسعععقرفانف: عع فه عاععورفرحععع:فاععخ:افمعع ف فدععزففففففآ  سععه فهوعع :رفكععوفاععون :ا فف

ف:  فلعاونخ فو افا سافا:نا.ق :رفا  فن:فكوفانف

 بَاٌب ِفیَمْن يُْظِهُر اْلَغْشَیَة ِعْنَد ِقَراَءِة اْلُقْرآنِ 

 باب كسى كه هنگام خواندن قرآن خود را بغش ميزند

ُِِّّ َعْن َأِب ِعْمرَاَن اْ َ  -1 َراَا الَََََََََّْ ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن رََْعَُّ َب ْبِن ِ سََََََََْ َرابَِنا َعْن سَََََََََ ْن َأ ََََََََْ َِ  ْ ِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  ْ ِعدَّ َِ ََ
ثُ ا بِهِ  اْلََْكِ  َعْن َجاِبٍر َعْن َأِب َجْعَفٍر ع قَاَل: ٍُدِّ َن اْلَُّْرِْن أَْو  ْيئاي َِ ٍََّتَّ قَُْلُت ِ نَّ قََْ َاي ِ َذا ذََأُروا جََََ ُدُهْ   ٍَ ِعَق َأ َََََ   

                                                           
 ا. 1417ران، چاپ: چها ة، هت -ا سلَيِ(  -أليىن، ُممد بن رعَّ ب، الكاُ )ُ  1
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َدُهْ  َلْ  ُقِطَعْت رََداُه أَْو  ِْجَلُه َلَْ  ٍَ َن النَََََّ  رََُرى أَنَّ َأ ْبَراَن اللَِّه َذاَ  َِ ََََّْاَل سَََُ ُعْر ِبَذِلَب  َا  1ْيطَاِن ََا هِبََذا  ُِعُِ اَرنَََْ ِ َّنَّ
ُِ َو اْلَ َجُه. َع َْ  ُهَ  اللُِّْي َو الرِّقَُِّ َو الدَّ

:اف:رفسعععقرفن:ف(كعععفك  ععخف فحععوفدععوهعف: حععخ فهحقعععلفهععوسعفم فععوف: اعععدفمعضععدعاد فآعاآعع ف اعع  خفكععوفلعع رفقحععوفف

ق مععخگفقعآعع ا فقنععورفا :نععخ فوعع افآععخ   ف:عانععخف فل ععورفآف موحععخفكععوف::عععفاسعع  وفحععوفپو ععوح فن:فهىعنععخفنمعع فففففهععع:ا

:نعخفف ف مونعوف عتثعف:رفسععقرفهوح اعافكعوفازفنععدفوع اف فففففففففسىحورف:  نعوف:حع فكعونفوعفهورف:سعافه  عف فلفع اف   عفهفن عخ ففففففففف

فهعسافس  ف ف:وتفنحو  ف ف ع ف:سا.

-  ُِّ َعِر ِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلََْكِ  َعْن َجاِبٍر عَ  أَبُ  َعِلين اْ َجَْ َِ اَن َعْن َأِب ِعْمرَاَن اْ َْ ََ ٍَسََّ ْثَلُه. ْن َأِب َجْعَفٍر عَعْن ُُمَمَِّد ْبِن  َِ 

  فها خفاح عفنف فدوهعف:ح فاخحرفن:ف:رفقرفاقعلفم فوف: اعدفن :حافكعا ف:سا

 ُيْخَتمُ  بَاٌب ِفي َكْم يُ ْقَرأُ اْلُقْرآُن وَ 

 باب مدت خواندن قرآن و ختم آن )و مقدار زمانى كه يكختم قرآن در آن شود(

ِد اللَِّه قَ  -1 ِد ْبِن َعبَْ ْْيِ ْبِن اْلُمْ ََِاِ  َعْن ُُمَمََّ قَُْلُت ِ َِب َعْبِد اللَِّه ع أَقَْرَأُ  َل:اَعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيَِه َعْن ْحَََّاٍ  َعِن اْلُْسَََََََََََََََ
ْن َجْهٍر.اْلَُّ  َِ أَْن لَََّْرَأَُه ُِ أََقهَّ َِ ٍِ قَاَل َ  رَُْعِجُب  ْرَْن ُِ لَْيَل

فآحمخفه فمىخف:  نوف: حخ فهحقعلف وا فم فوف: اعدفمعضدعاد فسعقرفن:فانفحتفو فهو :نهگ

فقعآ ا فا  فنخ:ندفكوفانفكم عف:رفحدمو فهو :ن .

ْهِه ْبِن زِرَ  -2 َرابَِنا َعْن سَََََََََََ ْن َأ ََََََََََْ َِ  ْ َََ  قَاَل:ِعدَّ َرابِِه َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب َْحْ َخْلُت َعَل  َأِب َعْبِد اللَِّه ع  َ  اٍ  َعْن بََْعِض َأ ََََََََََْ
َِْفي لَيْ  ََََّْاَل َ  قَاَل   ٍِ اَن ُِ لَْيَل ْهِر َ َََََََََْ ٍن ُجِعْلُت َِْداَ  أَقَْرَأُ اْلَُّْرَْن ُِ جَََََََ َِْفي َثَلٍص  َلَِْْيِ قَاَل َ  قَالَ ََََّْاَل َلُه أَبُ  َبصَََََِ

يْ  ِبُهُه جَََ ِي َ  ُرنََْ ْرََ ٍُ َّّاي َو  ٍَ اَن  اَ  بَِيِدِه ُ َّ قَاَل رَا أَبَا ُُمَمٍَّد ِ نَّ ِلَرَََََْ ُه  ِ قَاَل َها َو َأجََ َن النََُّ َراُب ُُمَمٍَّد  2ْء َِ َو َأاَن َأ ََْ

                                                           
نْي ُ أِابه بِلب ا و ا  و اَّنا و فه  باللْي و الرقِ و ال جه ٍيث قال:1)  1 ََْْنْ َن  َبََُّهْ  ُ َّ لَِلُْي ُجُل ُ ُهْ  َو قَُُل بَُُهْ  ِ  » i\( أِ َل ر    الّله املَ  ْنُه ُجُل ُ  الَِّذرَن  و  E\«ذِْأِر اللَّهِ  لََََّْنِعرُّ َِ

 :قال
\i «رِ  َلرى َْ َن الدَّ ِِ اللَّهِ  َلْ  أَ َََْْلنا هَذا اْلَُّْرَْن َعل » i\و قال: E\«أَْعُيَنُهْ  َلِفيُض َِ ْن َخْنَي عاي َِ َََُِصدِّ ِر اْلُمْ ِبَِِْي الَِّذرَن ِ ذا ذُِأَر اللَُّه َوِجَلْت قَُُل بَُُه ْ » i\و قال: E\«َجَبٍه َلَرأَرََُِْه خاِجعاي   و E\«َو َبنِّ

 املرا  اّن  ركذب ن ُ ا عاِه  عدة النع   و ان َبا ره باردره   ن الرقِ و الدَعِ لدْعه. - ْحه الّله -قال العّلَِ اجمللسيّ 
ِه و اخِصا ه َن بْي النه  .2)  2 ْان بق النهر و ٍَر  ( عله عليه السلة ُ الثلص ُ جهر َ 
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ْهٍر أَْو أََقهَّ ِ نَّ اْلَُّْرْنَ  ُدُهُ  اْلَُّْرَْن ُِ جَََََََََََ ٍَ ِي  َ رَََّْرَأُ َأ ٍِ ِْيَها ذِْأُر اْلَْ  1َ  رََُّْرَأُ َهْذَ ََ َُ بِآَر َرْ  ََ نَِِّ َو َلِكْن رََُرلَُّه لََْرلِيلي َِْنَذا 
ََِّْْ  ِعْنَدَها  ٍِ ِْيَها ذِْأُر النَّاِ   َُ بِآَر َرْ  ََ َِ َو ِ َذا   َن النَّاِ . لَََع َّْذ بِاللَِّه َِ وَ ََِّْْ  ِعْنَدَها َو َسِه اللََّه َعََّ َو َجهَّ اْْلَنَّ

م  فه ف،ه فامع  ف: حعخ فاعخآافاقععلف عوا فم فعوف: اععدفوععقفوبفوعخدفپع ف:هع فهوعفعفهع رفاقععلفمعع فففففففففففففففف

فكعا فسعهونافهع د فانفآو فنآقورف موفسعقرفن:فانفحتفو فهو :نهگفقعآ ا فنوفمعضدعا فانفا فو گ

آي اعع ف)ن دفف-:وععون فقعآع افف فهععوفاسعافاع اففف-قعآع ا فنعوففمعضععدعا فانفسعوفوعع گفقعآع ا ف عوف)ح  عع فقنافهوع :ردفففففف

: حخ ف: حوف:وعون فقعآع افكعوفاعوآ  فهعو دفسع  فقعآع ا ف:اف:هعوفآحمعخفهعع:افآعو فنآقعورفاتع ف فاعآ ع ف:سعافكعوففففففففففففففففف

آو  عوافاح ععفآون عخفقرفنفاعع  خف)ح  ع ف:ح دعوف:(نعافا:ادفانفسععوفوع فهوع :ن فهوعوطعفاعآععافآعو فنآقعورف ف:آ فعور فهععوففففففففففففف

دفسعععقرفن:فانفحدمععو فحععوفكم عععفآفو :نخنععخفف ف عععفقح ععوفسعععقرفهععوفففآو  ععوافاح عععف:سععادف ف: ععحوبفاقعععلفآحمععخف) ف

:افكعوفانففسعماف فوع وبفا :نعخ فن ع افف فهوحعخف مع :نف فوعمعا ف فهعوفق  عغفاع  فا :نعخ فوع افف ف ععف:عو فهعوفقحعوففففففففففففففف

:افكعوففقرفنودفه  افهعا فوعخ ف:سعاف:عرنفك ع فقنيعوفهوحاعافف ف:رفاعخ:افمع ف فدعزفه  عافن:فهوع : فف فلع رفهعوفقحعوفففففففففففففف

ف(كعفا رخف:ساف:رنفك  فن افقرفنف ف:حاافك ف ف:رفا رخفهوخ:فپ و فهىع.انفقرف

ْْيِ َعْن َعِليِّ ْبِن النُّْعَماِن َعْن رََْعَُّ َب ْبنِ  -3 عَ  ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن ُُمَمَِّد ْبِن اْلُْسََََََ ْْيِ ْبِن َخاِلٍد َعْن َأِب َعْبِد جَََََُ ٍُسَََََََ ْيٍ  َعْن 
َُْصَرفاي ُةََ  قَُْلُت َلُه ُِ  اللَِّه ع قَاَل: ََا ِ نَّ ِعْنِدِ  ََََّْاَل اقَْرَأُْه َأَْخَاساي اقَْرَأُْه َأْسَباعاي َأ َِ َعَنَر ُجَْءاي. َأْ  أَقَْرَأُ اْلَُّْرَْن   ى أَْ بَََع

ن ردفسعععقرفن:فااععف فهعع فاو ععخف: حععخ فهحقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفمعضععدعاد فانفلععوفآتععخ:نف:رفرآععورف) فانفل ععخف

هوعع :نهگفقعآعع ا فقرفن:فانفپعع زفساععمافهوعع :رف)ح  عع فپعع زفن رفكععوفهوعع ف عععفن رافوعع فدعع  فهووععخدف فانف فععافففففففف

هوع فهوعع :رف)ح  عع فانف فعافن ردف فانفنعع افآعع فسعقنعع ف:سعافكععوفل ععونا فساععماف:سعاف)ح  عع فانفل ععونا فن رفاعع هففففف

فو اد.آ 

َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَّ  -4 ْن َأ َََْ َِ  ْ ِْنَِ  َعْن َأِب ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َ ََْي ْبِن ِ بَْرَاِهيَ  ْبِن َأِب اْلِبَلِ  َعْن أَبِيهِ ِعدَّ  َعْن َعِليِّ ْبِن اْلُم
ِن ع قَاَل: ََََّْاَل َلُه َجدَُّ  ُأهَّ لَيْ  اْلَْسَََََََََََ  ٍِ َاَل َجدََّ  َعْن َخِِْ  اْلَُّْرِْن ُِ ُأهِّ لَْيَل ْهِر لَ قَُْلُت َلُه ِ نَّ َأِب سَََََََََََ ََََّْاَل َلُه ُِ جَََََََََََ  ٍِ

َُِِْْمُه أَْ بَ  ََْكاَن َأِب  َِطَْعُت  ََََّْاَل َلُه َأِب  َََعْ  ََا اسََْ اَن  ْهِر َ َََََْ ََََّْاَل َلُه َجدَُّ  ُِ جَََ اَن  اَن عِ َ َََََْ ْهِر َ َََََْ ِي ُِ جَََ َْي َخَِْم
َا  ََََّصَََََََْ  ُُ َو ُ  َّ َا زِْ  ََُْر َّ َِي َو أَ ُ َّ َخَِْمُُِه بََْعَد َأِب  ا ُِْلي َو َ نََََََََ ََْرَاِأي َو جَََََََُ ِلي َِْنَذا َأاَن ُِ رََْ ِة اْلِفْطِر ُت َعَل  َقْدِ   سََََََََ

ٍََّتَّ ا َََِْهْيتُ  ِِ ع  َِ ع أُْخَرى ُ َّ ِلَْلَِِمَّ ََِم ِي َو لَِعِلين ع أُْخَرى َو لَِفا ُُ َلَب  َجَعْلُت ِلَرسََََََََََََََُ ِل اللَِّه َ َخَِْم نَّْ  ِلَْيَب َْصَََََََََََََََ

                                                           
ِ: السرعِ ُ الَّراء .3)  1  ( اَلذَ 
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َد ي  ٍِ يْ  َوا ُِّ جََََََ ُُ ُِ َهَذا اْْلَاِل ََْا ْر ِِ َُْنُذ  َََََِ ََ َََعُهْ  رََْ َة اْلََِّيا  قَُْلُت اللَُّه َأْأَُبُ َِْلي ٍء  ي ِبَذِلَب قَاَل َلَب ِبَذِلَب أَْن َلُك َن 
. ٍُ  1ِبَذِلَب قَاَل  َََعْ  َثَلَص ََرَّا

د فكعوفپعخنفآع ف:رفدعخفوعموفپعسعفخ ف:رفففففففم  فهع فآرفععتف: حعخ فهحقععلف،هع ف: حاع ف)كعووهدفم فعوف: اععدفمعضعدعافففففففففف

فا هفسعقرفانف عفو گف فدخفوموفقعآ ا فه ا ف عفو فف فهو فمعضدعا فه ا فانفآو فنآقورگ

دععخفوععموفقعآعع ا فهعع ا ف فانفآععو فنآقععورففپععخندفهععو فمعضععدعا فهعع ا فقناف عععفلععوف  :نععو  فا:وعع وفهووععهف)هوعع :نهدگفففف

 فسعوس فوعخ فهووعخدف فپعخندفل عف فهع افكعوفل عزفهعونفسععقرفن:ففففففففففف)قفَّف)ن دف: حخ فآح معزف:سعافانف:ح يعوفلفع اف:ق عوا فففففف

 عودفاع هفآفدع هف:عو  فهف ع عف ف:عو  فكم ععفهونعخ:ر فففففففففانفآو فنآقورفاع هفآفدععاف فآع فنفع فپع ف:رفپعخندف)ه معف ف:نعخ:ر فففففففف

قع:نععاف فوععر هف فهونععخ:ر فن ععواف فكاععو  هگف فلعع رفن رفمفععخفقهعععفوعع افحدوعع هفقرفن:ف خحععوفنسعع زفاععخ:ف) دفكعع هفففف

:ف خحعوفم ع فم فعوف: اععدف فحدع فن:ف خحعوفاقععلفقوطمعوفم ف عوف: اععدف ف م  عف فهعع:اف ععفحعتف:رف: معوف)ادفففففففففففففففف فحد فن

:دففهعع:افآع فانفهع:هععف:حع فممعزفففففف:دفل عف فكععا فف وفهعسخفه موفكوفهع:اف ععفحعتفحدع ف خحعوفكع هف ف عوفهعوح فاعوزفنسعفخ ففففففففف

فو فف:ف ه لوفپوا:و ف ااگفقعآ ا فپوا:واف:ح ف:سافكوفن رفسفوآافهوف:ح ورفهو

ف:  نوف:كىع!ف:ح ف:سافپوا: فآ گف وفسوفهونفقعآ ا فقنا.

َََ  قَاَل: -6 ٍن أَبَا َعْبِد اللَِّه ع َو أَ َا سَََََ  ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلََْكِ  َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب َْحْ َاَل أَبُ  َبصََََِ
ََََّْاَل َلهُ  ْر  اََََََََََِ ٍََّتَّ بَََللَ  ٍَ ََََّْاَل َ   ََََّْاَل ُِ لَْيَلَِْْيِ  ََََّْاَل َ    ٍِ اَ  بَِيِدِه ُجِعْلُت َِْداَ  أَقَْرَأُ اْلَُّْرَْن ُِ لَْيَل تَّ لََياٍل ََْاجََََََََََ  سَََََََََِ

َرابِ  ْن َأ َََََََََََْ ْهٍر َو  ُُمَمَّدٍ  ََََّْاَل َها ُ َّ قَاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع رَا أَبَا ُُمَمٍَّد ِ نَّ ََْن َأاَن قََْبَلُكْ  َِ َ َأاَن رَََّْرَأُ اْلَُّْرَْن ُِ جََََََََََََ
ٍِ ِْيَها ذِْأُر النَّا ِ  َُ بِآَر َرْ  ََ ِي َو َلِكْن رََُرلََُّه لََْرلِيلي ِ َذا  ََ ْذ ََ َن النَّاِ  وَ  أَقََهَّ ِ نَّ اْلَُّْرَْن َ  رََُّْرَأُ هََ َُ بِاللَِّه َِ قََْفَت ِعْنَدَها َو لَََع َّْذ

نٍ  ََََّْاَل ُِ  -ََََّْاَل أَبُ  َبصََََِ ََََّْاَل َ   ََََّْاَل ُِ لَْيَلَِْْيِ  ََََّْاَل َ    ٍِ اَن ُِ لَْيَل ََََّْاَل َها َو أَْوََاَ بَِيِدِه  أَقَْرَأُ اْلَُّْرَْن ُِ َ َََََََْ َثَلٍص 
َْاَن َ  ُرْنِبُهُه َجيْ  َن الصَّ  َََعْ  َجْهُر َ ََ ِْ َأْأِثْر َِ ْرََ ٍُ ٍَقٌّ َو  َن النُُّه ِ  َلُه   َِطَْعَت.َلِ  ََا اسْ ْء َِ

 فف- فآعع فنفعع فانفاععخآ  فهعع ادفففف-م عع فهعع ف،هعع فامعع  ف: حععخ ف:هعع فهوععفعف:رف:آععودف ععوا فم فععوف: اىعععدفپعسععفخففففففففف

فمعضدعا 

فسعهونععافوعع د!فآعع فسعععقرفن:فانفحععتفوعع فهوعع :نهگفقعآعع ا فنععوففمعضععدعا فانفا فوعع گفقعآعع ا فنععوفف ععوفنسععفخفه عع ف

هوعع :ردفسعع  فاقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفقعآعع ا ف:اف:هععوفآحمععخفففوعع فهععوفاسععاف:وععون فكعععا فقعآعع ا ف ععوف)ح  عع فقنا

                                                           
ه َن الس ال ا علة خاّ ِ « َا اسِطعت» له أجا  بَّ له:( لع1)  1  ِمه أن رك ن  و   َا رف له ُ بعض الليا  َن ا ِ  الِاة و سك له عليه السلة عن اْل اب لَّررر له و  خصِ أو أان أَر

:قد سَّف َن الكلة جي ْ« ه و ْله خِمِ و لعل  عليه السلة أخرىجعلت لرس ل الّله  ّل  الّله علي» ء ردّل عل  اْل اب و اَا ق ل الراِو َنذ  ُر » انرعىن َن للب ا ِماُ ال اقعِ ُ جهر َ 
ِك  و  خلت ُ جيعِك ) َ(.« ُ هذه اْلال ْان هبذا املن ال أو َنذ عْر ن ُ جهر َ   رعىن َنذ أخذُ ُ خِ  الَّْر
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قنععورفكععوفپععف ف:رفوععمو وفه انععخف:رف: ععحوبفاقعععلفآحمععخف) دفسعععقرفن:فانفحدمععو ف فكم عععفآفو :نخنععخففسعععقرفن:ففففففف

:افهعاع نافكعععاافكععوفانفقرففه ع وبف فسعععمافنىوحعخفا :نععخفه دععوفهوحعخف معع :نف فوععمعا فا :نعخ فوعع افف ف ععف:ععو فه حععوففففف

افنعع افقرفهوحاعع  ف ف:رفا رخفهوععخ:فپ ععو فهعععاففپعع ف،هعع فهوععفعفمعضععدعا فانفآععو فنآقععورفسعععقرفن:فانففففف(كعععفا رخف:سعع

حععتفوعع فهوعع :نهگفقعآعع ا فنععوففمعضععدعا فانفا فوعع فهوعع :نهگفقعآعع ا فنععوففمعضععدعا فانفسععوفوعع فهوعع :نهگفقعآعع ا فففف

آو  ععوفهععخ فنمون ععخفقنافآععو فنآقععورف)آعوف عع دف:سععافكععوف عفچفكععخ:آفتف:رفففف- فهععوفاسععافاعع اف:وعون فكعععافف-قنافهوع :رف

فهع:افقرفآو فابف فاعآ  ف:سافف) فانفقرفآو دفنمورف عفلوف  :ن فهو :ر.

 بَاُب َأنَّ اْلُقْرآَن يُ ْرَفُع َكَما أُْنِزلَ 

 باب اينكه قرآن بهمانسان كه نازل گرديده باال رود )نه بدانسان كه خوانند(

ُّ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيَِه َعِن النَّْ َْلِ  -1 ِد اللَََِّه ع قََاَل قَََاَل النَُِّ ُك ِنِّ َعْن َأِب َعبَْ ْن   َيِّ َعِن السَََََََََََََََّ َه اْ َْعَجِميَّ َِ ِ نَّ الرَّجَُ
ُِ َعَل  َعَربِيٍَِّ. ََََّْتََُْْعُه اْلَمَلَِِك ِِ لََيَّْرَأُ اْلَُّْرَْن بَِعَجِميٍَِّ  ََّ  ُأ

آعععافميمعع ف) فنفعععفمعععبدف:رف:آععافآعع فسعععقرفن:فففاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فنسعع زفاععخ:ف) دفقعآعع ا  ف

ك ععخفحععوف:مععع:بفقرفن:فن عع فآفو :نععخدف فقعوعع  ورففميمعع فآفو :نععخف)ح  عع فآع:مععولف ي حععخف فآحاعع ولفسع: ععافن:فنمعع فف

فقرفن:فه عه ف حفنفهوالفهعنخ.

