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 ناهلس نب ديعس كلملا دبع و 0

 يصما يباكلا دي وس نب ديعس
 ء

 ىلقلا يروباستلا رفظملا وب

 دادش نب ديعس ناتعوبأ 1

 لحالات م را كيعش

 هاا رعاشلا ا 1

 ةحيحأ يأ نب صاعلا نب ديعس
 عمو هعمدتن داحو هب واعم ىلع هدوفو اك

 صاعلا نب ورمج
 3 اريف قارا ةفوكلا هتبالو ١0

 ةادحألا



 م

1 

4 

5 

 ؟٠

55 

5322 
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 ن* ريب زلا نب هللا دبع بتم كيدَح
 ٍلسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر مد
 0 يفاغرفلا دعس يبا نبا

006 

 ناراذلا د را ها
 ماعطلا راكتحا يف:ثيدح

 اد ا 1
 د دعس ةئفح ثيدح

 ةقملا 1 1 اخ اولا

 دعس ةريغ

 هنا دعس ةيصو

 ةحيصن ووكأفا فذهب عدل اب انإك

 مهنعهلايغر ركل
 نايلا تاع نا دكت

 افصو ٠ يمحعلا هللا دبع نل دعس

 , , , |ملعلا بلطي ريغص وهو هسفن يروثلا اعلا
 ينانإلا مماقلا وبأ

 يضاقلا يوسنلا 0

 يضاقلاين وريبلا ىلحبلا دمحم نب دعس

 يتب هزقلا يئابيشلا ءاجر وبأ
 يلاحصلا صاقو يأ نب دعس
 ثاثلاب ةيصولا ثيدح
 ةالصلا رصقو ْموصلا يف فالتخالا

 . رفسلا يف
 دعب هلى ا الز نا ةكام

 سو هيلع هللا ىلص لوسرلا عمس نأ

 ٠ ةنحلاب هل دهشي
 ةنكبار نيرشملا|ةرشعلا.ةيمسن

1 

 رك[اع نبا خيرات بيده تسرهف
 ومع |

 عديل ماعطلا نع دعس 1 بارض

 هشند كعس

 ِ ةياحلا لوس ا لغم

 رو هللا دبع نب ري رج رمت لاؤس

 كا يي لعم نبا

 ٠ هأيإ اهفصوو

 دعس .ىلإ رع

 قارحإرأب رمت رمأ

 ايهنع هللا ىضر دعس باب

 ةعفلا يف لاعقلا هكر 0
 هترضو ممثلا نع هعرش

 11 ا
 ٠ ةنفلا يف لاتقلا هلازتعا

 ٍيفاحصلا يردخلا ديعس 0

 ةعافشلاو طارصلا قف تيدح

 سد ا طعس لأ ردد

 0 ع ءايإ
 ١ موب ملسو و هيلع هللا لص

 نع هثيدح ٠

 0 هلغي 0-0 نم هلإ كر كاك

 هدؤزرو قكدساو

 ٠ هنوم ض ره يف افي منال

0 
 ةرح نب ( دعس باوصلاو ) كيعس

 الا ىدكلا

 يدصلا دوعسو ا

 يطعانلا تانيا نار نب دعس



 هم

59 

 ام

3 

 ا

1 

 رك اننمع يبا خيرات كو كح تشرف

 ةحفصلا

 ن0 ل

 ظ . هنع ةياكح

 ( لرئاتملاهبجإ قدوك ف١

 نابكلا تبت قي لا

 59 1 ناعم نب بئاسلا

 ةيباخلاب هنع هللا يضررمت ةبطخ

 2 احشلا دي 2 ني كداخلا

 1 الا اا

 .: دهازلا يلصوملا عابس دم ولا

 ء للعلا نب ةربس

 يباحصلا كتاف نب ةريس

 ,ى, | نيب قشمد يف نك املا 0
1 . 

 0 ير

 يباحضلا ينهجلا ةيرث وبأ
 ابنك عفا ويلا وألا
 يرتلا 8 زرودتم وبأ

 نباب فورعملا يرقملا شحولا وبأ
 تالق

 3 يرشملا ذي نإ نب عيبس
 00010 م

 لئاو نابحس

 ا

 يودبلا رعاشلا مرحلا نب يحس

 مورلا 59 تكنو رجاملا نب 2

 ىلملا يحتج ةلودلا باهش

 وعاشلا كلا تيم

 أ تتسلل ا

 ساد ردا هنأو

 هضِي رحنو روصنملا ىلع فيدس مودق

 ةيمأينب نم هل سيلجب ع اقيرالا ىلع هايإ
 يباحصلا ورمجنب ةقارس

 رعاشلا يقرابلا سادسح نب ةقارسم

 ري رجو ةقارس ةاجابم

 ي ورلا نوحرس

 يومريلا حرس

 يفوكلا يوزخلا عي رس
 دهازلا يطقسلا ىرنلا

 قشمد لهأ يعبات نم يرسلا
 قرافلا داعم مساقلا 3

 نيل ل1

 ( َنِعَس ةكإ 00

 يضاقلا يوسنلا مساقلا وبأ

 يضاقلا يرهزلا يشرقلا قاحسإ وبأ
 هب نانتسا نم هدأت

 يباحصلا ينوكلا لالب وبأ
4 

 لح نب نابلس لوم مطاط وبا



 ايا را يبذل تسرب 45

 ةحفصلا ةحفصلا

 3 . كك ةيمسلا نيس ب6

 أ . قشمدلا ورمع 71 9

 ا ثيددح

 "اا عر
 1/0 فورعملاب راتئالا عدن يم تنادحع

 : ركدملا نعيهنلاو

 ظ ٠ ينوصلا كريز دابع وبأ

 ىئسلا فرع 57

 ها ٠ رعاشلا يربربلا قباس

 0 ٠ رعاشلا عملا يربجلا نب روباس 123

 ٠ نيكتاس ةلودلا: مهس

 5| ليد الاكزتلا نيكتلطر وطسوب أ
 : منزاىباةيازات ف

 لوسر ىلع يدع نب 0 دفو

 مالستساو ملسو هيلع 5 ىلص هللا

 هه ٠ هنلا "عسانا قلن 1

 2 اطعام ءادن ةب راس عا 26

 ٠ دنوأنب وهو
 * دكا نمط اكون | اكنع د

 57| صاصتخالا هنع هللا يضررمجءابإ 41

 ه1 ٠ نيملسملا "يف نم يشب

 لا منا سرك د ل

 ظ للام للا هناك لان وبأ

 ربكلانم زي زعلا دبع نب رمح ٌؤربت

 نست ا دا ارم اك

 هل لاس ةظعومو ةفالخلا
 أ < ةد هزيما, دماج نب ماس

 يرتلا نودي رفأ لتقو هلتق ةصق
 ٠ ةعيب ر نب ملاس

01 

 كالو يل

 دعب هجول |ىلع نيديلاب مسملا ثيدح
 ءاعدلا ٠

 ٠ ةئيدملا لهأ ءارقف ةدع

 اذ خللا حصأ

 ٠ جاجحلا عم ملاس ةصق

 كالملا دبع نب ناملس ىلع ماس لوخد

 زيزعلا دبع نب رم ةرواحم وةئر بايب
 تاناركلا 6 امشي لجر عم

 ٠ بايلا يف
 : يب راحلا 0 نع نإ لاس

 يفدملا هللا دبع نب ملاس
 ٠ زي زعلا دبعنب 0

 ؛ هيتاكاو 0 داسلااوتأ

 رعاشلايفرلا يدس الا ةضَاَو دنبماس

 مكمان نايا درع خلطت هك ةزحلملاةوبأ

 2 للأب للص هَ لوسر هاتمتشا

 . ركتبتلا ف تايبأ ةشئاع لس 1

 هكر وسعرل اك ريئاوطققيا ناكيجلا



 م نبا مي رات ع نم قدا ءدرجلا تس رهف

 ةحفصلا ةحفخلا

 !ّ اشك

 7 ( ا

 ىلا ابا

 1 اال واس لادا لا
 هناتزيق مجلوزو مل هن

 ةباحصلا نمني روك ذل ةامزلاةن

 54 | هرعش سو هيلع هلل لا ىلص لوسرلا مسق
 "5 نسانلا نين

 هيلإ هلاومأب جاب ةحلط يبأ قدصتا 8

 املسو هيلع هللا رزص لولا حي
 ةباحصلا نيب

 ؟ دال ني طل لك

 ىلا لدوطالا نا ا
 5/١ ةطقللا فيرعت ٠ ناحوصىب دب ز

 "9 سو هيلطرمملا لم لاقل ةدايشا 1

 0 ٠ ةئلاب ديز

 1 ةزصتلا هللا نب نقلا 1

 يطوابلا يخودتلا نيسحلا وبأ 1

 54 |باطخلانبديززب نحر لادبعنيديز 6
 يباحصلا يزنادن ألا ديبغ' ني. ذي ذ
 مامإ يعشاملا نيسحلا نب لع نيس