َلْيَماَن َعْن بََعْ  -2 ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن سَََََََُ َرابَِنا َعْن سََََََََ ْن َأ َََََََْ َِ  ْ َرابِِه َعْن َأِب ِعدَّ ِن ع قَاَل: ِض َأ َََََََْ قَُْلُت َلُه  اْلَْسََََََََ
ُن أَْن  َََّْرَ  َمُعَها َو َ  ُْنْسََََََِ ََ ِهَي ِعْنَد َا َأَما َ سََََََْ ُِ ُِ اْلَُّْرِْن لَْي َمُر اْيرَا َََْهْه أَ ُجِعْلُت َِْداَ  ِ  َّا َ سَََََْ ََْنا َعْنُكْ   َها َأَما بَََل

ََََّْاَل َ  اقََْرُءوا َأَما ََْسَيِجيُئُكْ  ََْن رََُعلُِّمُك ْ   َْاَ ُ   .1لَََعلَّْمُِْ  

هعاع ف:رفحعون:رفآحمعخفهعع فسع فمورف)حدع ف:رفن: حعورفاععخحردف:رفاقععلف:هع ف: حاع فم فععوف: اىععدفاعخحرفك عخفكععوففففففففففففف

وعع  حهفكععوفقرفطعع نففهعع رفاقعععلفم فععوف: اىعععدفمعضععدعاد فسعهونععافوعع د!فآععوفقحععو  ف):رفدونعع فوععمودفانفسعععقرفآعع ففففف

فقرفط نفنفاافف فنمف  :نفهفقرفط نفكوف:رفوموفهموفنسفخ ف:سافقن وفن:فهو :نفهفقحوف: و دونحهگفآف   حهفن افآوكو

:حععخف) فه ععخف اعع فخدفهو :نفععخفهعع  اافهفوحععخفكاعع فكععوفه ععموفهفععوآ راف)آتوعع اففففقعآعع ا فنععوفف مععورفطعع نفكععوفقآ ا ععوف

فاقعلف وا ف:الآعفم فوف: اعدف:سافل ون وفقفَّف)ن دف: حخد.

 

                                                           
 .531( رعَ به الصاٍ  عليه السلة و راْ لاوره اْلدرث َ 1)  1
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 ْرآنِ بَاُب َفْضِل اْلقُ 

 ها و آيات( قرآنباب فضيلت )برخى از سوره

ُقْه ُهَ  اللَُّه  ََْن قََرَأَ  قَاَل: ع ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسَََََََََََََََ  َعْن بَْدٍ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ََْرَواَن َعْن َأِب َجْعَفرٍ  -1
دْ  ََ ِه َو ََْن قََ  أٍَ ٍُ بُ  ِ َ ََرَّ ي بُ  َِ  َعَليَْ ا ََرَّلََْْيِ بُ  َِ  َعَلْيِه َو َعَل  أَْهِلِه َو ََْن قََرَأََها َثَلَص ََرَّا  َعَلْيِه َو َعَل  أَْهِلِه َو َعَل  رَأَهََ

َََْيَُّ لُ  راي ُِ اْْلَنَِِّ  َر َقصََْ ََْ َعنَََ رََ  ََرَّ ي بََىَن اللَُّه َلُه اثَْ َِْ َعنََْ َُْلٍن ا ِجنَا ِِه َو ََْن قََرَأََها اثََْن ُِ اْذَهُب ا بَِنا ِ َ  ُقصََُ ِ  َأِخيَنا  ْلََْفَ 
ََاَء  ِي ََا َخَل الدِّ َن رِرَن سََََ ٍَ َو ِعنَََْ ُْ َلُه ُذ ُ ُب ََخْ َِ ََرٍَّ  ُأِفَر اَِ َ اَل َو ََْن قََرَأََها أَْ بَََعِماَِِِ وَ َََْنْن َُر  ِلَْيَها َو ََْن قََرَأََها َِ  اْ ََْ

ِهيدٍ  ْجرُ ََرٍَّ  َأاَن َلُه أَ  َُُه َو ََْن قََرَأََها أَْلَ  ََرٍَّ  ُِ رََ   -أَْ بَِعِماَِِِ جَََََََََََََََ ٍََّتَّ ُألُُّهْ  َقْد ُعََِّر َجَ اُ ُه َو أُ ِرَق َ  ٍِ ََلْ َمُْت  ْ ٍة َو لَْيَل
ََََّْعَدُه ُِ اْْلَنَِِّ أَْو رََُرى َلُه.  رَََرى 

سُععزهف َعع َف:  نععوَف، اَععخسفن:فحععتفهععونفففقعآعع ا ف عععفكعع آحمععخفهعع فآععع :رف:رفاقعععلفهععوسعفم فععوف: اعععدفن :حععافك ععخفكععوففف

هو :نععخفهعععف: فآىععونتفهووععخف) فهعكععافهععو فا:ا فوعع ادف ف عععفكعع فا فهععونفهو :نععخفاعع ا ف فاونععخ:ن فهعكععافحوه ععخفف ففف

 عععفكعع فسععوفهععونفهو :نععخفاعع ا ف فاونععخ:ن ف ف ماععوح ون فهعكععافحوه ععخفف ف عععفكعع فا :را فهععونفهو :نععخفاخ: نععخففففف

نفه  ععافه ععوفك ععخف فن  ىونععورفه  ععاف: ح ععخ فهععع حهفسوععع وافقعععرفهع:انآععورفن:ف مووععوفك ععفهفف فففهععع:ح فا :را فسوعععفا

 عععفكعع ف ععخفهععونفهو :نععخف: و ععورفهفاععاف فپعع زفسععوزف: فهيعع فا ن ععوف فآو  ععوف)كععوفه ععوفاععبفنحو ععوف فحععوفاعع نا ف:سععادففف

:فانفن: فاععخ:فپعع فقآعرحععخ فوعع افف عععفكعع فل ععونف ععخفهععونفهو :نععخفآعع افل ععونف ععخفوعع فخفا:نافكععوف مععوفقن ععوف:سععى فنف

كعا ف فاع ن فنحو عوفوعخ ف:سعافف ف ععفكع فانفحعتفوعىونوفن رف ع :نفهعونفقرفن:فهو :نعخفنمفععاف عوفدوح عو فاع ح فن:فففففففففففففففف

فانفه  افهىف خفحوفهو فن ورفا:ا فو ا.

ْْيِ ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن َأْْحََد ْبِن اْلََْسِن اْلِميَثِميِّ َعْن رََْعَُّ  -2 َلمَّا  ِن ُجَعْيٍ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: َب بْ ُْحَْيُد ْبُن زِرَاٍ  َعِن اْلُْسََ
ُِ أَْن رََْهِبْطَن ِ َ  اْ َْ ِض لَََعلَََّّْن بِاْلَعْرشِ  َََر اللَُّه َعََّ َو َجهَّ َهِذِه اْيرَا ِْ َ بِّ ِ َ  أَْرَن لَُْهِبطَُنا ِ َ  أَْهِه ا َْطَارَا  1َأ َو قَُْلَن َأ

ْن ِْل ُُمَمٍَّد وَ َو الذُّ ُ ِب ََْاوْ  ْد َِ ٍَ َََْ  ِعََِّْ َو َجَل ي َ  رََُِْل ُأنَّ َأ يَعِِِهْ  ُِ ُ بُِر ٍَ  اللَُّه َعََّ َو َجهَّ  ِلَْيِهنَّ أَِن اْهِبْطَن   جََََََََََِ
َ اْلَمْكنُ  َِ ُُ  ِلَْيِه بَِعْي ِِ ُِ ُأهِّ رََْ ٍة ِ  َّ َ َ ْر َن اْلَمْكُِ َب ُت َعَلْيِه َِ َََََََْ ي َلُه ُِ ُأهِّ  2ِِ   َ ََا اَََّْْتََ ْبِعَْي َ ْ رَ ي أَْقَََََََِْ ُِ ُأهِّ رََْ ٍة سََََََََ

ي َو ِهَي أُةُّ اْلِكَِاِب وَ  َن اْلَمَعا َََِ ِي َو قَِبْلُُِه َعَل  ََا ِْيِه َِ اَج ٍَ ْبِعَْي  ِهَد ا -َ ْ رٍَ  سََََ ُِ َو جََََ للَُّه أَ َُّه    ِلَه ِ  َّ ُهَ  َو اْلَملَِِك
ُِ اْلُمْلِب.َو  أُوُل ا اْلِعْل ِ  ُِ اْلُكْرِسيِّ َو َْر  َْر

                                                           
ه  و ن للب ا َ   َن اسر هذا اَا أنارِ عن لَّدسهن و بعدهن عن   َ ا طارا أو املرا  لعلق امللِكِ امل ألْي هبن او أ واح اْلرو  أما أثبِها َاعِ و اْلق أ« لعلَّن بالعرش(» 1)  1 ا  علَ 

 ل ) ُْ(.أ اَض ٍكمه  و ْنن َكلف ن بالِصدرق هبا  َا  و عدة الِفِيش عن لفصيلها و الّله رع
 ( أِ ا لطا  ا اّ ِ أذا اْيد) ُْ(.2)  2
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اقعلف وا فم فعوف: اىععدفقعآع ا فلع رفاعخ:افمع ف فدعزفهعوح فقحعولف)كعوفانفقاععفاعخحرفهفوحعخدفقعآعورفا:افكعوفففففففففففففففف

اهوكععون:رف ففهعع آف فقععع افقح ععخففقن ععوفه ععع فانفق حو  ععخف ف:ف  ععخ فپع نا:ععون:فهديععوفآععوفن:فقععع فآففعسعع  گفهاعع اففففففف

ه ن عوفقعآع ا فقعع افوع حخفكعوفه ع لف فدععزفاع ادفسع : خفكعوف عفچفكع ف:رفقزففففففففففففففكعون:رگفپع فاعخ:افمع ف فدعزففففف: و

آحمععخف)م ععف هف: اعععددف فوععف فورفقن ععوفوععموفن:فانف عععفن رفانىععوزفنمععورف :دععى فنو :نععخفدعع ف:ح دععوفه ظعععفآوو  عع فانففف

ه ععرحعدف فقرفف عععفن رف ف ععوافهععونفهععو فنظعععفكعع هف فانف عععفنظعععف ف ععوافاودععاف: فن:فهعععق ندفف ف: فن:فهععوفقن ععوف: ععو فا:ناففففف

و عع ِخَف:  نععوَف، ننععوَفالفإِ ععوَفإِ نععوف َعع َف َف: همَع ِد ععةُف َف،ُ  ُعع :ف»قحععولفمىععونلف:سععاف:رف:دف: د ععوبف)ح  عع فسعع ن فآىونكععوفامععخدف فقحععو ف

قزف:رفسعع ن فف65...فقحععوففسُععزِف:  ن َععهلفآو ِععتَف: همَ هععتِفففدف فقحععةف: دعسعع فف فقحععوفآ ععتفف81)سعع ن فقزفممععع:رفقحععوفف«ف: ه ِ هععهِ

فممع:رد.

ِن ْبِن َعِليِّ ْبِن أَ  -3 ْهرَاَن َعِن اْلَْسََََ َاِعيَه ْبِن َِ ِْ اَن َعْن ِ  سََََّ ٍَ ُِّ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن  َعِر َكْْيٍ أَبُ  َعِلين اْ َجَََْ َََ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن سَََُ ِب َْحْ
ْعُت أَبَا َجْعَفٍر ع رَََُّ لُ  َِِ ٍْر َعْن َجاِبٍر قَاَل  ٍِ ُِ  َعْن َعْمرِو ْبِن  بَِّرا ََْن قََرَأَ اْلُمسََََََ

ٍََّتَّ رُْد َِ    1 ُألََّها قََْبَه أَْن رَََناَة ََلْ َمُْت 
.َ ِّ َُ َأاَن ُِ ِجَ اِ  ُُمَمٍَّد النَُِّ  اْلََّاَِِ  َو ِ ْن ََا

 ععو  فكععوف ععوفآاععىحولف)ح  عع فسعع ن دععوهعف: حععخ فوعع فخدفاقعععلفهععوسعفم فععوف: اىعععدفآففعآعع ا ف عععفكعع ف مععوفسعع ن ف

سععىنفحععوفحاععىنف:سععادفپععف ف:رفقندععوفهو :هععخفقن ععوفن:فهو :نععخففقرفكعع فنمفعععاف ععوفاقعععلفسععو هفم فععوف: اىعععدفن:ففف: زفقرف

فانتفك خف ف::عفهمفعافانفد :نفنى ف:كعدفآحمخف) دفا : خفه ا.

فوعح

آاعىحولفكعوف: زفقن عوفسععىنفحعوفحاعىنف:سععاف فعافسع ن ف:سعا فسعع ن ف:سععاففسع ن فاخحععخففسع ن فا ععففسعع ن فففففففففففففف-

فففس ن ف روه ففس ن ف:م  . هففس ن فدم و

َِ َعْن  -4 ْْيِ َعْن َعِليِّ ْبِن النُّْعَماِن َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ََْلَر ْعَفٍر ع قَاَل قَاَل َ سََََََََََُ ُل اللَِّه جَ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن ُُمَمَِّد ْبِن اْلُْسَََََََََََ
دْ  ََْن قََرَأَ  َ ٍَ َْي رَ  ُقْه ُهَ  اللَُّه َأ ٍِ َِ ََرٍَّ   اَِ ِي.َِ َجَعُه َأَفَر اللَُّه َلُه ُذ ُ َب ََخِْسَْي َسَن ْْ ََ  ْاُخُذ 

سُزهف َ َف:  نوَف، اَخسفن:فهو :نخفاخ: نخف: و ففنسعع زفاخ:ف) دفقعآ ا ف عفك ف   وآ فكوفهىاعع عفا :بفن اف ععخفهونفسعع ن ف

 پ يو فسوزف: فن:فهفوآعرا.

                                                           
 ( املسبراُ َن الس   َا اِِْْل بسبْل او رسبْل.3)  1
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اِب َعِن اْبِن بََََّّ  - 6 َْيٍر َ َََْعُه ِ َ  َعِليِّ ْبنِ ُْحَْيُد ْبُن زِرَاٍ  َعِن ا َْنََََََََََََََّ َُ ََُعاٍذ َعْن َعْمرِو ْبِن  ْْيِ عاٍح َعْن  قَاَل قَاَل  1 اْلُْسََََََََََََََ
يِّ َو ْرَََِْْيِ بََْعَدَها َ سَََََََََُ ُل اللَِّه َ َِ اْلُكْرسَََََََََِ ْن أَوَِّل اْلَبََّرَِ  َو َْر َِ ٍُ ْن ِْخرَِها ََلْ  2ََْن قََرَأَ أَْ بََر ْرَا َِ ٍُ رَََر ُِ َو َثَلَص ْرَا

  ََْفِسِه َو ََالِِه َجْيئاي َرْكَرُهُه َو َ  رََََّْربُُه َجْيطَاْن َو َ  رََْنَس  اْلَُّْرَْن.

 فنفعع فقرفاقعععلف) دفقعآعع ا ف عععفكعع فل ععونفقحععوف:رف: زفسعع ن فهتععع ف فقحععةف: دعسعع ف فا فقحععوفه ععخف:رفقرف)ح  عع فف

سع ن فهتعع فن:فهو :نعخفانفدعورف فآعو  فففففففيُّف: نعرِح  فقآَ ُع :ف...دف فسعوفقحعوفقاععففففف...ف فقحعو ف:  نعوَف َ ِعففففالفإِكهع: َفقِيف: عخِّح ِفف واقحو

فهخافنىف خف ف فچفوفهون فهو فن احتفن  افف فسعقرفن:فقع:آ  فند خ.

ٍه َعْن َأِب  -5 ْيِ  ْبِن َعِمنََ  َعْن َ جَُ ٍد َعِن اْبِن َُمُْب ٍب َعْن سَََََََََََََََ ُد ْبُن َ ََْي َعْن َأْحََََْد ْبِن ُُمَمَََّ ِ  َََّا  ََْن قََرَأَ  َجْعَفٍر ع قََاَل: ُُمَمََّ
ِِ اْلََّْد ِ  ََْلناُه ُِ لَْيَل ْيَفهُ  أَ َْ اِهِر سََََََ ْ لَُه َأاَن َأالنََََََّ ِه ُِ  3َُيَْهُر هِبَا  ََََََ رِِّف ِبَدَِ رّاي َأاَن َأاْلُمَِنََََََ ِبيِه اللَِّه َو ََْن قََرَأََها سَََََِ ُِ سََََََ

ْن ُذ ُ بِهِ َو ََْن قََرَأََها َعْنَر ََ  4َسِبيِه اللَّهِ  ُْ َلُه َعَل  َْنِْ  أَْلِ  َذْ ٍ  َِ ٍُ ُأِفَر  .6رَّا

إِننعوف، نه   ه عوَ فِقعيف  ْف  عِةف: هت عْخِنفن:فهو :نعخف فق :ر فن:ف)   عودفا :نعخرففففففففففاقعلفهعوسعفم فعوف: اىععدفقعآع ا ف ععفكع فسع ن ففففففف

اعع وفهو :نععخفآون ععخفكاعع ف:سععافقردفه  ععخفك ععخفآون ععخفكاعع ف:سععافكععوفوم ععفعفانفن: فاععخ:فك ععفخ فف ف عععفكعع فقرفن:فق 

فكوفانفن: فاخ:فانفا رفا افهر هخفف ف عفك فا فهونفقرفن:فهو :نخفهونخ:ر ف  :نف: و ف:رف: و ون فقآعرحخ فو ا.

َعْيٍ   -7 ْفَ اَن ْبِن َ ََْي َعْن رََْعَُّ َب ْبِن جَََُ ُِّ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَبَّاِ  َعْن  ََََ َعِر َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل َأاَن  نْ عَ أَبُ  َعِلين اْ َجَََْ
ٍَدْ  َأِب َ رَََُّ لُ    ُبُُر اْلَُّْرِْن. ُقْه را أَرََُّها اْلكاُِْرونَ  ثَُُلُث اْلَُّْرِْن وَ  ُقْه ُهَ  اللَُّه َأ

اقعلف عوا فم فعوف: اععدفقعآع ا فكعوفپعخندف ع  :لف:  نعوفم فعوفآففعآع ا فُسعزهفَ عَ ف:  نعَوف، َاعخسفحعتفسع دفسعقناعاف فففففففففففففففففف

فحتفل وندفقرف:سا.فزهفحوف، حُّ َوف: هدوقِعُ ر سُ

ِن ْبِن اْلَْْهِ  َعْن ِ بَْرَا -8 ِن ْبِن َعِلين َعِن اْلَْسَََََََ َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َعِن اْلَْسَََََََ ْن َأ ََََََْ َِ  ْ ََِِر هِ ِعدَّ ْهٍََة َعْن َ ُجٍه  يَ  ْبِن َِ
ِن ع رَََُّ لُ  َِ ا أَبَا اْلَْسََ اَء اللَُّه َو ََْن قََرَأََها ُِ  ُ ََْن قََرَأَ َْر ََِْ  اْلَفاِلَج ِ ْن جََ ِه ََلْ  َناَِ ََ يِّ ِعْنَد  ُْرَُّه ْلُكْرسَِ ٍِ ََلْ َر َْ َْرِر بُِر ُأهِّ 

دْ  َو قََاَل ََْن قََدَّةَ  5ُذو ْحٍََُِ  ََ ْنهُ  قَُْه ُهَ  اللََُّه أٍَ ُه اللَُّه َعََّ َو َجهَّ َِ َنعََ ََ ْن َخْلِفِه رََ  بََْينََُه َو بََْْيَ َجبََّاٍ   ْن بََْْيِ رََدْرِه َو َِ َّْرَأَُها َِ

                                                           
 [.] أِب عبد الّله( ُ بعض النسخ1)  1
 .E\«ُهْ  ِْيها خاِلُدونَ  i\-ا  -E\اللَُّه   ِ لَه ِ  َّ ُهَ  اْلَْيُّ اْلََّيُّ ةُ » i\( أِ قرأ2)  2
 ] أاملناهر[.أِ سله. و ُ بعض النسخ( جهر سيفه 3)  3
4  (4.  ( لنرف املَِّ ل بدَه أِ اَطرب ْيه و تَر
 [.] َُر له عل  ُم  ال  ذ   َن ذ  به( ُ بعض النسخ6)  6
َ ب   و اْليِ و ْن  ذلب رلَد هبا.5)  5  ( اْلمِ بْ  املهملِ: الس  او ا بر  رْرب هبا ال
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رِِّه وَ  ْن جَََََََََََََ َنَعُه َِ ََ َََْعَه َذِلَب َ َزَقُه اللَُّه َعََّ َو َجهَّ َخْنَُه َو  َالِِه َِْنَذا  ٍِ ٍِ  َو َعْن َمِيِنِه َو َعْن  َِ َْر اَِ راي َْاقَْرَأْ َِ َْ قَاَل ِ َذا ِخْفَت َأ
ْيثُ  ٍَ ْن  َن اْلَُّْرِْن َِ . -ِجْئَت ُ َّ ُقهِ  َِ ٍُ َِّ اْلَبَلَء َثَلَص ََرَّا  اللَُّه َّ اْأِنْ  َع

ف:هع: فهفه فآ  دف:رفآعاافاخحرفك خفكوفو فخف:رفاقعلف،ه ف: حا فم فوف: اعدفكوفآففعآ ا 

 عععفكعع فقحععةف: دعسعع فن:فانف سععافاعع :بفهو :نععخف:رفانافق ععزفن عسععخف:رفوععو ف:  نععوفف ف عععفكععوفپ ععافسعععف عععفنمععورفففف

سُععزهف َعع َف:  نععوَف، اَععخسفف فقرفن:فهو :نععخف ععفچفافعع :ن فكععوفنععف فر عععفق:ععف فا:ناف: فن:فرحععورفنعسععونخف فقعآعع ا ف عععفكعع  :دعع

ن:فهععف فاعع اف فهععف فدىععونف) فسعع م عافكععوفق  ععغفقر:نف: فن:فا:نادفپععف فا:ناف) فانفهع:هعععف: ف:حعع فسعع ن فن:فهو :نععخدففففففف

 فعع فكععودفهو :نععخفقرفن:ف:رفپععف فن ف ف:رفپ ععافسعععف ف:رففففاععخ:افمعع ف فدععزف: فن:ف:رفقرفسعع مدونفآ عععفك ععخفف)هععوح ف عفففف

ن:سععاف فلعع  فف فلعع رف:حعع فكععونفن:فكعععافاععخ:افمعع ف فدععزفافعععفقرفسعع مدونفن:فهععو فه ععع فك ععخف ف:رفوععع ف: فن:فهععورفففف

اعع :  فهوعع :رففسعع  فسععوففا:نا.ف فقعآعع ا ف عععف:ععو ف:رفپععف فقآععخاف عسععفخاف ععخفقحععوف:رفسعععقرف:رف عععفكيععوافقرفكععوفف

فهونفه   

ف«م  ف: ىع ف:   هف:ك ه»

َراَا ْبنِ  -9 ِن ْبِن َعِلين َعْن ِ سَََََََََْ َِ   َعْبِد اللَِّه ع قَاَل:َعمَّاٍ  َعْن َأِب  ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َعِن اْلَْسََََََََََ اَِ ََْن قََرَأَ َِ
ٍِ َأََِ  اللَُّه َعََّ َو َجهَّ َلُه هِبَا قَُنُ  لِّي هِبَا ُِ لَْيَل ٍِ ُرصََََََََََََ َِْ َْْر اََِ ٍِ َو ََْن قََرَأَ َِ َُ لَْيَل َلٍ  ََلْ ُ َاجَُّه اْلَُّْرُْن رََْ َة   ٍِ ُِ َأْنِ  ََََََََََََ َر

َلِ  النََّهاِ  َو اللَّْيِه َأََِ  اللَُّه َعََّ  َََََََََََََََ  ُِ ٍِ ٍِ ُِ رََْ ٍة َو لَْيَل ِماَِِِ َْر ِِ َو ََْن قََرَأَ ََخْسَََََََََََََََ َمْرُف ِظ  َو َجهَّ َلُه ُِ اللَّْ ِح الْ اْلَِّيََاَََ
ٍٍُد. ْن َجَبِه ُأ ُِ أَْعَ ُ  َِ اَََِِا أُوِقيٍَِّ َو اْ ُوِقيَّ ُِ َو اْلَِّْنطَاُ  أَْلْ  َو َِ َن اْلََْسَنا  ِقْنطَا اي َِ

اقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفقعآعع ا ف عععفكععوف ععخفقحععوف):رفسعععقردفانفوعع فانفنمععورافهو :نععخف)ح  عع فانفحدعع ف:رفففففف

 افنمور ععوافنوق ععوف:حاععافكععوف:رف: زفوعع ف ععوف ععىنفآفو :ن ععخفحععوفدخ::ونععوفا فنمور ععو  فكععوفوعع فآفو :نععخف فوععو ع:فآتوعع

نك ععافنمععورفهو :نععخف ف:حعع ف ععخفقحععوفن:فانفقرفهو :نععخدفاععخ:افمعع ف فدععزفهععع:اف: فمىععوالفحععتفوعع فن:فثىععافك ععخفف ففف

 عععفكعع فا حاععافقحععوفانفنفعععف:رفنمععورفهو :نععخفسعععقرفانفن رفسفوآععافهععوف: فاوعع آافنعع نراف) فانفهععون فضععوحعفففففففففففففف

 فن افهعععف ععوق  ف:رفقرفوععدوحاف:رف: فند ععخدف ف عععفكععوفانفوععىونوفن رفانفنمععورفن رف فوعع فپونوععخفقحععوففففففففففف:ععر:نان 

هو :نععخفاععخ:افمعع ف فدععزفهععع:اف: فانف عع حفآحفعع  فحععتفس هععونفااعع وفه  حاععخف فس هععونف عع :نف فا حاععاف: سفععوف:سععاف فف

ف: سفوفه ن: عف:رفك  ف:اخف:سا.
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ُِّ َعْن ُُمَمَّدِ  -11 َعِر ِن ْبِن َعِليِّ ْبنِ  أَبُ  َعِلين اْ َجََْ ْهرَاَن َعِن اْلَْسَََ َاِعيَه ْبِن َِ ِْ اَن َعْن ِ  ٍَسَََّ َََ  َعْن ََْنصََُ ِ   ْبِن  َأِب َْحْ
ازٍِة َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: ٍَ ٍُ َو ََلْ رَََّْ  ْبِن  َلَ ا َََََََ  َِ لَّ  ِْيِه خِبَْم ْد َْصََََََ ٍِ ِْيَها بِ ََْن ََََََََْ  بِِه رََْ ْة َوا ُهَ  اللَُّه ُقْه  رَأْ 

دْ  ٍَ َن اْلُمَصلَِّْي. َأ  ِقيَه َلُه رَا َعْبَد اللَِّه َلْسَت َِ

 فنفعع فقعآعع افم فععوف: اعععد ف عععفكعع فحععتفن رف مععودفهعععف: فه ععرناف فنمور ععوافپ ي ونععوفن:فهو :نععخف فانفقرفنمور ععوففففف

فسُزهف َ َف:  نوَف، اَخسفنو :نخفهو ف:ف وفو ا ف:افه خ فاخ:ف  ف:رفنمور: :ن:رفنفا  .

َرَِيِّ َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه  -11 ََََََْ ْيِ  ْبِن َعِمنََ  َعْن َأِب َبْكٍر اْلَْْ ِن ْبِن سَََََََ َناِ  َعِن اْلَْسَََََََ سََََََْ ََْن أاَن  قَاَل: عَو هِبََذا اْ ِ
ُن بََِاللََِّه َو اْلَيْ ِة اْيِخرِ  ِِ  1ََْل رَََدَْع أَْن رَََّْرَأَ ُِ ُ بُرِ  رَُْ َِ دْ قَُْه ُهَ  اللَََّ  بِ  -اْلَفرِرََََََََََََََََْ َََ ََََر اللَََّ  ُه أٍَ ا  ُه لَََُه َخْنَ َََِْن ََُّه ََْن قََرَأَهَََ

 الدُّ ََْيا َو اْيِخرَِ  َو َأَفَر َلُه َو ِلَ اِلَدْرِه َو ََا َوَلَدا.

ُسعزهفَ عَ ف:  نعَوف، َاعخسفن:فانىعوزف ععفنمعورف :دع فففففففففف فنف فقعآع افم فعوف: اىععد ف ععفكعوف:حمعورفهوعخ:ف فن رفدع :فا:نافا :نعخرففففففففف

نخ ععخففرحععع:ف عععفكاعع فقرفن:فهو :نععخفاخ: نععخفافعععفانفععوف فقاعععلفن:فهععع:اف: فقععع: هفك ععخف ف: فن:ف فپععخنف ففففففف:رفاسععاف

فآوان فن:ف ف عفكوف:رفقرفا فآ   خفوخ فهفوآعرا.

َََ  َ َََْعُه قَاَل قَاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع -12 ِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِب َْحْ يََّعَها  سََََََََََُ  ََ  اْ َ َْ ِ نَّ  َعْنُه َعِن اْلَْسَََََََََََ ِي جَََََََََََ ََُْل َََلْت  َعاِة  ََ
َ  اللَِّه َعََّ َو َجهَّ  َََْع ُِّم َها َو َجُِّل َها َِْننَّ اسَْ ََِلْت َعَل  ُُمَمٍَّد َ  ٍََّتَّ أُْ  ْبُع َن أَْلَ  َََلٍب  عاي َو َلْ  ِْ  سََ َِ يَها ُِ َسْبِعَْي ََْ 

 رََْعَلُ  النَّاُس ََا ُِ ِقرَاَءهِتَا ََا لََرَُأ َها.

 فنفعع فقرفاقعععلفم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف مونععوفسعع ن ف:ن ععودفحععتفدععوفنععورزف:عاحععخف ف ف ععواف عع :نفقعوعع وفقرفن:فهخنسععوففف

 ف ععوافدععواففكعانععخف ععوفهمحمععخف عع  ف:  نععوفم فععوف فق ععوفنععورزفوععخففپعع فقرفن:فهعع نرفوععمونحخف ف:ع:آعع فا:نحععخففرحععع:فانف

وف فققععف   و  فانفا :نععخرفقرفسعع ن ف:سععافقرفن:ففقرفنععودفاععخ:افمعع ف فدععزفآفىووععخفف ف::عععفآعععادفآفخ:ناعع  خفلععوفث :ه ععفف

ف :نمف ر:نانخف ف عتفنمفدعانخ.

ُك ِنِّ َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع -13 ْعِد ْبِن  َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن النَّْ َِْليِّ َعِن السََََََََّ لَّ  َعَل  سَََََََََ َََََََََ  َ َّ أَنَّ النَُِّ
نَ  َِ ََ ََََّْاَل َلََّْد َوا اٍذ  َََُّْْلُت َلُه رَ  َُعََ لُّ َن َعَلْيِه  ْبُع َن أَْلفاي َو ِْيِهْ  َجُْبَِِيُه ع ُرصَََََََََََََََ ِِ سَََََََََََََََ َِِرقُّ اْلَمَلَِِك ا َجُْبَِِيُه ِ َا َرسََََََََََََََْ

ََََّْاَل بَِِّرَاَءلِهِ  ٍَدْ  َ َلَلُكْ  َعَلْيِه   اِِياي.جَ قَاِِماي َو قَاِعداي َو  َاِأباي َو ََاِجياي َو َذاِهباي َو  ُقْه ُهَ  اللَُّه َأ

 فنف فقرفاقعلفم فوف: اىعدفقعآ ا فپفرمىعف   ف:  نوفم فوف فق وفهعفد ور فس خفآ و(فنمورفا :نخف فپ ف:رفقرفقعآ ا ف ف واف

  :نفقعوعع وفكوفانفقن وفدىع فزفم فوف: اععىعدفنف فه افقآخنخف فهعفد ور فسعع خفنمورفا :نخنخففآ فهيىع فزف:ف ه ف:افدىع فزفف

                                                           
 ] بدبر[.( ُ بعض النسخ1)  1
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سُزهف َ َف:  نوَف، اَخسفن:ف)انف موف:ا :زدف:حا وا ف فن ا وف ففرفوعمو وفوعخگفدىع فزف:فا فهع:افا :نخن ففه وفممزفسع : :نفنموف

 س :ن ف فپفوا ف فانف   ودفنق  ف فقآخن .

ٍن َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ  -14 ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن َبنَََََِ َرابَِنا َعْن سََََََ ْن َأ َََََْ َِ  ْ َت ا ِعدَّ ْهََّاِن َعْن ُ ُ سَََََْ لدِّ
َِ اْلََُّْبِ.ِعْنَد النَّْ ِة ُوِقَي ِْ  أََْلاُأُ  الَّكاثَُرُ  ََْن قََرَأَ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل َ ُس ُل اللَِّه َ  َِْن

ن:ف   عودفا :هفععخرفف،  ه عوكُهَف:  ندعوثُعُفففف فنفع فقرفاقععلفم فعوف: اععدفقعآع ا فنسع زفاعخ:ف) دفقعآعع ا  ف ععفكعوفسع ن فففففففففف

فهو :نخف:رفق  وفسىعفآحف  فهمونخ.

َِرٍر َعْن َعْبِد اللَّ  -16 َاِعيَه ْبِن َب ِْ ِه النَّْ َِْليِّ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسَََََ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِ  ِه ْبِن اْلَفََََْْ
 َوَجٍر َسْبِعَْي ََرَّ ي ِ  َّ َسَكَن.ََا قُرَِِِت اْلَْْمُد َعَل   :1َ َََْعُه قَالَ 

فمىخف:  نوفه فققزفن ق  فانفاخحرفآعق م ف)كوفس خفن:فهم و دفنسونخ دفاخحرفك خفكوفقعآ ا  

فس ن فامخفهعف فچفانااف ف وافهونفا :نخ فن  افد فقندوفقرفانافقن:دف:فعا.

ِد الَعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيََِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمْنٍ  -15 اٍ  َعْن َأِب َعبََْ َِ ْبِن َعمَََّ اِورَََ َُعَََ ُد  لَََِّه ع قَََاَل: َعْن  َلْ  قُرَََِِِت اْلَْمََْ
ُْ ِْيِه الرُّوُح ََا َأاَن َذِلَب َعَجباي.  َعَل  ََيٍِّت َسْبِعَْي ََرَّ ي ُ َّ ُ  َّ

ن حفهععوف عع ف: فهععورففف:افا :نععخ فوعع اف اقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف::عععفسعع ن فامععخف ف ععوافهععونفهعععفآعععا ففف

ف:عاافو فافنفاا.

ْعُُِه رَََُّ لُ  -17 َِِ ِن ع قَاَل  ِِّ َعْن َأِب اْلَْسََََََ َلْيَماَن اْلَْْعَفِر اِلٍْل َعْن سَََََُ ٍد ُِ  َعْنُه َعْن َأْْحََد ْبِن َبْكٍر َعْن  ََََََ ٍَ ْن َأ ََا َِ
َبا رََََِعهَّدُ  ٍِ ِقرَاَء َ  2ٍَدِّ الصَََََََََََِّ ٍُ وَ ُأهَّ   ُقْه أَُع ُذ ِبَربِّ النَّاسِ  وَ  بِّ اْلَفَلقِ ُقْه أَُع ُذ ِبرَ  -ُِ ُأهِّ لَْيَل َدٍ  َثَلَص ََرَّا ٍِ ُقْه ُهَ    َوا

دْ  ٍَ ْن أَعْ  اللَُّه َأ َرَ  اللَُّه َعََّ َو َجهَّ َعْنُه ُأهَّ َلَمٍ  أَْو َعَرٍض َِ َْيِ  َّ  َََََََََ ََْ ْمسََََََََِ َِ ََرٍَّ  َِْنْن ََلْ رَََِّْدْ   اَِ ْبَيانِ َِ َو  -رَاِض الصََََََََِّ
هُ  3اْلُعطَاشَ  ْيُ  َِْنْن لَََعهََّد  ََْفسََََََ َُْه النََََََّ ٍََّتَّ رََْبُل ِة أَبَداي ََا لَُُع ِهَد هِبََذا  اَ  اْلَمِعَدِ  َو بُُدوَ  الدَّ َذِلَب أَْو لَُُع ِهَد َأاَن بِ  َو َْسََََََ

 َُمُْف ظاي ِ َ  رََْ ِة رَََِّْبُض اللَُّه َعََّ َو َجهَّ  ََْفَسُه.

                                                           
 ( أذا َْمرا.1)  1
 ( ا رد بِعهد الَّراء  لفَّدها و  ٍداص العهد هبا.2)  2
َّراء  أان الَّت رد َن الراِو أو رك ن املرا  رَّرأ عليه  ذا َل مكنه ال« أو لع هد» ( اللم : َرب َن اْلن ن. و العطاش بالْ   اء   رروى  اٍبه و   رِمكن َن لر  جرب املاء َ رل و ق له:3)  3

  أظهر) ُْ(.ا خن
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:رفاقعععلف،هعع ف: حاعع فم فععوف: اىعععدفوعع فخدفكععوفآففعآعع ا ف ععفچفكعع فنفاععافكععوف:رفا ن:رفففسعع فمورفد فعععاف: حععخ 

ن:ف عكععخ:دفسعوفهععونفففسُعزهف، مَع (ُفهِععع بِّف:  نعو ِفففف فسعع ن فسُععزهف، مَع (ُفهِععع بِّف: هف   عبِفففكع اك فه  عخ ف:فعععافكعوفانف عععفوع فسع ن ففففف

:نعخفپ يعو فهعونفهو :نعخفدع ف:ح دعوفاعخ:افمع ف فدعزف:رف: فه عا:نعخفففففففففففسُزهف َع َف:  نعوَف، اَعخسفن:ف عخفهعونف ف::ععفن  فففففففهو :نخف فس ن 

را:عع ف فپععف فقآععخ و  فكععوفك اكععورفالععون فوعع نخفف فنفعع فآععع ف  عع   ف فقوسععخفوععخرفففف عععفنعع افاحعع :ن  ف فدعع ف

آ خ ف فد و فا رفن:ف عوفرآعون فكعوفهعخ:رفآعخ: آافك عخف عوفهعوفپفععافنسعخفف ف::ععفاع افن:فهو :نعخرفقرفپوه عخفك عخفحعوففففففففففففففففف

 :ا:ن فك ععخف)ح  عع ف::عععفاعع ا فسعع :افنععخ:نافحععوفا :نععخرفن  :نععخفهعععف: فهو :ن ععخدف ععوفن رافكععوفاععخ:اففففاح عععافهعععفقر

فم ف فدزفدون فن:فه فعافآحف  فآونخ.

ف  ضفن

ف«هخ نف: خد»

انف رععافهم  ععوافسعععماف فوعع وبفهاعع افلفعع اف«فهععخن»ن:ف رعع  فانفل ععخفك ععوبف رععافكععوفانفاسعع ع فهعع افنفععوق هف ف

ف:سافف فآمد ف:سافآتو اف:ر

ف«هخ نف: خد»

آععع فق ععونفاعع رفهووععخف  عع فلعع رف:طمف ععون فهععوح ف عدمععوفنخ:وعع هف ععر:فه حعع ف:دمععوزف عدمععوفوععخ.ف فانفناععووف :قعع ف

ف:سافكوفهع:افقرفنف فآ  و  فنفوق ه.«فهخنتف: خد»

ْْيِ ْبِن َأْحَََْد اْلِمْنََّرِ  -18 ُت أَبَا ِ بَْرَاِهيَ  ع رَََُّ لُ ِِّ َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيَِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمْنٍ َعِن اْلُْسَََََََََََََََ عَْ َِِ   قََاَل 
َْْرِب ُأِفَي ِ َذا َأاَن بَِيٍَِّْي. َن النَّْرِا ِ َ  اْل َن اْلَُّْرِْن َِ َِ ٍِ  ََِن اْسَِْكَف  بِآَر

ااف فه ف:امعخفآ تععاف: حعخ ف:رفاقععلفآ سع فهع فد فععفم ف معوف: اععدفوع فخدفكعوفآففعآع ا ف ععفكعوفهفعتفقحعوففففففففففففففففف

ووععخفگ::عععفهععوفخف) فقرفن:فهععع:افن  ععخ:ناف:رفاعع افهعع فا:نععخ.دف:رفوععع ف ععوفنعععبف مععورفقحععوف: فن:فهعع فهففسعععقرف:ك فععوفك عع

ف:حمورف فمتفخ فهووخ[

َراَا َو َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيهِ  -19 ْْيُ ْبُن ُُمَمٍَّد َعْن َأْْحََد ْبِن ِ سَََََََََََْ يعاي  اْلُْسََََََََََََ ِِّ عَ ََِ ْن  َعْن َبْكِر ْبِن ُُمَمٍَّد اْ َْزِ 
ِد اللََِّه ع ُِ اْلُع َذِ  قََاَل: ٍه َعْن َأِب َعبَْ اءي ُ َّ لَََّْرَأُ َعلَ  َ جَُ ا َََ َََِْْجعََُه ِْيهََ ِدرََد ي  ِي جََ ُذ قَُلََّ الََْاخَُ ِِ اْلََّْد ِ  -ْيهََ ََْلنَاُه ُِ لَْيَل  ِ  ََّا أَ َْ

ََّاُ َو رََُْ  ْنَها َو لََََِ   1َ اُ  ِْيَها ََاْء ِ ْن َجاَء اللَُّه.َثَلِثَْي ََرَّ ي ُ َّ لََُعلُِّق َو َلْنَرُب َِ

                                                           
َ  باملاء الباقي و ر ثر لاثنه  اِما.1)  1  ( أِ ألما رنَّص َاؤه رص  عليه َاء ْخر ليمِ
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:ادفه فعععفاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفهععع:افافعع ف فن  ععخ:ناف):رفل ععهف فهع ععودفقعآعع ا فكعع ر ف ععور ف)قبفنخحععخ فف

إِننععوف، نه   ه ععو َفقِععيف  فْ  ععةِف: هت ععخْنِفن:فسعع فهععونفهوعع :رفسعع  فقرفن:فق حعع :رفكعع ف ف:رفقرففففف فقرفن:فقبفكعع فسعع  فهعععفقرفسعع ن ف

ف[.وودف ف ض  فه فعف ف عفلوفهو :  خفانفقرفقبفهفف :ح خف:رفوو فگ:  نوهفو

فوعح

ح  عع ف عععف:ععو فقبفقرفن فهو مععودفنقععافل ون ععوفقبفن افقرفهعح نععخف مععورف ععتثفعف فاو ععفافن:فا:نا.ف فه ظعععففففففففففف-

فآفعسخفكوفمىونلفل ف فهووخ 

ف« فح ا:افقف وفآو ف:رفوو »

ناععووفن حاععورفهووععخفف ف:رفوعععحفآي اعع ف)ن دفنفعع فهععع:افاععخحرفل ععف ففففف:رف:ضععوقولف«فوععو »انفقاعععف«ف:  نععو» ف فعع ف

فآو ف:رفوو »هعقحخفرحع:فقعآوحخ 

فس  فنظفعفقن وف عدموفوخفوعحفقعآ ا ....«ف ف:افك موفح ترفآوؤ فحو فم فوفآو فقاعف

ََ اْْلَا ِِثيِّ َعْن ُُمَمَّ  -21 ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن ِ ْ  ِر َرابَِنا َعْن سَََََ ْن َأ ََََْ َِ  ْ َناٍن عَ ِعدَّ ِه ْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل ِد ْبِن سََََِ ََُفَََََّْ ْن 
َن النَّاِس ُألِِّهْ  بِ  أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع َِِجَْ َِ ٍْ ُه ا ََُفَََََََََََََّْ ي ِ  رَا  ٍِ ِ  اللَِّه الرَّْْحِن الرَّ ٍَدْ  َو بِ  -ِبسََََََََََََْ اقَْرَْأَها َعْن  ُقْه ُهَ  اللَُّه َأ

ْن بََْْيِ  َاِلَب َو َِ ٍِ ْلطَ  َمِيِنَب َو َعْن  ْن َ َِِْب َِْنَذا َ َخْلَت َعَل  سَََََََُ ََْْ ِقَب َو َِ ْن  ْن َخْلِفَب َو َِ اٍن َجاٍِِر َْاقَْرَْأَها رََدْرَب َو َِ
ْن ِعْنِدِه. ٍََّتَّ خَتْرَُ  َِ ٍُ َو اْعَِّْد بَِيِدَ  اْلُيْسَرى ُ َّ َ  لََُفا ِقََْها  َْي لََْن ُُر  ِلَْيِه َثَلَص ََرَّا ٍِ 

هِاْععهِف:  نععوِففحععخ فاقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفقعآعع ا ف:افآفقععزف:رف مععوفآعععادفا ح عع  فن:فه سععف وآفقععزفهعع فممعععف: 

سُععزهف َعع َف:  نععوَف، اَععخسفن  ععخ:ناف فآحوقظععافكعع ففقرفن:ف:رفسععمافن:سعع اف ف:رفسععمافل ععاف ف:رففف فهاعع ن ف: عععناْم ِف: عععناِفهِ

رف)ح  ع فه ع فد عافهوع :ردف فلع رفهععفسع هورففففففففپف فن حعاف ف:رفپ عافسععلف ف:رفهعوالافسععلف ف:رفرحععفپوحعافهوع :فففففففف

ن:دفهوع :رف فهعوفاسعافلعدففففففسُعزهف َع َف:  نعوَففففس مدوناف :نافوعخاف معف فكعوفن و عافهعو ف:ق عوافسعوفهعونفقرفن:ف)ح  ع فسع ن فففففففففف

فه مونفف ف:رفا :نخرفقرفدخ:فآ  ف) ف:ا:آوفهخ دف وف:رفن ا فهفع رفق  .