 فا |[تيدح نعيعض لاب دددلا ٠ ةيديزلا

 ٠ ىلع باب الإ ابك باز الا امام

 ءاةعافشلا تيردح

 كي ءاعد نم

 * 1 دماإرلا ءانلخلا لع كك ءانث

 ٠ جراوخلاو ةضفارلا همذو

 ٠ ةيدب زلاو ةضفارلا ةيمست بيس

 هيلعدجو رخوكلملا دبعزب ماشههترواحم

 - ةفالخلا كيش اكأ قدح
 هيقفلا يحاودلا 0 كفر

 300 يبات كدا مساقلا 1

 0 دب ز
 . مو انديس جاوز ةصق

 امو ةي واعمان ديس لع رم نبدي زدوفو
 : ةاظرإب كرست تينا

 : «لبقت لي همك نا كابل
 ٠ ةفلاخلا ىنعم ريسفت

 ٠ ةيلهاملا قف الا

 هللا ىلص ينلاب ناميرالاب دي ز ةيصو

 ٠ ةثعبلا لبق هأيإ هتعنو ملسو هيلع

 * ناحصلاىاطلا كاسر
 هلعالا 11 ني طن
 0 نايم كعب
 هخمالعو 4 هدب رب, نديف 2 ةمالع

 ٠ هدب ري ال نميف



 ةيبنتو ةمتاخ 21

 مالا و ايوا فايا ظل تارك لااذقلا وهو عبارلادجولا امأو

 ءوسب هل ضرعي ال ن أو :لص الاو< ءوسب دحأ هلاني ال نأو هلام درب هلماع ىلإ بتكو

 ارا نويل هلاك ووش هن هممللكلا قو
 دا لّخألاو ططخم دربب دترمل هنإو : "69 ةفحصلا يفو

 ةضيمر .٠ لص الاو ةيضام ىموم *: ا ةحفصلا ىند

 يعاب هتوقو ىلاعت هللا لوحب ىنعنسو ءزهلا اذه يف هانحلصأأ امم ةلثمأ هذه

 « ةيلاتلا ءازجأالا: مييحصت يف. ةداجإالا ىلع اهب رهظتسن ةيدق لوصأأ لع لوصحلل

 ان'ضوافي ناك كاع نبا خي رات نم ةطوطخم 106 ا -_ هيدل ناكل ”وجرملاف

 * 1نيدمغلا نوف هللا ملعلا ةمدخب ءافوةد ها ةراجإ 1 عيب نإ انا 2

 مدع م | ا ب ا سداسلال قف قسمت

 يت جججحتججحلم

 هت ١ اطم وهل
 ابنم مهلا حيحصل اذهو ةرظل 2 كلارك ةقيفط ا عبطلا 0 تعفو

 كالا ف السلا للا هششلا| ”تاوصلا © طلخا رطقلا ةحفصلا
 ريقف رد ل | راسل | انا

 00 ا ول دل ياما
 كَ 0 ل هل ةضورفملا ةضورفلا 8 ةو؟

 ا ا و تاه نأ عر نإ ني

 ك0 17 رع ساس معأحأ دس 5

 ا #0 7 ا يل يا

 ةحجاحج ةحجاحح 1١١ غ5 | دعس ا وا

 عحطضت عجضطت . ل 3 أديعس / ان ل6

 ىطوس فدع 5 اداح الإ اةاحالا , "ال 1

 افي ادد ا!اكياي مغ القيح طوال مت



 56 هيبلتو ةَعاَح

 69: ةحفصلا/يف ءاجام : صيخلتلا هدسفأ اموهو تلاثلا هجولا.نمو

 * دوس الا وب لوقي هيفو باوصلاو < لوقي هيفو يلئودلا دوسأألا: اب أ جاهم ناك
 نب نحل عدو نب ديعسلا اهيساو ؟تاكرأأ ةنالث وكن : اي كر يار ستلا

 : ن1 كانو هيجل كافور رو الار |: سل ورع

 «بينادعلا ةئيسنع نب هتباروتع لو دعب ىو 05 ةنخلا

 يوارلا وه هللا دبعو < عرفم نب دب زي لوقي ديعس يفو : باوصلاو
 ل 0 ةفوكلا ءارغق ىلع مدق : نيطبلا ملسم لاقو : 5١٠١ ةحفصلا يفو