ِِّ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َبْكٍر َعْن َأِب اْلَْ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َعْبِد اللَِّه بْ  -21 يَّاِ  َِ ِن َجْعَفٍر َعِن السََََََّ َبِل ْبِن  ََُباَل اُ وِ  َعِن اْ َ ََََََْ
ِنَْي َ أَ ََُّه قََاَل: ِن اْلُمْ َِ يْ  َعْن َأَِ ْن جَََََََََََََََ ْن ٍء َلْطُلُب  َ َو الَِّذِ بَََعَث ُُمَمَّداي َ بِاْلَْقِّ َو َأْأَرَة أَْهَه بََْيِِِه ََا َِ ْرٍز َِ ٍِ ْن  ُه َِ

ِبَها ٍِ ا ْن  ََ ُِ َ ابٍَِّ َِ َْْل َرٍا أَْو ِ  َرٍا أَْو َأَرٍا أَْو سََ َِ عَ  1ٍَ ََْْلَيْساَْل ََْمْن أَ َاَ  َذِلَب  الٍَِّ أَْو ِْبٍق ِ  َّ َو ُهَ  ُِ اْلَُّْرِْن  ْنُه أَْو َََ

                                                           
 ء ْجا  َن أن تكث.] أو جرا أو اْلُ  ابِ[ و ا ْلُ و ا  فلُ: الِ لص َن الني( ُ بعض النسخ2)  1
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ِنْيَ  َن اْلُمْ َِ اَل رَََا َأَِ ََََََّْ ْه  ِه َ جََُ اَة  ِلَيََْ ََََََّْ اَل اقَْ  قَََاَل  ََََََّْ ََْرِا  َن اْلََْرِا َو اْل ُن َِ ا رَُْ َِ ُِ َأْخُبِْن َعمَََّ ِذِه اْيرَََا  اللَََُّه الَََِّذِ -رَْأ هَََ
ٍَقَّ َقْد ِهِ  1 َََََّل اْلِكِاَب َو ُهَ  رََََِ  َّ الصََّاْلِِْيَ  ْبرا َُه َو لَعا  ِ َ  قََْ لِهِ  َو َا َقَدُ وا اللََّه  ََََّْْد  2رُِأ نَ َعمَّا ُرنْ  سَُ ََْمْن قََرَأََها 

َطَها ََْ  ُِ ِجنَا ِِه َو بََْيُُِه َوسَََََََ َطَرََِت النَّاُ  ُِ بَُُي  ََََّْرَأََها َ ُجْه َو اَََََََْ ََْرَا قَاَل  َن اْلََْرَا َو اْل يْ َأَِ ْبُه جَََََََ ْء ُ َّ قَاَة  ِلَْيِه َلْ  ُرصََََََِ
ِنَْي ِ نَّ َ ابَّ  َن اْلُمْ َِ ََََّْاَل رَا َأَِ ْنَها َعَل  َوَجهٍ َ ُجْه َْخُر  َعَبْت َعَليَّ َو أَ َا َِ َِصَََََََََْ َ اسَََََََََْ َو َلُه  -ََََّْاَل اقَْرَأْ ُِ أُُذِّنَا اْلُيْمىَن  -ِِ

ََْ عاي َو َأْرهاي َو  ِلَْيِه رَُْرَجُع نَ  ُِ َو اْ َْ ِض  ماوا َلَ  ََْن ُِ السََََََّ ََْذلَّْت َلُه َ ابََُُِّه َو قَاَة  ِلَْيِه َ جُ  3َأسَََََْ ََََّْاَل رَا هْ ََََّْرَأََها   َْخُر 
ٍََّتَّ لَْاُخَذَْ  َُِ ُز  ْنَِ ي َو َ   ََ ْْنََََ   َباَع لََ ِْ َو ِ نَّ السَََِّ َبَع ي أَْ ْض ََسَََْ ِنَْي ِ نَّ أَْ ََََِ َن اْلُمْ َِ ََِهارِ َأَِ رسََََ

َلََّْد جاءَُأْ   ََََّْاَل اقَْرَأْ  4
ُك ْ  َ سَََُ لْ  ْن أَ َُْفسَََِ َِرَْ َعَلْيِه َا َعِنُّ ْ  َِ رِرصْ  َع ِنْيَ  َعَلْيُك ْ  ٍَ ي ْ  بِاْلُمْ َِ َ اللَّهُ َْ  َ ُؤْ  َ ٍِ ُِ سَََْ ٍَ َََُّْْه     ِلَه ِ  َّ ُهَ   ِنْن لَََ لَّْ ا 

ََََّْالَ  6َو ُهَ  َ بُّ اْلَعْرِش اْلَعِ ي ِ  َعَلْيِه لََ َأَّْلتُ  َباُع ُ َّ قَاَة  ِلَْيِه َْخُر  ِنَْي ِ نَّ ُِ رَ  ََََّْرََأُُهَا الرَُّجُه َْاْجََِنَبُِْه السََََََََََََََِّ َن اْلُمْ َِ ا َأَِ
َفرَ  ََََّْاَل  َََعْ  ِبَل ِ ْ َهٍ  َو َ  ِ رَناٍ  َو َلِكِن اْأُِْ  َعَل  َبْطِنبَ  5َبْطَِ ََاءي َأ َََْ َفاٍء  ْن جَََِ ُلَها  -َََْهْه َِ ْْسَََِ يِّ َو لََ َِ اْلُكْرسَََِ َْر

َََُِْبَْ  ََِْعُلَها َذِخنَ ي ُِ َبْطِنَب  َربََُها َو  ََُْبََ َو َلنَََْ َََْفَعَه الرَُّجُه  َن أُ بِِنْذِن اللَِّه َعََّ َو َجهَّ  ََََّْاَل رَا َأَِ أَ بِِنْذِن اللَِّه ُ َّ قَاَة  ِلَْيِه َْخُر 
الَِِّ ُ  َّ َعَليَّ  َِ الَََََّْ ََََّْاَل اقَْرَأْ رَ ُِ  َْأَعَِْْيِ َو ُقْه رَا َهاِ  الَِِّ  ِنَْي َأْخُبِْن َعِن الََََّْ َََْر َّ اللَُّه َعََّ َو َجهَّ ََََََ  اْلُمْ َِ َََْفَعَه  الَِِّ 

ََََّْاَل اقَْرَأْ  ِنَْي َأْخُبِْن َعِن اْيِبِق  َن اْلُمْ َِ ََََّْاَل رَا َأَِ الََُِّه ُ َّ قَاَة  ِلَْيِه َْخُر  ْْنَََََََََاُه ََْ ْ  أَ  َعَلْيِه َََََََََََ ٍُ ُِ َبٍْر ْلِّين رََ ْو َأ ُُلما
ََْْ قَِِه ََْ  ْ  ْن  ْن  ُ  ٍ  لَِهِ ِ َ  قََ ْ  َِ َََْرَجَر  ِلَْيِه اْيِبُق ُ َّ قَاَة  ِلَْيِه َْخُر ََْ  7َو ََْن ََلْ َُيْعََِه اللَُّه َلُه  ُ  اي َْما َلُه َِ ََّاَل ََََّْاََلَا الرَُّجُه 

يْ  َرُا  يَ النَََََََََّ ََاُل َقْد ُرسََََََََْ َرِا َِْن َُّه َ  رََ ِنَْي َأْخُبِْن َعِن السَََََََََّ َن اْلُمْ َِ ََََّْاَل َلُه اقَْرَأْ ِ َذا أََوْرَت ِ َ  يْ ُء بََْعَد النَََََََََّ رَا َأَِ ِء لَْيلي 
بَ  ُْه َلْكِبناي  ِ َ  قََْ لِهِ  ُقِه اْ ُع ا اللََّه أَِو اْ ُع ا الرَّْْحَن أَر ا َا َلْدُع ا -ِْرَاجَََََََََِ َُ بَِاْ ٍض  8َو َأُبِّ ِنَْي ع ََْن بَا ُن اْلُمْ َِ ُ َّ قَاَل َأَِ
ََََّْرَ  َِ قََْفٍر  َِ ى -أَ َهِذِه اْيَر َِِّ أَرَّاٍة ُ َّ اسََََََََْ ُِ َو اْ َْ َض ُِ سََََََََِ ماوا  -ِ َ  قََْ لِهِ  َعَل  اْلَعْرشِ  ِ نَّ َ بَُّكُ  اللَُّه الَِّذِ َخَلَق السَََََََََّ

َُِْي قَ  9لَباَ َ  اللَُّه َ بُّ اْلعاَلِمْيَ  َيا ُْ َعْنُه النََََََّ ُِ َو لَََباَعَد ُِْه اْلَمَلَِِك َرسَََََََ َُ ََْمَََََََْ  الرَُّجُه َِْنَذا هُ  الَ ٍَ َََْبا ٍِ َخرَاٍب  َ  بََِّْرَر
ْيطَاُن َو ِ َذا ُهَ  ِْخْذ خِبَْطِمهِ  اُه النَََّ َْنَََّ َََِْ  َِ ََََّْرَأَ اْي  11ِْيَها َو ََلْ رَََّْرَأْ َهِذِه اْيَر َِْيَََّو الرَُّجُه  ُبُه أَْ ِ ْرُه َو اسََْ ٍِ ا َِ ََََّْاَل َلُه  َََ َر

ْيطَ  ِن اْلُم ْ ََََّْاَل النَََّ َبَْل َ َجَر ِ َ  َأَِ َََْلمَّا َأ ََْ ِبَْل  ٍََّتَّ ُرصََْ ُه اْيَن  ُرسََْ ٍْ ِبِه أَْ َأَ  اللَُّه أَ ََْفَب ا ٍِ ا ِنَْي ع ََْاْخَُبَُه َو قَاَل اُن ِلصَََ َِ
َِ َِْنَذا ُهَ  بِاَ  َْ  بََْعَد َُُل ِع النَّْم َب النَِّفاَء َو الصِّْدَا َو ََ  .11ْعِر النَّْيطَاِن ُةَِِْمعاي ُِ اْ َْ ضِ ثَِر جَ َلُه  َأَْرُت ُِ َأَلَِ

                                                           
 .E\«ِذِ  َََََّل اْلِكِاَب َو ُهَ  رََََِ  َّ الصَّاْلِِْيَ ِ نَّ َولِيَِّي اللَُّه الَّ » i\( ُ س    ا عرا  هكذا3)  1
ََر4)  2 ُْ بَِيِمي» i\( ُ س    ال ََْط ِرَّا  ُُ ِِ َو السَّماوا ََ ُُِه رََْ َة اْلَِّيا َْ ْب يعاي قََ ََِ قَّ َقْد ِِه َو اْ َْ ُض  ٍَ ا ُرْنرُِأ نَ  ِنِه ُسْبرا َُه َو َلعا َو َا َقَدُ وا اللََّه   .E\«َعمَّ
 .83( ْل عمران: 1)  3
 ( الفررسِ: َا اَّْتسه السبر.2)  4
 .128( الِ بِ: 3)  6
َوجِ بالب ل.4)  5  ( ه  الصفراء الِ لدْر َن املثا ِ م
 .41( الن  : 6)  7
 .111( ا سراء: 5)  8
 .63( ا عرا : 7)  9

 و ْمه.( ُ الَّاَ س: ا ط  َن أه َاِر َنَّا ه و َن أه  ابِ ََّدة أ فه 1)  11
 (  ل عل  أن النيطان جس  له جعر و مكن أن ررا  بالنعر جعر ذلب الرجه الساقف َنه جذب النيطان و اَاِْه  ليه   ىن َلبسِ) حل(.2)  11
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: ععىبفهعع فنىو ععوف:رف:آفعععف: معع آ ف فم فععوف: اىعععدفاععخحرفك ععخفكععوفقعآعع ا فسعع : خفهععخ:رفكععوفآحمععخف) دفن:فهحتفتععافففف

هع:ن فو ععوف فاونععخ:ن فن:ف:ع:آعع فا:وعع وف ععفچفلفعع افنفاععافكععوفوععموفقرفن:فهي  فععخف:رفاعععرف فامو ععو  فكععوفهععع:افففففففففف

:افحعوفه عخ فقعع:ناففدع فففففا  فحوفنعع فوعخرفحعوفارافحعوف:ععحو  فل ونپعو  ف:رفاسعاف عواى فحعوف:م عخ ففففففففففآحوقظاف:رفس 

:ح دوفانفسععقرف:سعافف ععفكعوفا : عخف:رفآع فه عسعخف) عوفهعو فه ع حهدف: حعخ فپع فآععاافهعاوسعاف فمعضعدعا فحعوف:آفععفففففففففففففففففف

قحععولفن:فهوعع :ر ف:  نععوَفف: معع آ ف فآععع:فق:ععو فكعع ف:رفقن ععوفهععع:افآحوقظععاف:رفسعع ا  ف فنععع فوععخرف:سععاگفقعآعع ا ف:حعع ففف

 ف: زفقحععوف:حعع فطعع نف:سععا فإِرنف َ ِفِّععيَف:  نععوَف: نععرِنففف-895)سعع ن ف:مععع:يفقحععوفف: نععرِنفن عع نز ف: هدِ ععوبَف َف َعع َفحَ  عع َ ن ف: ولععو ِحِف  ف

 فف-85)سع ن فرآععفقحععوففففمَملععوفحَ هععِكُ ر فف عو  ف ععوفه ف عون  فسَعىْحون وَف َف  ففف...ف فقحعو ف َفآعوفس ععخَنَ :ف:  نعوَفاَعبنفس عخْنِ ِففففففن ع نز ف: هدِ عوبَفف

فآَهه ِحلعولسفهِفَمِف ِعوِففف مودفقحعوف:حع فطع نف:سعا فَ فآعوفس عَخنَ :ف:  نعَوفَاعبنفس عْخِنِ فَ ف: هعت ْنَ فدَمِف عورفس ىْق عُ َوفَحع َْدف: هتِفوَآعِةفَ ف: العمو :َلففففففففففففففف

فمَملوفحَ هعِكُ ر فسَىْحون وَف َف   و  

ولفن:فهو :نععخف:رفسعع ا  ف فنععع فوععخرف:حمعع ف:سععافف: حععخ فپعع فآعععاافقرفن:فا :نععخف فق عع ففپعع ف عععفكععوف:حعع فقحعع

 ععوفهعع اف ف):رفهعكععافقرفقحععولفكععوفا :نععخ فففف ععواف ماوح ون ععون فانف:عقععاف فاونععوف: ف ععهف سعع فقرفاونععوفففانفاونععو

آع ف اععاففهع ادفقسعفى فهعو فنعسعفخففسعع  فآععافاح ععافهعاوسعاف فمعضععدعا فحعوف:آفععف: مع آ ف فافع :ن فكععوفرحععفپعوافففففففففففففف

لم وعع فآفد ععخف فآعع ف:رفقرف عسععونهگفقعآعع ا فانف:عع  فن:سعع  ف):حعع فقحععوفن:دفهوعع :ر ف َف  ععوَف، سْعع  هَفآَعع هفقِععيف: الععمو :لِف َف

دف فقرفآعععاف:حعع فقحععوفن:فا :نععخف فقرفافعع :رفهععع:اف: فف18)سعع ن فقزفممععع:رفقحععوفف: هععت نْ ِفط  ْمععورف َفك عه ععورف َفإِ  فْععوِفحَعهدَ َعع ر ف

فن:دف:عاحخ.

اح عععافهعاوسععاف فمعضععدعا ف:اف:آفعععفآ آ ععورفسعععرآف فآععوفدععوافاننععخ:ورف:سععاف فاننععخ:ورفهوونععوفآعع ففففففففآعععاف

انقح خف ف عوفوعدونفاع افن:فن فعنعخف:رفقنيعوفن رننعخگفقعآع ا ف):حع فا فقحعوفن:دفهوع :ر ف  ت عْخفدعو َكُْهفنََسع زسفِآع هف، نهفُِاعدُْهفففففففففففففففف

مَ هآِ ِف  فنَؤُيسفنَاِععفهسففق عع ِرهف   َ نع ْ:فق تُععزهفاَاْععىِيَف:  نعوَفالفإِ ععوَفإِ نععوف َع َفمَ  فْععوِف   َكن هععاَف َففففمَ ِحع سفمَ  فْععوِفآععوفمَ ِع رهْفاَعععِحرسفمَ  ععفْدُهْفهِعو هففف

دفپعع فقرفآعععاف:حعع فا فقحععوفن:فا :نععخف فاننععخ:ورف:رف: فا نففف889 فف881 ععواف)سعع ن ف  هععوفقحععوفف َعع َفنَبُّف: ه َعععه ِف: ه َظِععفهِف

فوخنخ.

معضععدعا ف:اف:آفعععفآ آ ععورفانفوععدهفآعع فقبفرنااف:سععاف)كععوفآ دعع فهفمععونافففففسعع  فآعععافاح عععافهعاوسععاف ف

پعع زدف فهععخ رف عععيفكعععارفان معع ف فنععوفاح ععوناففه عع ح فقحععةفففآعع فوععخ ف:سععادفقحععوفوععفو  فا:ناگفقعآعع ا فقناف)هعع ف

: دعسعع فن:فهعععفوععدماف فقرفن:فه عع اف فهفووععودف فقرفن:فانفوععدماف(افععع فكعع ف)آح مععزف:سععافآتوعع اف:حعع فهووععخفكععوفف

ناف:رفرآععورفن افقرفلفعع افآوعع نفكععوفانفوععدمافهمونععخدفهو :سععافاععخ:افمعع ف فدععزفه ىعع اافحععوه ف فقرفففففف ععوفآتععخ:

فآعاف:نيودفا:اف فهو :سافاخ: نخفه ى اافحوقا.
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سعع  فاح عععافهعاوسععاف فمعضععدعا فحععوف،آفعععف: معع آ ف ف:رف)قن ععوفهععع:افپفععخ:فكعععارفافعع :ردف:م ععخ ف)قوحععخ فا:نادففف

)ح  عع ف:اف«فحععوف ععوااف: قععو ةفنافضععو   فف»ا فنك ععافنمععورفهوعع :رف فه عع  فففآععع:فق:ععو فقعآععوگفقعآعع ا فسعع ن فحعع فن:فانفففف

: فن:فهععو ف:م ععخ فن:  مععواف:م ععخ ف:م ععخ فآععع:فهمعع فهععورف:عععا:ردفپعع فقرفن:ف:نيععودفا:اف فاععخ:افمعع ف فدععزفافعع :رففف

فهع:عا:نفخ.

فس  فاح عافهعاوساف فمعضدعا ف:اف:آفعفآ آ ورفهع:افه خ ف:عحو وفاس  نافقعآوفقعآ ا 

 ععوف:ف ععون  ف َفآَعع هف  ععهْفحَيْ َععزِف:  نععوَف  ععوَففقحععوفن:د ف،  ْفك ظُ ُمععوليفقِععيفهَحْععع ف ُيِّععي فحَره ععو َفآَعع ْبسفآِعع هفق  ْسِععوِفآَعع ْبسفهوعع :رف):حعع 

فدف فقرفآعافقرفن:ف:فاف فه خ فقع:نح فها اف: فهور: ا.54نُ ن:رفق موف  وَفآِ هفنُ ن ف)س ن فن نفقحوف

حععوف،آفعععف: معع آ ف فهععع:اف:حم عع ف:رفاراافلفعع افهفعآععوفرحععع:فكععوفپف سعع وفففسعع  فآعععافاح عععافهعاوسععاف فمعضععدعا فف

فپ افسع هفوى وف:رفآ فاراافو اگفقعآ ا فل رفهىا عفا :بفنق  ف):ح فقحوفن:فهو :رد 

دفسعع  ف:آفعععف884سُععزِف:اْمَعع :ف:  نععوَف،  ِف:اْمَعع :ف: عععناْم  ف، حعععوفآععوف  ععخْمَ :ف ععوف:ف ععون  ف َفك ىِّعععه َف  دهىِفععع:رف)سعع ن ف:سععع: فقحععوفففففف

: مع آ ف فم فعوف: اىععدفقعآع ا ف ععفكع فانفهفوهعون فاعو  ف:رفسعد وفوعى فن:فهاععفهععاف ف:حع فقحعوفن:فهو :نعخفإِرنفنَهلُدعَهف:  نعَوفففففففففففففففففف

)سعع ن فف: ه ععو  مِف  ف ععوف:ف ععون  ف  ىععونَتَف:  نععوَفنَبُّفمَ  عع ف: ه َعععه ِف: نععرِنفا   ععب ف: الععمو :لِف َف: هععت نْ َفقِععيفسِعع نةِف، حلععود فثُععهلف:سْعع   ا

دفقعوعع  ورف: فن:فآحوقظععافك  ععخف فوععفوطف ف:رف: فا نفوعع نخفف: حععخ فپعع فقرفآعععاف)ح  عع فآعععاافكععوفففففف65:مععع:يفقحععوفف

:افنسععفخف فوعع فن:فانفقنيععوفا :هفععخف ف:حعع فهععع:اف:حم عع ف:رفاراافپعسعع فكعععا فهعع اففحععوفآعععافاح عععادفنقععاف فه حع:نععوف

ف فقرفآعافن:ف:عقاففنقفت فهو ف:فا قحولفن:فنو :نخففپ فوفهورفهاع:ن فقآخف فهف 

:افن:ف)كععوفاقعععلفقعآعع ا فهعع ادفا :نععخففپعع فوععفهورفآ  عع  فهععخ ففقرفآعععاف):رف:حعع فاعععيدف:رفاعع :بفپعحععخف فقحععو

هعقفت ف:فا فاعخ:فهف ع ف ع فن:فهوعوتفآو فعخفف:ك ع رفهوحعخف عوفهوعىنف: فن:فآحوقظعاف فپوسعخ:نافك ع ففلع رف عىنفوعخفففففففففففففففف

خف فدعحعورفن:ف:فعاف فمعضعدعا فانفسعو فوعموفوعفو ف فن:سع  فحعوق هفف فپع ف:رفهعوالفففففففففففن اف:آفعف: مع آ ف فم فعوف: اىععدفقآعفففف

فقآخرفقق وبفهخ:رفدوفنقاف فدوافآ افوفهورفن:فانفرآف فاحخ.

ْعُت أَ  -22 َِِ َِ ْبِن ُُمْرٍِز قَاَل  َلَم َناٍن َعْن سَََََ ََْن  ْعَفٍر ع رَََُّ لُ ا جَ بَ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن ُُمَمَِّد ْبِن سََََِ
 ْء.َلَْ رَُُْبُِِْه اْلَْْمُد َلَْ رَُُْبُِِْه َجيْ 

سعع مةفهعع فآحعععرف: حععخ فوعع فخدفاقعععلفهععوسعفم فععوف: اىعععدفآففعآعع ا فكاعع فكععوفسعع ن فامععخف: فن:فه ىعع اافنىو ععخفففف

ف فچفلف فه ى اح فنخ خ.
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َاِعيهَ  -23 ِْ ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن ِ  َرابَِنا َعْن سَََ ْن َأ ََْ َِ  ْ ْفَ اَن ْبِن َ ََْي عَ  ِعدَّ ْهرَاَن َعْن  َََ َناٍن َعْن ْبِن َِ ْن َعْبِد اللَِّه ْبِن سََِ
هِ  َأِب َعْبِد اللَِّه ع أَ َُّه قَاَل: دْ ُقْه هُ  وَ  ُقْه را أَرََُّها اْلكاُِْرونَ  -ََْن قََرَأَ ِ َذا أََوى ِ َ  ِْرَاجَََََََََِ ٍَ َأََِ  اللَُّه َعََّ َو َجهَّ َلُه   َ  اللَُّه َأ

َن النِّْرِ .  بََرَاَء ي َِ

  نوَف، اَخسف فسُزهف َ َف:فسُزهفحوف، حُّ َوف: هدوقِعُ ر فاقعلف وا فم فوف: اىعدفقعآ ا ف عفك ف   وآ فكوفهىا عفا :بفن افس ن 

 ن:فهو :نخفاخ:افم ف فدزفهف :ناف) فا نادف:رفق  فن:فهع:ح فه  حاخ.