 مصخ اهيف هيتأي
 ءاضق ىلع مدقنيح هيلإ تفاتخا : ( يوارلا وه لسمو ) لئاو رمتأ كافل باوصلاو

 ٠ خلا ةفوكلا

 هتايؤدج نع مانع ىور للولل نب هاردي نيةملس ةمح رت يفعل حسا .٠

 دلوا د دلرا ران كسا ام : هل لاقف لسوهيلع هللا ىلص يبنلا أ

 كنبااابأ اولمي نأ موزع ونب تناكام : ملسو هيلع هللا لصىنلا لاقف

 ٠ ديلولا نب هللا دبع
 : ( لاق ن ايلإ لهدح عه | نع ةيكسوا بوي نع طلال ىو: انك ال

 نير تا دبع كنإ < اض دلو زاد نأ الإ مور و 35
 ٠ ديالا

 9 كسفن نم انتش>وأ اذه ام : هل لاقف سلحم يف لجر هيف ركتو :7؟8 ةحفدلايفو

 لا اذه اي : هل لاقف الجر هساحم يف مبضعب لوانتو : اوصل

 ءالؤم انؤ ارمأ نإ عنصت فيك كحيو هل تلقف لاق يلرفغا: :"*8ةحفصلايفو
 مهفلاخت مل لاق + رمأب انورمأ

 نبا لتق لع تنعأ قيل هلا را هل تلقف يل رفغاف : باوصلاو

 نإ 9 عنصن. فيك كحيو : لاق لسو هيلا لص ها وسر

 مهغلاخت لفانورمأ ءالؤه انًءآرمأ

 « هيلع وهو هناس موقلا رحسف : ؟45؟ ةحفصلايفو

 ٠ هيلع وهو قحلاب بهذيفهنايبب موقلا رحسيف : 2 باوصلاو



 هسلتو ةمئاخ 00

 ( نيعضوملا ين ) سلبلا ىلع باوصلاو ( نيعضو٠ يف ) سانلا ىلع :*؟0 ةحفصلا يفو

 يتفتلاب لغتشي وينفتي باوصلاو «ينختلاب لغتشي : اهيفو ٠ ينغتيناكو :5/ةحفصلا يفو
 : عسوأ اهبش وابق نكلواهيفو ٠ روغنملاباوصلاوىروتسملا ءالكلاب اوباغ :78ةحفصلا يفو

 «مادقرالا نعدعدقتف رعش ليلا بأايهلماح نكي للاقف : اهيفو كءوانف : 2 باوصلاو

 عاطقيالاب نع ةعدقيف: رعشي, ليل ايألاي لقاح كل, هل لاقف +. ...٠ .باوصلاو

 لوقأو ناسحرالا اهضعب وأ ةلابملا يفو :71/ةحفصلايفو

 حا لوا تاع هلا ودع هلا ود اتيت

 هتهابن باوصلاو <« هبايث نسحو :الا ةحفصلا يفو

 يعورا خرفأ ناكف : باوصلاو < ينع جرفا لاقف ٠ ٠+: ةحفصلا يفو

 سانلا اهب ظعييتلاباوصلاو «سانلا ابمايغتبي يتلا لاغم الاوظعاوملا :5؟* ةحفصلا يفو

 1 داما ذاك ]اكن قياس تار الثرب عاج زامل قر
 دانا ةاطلك ول سجال < ةءاضاز لأ :١ ةناويطلاو

 © قيمظوللا[ يف ) ىاعنف الاء باوطلاو ( ؟قيعضوم يف ) قاس الا: ةك #0 ةحفضلا يفو

 2 ةحفصلا ف ءاحام :نوثنملا رعشلا وهو يلاتلا هِجْوْلا نمو

 غار ناع كل يفن أ لوقي و مئاق وهو ةبعكلا لبقتسي م ميهاربإ هب ذاع ام تذع

 : باوصلاو < مثاج ينإذ ينمسل م

 مئاق وهو ةبعكلا ليقتسم متاربإ هب ذاع اه تذع

 مثاج ينإف ينمشت اهم  مغار ناع كا يننأ لوقي
 نيذلا نم هللاو ان | رمع نبا اي : تلاقف 55 ةحفصلا يف هنمو

 الفنملا يربلاناتقيأ نكلو 2 ةنسحنيفبي نجححي م
 الفنملا"يربلاناتقيل نكلو 2 ةبسح نيغبي نجححي مل ءاللا نم : باوصلاو
 :.تالكاق تدشن الرا لاق : 91/9 ة باطلا هنو