ِد اللَََّ  َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيََِه َعنْ  -24 ََْ ََِه َعمَّْن ذََأرَُه َعْن َأِب َعب ٍد َعْن أَبِي ََْعبَََ اَل:َعِليِّ ْبِن  ْن  ِه ع أَ َََُّه قَََ َ  َتَلُّ ا َِ
َاََلا -ِقرَاَء ِ  ََِلِت اْ َْ ُض زِْل ْبُه اللَُّه َعََّ وَ  ِ ذا زُْل ِِْلِه ََلْ ُرصََََََََََََِ ٍِ أَبَداي َو ََلْ َمُْت هِبَا َو  َجهَّ  َِْن َُّه ََْن َأاَ ْت ِقرَاَءلُُه هِبَا ُِ  َََ ا َََل ََْل ِب

ْن ِعْندِ  َُ  َََََل َعَلْيِه َََلْب َأرمِْي َِ َُ َو ِ َذا ََا ٍََّتَّ َمُ  ُِ الدُّ ََْيا  ْن َْْا َِ ٍَِْ ٍِ َو َ  بِآ اِعََّ َََْيَُّ ُل  َ  ِبصَََ ِه  َََْيَُّْعُد ِعْنَد  َْأسََِ َ بِِّه 
ُِ اْ ُْْق ِبَ  يِّ  ْثَه َذِلَب َو اللَِّه َِْن َُّه َأاَن َأِثناي ََا رَْذُأُرِن َو رَْذُأُر ِلَلَوَ  َهِذِه السََََََََََََََُّ  َِ  َو لَََُّ لُ  رَا َََلَب اْلَمْ   َلُه السََََََََََََََُّ  َُ  َِ

ََُرِن بَِ  ٍََّتَّ رَََْا ُه  ََ َِيَر َو َ  أُْخرَِ  ُ ٍو ََِْر لََُه َو ُأ َََرِن َ ِبِّ أَْن َأ ُِ قََْد َأ ُه َو ذَ رَََُّ ُل ََلََُب اْلَمْ  ََ ُت ُ ٍو َََرِن َأْخَرجَْ َََِْنَذا َأ لََِب 
َنازَِلُه  ََ َََْنَى  ِْطَاُء  َ  َلُه اْل ِه َو ِ َذا ُأنَََََََِ َُرَُه بََِّْبِض ُ وٍِ ٍََّتَّ رَْا ُِ ِعْنَدُه  ََاُل َََلُب اْلَمْ  ْن أَْلَْيِ ُِ َ  رََ ُه َِ ٍَ ََُْيْ رُِ  ُ و  اْْلَنَِِّ 

َن اْلِعَلِ  ُ َّ رُ  ُه ِ َ  اْْلَنَِِّ َسْبُع َن أَْلَ  َََلٍب رََْبَِِدُ وَن هِبَا ِ َ  اْْلَنَِِّ.ََا َرُك ُن َِ ٍَ  َنيُِّر ُ و

إِ(:فرَ ه ِ  ععاِف: هععت نْ َفرِ ه :   ععوفااعع وفن عع حخفرحععع:ف عععفكعع فففف فنفعع فقرفاقعععلفم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف:رفا :نععخرفسعع ن ف

 فدععزف: فن:فهعع آف ف عععر ف:عق ععونفند ععخف فهععخ:رفنمفعععاف فففانفنمور ععوافنوق ععوفاعع افقرفسعع ن فن:فهو :نععخف ع:عع فاععخ:افمعع ف

)نفعع دفهىععع فرارف فقق  ععوافاح عععفانفععوفالععونفن عععااف ععوفهمفعععافف فلعع رفهمفعععافقعوعع وفكعحمعع ف:رفدونعع فپع نا:ععون فهعععفف

: فقععع افقحععخف فهععوالافسععع فه  ععف خفپعع ف: حععخ ف:افآ ععتف: معع لفهععوفا سععافاععخ:فآععخ:ن:فكعع ف) فدععون فن:فه سععون فففففف

: فهاعفونفآععع:فحعوافآفدعععاف ف:حع فسعع ن فن:فآفو :نعخف فقرفسعع ن فنفع فهم ععتف: مع لفآون ععخف معف فاعععيفن:ففففففففه فععدفرحعع:فكععوففف

ه  حععخفف فآ ععتف: معع لف: حععخ فپع نا:ععوندفهمعع فقعآععورفا:ا فكععوف:عع  فهفعآععورف فآهفعععف: فهووععهف فدععون فن:فن فعععدف ععوفف

: معع لفنعع اف: ف:سععاف ععوفاعع اففهععخ:رفاسعع  نفا ععخفف فلعع رفاعع ا فاسعع  نفا:افقن ععو فدععون فن:فه فعععدفف فپف سعع وفآ ععتف

: فهد ععونفن افآ    ععوافاعع افن:فانفه  ععافهىف ععخفف فدععون ف: فه عععق  فدععون فاسعع  نفا ععخفف فلعع رفپعععا ف:رفهع:هعععفاحععخ 

ه سععون عح ف د عع فهفععع رفن اففسعع  فدععورف: فن:ف ف ععواف عع :نفقعوعع وف ععوفه  ععافهخنسععوفك  ععخف فوعع وهونوف: فن:فهى  ععافففففففففف

فنسون خ.

ف

ف
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 بَاُب الن ََّواِدرِ 

 نوادر باب

ا -1 َِ ْبِن ِهنَََََ ْهرَاَن َعْن ُعَبْي َاِعيَه ْبِن َِ ِْ َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد َعْن ِ  ْن َأ ََََْ َِ  ْ  َعمَّْن ذََأرَُه َعْن َأِب َجْعَفٍر ةٍ ِعدَّ
اعَ  ع قَاَل: َََََََ ِْ َ ُجْه قََرَأَ اْلَُّْرَْن َْاختَََّذُه بِْ ََِد َّ بِِه اْلُمُل  َ قَُرَّاُء اْلَُّْرِْن َثَلَث َِطَاَل بِِه َعَل  النَّاِس َو َ ُجْه قََرَأَ  1ِي َو اسََََََْ َو اسََََََْ

َِ اْلَِّْدحِ  ََ ُه ِ قَا ُدوَ ُه َو أَقََاَََ يََّر ٍَُ ُروََُْه َو ََََََََََََََََ ٍُ ََْرِفَو  ْن ْحََ  -اْلَُّْرَْن  ِِ اْلَُّْرْنِ ََْل َأثََّر اللَُّه َهُ َ ِء َِ  َو َ ُجْه قََرَأَ اْلَُّْرْنَ  2َل
اجِ  َهَر بِِه لَْيَلُه َو أَْظَماَ بِِه  َََها َُه َو قَاَة بِِه ُِ ََسَََ َر َ َواَء اْلَُّْرِْن َعَل  َ اِء قََْلِبِه ََْاسََْ ِه َِْبُاولَِئَب َََْ ََََ ََ بِِه َعْن ِْرَاجََِ ََِا ِدِه َو 

َُ اْْلَبَََّاُ  اْلَبَلَء َو بَُِاولَئََِب رََُِدرَُه اللََّ  َِر َُْر اللََُّه اْلَع َداءِ رََْد َن اْ َعَْ هَّ َِ َن  3ُه َعََّ َو جََ َْيََْث َِ هَّ اْل َو بَُِاولَئََِب رََُنَُِّل اللَََُّه َعََّ َو جََ
َن اْلِكُْبِرِت اْ َْْحَِر. َََْ  اللَِّه ََلَُ َ ِء ُِ قَُرَّاِء اْلَُّْرِْن أََعَُّ َِ  السََّماِء 

ف:نخ ا :نورفسوف:ع  اقعلفهوسعفم فوف: اىعدفقعآ ا فسعقر

حدعع فقندععوفسعععقرفا :نععخف فقرفن:فسعععآوحوفكاعع فاعع افك ععخف فپواوععو ورفن:فهععوفقرفهععخ فوععخف فهمعععادفه ن:عع فففففففففففف

فهفع وخ.

 فاح عععفآعععااف:سععافكععوفسعععقرفن:فهو :نععخف فاععع يفقرفن:فن  ععخ:نافك ععخف  عع فاععخ افقرفن:فضععوحعفسععوراف فقرفن:ففف

قرفآ  فعععف:عععااف فانفسععوحعففلعع رفسععخحف)دععودفقبدفن  ععخ:نافك ععخف)ح  عع فهععع:افا انمععو  ف ف   ععودفسعع اد   ف:رفففففف

ق حعع اف فآون ععخف:حعع فكعععدفانفك ععوبف: سععولفپ ععافسعععف:نععخ:رافل ععورفكععوفوععورفسعع :ن فدععودفقهعع فن:فپ ععافسععع فآعع 

فا :نورفرحوافند خ.امو فهوبف   :لف:روافآع:د وفو ادفاخ: نخف:آنوزف:ح ورفن:فانفسعقر

 ععخف فهععع:اف)ا :نععخرف فهدععونفهاعع  ف فف فاح عععفآعععااف:سععافكععوفسعععقرفا :نععخف فا:ن افسعععقرفن:فهعععفازفاناآ ععخ فنفف

اسععاف فنعع نفانفآ ععونف دفوعع فرنععخ فا:نافك ععخف فن ر فن:فه  عع   فهاعععفهعععافف فانف   ععودفنمور ععوح ف فدو ععوافقرففففف

هععخ:رفسفععودفك ععخفف ف:رفهاعع عفاعع :بفهوععوطعفقرفا ناف: ح ععخفف فهوععوطعف:حعع فاسعع وف:رفآعاآععورف:سععافكععوفاععخ:افم حعع ففففففف

:سععافكععوفاععخ:افمعع ف فدععزفوعععفاوععم ورفن:فهععورفا:نافف فهاععى فقنععورف:سععافكععوفففدىععونفهعععفن:فه عا:نععخفف فهىعكععاف:ح ععور

ا :نععورف:رفكىعحععاف:امععععفففاععخ:افمعع ف فدععزف:رفقسععمورفهعععون:رفقعسعع خففپعع فهوععخ:فسعع : خف:ح  عععوفانفآفععورفسعععقرفففففففففف

ف عنخ.كمفوب

                                                           
 ( الررْل لد  السراب و لسِد ه أِ لسِجلبه.1)  1
 ( اقاَِ الَّدح أا ه لاأيد للفَّر  ا و  أعىن ٍفو اْلرو ) ُْ(.2)  2
 ال الّله بىن ْلن َن عدوه  اِ جعه الكر  َل  عليه .( أ 3)  3
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ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َو َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيهِ  -2 َرابَِنا َعْن سََََََ ْن َأ َََََْ َِ  ْ يعاي َعِن اْبِن َُمْبُ  ِعدَّ َََ  َعْن َأِب َ ََْي َعِن ََِ  ٍب َعْن َأِب َْحْ
ِنَْي ع رَََُّ لُ  َن اْلُمْ َِ ْعُت َأَِ َِِ َِ قَاَل  َبِل ْبِن  ََُباَل ثَاْل َو   َََََل اْلَُّْرُْن أَْثَلثاي ثَُُلْث ِْيَنا وَ  اْ َ َََََََْ َْ َنْن َو َأ ُِ َعُدوِّ َا َو ثَُُلْث سَََََََُ

ََْرَ  َكاْة.ثَُُلْث  ٍْ  1اُِِض َو َأ

: ىبفه فنىو وف: حعخ فوع فخدف:رف:آفععف: مع آ ف فم فعوف: اىععدفكعوفآففعآع ا فسععقرفانفسعوفهوع فنعورزفوعخ فحعتفهوع فففففففففففففففف

فقرفانفهون فآوف فاوم ورفآوف:سافف فهو فاح عفانفس   وف ف:آنوزف:سافف فهو فس دفانف :دىولف ف:ادودف:سا.

َرابَِنا َعْن َأْْحَدَ  -3 ْن َأ َََْ َِ  ْ ََْْرَقٍد َعمَّْن ذََأرَ  ِعدَّ َِ َعْن َ اُوَ  ْبِن  ُه َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع ْبِن ُُمَمٍَّد َعِن اْلَْجَّاِل َعْن َعِليِّ ْبِن ُعََّْب
َكاْة َو  ُبُرْ  قَاَل: ٍْ َنْن َو َأ رَاْة َو  ُبُْر سََُ ٍَ َلْل َو  ُبُْر  ٍَ َِ أَْ بَاٍع  ُبُْر  ََا َرُك ُن خَ  ِ نَّ اْلَُّْرَْن  َََََل أَْ بَََع َُبُ ََا َأاَن قََْبَلُكْ  َو  َََباُ 

َْْصُه ََا بََْيِنُكْ .  بََْعدَُأْ  َو 

اقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا فسعععقرفه  ععونفهوعع فنععورزفوععخ ففحععتفل ععوندفاعععزفف فحععتفل ععوندفاععع:دفف فف

ن:دعععفهعقعععف:اعع عيفحععتفل ععوندفسعع   وفف ف:ادععودفف فحععتفل ععوندف:اىععونف:روعع  ورف فقح ععخ:ورف:رفوععموف:سععاف فقن ععوفف

فآفونوفومو وف:سا.

فوعح

آي اعع ف)ن دف: حععخ فآمدعع ف:سععافث ععرف)انفاىعععفپععف دف فنهعععف)انف:حعع فاىعععدفهعععفسععىفزف ومععف فهووععخفحععوفآيعععافففففف-

ف تافهفهوفسوف فل ونفهووخف::عفلوف:ساودفآاو افنىوو خفحوفهوم ىونف:ا عيفآ ون ف فهه رف:ساف...

اف:رفاعععزفپفععع اف:رف: ععزفهفععافم ععف هف: اعععدف ف:رفاععع:دفپفععع افففف ععوفقندععوف: حععخ ف فهاععوف:ف ععوفوعع ا فكععوفآتوعع ففف

فدفآ :قبفهووخ.5اوم ون ورفآفىووخف وفهوف تافهفقح خ ف)انفاىعف

فقفَّف)ن دف: حخ

 فه واف:ح ف تافهفهععفآاعو افهع ارف :س ع ف فاتفتع ف)آفعورف:ساعوددفنفاعاف ف م  عف فه عوفهععفدعخ:فهع ارف:ساعودف:رف معودفففففففففففففففف

:حعع فن فآ وقععو  فهععوفق  نعع فهعاعع ف:رف:ساععودفحععوفنتوععون ف:رفاح عععافنععخ:نافف فنفعع فففففففد ععولف:رفحععتفاح عععفنفاععافف ف:رفف

                                                           
و   رناَ أرْا َْم  ه  و    خ ل بعْها ُ بعض ( ليَ بناء هذا الَِّسي  عل  الِس رِ اْلَّيَِّ و   عل  الِفررق َن َير ال ج ه ْل رناَ زرا   بعض ا قساة عل  الثلص او  َّصه عنه4)  1

 َْم ن َا راْ بعده) َ(.
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آ وقععو  فهععوفا:اععزفوععخرفه قعع ف:ساععودفانفه قعع فاح عععفنععخ:ناف فآقععم ن واف:حعع ف:اىععونفهععوفاىع ععوافه ععخافنفعع فآ وقععولفففف

فنخ:ناف)ل رفه وفهعف تافهفاتفت فنفااد.

ُِّ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن عَ  -4 َعِر نٍ أَبُ  َعِلين اْ َجََََْ َراَا ْبِن َعمَّاٍ  َعْن َأِب َبصََََِ ْفَ اَن َعْن ِ سََََْ   َعْن َأِب َجْعَفٍر ع قَاَل:ْبِد اْْلَبَّاِ  َعْن  َََََ
ََْرَاِِ  ثَاْل َو  ُبُْر  َْ َِ أَْ بَاٍع  ُبُْر ِْيَنا َو  ُبُْر ُِ َعُدوِّ َا َو  ُبُْر ُسَنْن َو َأ َكاْة.ضُ  َََََل اْلَُّْرُْن أَْ بَََع ٍْ  1 َو َأ

هععوسعفم فععوف: اعععدفقعآعع ا فسعععقرفهعععفل ععونفهوعع فنععورزف:عاحععخ ف:سععاففحععتفل ععوندفانفهععون فآععوف فحععتففففففففاقعععل

فل وندفانفهون فاوم فآوف فحتفل وندفس  ف ف:آنوزف فحتفل وندفقع: َّف ف:ادودف:سا.

ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن ََْنصََََُ ِ  ْبنِ  -6 َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َو سَََََ ْن َأ ََََْ َِ  ْ ِه اْلَعبَّاِس َعْن ُُمَمَّ  ِعدَّ ِِّ َعْن َعمِّ ِر ِن السَََََّ ِد ْبِن اْلَْسَََََ
ِِّ َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: ِر ِ  ال -أَوَُّل ََا  َََََل َعَل  َ سَُ ِل اللَِّه َ َعِليِّ ْبِن السََّ ِ  َ بِّبَ ِبسَْ يِ  اقَْرَأْ بِاسَْ ٍِ َو  لَِّه الرَّْْحِن الرَّ

 .2ْصُر اللَّهِ ِ ذا جاَء  َ  ِْخرُهُ 

اقعلف عوا فم فعوف: اععدفقعآع ا فنواع ف فلفع افكعوفهععفنسع زفاعخ:ف) دفنعورزف:عاحعخف):حع فسع ن فهع اد فهاعهففففففففففففففففف

فه ا.ف فقاعح فلف افكوفنورزفوخف)س ن د فإِ(:فدو َفن وْعُف:  نوِف:سهع ،هفهِوسْهِفنَهِّتَف:  نوف: عام ف: عافه

ف  ضفن

سعع ن فكوآ ععوفاح عععافنععورزفففإِ(:فدععو َفن وْعععُف:  نععوِف فهووععخفكععوفپعع ف:رفسعع ن فآي اعع ف)ن دف: حععخ فوععوحخفآتوعع اف:حععفف-

فن   وففپ فآ وقولفنخ:نافكوفهعا ف:رفقحولفپ ف:رفقرفنورزفوخ فهووخفل ون وفآ   نف:سا.

َلْيَماَن عَ  3َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َو ُُمَمَِّد ْبِن اْلََّاسَََََِ ِ  -5 ْفِص ْبِن ِأَياٍص َعْن َأِب َعبْ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن سَََََُ ٍَ ِد اللَِّه ْن َ اُوَ  َعْن 
اَْلُُِه َعْن قََْ ِل اللَِّه َعََّ  ع قَاَل: ََِل ِْيِه اْلَُّْرْنُ  -َو َجهَّ  سََ ْهُر َ َََْاَن الَِّذِ أُْ  ََِل ُِ  جََ َا أُْ  ََََّْاَل َو ِ َّنَّ ِي بََْْيَ أَوَّلِِه َو ِْخرِِه   ِعْنرِرَن َسَن

                                                           
َل أثلثا1 ) 1 ن    أعداِنا و عدو َن أان : ثلث ْينا و ُ اٍباِنا و ثلث ُ(  وى العّياجّي َْم ن هذه ا خبا  ُ لفسنه بنر  امت َن هذا:  واه بنسنا ه عن اىب جعفر عليه السلة أ ّه قال: الَّْر

َلت ُ ق ة  ّ َاُ اولئب الَّ ة َال ن جيقبلنا و ثلث سنِ و َثه و ل  أن ايرِ  ذا   ن ُيرى أوله عل  أخره َا  اَت السماواُ و ا  ض و لكه ق ة ْرِ رِلت ايرِ ملا بَّ  َن الَّْر  ّنا ء و لكن الَّْر
 ه  َنها َن خن أو جر* و بنسنا ه عن ُمّمد بن َسل  عن اىب جعفر عليه السلة قال:

ا بس ء من َْ  ْه  عدو ا. اق ل رسِفا  َن اْلدرثْي أن املرا  بْماِر املِكل  ُ ق َل  عليه  السلة ْينا و را ُمّمد  ذا ِعت الّله ذأر أٍدا َن هذه ا َِ خبن ْنرن ه  و  ذا ِع ت الّله ذأر قَ 
اء و ا عداء رنملن أه َن أان َن سنخ و أذا ا ٍب أٍباِنا و أعداِنا َن رنمله  و أه َن أان َن سن ه  و َينِه  َن ا  بياء و ا ولياء و أه َن أان َن املَّربْي َن ا ولْي و ايخررن

ن َن  ّله و  س له ابِداء ا لق    ا ِهاِه و أه َن أبْْه الجيعِه  و ُمبيه  و أه َن أان َن سنخ أعداِه  و َبْْيه  َن ا ولْي و ايخررن و ذلب  ن أه َن أٍبه الّله و  س له أٍبه أه ََ 
ن أذلب و ه  ربْض أه َن أٍبه ا ن ُ العاَل قدما و ٍدرثا    ر ة الَّياَِ ْه  َن جيعِه  و ُمبيه  و أه جاٍد ُ العاَل قدما و ٍدرثا    ر  أبْْه أه ََ  الَّياَِ ْه   ةلّله و  س له ْكه ََ 

لة ُ ٍدرث العله عن املفْه بن عمر عن الصا ا عليه السَن خمالفيه  و َبْْيه  ْصْل أن ألما و   ُ أٍد الفررَّْي و   ُ أٍباِه  أو أعداِه  لصدرق ذلب َا  واه الصدوا َاب ثراه ُ 
نْي َ   [.الطبر اْلجرى 56 -54َ ره) َ(] ا ُب َذأ   ُ باب العلِ الِ َن أجلها ِ  علّي بن أِب َال  أَن املَ 

َول بعض ايراُ بعدها أما ه  املنه  2)  2 َل بعدها س    أاَلِ ْل رناَ     ) ُْ(.( لعه املرا  أ ّه َل رن
 [] عن أبيه و علّي بن ُمّمد، عن الَّاس  بن ُمّمد، عن سليمان  او   خل( ُ بعض النسخ3)  3
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اَن ِ َ  اْلَبْيِت اْلَمْعُم ِ  ُ َّ  َََََل ُِ َُ ِل أَبُ  عَ  ْهِر َ ََََََْ َد ي ُِ جََََ ٍِ ِي َوا ََُْل ُّ َ عِ ْبِد اللَِّه ع  َََََل اْلَُّْرُْن  ِي ُ َّ قَاَل قَاَل النَُِّ َن رِرَن سََََ نَََْ
َِلَ  اَن َو أُْ  ْهِر َ َََََََْ ْن جَََََ َِ ٍِ ُرُ  ِ بَْرَاِهيَ  ُِ أَوَِّل لَْيَل َََلْت  ََََُ ْهِر  َ  ََ ْن جَََََ ْْيَ َِ تن َََََََْ يُه لَِثَلَص ِت الَّْ  َاُ  ِلسََََِ ََِل اْ ِ ِْ اَن َو أُْ  َََََََْ

اَن َو  ْهِر َ ََََََْ ْن جََََ َر َخَلْ َن َِ َِ َعنََََ ََِل الََّبُ ُ  لَِثَما َِي اَن َو أُْ  ْهِر َ ََََََْ ْن جََََ ِي َخَلْت َِ رََ  لَْيَل رِ أُ َعنَََْ ََِل اْلَُّْرُْن ُِ َثَلٍص َو ِعنَََْ ْن ْ  رَن َِ
َْاَن.  َجْهِر َ ََ

افععرفهعع فنفععو ف: حععخ ف:رفاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفانفهععون ف:ف ععونفاععخ:افمعع ف فدععزفپعسععفخدف)كععوفقعآوحععخ فففف

دفهععوف:ح دععوفسعععقرف:رف: زف ععوفقاعععفانفوعععيفآععخلفهفاععاف816سعع ن فهتععع فقحععوف«فآععو فنآقععورفكععوفقععع افوععخفانفقرفسعععقر»

 ف مععوفسعععقرفحععتفدععوفانفآععو فنآقععورفهىفععاف: م معع نفنععورزفوععخ ففسععوزفنععورزفوععخ گفاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا

سعع  فانفطعع زفهفاععافسععوزف ععخنحيوفنععورزفوععخففسعع   فپفرمىعععف) دفقعآعع ا ف ععحهف:هععع: فهفانفوعع ف: زفآععو فنآقععورففف

نععورزفوععخ فف ف عع ن:لفانفوعع فو ععهفآععو فنآقععورفنععورزفوععخفف ف:نيفععزفانفوعع فسععف ا هفنععورزفوععخفف فرهعع نفانفوعع ففففففف

فرفانفهفااف فس دفآو فنآقورفنورزفوخ ف:سا. فيخ هفآو فنآقورف فسعق

ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسََََََ  َعْن بََْعِض  َِجالِِه َعْن َأِب َعْبِد اللَّهِ - 7 َرابَِنا َعْن سََََََ ْن َأ ََََْ َِ  ْ َ  لََََِفاَّْل  قَاَل: ع ِعدَّ
 .1بِاْلَُّْرْنِ 

فاقعلف وا فم فوف: اعدفقعآ ا فهتعقرف فتزفن ر.