 ردك 1 نيب واعز كدب ..«ةعي عباس أ نرعغأ
 : تبلا اذهب تلثمتف : باوصلاو

 ملط ذأ تسلا اكمل ثدج ٠» تمول ماما مأ -ننهثأ كلفن



 :”18صوهثمو

 :7/0/ صدهنمو

 باوصلاو

 :5559 صاهنمو

50 

 :153صدنمهو

 بارد

 :161/صدهنمو

 تاور

 هباقل دبع ناسرالا امإ

 ةلتلالةمع ناسنرالا اغ

 بوب ةياغلا ىلإ 1

 0 ا اثيدح رك

 ثوثحم ةياغلا ىلإ لك

 ا 5 5

 ةبابص ني وح دق اياشح يولا
 هك نم يمي زايح يوأ

 ينن أ سه الاب كنور دلو

 ا

 ين ار سفنلا نوم يلسو :

 اناس لا اهنا لكتيشانو

 ان ا

 اماربد اهدانآ 0 فدي

4 

 واعي نكي مل اذإ لمعيف ريخالو
 لصن نكي مل اذإد مغ يف ريخالو

 تاردشال | تورد كالو

 كدا ةاندلان كد

 ثوعبمو ثوروم ءرملاو

 تيدا اناا 1
 ىرعسملا ةيلتا قر

 قوريشتملا »و ةيطعا, ىولعتا 7

 كنا لك ,سرواع ل كلف

 5207 سوال: هب تأتق

 ليل وى ىلا ىفاالا ىذا

 لاس لم رت رحلا قالا ىد

 قحلي وه الو قوبسم وه الف

 قحلي وه الو قوبسم وه الف

 دروام كلذنف ًارثث تءااجهنمةلغمأ كيلإو «ايظن ءاج امملوالادجولا ةلثمأ هذه

 ١8 ةحفضصلا يف

 5 اك نا

 557 ةحفصلا يفو

 هادا ةكفنفلا ىو

 ها هدفا يشد

 :؟* ةحفصلا يفو

 بيغت وههنعطاخسال وذل تعطقن | يسدهنمطخسلا الو قيدهل اضرلاالف :

 تومت هسفن الو ةاحيفدعسالو ةذليف دلخ الف هنمماقتنالا طوقس

 طاخس الا دل تعطقنا 4 يس هنم طا الو 6 يتب هل اضرلا الف

 دعس الو « ذأ يف دلخ الف « هنم ماقتنالا ةوقش تيقب و < هنع

 « توم ةشعن الو « ةايح ق

 ةفركللا نرد : ناو كااق 3 0 ف 7 5

 ىح 1 قحا وولف

 ال اهنلذا
 : فارشلاو 6 اهتنبا يبتقبف

 اهتيبان الو اطاقانا لف ال515 كمازف يذىإ ر

 نما ةلباالؤنا ةفارخا كد خل واط

 اهنا ينلفنف

 ئارخ 1 قندخ ! انارقلإو !اةؤاذوا كرا ركل تلح

 ةيادلا ريع 3 ريعب ٠ : باوحلاو 4 ةميهلا ريغت ىلع ريغب 59 1| ةحفصلا يد



 هنلتاو ةعاح 2

 هلغاوأ 500 منرمنل قاكب 00 راطأ تدخ يمشي ال نصغلا فيلا : 4١ ضصاهنمو

 ااا نلكما هاا ومساج ىيشل» لة اذإ و 00007

 ء.ا1 نب لك ةماشبأ + 5 0“ الخ ماتش اذإو ١ كارطلاو

 داود دا نا نادال للا يوزع نعمل اذإ قبال عل [ىزأ ب: «ةاولغلاو

 دارو هنؤأ ءاليك اعف تارملت هلانت نأ يس فلااناملا : 5٠ ص هنمو

 هروب هنتوا هدكلا ىاذ 4 تالفط] 115 كلاين نأ اخ 1 كانا :٠ باوصلاو

 مشتامريغ م ادعى ١ 5 ا قوة ككاو * ه١( صرتي

 مثتلم ريغ راح ءادعأ هر .(١ ةزتاون/ لوو طوق تحببصأف . ١ ,: ٠ باوضلاو

 هلعاف فرش نع اهضعب يفو  ةلذ نطاوملا ضعب يف للا قدرا: "87/2 هبط

 هلعاف فرشي 1زع اهضعب ينو ةلذ نطاوملا ضعب يف رخلا ىرأ : باوصلاو

 لياقلا ١ لع قاقلا لد ذف قد دو اودإ كنان : 16 لكاةتفو

 نال 1ك نامل كف نفل ٠ لست الو ىب واذ الا 751:7” ظاؤضلاو

 ربق نم كلاي نيصلا ىلعأب ربقو رجب الاب نيربق انل نإو :*11صدنمو

 0 ( 1 1 لا 0 تاركا

 نيعلاب امرأ نددأ كيم هب ئىخري "( نذق لع لاق هتيطعأ لا
3 _- 2 

 نيعلابرب رلا ندد لغم كك ىذري رذق لع ال هتيطعا سس ول : باوصلاو

 هيسعلا يتأ.حب 0 3 :7١٠7”صدنمو

 م لأ 0 كا

 كر ف هر 1 2 دولا دن

 م ل ل ا ل ا تا

 5 ا

 ان سلا كلا هس ترداذإ لا ل ارق 2 بارصلاو

 الهاكلا قدب واى ” نالسام نيلرع ثيل ميس 55٠: صدنهو

 الهاكلا 11 لا ني تل ممن - /كاوذلاو

 بنج ىلع. بج ليبج يلقب . مدودص نم اذغلا رح لعيفأ5 2841 صدنمو
 م

 لطي / لع . انج كبح بقي كدودص نم اضغلا رمح ىلعيف اك : 1لتر



 هيا هيبنتو ةمتاخ

 تارابع ىلع ظفاحن نأ حيحصت نم هيف هلا انب رجأ ام لك يف انصرح دق نحنو

 مف <يتالا ماوي عد هدول 00 الك 1 اق < لصألا

 عضل نأ ءدللا ضعب عبط 1 تضع نملاح ادب مث ٠ وه 0010 بجو هل دجن

 لما ضعب اندجو امم رو « (2) نيلاله نيب ماهفتسالا ةمالع كلذك ناكام يناخي

 « هيلع اهانحلس أف خي راتلا اذه نم رختآ عضوم يف وأ رخآآ باعك" يف تايبألا وأ
 . مسرلا يف ةغلاح ىرخأ ةياور نم تناكاذإ اهحلصت 2 دقو

 5 ند 5 لكأالا نم ا ادار اند رطضا تاو تاك كلاس

 +. .دارملا ميرفي ال اهنودب و «مالككلل ةيمعم اهننال طارح

 لثمهيفمهو ام اهضعب ناكنإ و اهيتك 5 اهانك رت دقف بذهلا خيشلا تاقيلعت امأ

 البلا هيلعا نالس رم هل ري نر بقيلا ةركلا يدك : 1ةجنصلا نايت

 3 ضعب بناج ىلإ ارضعب كنف تا موت هل 5 اك ةرثكلا كاتل سنت الةندملا ضرأ نأب

 ىلع ضعب قوف اهضعب عشا كلت كا الاف ةدراولاتاياو هرلاضعب يفاوصن مهنأ 0

 نركم نأ 00 دلل ةحفصلا يفهلاق أم لدر كتةمي رجل سلا تاك رد رد

 عا الا اط لال كل يلع علا لدتا وممال السلا هيلع نول اك

 اا كل عم ةيئاب ربك ذأ "ةيواخ هلو“ هد الا

 لك َنيطايَشلاَو ٠ 2 ها رع رك 5 لفن نر

 هحض ع طلانرش 2١ ( داّنصألا ين ني هدا ءاج

 ةقح بديلا داعساالا انمقن' نأ ىلإ ةملككلا هذه" ىلا ءاقرام ىف دمع انلز
 هلع تنك ةنافوأ الا اذه دا 20 1 ادوبي الا نا هحر لدن

 ٠ لمأألا نود لجألا لاح « عبالا لاح حيقنتلاىلإ دع ل 0 ناك اعروا“ ةزيرَع

 كا قار الا رخو لس جا 7 ا :ءاطل ناب اذهو

 افلا قا 011 را

 بع كا3 م نور هضاب "ميج ل دأب قع لف
 كلعأ كاذ نم دعب هيف نحن امو اننيب ناك ام راو وكمل باوصلاو

 هلتاقم باصت نأ 3 كشاويس هناف ا ا ل خ١ ص هئمو

 ةلتاقم اباصت :نأ ماوي تكل ضوإيدا د اةتالمرو ضار وألا رضاع نزح ال قا



 ممل و مام

 هبحصو هل 1 ىلعو « مان ألا ريخ دم انديس ىلع هللا لصو < مالا ىلع هللا دجلا
 ايلف ملسو « مار لا