ففن  ض

آتوعع اف:رف فععتزفانف:حعع فاععخحرفل ون ععوفقععفَّف)ن دفقعآعع ا فپععف فهف عع ف:رفپععف فقآععخ وافقح ععخ ف:سععافآون ععخفففففففففف-

وعفوافآعععحَّفحععوفآعععرف: فحععوفحععوق  ف:م ععخ ف ف:آنععوزف:ح  ععوف:رفن افسعععقرفكععوف:حعع فاعع افحد عع افقععوزفرانعع ف:سععاف ف:حعع فف

 فانفدع :رفقرفاعخحن فنسعفخ ف:سعافنعخ:نافففففففآ نافن  ف :سعفوعخ ف ف:حع فآ وقعو  فهعوف:سع وون فهعوفسععقرفكعوفآ عخ: زف:سعاففففففففففف

دعع   فهععع:افو وسععو  فافعععف فاعع ه فانفكون ععوف:سععافكععوففففرحععع:ف:سعع وون فهم  ععوافط عع فافعععفكعععارف:رفاععخ:اف فپعع ففف

آفو : خفهد عخفحعوف ععتفك عخفف فهعع:افآ ع نلفكععارفهعوفاخ: نعخف:سعافل ون عوفانفاعخحرفقآعخ فكعوفهعوفپع نا:عونلففففففففففففففففف

 فآ  عع ف ف فععتزفقععع فقوععدوناف:سععافف فسعععف:ح دععوف:رف فععتزفن عع فوععخ فففففانفكون ععوفآ عع نلفكعع ف فآفععورف:سعع وون فهععوحفف

:ح اافكوفل رف فعتزفهععفاععيفوعخفآ دع فهعخ:مون فهتععقرفوع افف  ع فانف:سع وون فل عف فنفاعاف):حع فهع افآ ووع فففففففففففففففف

:رفكعععدفقععفَّف)ن دفانفهععوبفنمععورف:سعع وون دف فآي اعع ف)ن دف: حععخ ف فوععوحخفوععو ع عف:رف:حعع فكعععدف:ح اععافكععوفآتوعع افففف

                                                           
ن   ا سِ ا     ه قد و   ا ُب ج ازه1)  1  ل عند ِاع ْرِ أو  ؤرِها أما ِفو لعّه ا ظهر عدة ال -أذا اْيد  -( أان املرا  النه  عن اسِفسا  وق ع ا جياء ُ املسَِّبه و بيان ا َ   ا فيِ َن الَّْر

ن  ن َل ر هر أثره) ُْ(.  ه   اب العرب ُ الِف ل و الِطن و   ربعد أن رك ن السر ْيه أ ّه رصن سببا لس ء عَّيدهت  ُ الَّْر
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فتزفهتعقرفهعع:افقرفلفع اف:سعافكعوفنسعهفمععبفهع ا فكعوفلع رفكعآع فهعوفوع عافآف ع فخنخفقعوزفاع بف فهعخفففففففففففففففففن  ف:رف 

فآف انخفف فآتو اف:آودفم فوف: اعدف:ح اافكوف   ودفو فخرفحوفا :نخرفسعقرفقرفط نفقوزفن نفخ.

َكاَن َعْن  -8 َُسََََََْ ْفَ اَن َعِن اْبِن  ُت َعَل  َأِب َعْبِد اللَِّه ع ِأَِاباي عَ  ُُمَمَِّد ْبِن اْلَ  َّاِا قَاَل:َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعْن  َََََََ َرَََََََْ
ْر بِالذََّه ِ  ََُعنََََّ َِ اْلَُّرْ  1ِْيِه قَُْرْْن خُمََّْ   ْيئاي ِ  َّ ِأَِاَب َََْلْ  رَِعْ  ِْيِه جََََ َهِ  َو قَاَل ِْن بِالذَّ َو ُأَِِ  ُِ ِْخرِِه سَََُ  َْ  بِالذََّهِ  ََْاَ رَُُِْه ِ رَّاُه 

َِ أَْن رُْكََِ  اْلَُّْرُْن ِ  َّ بِالسََّ اِ  َأَما ُأَِِ  أَوََّل ََرٍَّ .  َ  رَُْعِجُب

فآحمخفه ف ن: ف: حخ فك وه فن:فكوفانفقرفسعقن فه اف فقرفسعقرفهوفقبفطعفآ عفا نا فه ا

آعع فقرفسعععقرفن:فهحقعععلفف فم ععع:ر:نافوععخ فهعع افف فانفپوحععورفقرفنفعع فحععتفسعع ن فهععوفقبفطعععفن وعع وفوععخ فهعع اففففف

 وا فم فعوف: اىععدفمعضعوفنمع ا ف فن عورفا:ادف) فآتوع اف:حع فهع افكعوفهعخ:نهفقحعوفهعوفقبفطععفن وع  ف فآ ع:عر:نافقرفففففففففففففففف

مفىعع فا:نافحععوفنععوگدفپعع فقرفاقعععلفانفلفعع اف:رفقرفمفىعع فن عقععافدعع فانفن وعع  فسعععقرفن:فهععوفقبفطعععف فقعآعع ا فففففففف

فافل ون وف: زفهونفن و وفوخ ف:سا.ا  فنخ:ندفكوفسعقرفد فهوفآعك فسفو فن و وفو 

فوعح

:نعخ فح  ع فآفعورفقحعوف فقاععف ععفقحعوفن:فهعوفقبفطععفن عونوفه ن عخفففففففففففففآي ا ف)ن دف: حخ فآ ععفاع نارف)آوع هدفن:ف:ف عوففففف-

ف فآمد ف:سافنت ف س فد خفحوف: زف فقاعفقرفحوفاووفوفقرفهوفطعفه ا ف:سا.

َرابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُمَُ  -9 ْن َأ ََََََْ َِ  ْ ٍَ َعْن ُز َا ََ  عَ ِعدَّ رِر ٍَ رِرِر َعْن  َْي الَََََََّْ ْن َأِب َجْعَفٍر ع مٍَّد َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسَََََََ  َعْن رَاسََََََِ
ُعُه بََْْيَ رََدْرَب َو لَََُّ لُ  قَاَل قَاَل: َََ رُُه َو لَْ َََِْْننََُ اَن  ْهِر َ َََََْ ْن جَََ َرَ  ُِ الثُُّلِث الثَّاِن َِ اَُلَب ِبِكَِاِبَب اللَُّه َّ  ِ  -لَْاُخُذ اْلُمصََْ ِنِّ َأسََْ

 َِْ َاُ  َو رَُْرَج  أَْن  ُْ ىَن َو ََا  َاُؤَ  اْلُْسََََََََََََََْ ِْ َُِْب اْ َْعَ ُ  اْ َْأَُبُ َو َأ ا ِْيِه َو ِْيِه ا َن النَّاِ  َو َلْدُع  اْلُمْنََِل َو َََ ْن ُعَََِّاَِِب َِ َِ َِ َعَل
.ٍِ اَج ٍَ ْن   ِ َا بََدا َلَب َِ

م فععوف: اعععدفاععخحرفك ععخفكععوفقعآعع ا فانفا ععوفا دفآععو فنآقععورفسعععقرفن:فهعععا:نف فهععورفكعع ف فففرن:ن ف:رفاقعععلفهععوسعف

فپف فن حافه وف ف):ح فاموفن:دفهو :ر 

:   ععهف:نعع ف،سععت تفهد وهععتف: م عع زف فآععوفقفععوف فقفععوف:سععمتف:المظععهف:الكىعععف ف:سععموؤتف: حاعع  ف فآععوفحوععويف فففففف»

ف«حعد ف:رف ي    فآ فم تو تفآ ف:  ون

                                                           
َرنِ) ُ(( قيه: امل ِ  َا أان َن علَِ خِ  ايراُ ْيه بالذه  و مكن أن ررا  به النَّش الذِ رك ن ُ وسف اْللد أ2)  1  و ُ ا ِِْاح و ا خِِاة أو ُ اْل اج  لل
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ف:  ف:رفاخ:فهو : . ف عفاود  فكوفا 

ٍْر َعْن َجاِبٍر عَ  -11 ٍِ ِر َعْن َعْمرِو ْبِن  اَلٍِ َعْن َأْْحََد ْبِن النََََّْْ ُِّ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن سََََ َعِر ِلُكهِّ  ْن َأِب َجْعَفٍر ع قَاَل:أَبُ  َعِلين اْ َجَََْ
َْاَن.َجيْ   ٍء َ بِيْر َو َ بِيُر اْلَُّْرِْن َجْهُر َ ََ

ففوف: اعدفقعآ ا ف عفلف افه ونافا:ناف فه ونفسعقرفآو فنآقورف:سا. فنف فقرفاقعلفم -

َناٍن أَْو َعْن َأْنِِه َعمَّْن ذََأرَُه قَاَل: -11 اَْلُت أَبَا َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن سَََِ َعِن اْلَُّْرِْن َو اْلُفْرقَاِن أَ  -َعْبِد اللَِّه ع سََََ
ُِ اْلِكَِاِب َو اْلُفْرقَاُن اْلُمْرَكُ  اْلَ اِجُ  اْلَعَمِه بِِه.َجيْ  ُُهَا َجْيَئاِن أَوْ  ََُْل ََََّْاَل ع اْلَُّْرُْن  ْد  ٍِ  ْء َوا

آحمععخفهعع فسعع ورفحععوفاح عععاف:رفكاعع فكععوفنععوآ فن:فهعععا فاععخحرفك ععخفكععوف: حععخ ف:رفاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدففف

لف نععخگفقعآعع ا فسعععقرف مععوفك ععوبف:سععافف فقعسععورفففپعسععفخدفكععوفسعععقرف فقعسععورفا فلف نععخف)ا فآ  عع فا:ننععخدفحععوفحععتفففف

ف مورفسامافآحدهفقرف:سافكوفممزفهخ:رف :د ف:سا.

لِ - 12 َُسََْ يِه ْبِن َ  َّاٍ  َعْن ُُمَمَِّد ْبِن  ََِ اِء َعْن  ْْيُ ْبُن ُُمَمٍَّد َعْن َعِليِّ ْبِن ُُمَمٍَّد َعِن اْلَ جََّ  َعْن ُز َا ََ  َعْن َأِب َجْعَفٍر  ٍ اْلُْسََ
ٍد َو َلِكنَّ اِ ْخَِِلَ  ُيَِي :ع قَالَ  ٍِ ْن ِعْنِد َوا ْد  َََََل َِ ٍِ ْن ِقَبِه الرَُّواِ .ِ نَّ اْلَُّْرَْن َوا  ُء َِ

: عع وفف  ع ف:اعع عيففاقععلفهعوسعفم فععوف: اععدفقعآع ا فسعععقرفحدع ف:سععافف ف:رفن احدع ف)ح  ع فاععخ:افح ونعودفنعورزففففففففف

ف:رفطعيفن: حورفقرفپخحخفقآخ .

اٍ  قَاَعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاهِ  -13 ْيِه ْبِن َرسََََََََََ َِ َعِن اْلُفََََََََََْ قَُْلُت ِ َِب َعْبِد  َل:يَ  َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِب ُعَمْنٍ َعْن ُعَمَر ْبِن أَُذرََْن
ََََّْاَل َأَذبُ ا أَْعَداُء اللَِّه َو َلكِ  ُرٍ   ٍْ ِِ َأ ْبَع ْن اللََِّه ع ِ نَّ النََّاَس رَََُّ ُل َن ِ نَّ اْلَُّْرَْن  َََََل َعَل  سَََََََََََََََ ٍد َِ ٍِ ْرٍ  َوا ٍَ نَُّه  َََََل َعَل  

دِ  ٍِ  .1ِعْنِد اْلَ ا

ققععفزفهعع فحاععونف: حععخ فهوآععودف ععوا فم فععوف: اعععدفمعضععدعاد فآعععادفآف  ح ععخ فسعععقرفه فععافاعععيفنععورزفوععخ گففففففف

فقعآ ا فان اف: ح خفاوم ورفاخ:.فسعقرفهفتفاعيف ف:رفدون فحد فنورزفوخ ف:سا.

                                                           
ن عل  سبعِ أٍر  ألها أا  جا » ( ُ النهارِ:1)  1 َل الَّْر ن ْبعْه بلِْ قررش و بعْه بلِْ هذره« ْيه ا  و  أ ا  باْلرو  اللِْ رعىن عل  سبر لْاُ َن لْاُ العرب أِ اّنا َِفرقِ ُ الَّْر

ن َا قد قرء بسبعِ و عنر  أَّ له:بعْه بلِْ ه ازن و بعْه بلِْ الي رنِ » i\من و ليَ َعناه أن رك ن ُ اْلر  ال اٍد سبعِ أوجه. عل  أ ه قد جاء ُ الَّْر َعَبَد » i\و E\«َاِلِب رََْ ِة الدِّ
 َُ له ُ أٍدأ : هل  و لعال و أقبه و ْيه أق ال أن ذلب هذا أٍسنها. ا ِه . و َثو مّا ربْي ذلب ق ل ابن َسع  : اىن ِعت الَّراء ْ جدهت  ََِّا بْي ْاقرءوا أما علمِ  اَّنا ه  أَّ ل  E\«الطَّاُأ 

َل عل  ٍر  واٍد َن عند ال اٍد» الَّاَ س و ا ت خبن بان ق له عليه السلة:   رلِ  هذا الِفسن به  َّّنا رناس  اخِل  الَّراء  ْلعله عليه السلة اَّنا أذب َا ْهم ه َن هذا الكلة َن «  
 ذلب) َ(.  الَّراء    َا لف ه ا به َنه أما ٍَّق ُ   اِره ْل رناَ لكذربه  َّله اْلدرث هبذا املعىن ُ  رِه  عىن اخِل  اللْاُ أو أن اخِل
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ِد ا -14 ُد ْبُن َ ََْي َعْن َعبََْ ِد اللَََِّه ْبنِ ُُمَمَََّ ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلََْكِ  َعْن َعبََْ ِد اللَََِّه ع قَََاَل: للَََِّه ْبِن ُُمَمَََّ  بَُكْنٍ َعْن َأِب َعبََْ
َِِْعي رَا َجا َ ُ   .1 َََََل اْلَُّْرُْن بِِنرَّاِ  أَْعَِ َو ا

:حععوتف:م عع ف ف» ح ععخ دفاقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدفقعآعع ا فسعععقرفآون ععخف:حعع فضعععبف: منععزفمعهعع فنععورزفوععخ ف)كععوف:

ف)ح   فه  فآف  حهف   ف:اف ماوحوف  ف:  فك د.«ف:سم  فحوفدون 

فوعح

نظفعععف:حعع فآنععزفانفقونسعع ف:حعع ف:سععافكععوف: حععخ فهععخنفآف  ح ععخفكععوفاحعع :نفه عع  ا.ف ف: ععزف:حعع فآنععزفمعهعع ف:رفففففففففف-

:سععافكععوفآعععاافنتععزفك ععخف:حعع فف-64 ف8بفف-ا:سعع ون ف:عق ععوفوععخ فكععوفآ وععرفقرفل ععورفكععوفآفععخ:ن فانفآيمعععف:الآنععوزف

ه ععودفسعع زفهعع فآو ععتفقعع :نافهععع:افاحععخ:نفن مععورفكععوف:رفه ن:ععورفمعععبفهعع اف:رف طعع فاعع افكعع دفكعععاف فانفهععف فن: ففففففف

:اف:ق عوافكعوفن فا عورفوووع فه عودفاونثعةفهع فالدفهع اففسع زفهعع:افنقععفااع   فسعفعفسعع:اففففففففففففففف:ر:ن فه وان عوافسىف عوفف

ف عوفنىع اف فاع : ع فكعوفرنع فهاعفونفرحىعوفهع افانفقرفففففففففلوانفن عف فسىف عوفن:ف:عقعاف فك عونفقرفلعوانفقآعخف  ع فن عف فسىفففففففف

لععوانفهعع اففاعع : عفاونثععوف: فن:فهععخن رفلععوانفامعع لفكعععاف ف:رفآ مععورف ععور ف :ناف)ل ون ععوفنسععهفمعععبفهعع ادفپععرحع:  ففف

: ف: فن:فه عع فافانفكعععاف ف:رفلععوانفهفععع رفنقععافف   ععودفهفععع رفنقعع  فنظعععفسعع زفهععو ف:ق ععوافف فرحىععو  فقعع  ف:  ععوا ففففففف

:را :بفهععوف: فهاععع ف:ق ععواف  عع فافععو فآععونعف:رف:و ععونف:حعع فپف عع  وافهعع افف ف ععوفل ععخفن رافانفقرفلععوانففففففق نافف ف عع :اف

آ مععورفهعع اففانفحدعع ف:رفن ر ععوفكععوفقرفررفانفافمععوفن اعع وفهعع افسعع زفهفععع رفنقععاف فانفپ ععافلععوانفن اععاف فففففففففففف

 فانفقاععع فف:وعع ونافكععوف:رفم ععبفان نعع ف فآحىععافس ىععف فناععىافهعع رفق:ععو  فآفععخ:افهوعع نلفاهععوبفه ععوانفسععع افف

:حعع فآوععع:افن:ف:فععاففكععوفح  عع فقن ععوف ععوفهحععوزف:فعع هف:افلععوانفه عع ف:عع حهف  عع ف:اف ماععوحوفلععوانف)آتوعع ا فقرفررفف

ف:سادف  ف:  فك ف فآووط فانفاتفتاف  ف ا  .

فد.85)انىو وفاخحرف

ٍِ أُْخَرى َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: - ََُْهَ  رََْعَِ بِِه ََا َقْد َََََََْ  ُِ َعََّ َو َجهَّ بِِه َعَل   َبِ ََْعَناُه ََا َعاَلَ  اللَُّه  َو ُِ  َِواَر يِِّه َ 
ْثُه قََْ لِهِ  َُ لََرَْأُن  ِلَْيِهْ  َجْيئاي قَِليلي  اْلَُّْرِْن َِ  َعىَن ِبَذِلَب َأْنَُه. 2َو َلْ    أَْن ثََبَِّْناَ  َلََّْد ِأْد

كععوفآ  ععوافقرف:ح اععاف)ح  عع فآ  ععوافاععخحرف:روعع ودففف فانفن :حععافاح عععاف:رفاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدف:سععاف

فكوف عفلوفاخ:افم ف فدزفهوفپفرمىع ف   ف:  نوفم فوف فق وفم وبفقعآ ا فآتو اف:رفقرفاح ع:رف:سا

                                                           
 ( هذا َثه رْرب ملن رِكل  بكلة رررد به أن امل اَ .1)  1
 .74( ا سراء: 2)  2
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كعوفآعوفففح  ع ف::ععفنىع اففففف-د55...ف)سع ن ف:سعع: فقحعوفففففآون خف:ف عونفاخ: نعخ فَ ف  عْ فالف، رهفث ىل ه عوَتف  ت عْخفِكعخَْلف  ععهك ُ فإِ  عْف ِْهفففففففف

ف  فن:ف:س  :نفا:و فهفن احتفه افكوفكزفو افها اف:ح وردف فهوف:ح فكعدفد ف: فن:فسوخفكعا ف:سا.

ْفَيا -16 ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َعْن َعِليِّ ْبِن اْلََْكِ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُجْنَدٍب َعْن سَََََُ َرابَِنا َعْن سََََََ ْن َأ َََََْ َِ  ْ ْمِف نَ ِعدَّ  ْبِن السَََََِّ
َِرِه اْلَُّْرِْن قَاَل اقََْرُءوا َأَما ُعلِّْمُِْ . -بَا َعْبِد اللَِّه عَساَْلُت أَ  قَاَل:  َعْن لََْن

سففورفهع فسعم ف: حعخ ف:رفاقععلف عوا فم فعوف: اععدف:رف   حعزفسععقرفپعسعفخدف)كعوفل  نعوفهع ا ف:سعاف فل ون عوفففففففففففففففف

ف:نخفهو :نفخ.:ك  رف:سافه مف فنح فه ا گدفقعآ ا ف م  ورفكوفه موفقآ ا و

ٍر قَاَل: َعِليُّ ْبنُ  -15 َرابِِه َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن َأِب َ صََْ ِن ع َ  ُُمَمٍَّد َعْن بََْعِض َأ ََْ َرفاي َو  -ََْر ِ  َيَّ أَبُ  اْلَْسَََ َُصََْ
ُُ ِْيهِ  َََْفَِْرُُِه َو قََرَْأ ُُ ِْيَها اسََََََََََْ  ََلْ َرُكِن الَِّذرَن َأَفُروا -قَاَل َ  لََْن ُْر ِْيِه  ْبِعْيَ َََْ َجْد َاِِِهْ  َو َ  سَََََََََََ ِْ ْن قََُرْرٍش بَِا  َ ُجلي َِ

َََْبَعَث ِ  َيَّ ابََْعْث ِ  َيَّ بِاْلُمْصَر ِ  َاِء ْبَاِِِهْ  قَاَل  ِْ  .1َأ

:امخفه فآحمعخفهع ف،هع فنوععف: حعخ فاقععلفنضعوفم فعوف: اععدفسعقنع فهمع فا:اف فقعآع ا فانفقرفن عو فآدع ففپع فففففففففففففففف

: نععرِح  فك ف عععُ :فن:فا :نععخدف فانفقرفنععودف ف ععوافنفعععف:رفسعععح فن:فه وآ ععواففففف  ععهْفحَدُعع ِفآعع فقرفن:فهععورفكعععادف فانفقرفسعع ن ف

فا اوورف فنودفپخن:ن ورفحوق هفف: حخ فپ فاقعلفن افآ فقعس وا فكوفقرفسعقرفن:فها افآ فهورفقعسا.

فوعح

 :فف َف: نععرِح  فك ف ععععُففقععفَّف)ن دف: حععخ فوععوحخفآتوععع اف:رف:حعع فنوآ ععو  فكعععوفانفقرفآوععحهفهعع ا ف فاعععفعفهععع:اففففففففف-

ن: اف»هعع ا فنععوف:ح دععوفدعع  فقحععولفسعععقرفهعع ا ف:سععافف ف مععف ف:سععافآتوعع اف:رفقن ععوفانفاععخحرف:سععافكععوفففف: همَ هعععِكِف  

وع  حهفقحعو  فانفسععقرف):رفدونع فوعمودف فقن عوفهعوفقن عوفآعوفففففففففف: حخ فهحقعلف،ه ف: حاع فم فعوف: اععدفمعضعدعاد فآعوفآع فففففف

عف: فععو فسعععقرف:سععافكععوف:رفطعحععبف اعع فآ  عع دفوععخ ف فففففف فآتوعع اف:رف:حعع فاععع يف فاععففف«ف:حععهف فععو لفا:ناگفوعع فخ 

ن ح معق ععوف عععفلععوف:رف:حعع فسعع خف:اىععونف)ح  عع ف:اىععونافكععوف:وعع ونفانف حعحععهفا:ننععخدف:رف: مععوفم ععف هف: اعععدفنسععفخ ففففففف

                                                           
ن و عليه  مه َا ُ ا ُب ا( لعه املرا  أ ّه وجد للب ا ِاء َكِ ب3)  1 َاء الَّْر و  521سابق َ لِ ُ ذلب املصر  لفسنا لَّ له لعا  َل ركن الذرن أفروا َاخ ذ  َن الٍ     أّّنا أا ت َن أج

ن و لبْي املرا   533ايْ َ  ن عل  خل  َا رَّرأه الناس رعىن اسِماع ٍرو  لفسر ألفاظ الَّْر   َنها علمت بالٍ   و أذلب أه َا و   َن هذا الَّبيه عنهأرْا َن اسِماع اْلرو  َن الَّْر
ن َل ربق لنا اعِما  عل  جيعليه  السلة و قد َْ  ُ أِاب اْلجِ  بذ َنه ْا ه أله ُمم ل عل  َا قلناه و ذلب   ه ل  أان لطرا الِررر  و الِْين ُ ألفاظ الَّ ء َنه اذ عل  هذا  ِمه أه ْر

ِ و ن ٍجِ لنا و لنِف  ْاِدله و ْاِد  ا َر بالباعه و ال  يِ به و عرض ا خبا  ا ْرِ َنه أن لك ن ُمْر َله الّله ْل رك ن الَّْر ِ عليه ا  أن ذلب و أرْا قال ملِعاَ َْن  و لك ن عل  خل  َا أ 
ْن بََْْيِ َرَدْرِه وَ » i\الّله عَّ و جهّ  َُِه َِ َِرَْ   رَْالِيِه اْلبا يدٍ  َو ِ  َُّه َلِكِاْب َع ِكيٍ  ْحَِ ٍَ ْن  َِرْه َِ ْن َخْلِفِه لََْن َِ  »\E ،ْكي  لطرا  ليه الِررر  و النَّصان و الِْين و أرْا قال الّله عَّ و جّه\i « َّا َْنُْن ِ 

ُّ  ّل  الّله عليه و ْله و ا ِّمِ عليه  السل E\« ََََّْلَنا الذِّْأَر َو  ِ َّا َلُه َْلاُِْ  نَ  ْسا ه  ة ٍدرث عرض ا ُب املروى عنه  عليه  السلة عل  أِاب الّله ليعل   رِه   اَِّْه له وو قد اسِفاض عن الن
ا َْنا ْما ْاِد  العرض َر أن خُب الِررر  خمال  لكِاب الّله َكذب له ْيج    ه و اْلك ن الذِ باردرنا ُمْر ه أن َرا ه   الِاور  بفسا ه أو لاورله و أٍسن ال ج ه ُ  الفِه ْنذا أان الَّْر

ِ َا  واه ال ه أِ     سعد ا ن أِابا كليَ بنسنا ه    الباقر عليه السلة أ ّ عليه  السلة بالِررر  و الِْين و اْلذ  اَّنا ه  َن ٍيث املعىن  ون اللفو و مّا ردّل عل  ذلب َا راْ ُ أِاب الرَو
ه و ٍْر ا ٍدو ه ْه  رروو ه و   ررع  هو أان َن  بذه  الكِا» -ا  أن قال: -أو اه بَِّ ى الّله  .-اْلدرث -ب أن أقاَ ا ٍرْو
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آ  ععوافقن ععوف مععف ف:سععاف)ح  عع فآتوعع اف:رفقرف:ضععوقولفحععوف رففععع:لفف فاععفعفقحععولف:سععافكععوف: مععوفم ععف هف: اعععدففففففففففف

:نعخفهعوف فاعفع وافاح ععف:حع ف:سعافكعوف:ح  عوف:رفطعحعبف اع فهعخ:ن وففففففففففففلفقرف فاعفعافكعوفقن عوفقعآع ا فففف:نخفآ   وف فعو فقعآ ا 

:اف:رف:حعع ف:اىععونف:روععاف فاع ععوف مععودفقن ععوفانف:حعع فهععون فنسععفخ ف:سععادفسعع  ف: حععخ ف فانفك ععوبف: حيععةفنفعع فاسعع و

عقرفن: فحوق ععوفهووععخف) فنسععفخ ف:سععافامععزفهعععف مععف فآ  ععو  فوعع افكععوف:ف ععفهفرحععع:ف::عععف حعحععهف ف رففعععفانف: فععو فسععفففف

 ع :نفهف دفعوف ف:م معوافك عفهففرحعع:فن اف:حع فآى ع فآح معزفففففففففل ف ف:ا معو  فانفكعونفقحعخدفه عفچفحعتف:رف: فعو فسععقرفنمع فففففففف

:سافاس و  ف حعحعهف ف رففععفوعخ فهووعخفف فهععفاععيفقن عوفاخ: نعخفنعورزفقعآع ا ف:سعافهووعخفف فه عوفهععف:حع فسععقرففففففففففففففففف

ع عع فنفاععاف ف ععهفل ععف فاسعع  نفهععوفپفععع اف:رفسعععقرف فسععفون فهععخ:رفف ففففففايفععافهععع:افآععوفنععخ:ناف فقو ععخ فهعععفقرفآ ففف

:نععخ فكععوف عععف:عو فا فاىعععفهععوفحععتفاح عععفآ  ععون فوععخفمعضعوفهعععفسعععقرفنمو فععخف) فقن ععوفآ :قععبفهععوفففاسع  نافكععوفقعآعع ا ف

قوحعخ ف:سعافف فوعفخف عخ  فففففسعقرف:سافهعخ:رفممعزفك فعخف فقن عوفآوعو هفهعوفقرف:سعافقرفن:فن عوفك فعخدف معوف:ح  عوفهع فففففففففففف

انفك ععوبف:م تععوا:لفقعآعع ا ف:سععا فمتفععخ فآععوف)وععف فورفا :را ف:آععوآ دفهعععف:ح اععافكععوفسعقنعع فكععوفاععخ:اف  ععو  فففففففف)ن د

ه فرمىع فآحمخ ع  ف:  نعوفم فعوف فق عوفنعورزفقعآع اف معف ف:سعافكعوفانفاسعافآاع مونورف فآفعورفا فد عخف:سعافف فكعهف فففففففففففففففف

حععتفف ف، ف  ععهْفن  هععع حْف َف: قرععح ف افآععوفسعع ن دفسعع ن ف:سععاف فنعع885 ععوح فنعع افآعععادف)رحععوااف:رفقرفن ععخ فف ف  ععخ:افسعع ن 

ففحعتفسع ن ف:سعافف ف ععفكع فهمعوفناعىافا عخفكعوفآعوف:ع  فهفهعف ف:رف:حع فففففففففففففف ف، ف  هْف  ع فك فْعهَفف ِ ِحعيِفس ن ف:ساف فس ن 

:سععافان ن عع ف:سععاففسعع  ف ععخ  ف)ن دفهععع:اف:ثىععولفمععخدف حعحععهف:سعع خالزفكعععا فهع :حععو  فكععوفانفثعع :بفا :نععخرفف

نفنمور ععوف فنفعععفقرفنسععفخ ف:سععافف فنفعع فانفثعع :بفاعع هفسعععقرف ف  فععف فرآععورفاعع هفقرفن :حععو  فنسععفخ ف فدعع فف ععوفاسعع ن 

:ح  وف:رفآهو ع فاح ععف)كعوف م ع فاال عافا:ننعخفهععف:ح دعوف حعحعهف ف رففععافانفسععقرفنخفنعخ:ا دفسع  فا:سع ورفدمععفففففففففففففففف

 عع فهععع:افقرفهفععورفكعععا ف فسعع  فانىو ععوفسعععقرفكععوف:آفعععف: معع آ ف فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف(كعععفك ععخف فقععفَّف)ن دفنفعع ف دف

هحععرفمععخدف حعحععهفحدعع فا فاععخحرفاح عععفكععوف:وعع ونفه حعحععهفا:ننععخف(كعععفآفد ععخفكععوفحدعع ف:حعع فاععخحرف:سععافكععوفف

نس زفاخ:ف   ف:  نعوفم فعوف فق عوفقعآع ا ف::ععفآععادفسععقرفن:فل ون عوفنعورزفوعخ فآفو :نخنعخفا فنفععفهعوف عهف:اع عيف)انفففففففففففففففف

:افكععوفخحن ف:سععافكععوفك ف عع ف)ن دفانفك ععوبفن ضععوفنتععزفكعععا فانفنوآععوففففف:حعع فاحعع دفنخ:وعع  خفف فاععخحرفاح عععفاععفففف

 ف:رفپ ععافپععوفرارف:حعع فآعععادفهتعععقرف:حعع فهعع افكععوففف»اقعععلفهععوسعفم فععوف: اىعععدفهاعع خف: وفعععفن وعع  خف:حعع فدم ععوف:سععا ففف

 فسعع  ف: حععخ ف ف:حعع فا فاععخحرفنفعع فاال ععافا:ننععخفهعععفف...«فاععع يفقرفن:فهعپععوفا:وعع  خف فاععخ افقرفن:ف حعحععهفكعانععخف

ن ععوفآععوف:ف ععفهفكععوفآتوعع اف:رف حعحععهف ف رففعععف فاععريف مونععوف:رفنظعععفآ  عع ف ف فاععفعف:سععافنععوف:رفنظعععف فعع ففح  عع ف:رفففق

:نعخفف فف:نعخف فهععفاععيفقن عوفاعخ:اف  عو  ف:ن:ا فقعآع ا فامعزفنمع ا فففففففففنظعف فاعفعف ف ت حعزفقرفن:ف رففععف ف حعحعهفكععا ففففف

كععوف:حعع فقحععوف:حعع ف: نععوفنععورزفوععخ ف مععف ف:سععاففف م  ععف فآتوعع اف:رفن :حععو  فكععوف)انفهعاعع ف:رفقحععولدفنسععفخ ف:سععافف

)ح  عع ف:رف حععو ف فاععفعف ف ت حععزفآتوعع افاخ: نععخف:حعع فهعع ا ف:سععاف فنعع  زفقرف:حعع ف: نععوفهعع ا دفنععوفقن ععوفآعععادف:رفوععو عفف

:نععخفف فآتوعع اف: مععوفم ععف هف: اعععدف:حعع فنفاععافكععوفانف فعع ف:حعع ف: نععوفنععورزفوععخ ف فاسعع و  فففففف:حعع فن :حععولفق مفععخ ف

ف حعحهف ف رففعف:عاحخ .
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فد-ن ف-پوحورفكعدفقفَّ)

فآ عدهف: حخ

 ف:حعع فه  عععح ف د عع ف:سععافكععوفهععع:افامععزف:اىععونافكععوف:وعع ونفهعععف حعحععهفا:ننععخف(كعععفوععخ ف ف:عععفنععوفدم عع ف:رفففف

:م ىعونفوعمعا فففم موافوف وفآون عخفسعفخفآع قع ف)ن دف:اىعونافكعوفاال عافهععف حعحعهفك عخف:رفا ع حوفا:ناع وف فهد ع فهع ففففففففففففف

 ف: نعوف:اىعونفهفعورفكععا ف:سعافدم ع ف:رف:اىعونحف فآون عخفوعفخفاععفمعوآ  فففففففففففف:سافف فنظفععفقن عوفقعفَّف)ن دفانفامعزف:حعففففف

:نععخف فآععوفانف:ح يععوفكعععدفقععفَّف)ن دفكععوفدععوآ  عح ف فانفمععف فاععوزفففففانفك ععوبف:ثىععولف:  ععخ:تفنفعع فل ععف فامععزفكعععا ففف

ف ععف:رفك معولفاح ععع:رفهع افن افنموحعافد ىعوف:ا وععونف:ن وعوبفكععاحه.ف فند عوفاح عععافكعوفآعوفن:فهععفقرفا:وععافففففففففففق ععا ف

كوفكععدفقعفَّف)ن دف فقن عوفانفضعم ف:رف عخ  ف)سعخ دفنتعزفكععا فهع افنتعزفك عفهف فانىو عوفقرف:وعون فهدععدفوعفخفاععففففففففففففففففف

مععوآ  ف)ن دفه مععو فهف:حعع فهعع افكععوفمتفععخ ف حعحععهف:رف:اىععونحف فسعل ععموف:عق ععوف:سععاف فهعاعع ف:رفقنععورف اعع  خفكععوفففففففف

:نععخف ف(كعععفكعععدف:حعع فسععوفه ن:عع :نفكععوفاعع اف:رففف:نععخف ف ت ففععو  ف ععهفانف:ثىععولفقرفنمعع ا فپوق ععونافانف:حعع فهععون فا:وعع وف

:اىونحف ف فآع ناف:ا عع:دفطععقف ف اع  خفهعع:افپوسعخفا:ارفهداعون ف:سعافكعوفانىعوزف:ف عوفهعاع ف:رف:اىعونحف ف:حع فهحعرفففففففففففففففف

:نعخف ف:ععفنعوفه عوفه ف عوفحدع ف:رف:سعو فخفهع نرفافظعوف:  نعوف  عو  فآففعآع ا ف: حعوفآع ف معودفسععقرفن:فففففففففففففففففن:ف وفهوآع رفك عونخ ف

وعع  دففرحععع:فرهععورفآىععونتفنسعع زفاععخ:ف عع  ف:  نععوفم فععوف فق ععوفآعع فحعع فكععوف اععاف ععهف:ك عع رفهععوف:عع  فاعع اف:ره مععف فن

سعععقرف ف:حعع فك ععوبفهعع نرفقسععمون فهععوف: مفععافقعع  ف:  ععوا ف فميفىعع فكععوفآاعع مونورفهحفعع ف فسع: ععاف فحععوافا:ارفقرففففففف

 يععوفحععتفهحععرفهععوس فآونععخف فقرفا:وعع  خفل ععف فنىعع ا ف:سععافكععوفكاعع فه  :نععخف رففعععف ف حعحفعع فانفقرفهخ ععخففقتعع فانف:حف

فهحرف:ا عقولفسع: :لف:سافكوفقن هف:رفوو ف:  نوفانفدوافا افهخ:رف:وون فا : فهفنم ا.

ِر ْبِن ُسَ ْرٍد َعِن اْلََّاِسِ  بْ  -17 ْْ ِعيٍد َعِن النَّ ْْيِ ْبِن سََ ٍُسََ  ِن ُسَلْيَماَن َعْن َأِب ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمٍَّد َعْن 
َُْه بَِبْعٍض ِ  َّ َأَفَر. َعْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل َأِب ع َََرَب َ ُجْه اْلَُّْرَْن بََْع  ََا 

اقعلف عوا فم فعوف: اىععدفقعآع ا فپعخندفم فعوف: اععدفقعآع ا ف عفچفكع فسععقرفن:فه عهفن نعخفدع ف:ح دعوفكعوقعفوعخ فففففففففففففففففف

ف:سا.

فوعح

 ععوافقرف ف:سعع  ىواف:ادععودف:رفدمعععفهععف فل ععخفقحععوففرفقحععوآتوعع اف:رفه ععهفرارفسعععقرفحععوف فاععفعفكعععارف فدمعععفآفععوفف-

:سععافل ون ععوفآي اعع ف)ن دف:ا مععوزفا:ا فف فحععوفآتوعع اف ت حععزفآ  ععوه ولفقرفطىععبفا وعع : ف فهععخ رفا فععزف فآععخنك ف:رفففف

فدون فآ و دفم فوف: اىعدف:سافل ون وفقفَّف)ن دفقعآ ا ف:سا.
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ِر َعِن اْلََّا -18 ْْيِ ْبِن النَََََّْْ ِِّ َعْن َجاِبٍر َعْن َأِب َعْنُه َعِن اْلُْسَََََ اِ  َلْيَماَن َعْن َأِب ََْرمَيَ اْ َْ صَََََ ِ  ْبِن سََََُ ْعُُِه سََََِ َِِ  َجْعَفٍر ع قَاَل 
َََْ َجُدوُه َو َقْد َذَهَ  ََا ِْيِه ِ  َّ َهِذِه اْيَرَِ  رَََُّ لُ  َُْصَرْ  ُِ اْلَبْرِر   .1ُن اْ َُُ  ُ َأ  ِ َ  اللَِّه َلصِ  -َوَقَر 

 حععخ ف:رفاقعععلفهععوسعفم فععوف: اىعععدفوعع فخدفكععوفقعآعع ا فسعقنعع فانفانحععوف:ق ععواف فقرفن:فهخسععافق نانععخف فففففففففدععوهعف:

فد.68)س ن فو نافقحوفف-«، الفإِ   ف:  نوِف  وِفعُف: هتُآَ نَ» وافقرفنق وف:سافد ف:ح فقحو فاحخنخفكوف مودفن و و

ََُعلَّ  ْبِن ُُمَمٍَّد  - 19 ْْيُ ْبُن ُُمَمٍَّد َعْن  اِح قَاَل قَاَل  ي اْلُْسَََََََََََ ْيُم ٍن اْلََّدَّ ََ اِء َعْن أَبَاٍن َعْن  اقَْرَأْ   أَبُ  َجْعَفٍر عَعِن اْلَ جََََََََََّ
يْ  ِِّ جَََََََ ْن َأ ََ قَ قَُْلُت َِ ْن سََََََُ  َِ  رُ ُ  ََََّْاَل اقَْرَأْ َِ َها  ََْجَعْلُت أَْلَِِمسََََََُ ِِ قَاَل  َع َن السََََََُّ  َِ  الَّاسََََََِ ُُ ٍء أَقَْرَأُ قَاَل َِ ََََّْرَْأ  اَل 

ىنلِ  ُن ا اْلُْسََََْ سَََََ ٍْ قَاَل قَاَل َ سََََُ ُل اللَِّه َ ِ ِنِّ َ َْعَجُ  َأْيَ  َ   2َو   ِذلَِّْ  َو زِراَ ْ  َو   رََْرَهُق ُوُج َهُهْ  قََََّتْ  لَِّذرَن َأ
ُُ اْلَُّْرْنَ   .3َأِجيُ  ِ َذا قََرَْأ

ف:رفلوفهو :نهگآفم رفسخ:حف: حخ فاقعلفهوسعفم فوف: اىعدفهم فقعآ ا فهو :رففمعضدعاد ف

فقعآ ا ف:رفس ن فن هفف: حخ فآ فوع افهيا ي افقرفكعادفقعآ ا ف:رفس ن فح ن فهو :رف: حخ 

دفقعآعع ا ف65 َفرِحععواَتسف َفالفحَعه َععبُف َدَعع  َ َهْفس   عععسف َفالف(ِ نععةسف)قحععوففپعع فآعع ف:حعع فقحععوفن:فا :نععخد ف ِ نععرِح  ف، اْاَعع ُ :ف: هحَاْعع  ف

ق ععوفقعآعع ا  فكععوفن:سعع  فآعع فانفوعع ف هفكععوفل  نععوف   ععوآ فكععوفسعععقرفآفوعع :نهفآعع حهفففنسعع زفاععخ:ف عع  ف:  نععوفم فععوف 

فس فخ فن  اگ.