 خي رات هواك ”نمل لصؤالتلا علا اذه عبط قكاعل هللا نوعب مث دقف دعبو

 قرغتسا ع كعب ليطشست |نااعلا د تورإ اسنان لك ابعت نبا (ظفاحلا
 08 ددج نب نس اقل عبطلا ىلع انمزع انيح نظن 3 عا

 ياسو وع مكمل كلذ يف جاتحن الف « اما الو جوع اهيف يرن ال
 ةجسنلا, نوكأ غلا اذه ةيعاد ناك ورع 0 ةضاراقم' اثاراضتب نأ

 لمعلا يف ع رشن اندك ام اننكلو 9 لكوعمنم :بذبلا ةخسن دعب .لهؤ « بذهملاا طخب

 هللا نمر لل ادام ةاحبر كلارا برتعلا» نه ترق طا يااحسأ اننا وع
 ]ول اا ارش نمااهكتي ألا خاراكلا اكلاخ نطعب نع كنك ىط اندمي

 او يلا لكعألاو كلت 520 لف كمي هخما تاكا ع وق الو« دي رن ام

 ٠ 9 ظالغأ الاب ةنوحشم هيلإ نحن انعجرو بذهملا
 يتلا ةقي رطلا رك ذن اننإف هب ءافولا انيلع "دن ا نمو ةنام لا نأاعو

 امال اع ورخلأ ماركلا ءارقلا راظنأ ىلع ض رعتو حنيحصتلا يف اهيلع انرسم

 عجرنو اهؤرقن اهديضنت دعب انكف « ةعبطملا ىل ىلإ بذهملا ةخسن انعفداننإ : لوقتف

 اهلدارفلا ءككلا# ىلإ .انانلوق. هال[ انلع عاج أنوي هعلسأالا ىل فككشتتلخا ايف

 تو رصحش بذملا كانت نلاكفإلا كاي انضعف دقو 555 كك

 ىلإ قفل يح رم نوع 2 طا 8 5 في رن ابمظعم وهو اعذخأ

 ريغ وأ طخخلا حضاو ريغ هنكل حيحص لصأألا ين وه وأ  هلصأ ىلإ هدر يف ريكفتلا

 اهنظفل مالكلا يفر تحيدأرعتلا نم تاببأ اينافلاو# ٠ دقارخ ثدملا هلك شتساف طوقنم
 احا هللخق ةيقلا وأ لانا ندخل بذيل ن2 نا تاتو! + ارق تدم

 رك قرا ك3 للا يلطني ادقو« (تحاعب ايست للا هيف !متصاخ وأ ةلك نعوسي

 00 ا فوك قمألا قا نوكي قا 10 اا يرهأ العز كتل لاو اكلات

 ' املس اع اهراعأ ل لةشتف اه هارق :ىفصتقا ةلكاوت: ريغ وأ ىزرتملا ةحضاو



 4 رك اسع نبا خيران

 هداف نو 3 الإ قاذسلا دكلأب : لزق ةداش ناككاو - لاق ا ن1

 تاجا أ 2 ئاللا يورو ]0 ل1 راذللا 2 07 كانا ىضلا

 ب نم اع اعرمأا نإ كهل لاغف اذار لإ باجسلا داع ١ 0 ا الان

 < كيلع سانلا نايا وور نم ليسف نب قيص : هل لاقي مامه
 قاما قاف هلا يأ وزود ل دل كرا لاكش ناد داو 0

 يبأ نيد لت فؤمالمأ ل ادلع فرعا 1 رانا 2 اننا :٠ ناس لا
 نينكلاو نفل" كلذ 6315 لاق اك كار وه كاف: لاك لبد لاق 2

 لاق هال كلا وع طال را 1 كي كلاب 111 انك ع طاع

 ها لاهو نيمو ا ا ريماالا بذدكأ قو

 2 يلع ين كاوق ١ : هل لاقف اب يتأف : اصعلاب يع « كنذ عم اقيأ اذهو : دايز

 اًضفلابا فقناعا اوهارعا': !لاقأ نوكمكوملا سلا داع قم نعى هلكاق انأأ لوقت اعلا

 : هل لاق مث < هنع اوعلتأ : لاق ع < ضر الاب قصلىتح هوب رف « ضر الاب قصلي ىتح

 تعمسام الإ ىلع يف تلق ام ىدملاو يساوملاب يتحرش ول هللاو : لاقف * ىلع يف كلوق اه
 الإ | تببأ نإف < كلذ لبقهلاو 1 0 : لاق كقتع 0 1