ِدُِهَا ع قَاَل: - 21 ٍَ اِلِْل ْبِن َأِب َْحَّاٍ  َعِن اْلَْجَّاِل َعمَّْن ذََأرَُه َعْن َأ اَْلُُِه َعْن قََْ ِل اللَِّه َعََّ َو سَََََََ  َعِليُّ ْبُن ُُمَمٍَّد َعْن  ََََََ
َُِبْيٍ  بِِلسانٍ  -َجهَّ   قَاَل رُِبُْي اْ َْلُسَن َو َ  لُِبيُنُه اْ َْلُسُن. 4َعَرِبن 

فايوزف:رفكا فكوفنوآىعا ف:رفحد ف:رفا ف:آودفهوسعف ف وا فم ف موف: اعدفاخحرفك خفكوف:فا 

:افك  ععخ ه هععورفمعهعع فن وعع ف»:رفقرفاقعععلفپعسععفخد ف:رف:ف ععونفاععخ:افمعع ف فدععزف)كععوفانفهععون فسعععقرفقعآوحععخ دففففف

فدگفقعآ ا فح   فرهون وفن:فهفورفك خف فرهون فقرفن:فهفورفند خ.896)س ن فو ع: فقحوف«فسا:

فوعح

                                                           
 .63( الن  ى: 1)  1
 .25( ر  َ: 2)  2
 يه َر.( أ ن س    ر  َ الس    الِاسعِ َبىن عل  أ ن البَّر  اول الس   أما ذه   ليه بعض، أو عل  أ ن س    الِ بِ لِمِ ا  فال أما ذه   ل3)  3
 .961( النعراء: 4)  4
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:نععخ فح  عع فسعععقرفنفورآ ععخفهوس  عع وافهووعع ونفمعععبف فك مععولفقن ععوفنفاععافه دععوففففآي اعع ف)ن دف: حععخ فهعاعع ف:ف ععوفف-

فعدفآي ا ف)ن دد. عح فكعآ ف:سافكوف م  فهخ:رف:م ع:يفا:ننخ.ف)پوحورفكه د ف:سافرحع:فسعقرفقوفن

كونح ععوف ف هععو هف فك وحععو  ف:سععافكععوفقن ععوفن:فه ععفچف فآح مععزف:سععافآتوعع اف:حعع فهووععخفكععوفرهععورفمعهعع فا:ن:افنحعع  

  :رف عدموفكععافل ون عوفهععف: عزف:طععاف:رف:اهفعولفمععبفپ وعفخ فنفاعافف ف:حع فهعخ:رفد عاف:سعافكعوف رعاففففففففففففففففرهون فنم 

حععتفآ  عع فل ععخح ف رععاف)كععوف عععفكععخ:دفن افند ععوفاو عع ففمعععبفدععوآ  عح ف ف سععف  عح ف رععولف:سععاف ف:ععو  فهععع:افف

 ضعععفوععخ دف فهععو  د فهععع:افل ععخح فآ  عع ف:ععو  فحععتف رععاف ضعععفوععخ ف)كععوفقن ععهفن افسعح ععوف فاو  ععفولف:رف ععهف

آ مععوح فآف عع نخدف ف: ى ععوف:حعع فآه عع ف:ا فععوبفه  ضععفنفهف عع عافا:نافكععوف:رف ضعععفوعععحف ف عدمععوفآععوفهفععع رف:سععاف  عع ففففف

فوخ.فلدفخ فهحرف مورف:سافكوف:ف و

ِد ْبِن اْلَ لِيَِد َعْن أَبََاٍن عَ  -21 ِِّ َعْن ُُمَمََّ ِد ِد ْبِن َأْحَََْد النَّهَْ ِد ْبِن َأْحَََْد َعْن ُُمَمََّ َِ َأْحََُْد ْبُن ُُمَمََّ ِد اللَِّه ْبِن ُجَذاَع ِر ْبِن َعبَْ اَِ ْن عََ
ْن َعْبٍد رَََّْرَأُ ِْخَر اْلَكْه ِ  َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: ِِ الَِِّ رُرِرُد. ََا َِ  ِ  َّ لَََيَََّّو ُِ السَّاَع

اقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف ععفچفكعع فنفاععافكععوفقاعععفسعع ن فك ععهفن:فهو :نععخفدعع ف:ح دععوفانف عععفسععوم  ف

فكوفهو : خف:رفا :بفهفخ:نفو ا.

ِّ َعنْ  -22 ِن ْبِن َعِلين اْلُك ُِ ُِّ َو َأْنُُه َعِن اْلَْسََََََ َعِر اٍ  قَاَل:ُعْثَماَن ْبِن ِعيسََََََ  َعْن سََََََ  أَبُ  َعِلين اْ َجَََََْ قَُْلُت ِ َِب  ِعيِد ْبِن َرسََََََ
َََْيْنَفُد ََا ََعَ  -َعْبِد اللَِّه ع َن اللَّْيِه  َََْيَُّ ُة َِ َن اْلَُّْرِْن ِ  َّ سََََََََُ  َُ  رَ  َََعُه َِ  ََ َلْيْ  ََْ َ َ  ذََأَر أَ َُّه لَْي َن اْلَُّْرِْن أَ رُِعيُد ََا قََرَأَ سََََََََُ  ُه َِ

 قَاَل  َََعْ  َ  بَْاَس.

سعع فخفهعع فحاععونف: حععخ فهحقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفمعضععدعاد فسعع فهف)كععوفنععوددفقر:افكعععا فوععموف:سععافحععواق نففففف

وخ فكعوفدع فسع ن فحع ف:رفسععقرفلفع فاح ععافافع فنعخ:ناف فوع فهعآفوفع اف فقن عوفآفخ:نعخف)ح  ع ف معورفسع ن فحع فففففففففففففففففف

افكععوفهو :نعخفقحععوف معورفن:ف دععع:نفك ععخف فا هعون فهو :نععخگفقعآعع ا ففففن:دفآفو :نعخف فه وحععورفآفعسعخف فاح عععفلفعع افه عخفنفاععففف

فقنافهوك فنفاا.

23-  َِ َلَم اَلِِ ْبِن سََََ ٍ  َعْن سََََ ْْيِ َعْن َعْبِد الرَّْْحَِن ْبِن َأِب َهاجَََِ قََرَأَ َ ُجْه َعَل  َأِب َعْبِد  اَل:قَ ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن ُُمَمَِّد ْبِن اْلُْسََََ
ِذهِ اللََِّه ع َو أَ  ِد اللََِّه ع ُأ َّ َعْن هَََ اَل أَبُ  َعبَْ َََََّْ ا النََّاُس  ا رَََّْرَأُهََ ََ َعَل  ََََ َن اْلَُّْرِْن لَْي ََاي َِ ُرْو ٍُ َِِمُر  ا رَََّْرَأُ   َََا َأسََََََََََََََْ اْلَِّرَاَءِ  اقَْرَْأ َأمََ

اُِِ  ع قََرَأَ ِأََِاَب اللََِّه َعََّ  ََِْنَذا قََاَة اْلَََّ اُِِ  ع  ٍََّتَّ رَََُّ َة اْلَََّ ِه َو َأْخرََ  الْ  النََّاُس  ٍَدِّ هَّ َعَل   َرَ  الَِّذِ َأََِبُه َعِليٌّ ع َو َو جََ ُمصََََََََََََََْ
هَّ  َذا ِأَََِاُب اللَََِّه َعََّ َو جَََ اَل ََلُْ  هَََ ََََََّْ ُه َو َأَِبَََُه  نََْ َِ ََ َََْر َْي  ٍِ ُه َعِليٌّ ع ِ َ  النَََّاِس  ٍد َ َو قَََْد أَ   قَََاَل َأْخَرجَََ ََلَََُه اللَََُّه َعَل  ُُمَمَََّ ا أَ َْ مَََ
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ََََّْاَل أَ َََ  َِ لََنا ِْيِه  اَج ٍَ ْر ِْيِه اْلَُّْرُْن َ   َرْ  َجاَِ َُصََََََََََََََْ ََََّْاُل ا ُهَ  َذا ِعْنَد َا  ْْيِ  ٍَ َن اللَّْ  ُكْ  َهَذا ََ ْعَُُِه َِ ا َو اللَِّه ََا لَََرْو َُه بََْعَد رََْ َِ
َََْعُُِه لَََِِّْرءُ  َْي  ٍِ َا َأاَن َعَليَّ أَْن أُْخُبَُأْ    وُه.أَبَداي ِ َّنَّ

سععو هفهعع فسعع مةف: حععخ فآعععاافهععع:افاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفسعععقرفآفو :نععخف) فقرفاقعععلف:عع  فآفععخ:ادف فففف

آععع فوععع فخدفكعععوفاع قععع ف:رفقرفكعععوفآفو :نعععخفقرفطععع نفكعععوفآععععادفآفو :ن عععخفنىععع اف) ف:رفنظععععفاعععع يف فسع: عععافففف

افاعع اا:نافكعع ف) ف:حعع ففا:وععافهععوفقن ععوفآعععادفآفو :ن ععخدفاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفقعآعع ا ف:رف:حعع فسع: ععففف فععو ل

: نععوفنوعع :رفه دععودف موناععورفكععوفآعععادفسع: ععافآفد  ععخف) فآفو :ن ععخدف عع فنفعع فهوعع :رف ععوفقن ععو فكععوفاقعععلفسععو هفم فععوفففف

: اىعععدفهفوحععخف فلعع رفاقعععلفسععو هفم فععوف: اىعععدفقحععخفك ععوبفاععخ:افمعع ف فدععزفن:فهعععفاععخفاعع ا فا : ععخفا :نععخف فقرف

ق نافف فقعآعع ا فكععوفم عع فم فععوف: اعععدفپعع ف:رفقع:نععاف:رفقرفهععع:افآوععحف فكععوفم عع فم فععوف: اعععدفن وعع وف:سععافهفععع رف

آعادفق ناف فه ن عوفقعآع ا ف:حع ف:سعافك عوبفاعخ:فقن  عورفكعوفاعخ:فهععفآحمعخف) دفنعورزفكععا ف:سعاف فآع ف:رفا ف ع حففففففففففففففففف

:دففآعععادف:ف  ععخ فنعع افآععوفآوععحف ف:سععافكععوفسعععقرفانفقرف:عععافقآععخ ف فآععوفهععوح ف)سعععقرف عع دفنفععورافففقرفن:فقععع: هفكعععا 

نحهففم عع فم فععوف: اعععدفقعآعع ا ف ععورفهوععخ:فسعع : خفكععوف ع:عع فپعع ف:رف:آععع رفقرفن:فنو : فععخفاحععخفف فقتعع فهعععفآعع فففففنععخ:

ف)الرددفه افكوفپ ف:رفقع: هفكعارف فدمعفكعان فوموفن:فهخ:رفق:و فك هف وفقرفن:فهو :نفخ.

ف  ضفن

حععوفل  نععوف:ا عقعع فانف:ح دععوف:اعع عيفآوععحهفم عع فم فععوف: اعععدفهععوف:حعع فآوععحف فكععوف:ك عع رفانفاسععاف:سععافقفف-

وع افكعوفحدع فا ف:اع عيففففف:نعخف ف:رفن ح معق عوفن :حعولف فك معولفه ن:عورفل عف ف:سع  ىوافآع ففففففففه ا ف دع  فرحعوااف:ف عوففف

ف:سوس فآفورفقرفا ف د افا:و و 

 ععوف فقحععولفدمعععفق نافوععخ ف:سععافهعععفاعععيف:حعع فففحدعع ف:ح دععوفآوععحهفم عع فم فععوف: اعععدفه ع فعع فنعع  زفسعع ن فف

كععوف:حعع ف ع فعع فانفقرف ععفچف: نععوفآع:مععولفن ععخ ف:سععاف فلععوفهاععفونفقحععو  فكععوفانفففففسعععقرفآ دعع افانفاسععافآاعع مف ف

 ععوف:حعع فآدععوفنععورزفوععخ ف فانفضععم فسعع ن فآععخن فدمعععفق نافوععخ ف فحععوفه دعع ف ف ععهفل ععف فانفدمعععفق نافسعع ن فففف

 عوف فقحعولفآع:معولفآف عخفاتعو ت ف:رفسععقرففففففف ع ف ف فچف: نوفآع:معولفن عخ ف فهاعوف اعافكعوف::ععف ع فع فنع  زفسع ن ففففففففف

ففخفن و فآف خ.آي

اح عععف:رفآعع :ناف:اعع عيف)كععوفوععوحخف:اعع عيفآ ععهف مععف فهووععخدفهفونععولف ف فوسععفعاف:سععافكععوفم عع فم فععوف: اىعععدف:رففف

نسعع زفاععخ:ف) دف:عق ععوف فانفقرفآوععحهفه  عع :رف فاععفعف ف  ضععفنفهفععورفقعآعع ا فف فوععوحخفساععم  ف:رف:اىععونافكععوففففففففف

فل ون وفانفوعحفاىعفوون ا هفنف فهخ:رف:وون فوخ.فهظو عف:و ونفه حعحهفسعقرفا:ننخفنف فنووعفه مف فآه  فهووخ
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 فن اف:حعع فا فد ععاف:حعع فاىعععفاال ععافنععخ:نافكععوفآعع  فقرفسعععقرفهععوفسعععقرفآ دعع اف:اعع عيفا:وعع وفهووععخف ف:حعع فن:فففف

فا فزفهعف حعحهفا:نااففل ون وفپف ف:رف:ح فنف ف:روا.

ِعيدِ  - 24 ْفَ اَن َعْن سََََََََ اَْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه ع َعِن الرَُّجِه سََََََََ  ْبِن َعْبِد اللَِّه اْ َْعرَِ  قَاَل: َعِليُّ ْبُن ِ بَْرَاِهيَ  َعْن أَبِيِه َعْن  ََََََََ
ََََّْاَل َ . رَْ   ٍَ  رَََّْرَأُ اْلَُّْرَْن ُ َّ رََْنَساُه ُ َّ رَََّْرَأُُه ُ َّ رََْنَساُه أَ َعَلْيِه ِْيِه 

:رفآعععاافكععوفسعععقرفن:فآفو :نععخفسعع  فففسعع فخفهعع فمىععخف:  نععوف:معععبف: حععخ ف:رفاقعععلف ععوا فم فععوف: اىعععدفپعسععفخدففف

فقع:آ  فك خفف فهورفآفو :نخف فقع:آ  فآفد خفقحوفهعف: ف: و  ف ااگفقعآ ا فنو.

َلْيَماَن َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل قَاَل أَ  -26 ِ  ْبِن سَََََُ َ ْرٍد َعِن اْلََّاسَََََِ ِر ْبِن سَََََُ َرَب   عِب َعِليٌّ َعْن أَبِيِه َعِن النَََََّْْ ََا َََََََ
َُْه بَِبْعٍض ِ  َّ َأَفَر.َ جُ   ْه اْلَُّْرَْن بََْع

فدف:رف مف فهوبف:سافكوفهوف  ضفح فكوفا:واف:رواد.85):ح فاخحرفآون خفاخحرف)-

يعاي  -25 ََِ ْهِه ْبِن زِرَاٍ  َو ُُمَمَُّد ْبُن َ ََْي َعْن َأْْحََد ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيسَََ   َرابَِنا َعْن سَََ ْن َأ ََْ َِ  ْ يٍه  ِعدَّ ََِ َعِن اْبِن َُمُْب ٍب َعْن 
ِدرٍر َعْن َأِب َجْعَفٍر ع قَاَل: ِْ ُِ الَّ سَََََُ  َعْن سََََََ ْن َعَذاِب اْلََُّْبِ َو ِهَي ََْكُِ َب ُِ َتَْنُر َِ ْ  َاِ  سَََََُ  ََ  اْلُمْلِب َو ََْن   َُ  اْلُمْلِب ِهَي اْلَما َِع

َْاِِْلَْي َو ِ ِنِّ َ َ َْأُر هِبَا بََعْ  َن اْل ََََّْْد َأْأَثَر َو أَََاَب َو ََلْ رُْكَِْ  هِبَا َِ َْ َو ِ نَّ َواِلِدِ ع  دَ قََرَأََها ُِ لَْيَلِِِه  اِء اْيِخرَِ  َو أَ َا َجاِل  ِعنََََََََََ
ْن ِقبََ  ِه ُِ قََُْبِِه  ََاِأْر َو َ ِكْن َِ َه َعَليَْ ا ِ َذا َ خََ ِه َو لَْيَلَِِِه َو ََْن قََرَأَهََ ا ُِ رََْ َََِ اَن رَََّْرَأُهََ ا ِ َ  أََ ََ َلُكمََ ا لَْي ِه قََالََْت  ِْجَلُه ََلُمََ ِه  ِْجَليََْ

َََْيَّْرَأُ سَََََََََََََُ  ََ  اْلُمْلِب ُِ ُأهِّ رََْ ٍة َو لَْيَلِِِه َو ِ َذا أَلََيَ  ََا ِقَبِلي ِبيْه َقْد َأاَن َهَذا اْلَعْبُد رَََُّ ُة َعَليَّ  ََ سََََََََََََََ ِه قَاَل ََلَُما لَْي
ْن ِقَبِه َجْ ِْ اُه َِ

ِبيْه َقْد َأاَن َهَذا اْلَعْبُد أَْوَعاِن  ا ِِه قَ سََََََُ  ََ  الْ  -َلُكَما ِ َ  ََا ِقَبِلي سََََََ ْن ِقَبِه ِلسَََََََ ََ َلُكَما ِ َ  ََا ِقَبِلي ُمْلِب َو ِ َذا أَلَََياُه َِ اَل ََلَُما لَْي
ٍِ ُس  ََ  اْلُمْلِب.  َسِبيْه َقْد َأاَن َهَذا اْلَعْبُد رَََّْرَأُ ِب ُِ ُأهِّ رََْ ٍة َو لَْيَل

اقعععلفهععوسعفم فععوف: اعععدفقعآعع ا فسعع ن فآ ععتفسعع ن فآون ععوف)ح  عع فد عع :فعدف:سععاففكععوف:رفمععر:بفسىعععفد عع :فعافففف

:اف:نيععودفهو :نععخفممععزفهاععفونف فپععوكف  فك ععخفف فانف عع ن:لفنفعع فه ععودفسعع ن فآ ععتفن وعع وفوععخ ف ف عععفكععوفقرفن:فانفوعع فف

:دفپعع ف:رفنمععورفم ععو فانفنكعع افا:ا فف فانفقرفوعع فهععوفا :نععخرفقرف:رفنععوقعرفن وعع وفن عع افف فآعع فانفاععو  فكععوفن اعع وف

قرفن:فآفوعع :نهف)وععوحخفآتوعع افنكعع افنمععورف ف فععع فهووععخدف فپععخندفم فععوف: اعععدفقرفن:فانف عععفن رف فوعع فآفو :نععخف ف عععففف

 معف فكعوف:رفانفعوفنقعادف فانف:ع ن فندفععف فآ دععفهععف: فانقح عخف:رفطععيفپعوح فكعوفقح عخفپو عوح فففففففففففففففكوفقرفن:فهو :نخف)

:حاعع واف فانف عععفن رف فوعع فسعع ن فآ ععتفن:فففهعع رفا ف: ح ععخ ف:رف:حعع فطعععيفن: فنفاععافلعع رف:حعع فه ععخ فهععع افآععوفآعع فففف

 ععخ فسعع ن فآ ععتفن:فآفو :نععخفف فلعع رف:رفسعع افوععدم فانقح ععخففهعع رفا ف: حععخ ف:رف:حعع فطعععيفن: فنفاععاففرحععع:ف:حعع فهفف



63 
 

انفآعع فدععوافا:ا فف فلعع رف:رفدونعع فرهععورف) فسععع دفانقح ععخففرهععورف: حععخ ف:رف:حعع فطعععيفن: فنفاععافلعع رف:حعع فه ععخ ففففف

فه سف وفآ ف عفن رف ف عفو فس ن فآ تفن:فآفو :نخ.

ٍد َعْن َعلِ  - 27 ُد ْبُن َ ََْي َعْن َأْحَََْد ْبِن ُُمَمََّ ََْْرَقٍد َو اْلمُ ُُمَمََّ ِد اللَِّه ْبِن  ٍَ قَا يِّ ْبِن اْلََْكِ  َعْن َعبَْ ُأنَّا ِعْنَد   َعلَّ  ْبِن ُخَنْي
ََََّْاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع ِ ْن َأانَ  َه اْلَُّْرِْن  ََََََََََََْ َْْ ِِ َْذََأْر َا  ُِ الرَّْأ َََعَنا َ بِيَع ُع ٍ  َ  رَََّْرَأُ ا َأِب َعْبِد اللَِّه ع َو  َعَل   ْبُن ََسََََََََََََْ
ََّا َْنُْن ََْ  ََالٌّ ُ َّ قَاَل أَبُ  َعْبِد اللَِّه ع َأ ََََّْاَل  َََعْ   ََالٌّ   ُِ ََََّْاَل َ بِيَع ََالٌّ  ََُْهَ    .1َّْرَأُ َعَل  ِقرَاَءِ  ُأَِبٍ نَ ِقرَاَءلَِنا 

فع ففمىخف:  نوفهع فقعسعخف فآ  ع فهع فا عف ف: ح عخ فآعوفانفاعخآافاقععلف عوا فم فعوف: اععدفهع احهف فنهف عةف: عع،افنففففففففففففففف

:هع فآاع  افآهعوهبفسع: عاففففففهوفآوفه اففپ فنهف عوفققعف افسععقرفن:فحعواق نفوعخففاقععلف عوا فم فعوف: اععدفقعآع ا ف::ععففففففففففف

آععوفنمفو :نععخف: ف:مع: اععافنهف ععوف:فععا ف:مع: اععاگفقعآعع ا فقناف:مععع: ف:سععاففسعع  فاقعععلف ععوا فم فععوف: اعععدففف

ف: اف:ه فسعقرفن:فآفو :نفه.قعآ ا ف:آوفآوفآهوهبفسع

فوعح

قععفَّف)ن دف: حععخ ف:رف:حعع فاععخحرفق مفععخ فوعع افكععوفسع: ععاف ععحفنفسع: ععاف:هعع فهعع فك عع ف:سععاف ف:ح دععوفقرفففففففففف-

سع: افآ :قبفسع: اف: زفهفافم عف هف: اععدف:سعاففدع ف:ح دعوفسع: عاف:هع ف:آعع ر فنع افآعوفآقعى افنفاعافرحعع:فسع: عاف: ففففففففففففففف

)ن دف: حععخ فوععوحخف:آععودفم فععوف: اعععدف:رفنهف ععوف تفععوفقعآعع ا ف ف:رفن اف تفععوففانف مععودف: فععو فهخسععافآععوفنعسععفخ .ف فآي اعع 

فا افن:ف وهعفسع: اف:ه فآ عق فكعا ف:سا.

اَلٍِ  -82 اِة ْبِن سَََََََََََََ مٍَّد َ ِ نَّ اْلَُّْرَْن الَِّذِ َجاَء بِِه َجُْبَِِيُه ع ِ َ  ُمَُ  :َعْن َأِب َعْبِد اللَِّه ع قَالَ  2َعِليُّ ْبُن اْلََْكِ  َعْن ِهنَََََََََََََ
َِ َعَنَر أَْلَ  َْرٍِ   .3َسْبَع

فاقعلف وا فم فوف: اعدفقعآ ا فسعقن فكوفدىع فزفهع:افآحمخف) دفق ناف فخ ف  :نفقحوفه ا ف:سا.

ف  ضفن

                                                           
 ( ردل عل  أن قراء  اىب بن أع  أ ْل الَّراءاُ عنده  عليه  السلة.1)  1
 [ َكان هناة.] ها ون بن َسل ( ُ بعض النسخ2)  2
ُّ  ّل  الّله علي3)  3 ن سِِ ْ   و سِماِِ و ست و سِ ن ْرِ و  وى الطُبسّي)  ه( ُ اجملمر عن الن ن سِِ ْ   و َاِِه و ْ( قد اجِهر الي ة بْي الناس أن الَّْر ان و ثلص و سِ ن له أن الَّْر

 ْرِ. و لعّه ا خِل  َن قبه  درد ايراُ.
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دفقحععوف:سععافنتععزفكعععا فل ععف ف5555:نععخ ف)ولفكععوف:ف ععوقععفَّف)ن دفپعع ف:رفقندععوفكعععدفآ عع  نفن:فانفهععون فمععخافقحععف-

: حعخ فآمدعع ف:سعاف:حعع ف:اع عيف:رفد ععافوعمون ف فااععوبفقحعولفپفععخ:فوعخ فهووععخف فآمدع ف:سععافقحعو  فكععوفسع: ععاففففففففف

فقن وفآ ا خفوخ ف:سافنف فهحاوبفقآخ فهووخ.

 

ِه اْلَُّْرِْن ِ َنِِّه َو ُج ِ ِه َو رََُِْل ُه ِأَِاُب اْلِعْنرَ ِ  ْْ َْ  مَتَّ ِأَِاُب 

 پوحورفك وبفققف افسعقرف فانىو  فك وبفآ ووعلفهفوحخ