3 
-_ 

 00 د لاق عكتو قااردألا لاقتنأ ت تيقشو هللاب هكر را

 : نيسمخو ىدحإ ةنس هباحصأو رحح نم لتق نم عم لتق هنإإ م ٠ ن هايل قو ك1

 ةمح رث يف كلذ دنت دقو« نيو ثالث ع : وش لقد: طابخ نب فخ ها

 زي ارغلا بغا قرب اربع الط .ءكقؤ ىدكلللا اوه دق ناك! كو زلت نإ * 1 07

 همسسع حا

 نأ ( داغلا فرح هلوأو ىلاعت هلل عباسلا هولتي و سداسلا ءزجلا عبط مت )



 بيش كل
 مثوت دعب رادلا َكيَقاَرَع بالف ةحح نر نم ابب تفقو

 تا قا نق تمل ظل كور ارك وأ راج ا كيلوا رات يأ لوقو

 امال 2 ا لوقت كا كك ءحيصف لاو < ريمضضلا نم هعارفو لعفلا مدقب عم

 ةرئاسلا ةحيضفلا برعلا ةغلو « ماللا ديدشتب ربخلا اذه انل يور « ةيحالم 10

 برعلا مالكي مل ملعال نيدذلا راجل ادا دلو اورو جلل و راتبا ةيحذلام
 ا 2 2 , 0

 يف اوأر ال االاثحاو مهعقوأ يذلا نأ ىرأو « هببشأ اهفو « اريغك اذه يف نوطلغي

 اذإ كلذ نم هتمالسو حييحصلا هجولا ىلع ًاففخم يور اذإ هيف فاحزلا روبظ تبلا اذه

 ا

 فاحزلاو « يناثلا] ي وطلانمتدبلا اذهو « اًدج رزن ليلق هيف فاحز ال امو <« فحازم

 اضبق فاحّزلا نم عونلا اذه ىمسي و : نلعافم ىلإ هدرو « نايعافم ءآي باهذ هيف

 < اضوبقم فاحزلا هقل يذلا ءزمجلا اذه ىمسيو < ءزملا فورح سماخ باهذل

 © اموتسلا فنا عبالو ءاللا فاهذوهو هنف لكلا ةبقاقم لعا ناتعافما قون طقتست دقو

 اذان ىمسل و 34 هل زح فورح م عباسلا باهذل فكلا ةفاحلا اذه ىحسل و

 هللا د مرا نس ةيئانل هنن تام هنأ ناحل زكا دروع (86وزككم هولا
 0 كلتا امر هنا كاكاو

 0000 نم ىركتلا ناليدا 00 ا

 نع دعس نباو يقيممبلاو ظفاحلا 3 ا و نانغا نب ناؤع ععم . هكبلاط كابا

 هانا عاق ةبهش ىلإ 2 0 لاق يلذهلا يملا يبأ نع ةدانق

 سابعلا هدعب تجوزتف ل اد م أنا ي ىعل ليسف نب ينيص اهجوز نأ ينتثدخل « اهلأسأ

 5 نافع نب َناْيَع اندتاف : : تللاق مدق لو لإ اهحوز :أ 6 ىدلا تورط نبا

 كئاضقب انيضر دق : اناقف 2 لالا هذه ىلع انأو مكنيب يضقأ 0

 ءاتلاقا ندا راحو « هتاف نو قادصلا 0 لوادلا لع را اذ نأ ى

 كف | هلل نو اروع ةارملل عج ناك يذلا هقادص وه ” نينلاا ى ينم ذخأف

 اهدلوو كلاط يبإ نا 18 اهدرف 3 اريثكأ ادالوأ اهجوزإ تدلداو هدعب نه تحوز

 بأ نب ديعس لاق ٠ ءاش نإ مبكتفي نأ مهببأل لعجو < اهديس ىلع



 5-5 رك اسع نبا خيرات

 : هودشلاف <« اذه نم نسحا دي را : لاقف

 ليلا مط وقول نذلا فال نعدل, 1 ايذك ايلرفللا ناو لطالد
 : ةمرلا يده لوف هودشأف هاذه لع نأ ديار 2 لاق

 قلم ءام نبا ضارلا مقا لضخ« ابأاك اييرتللاق اًقاستحا خددن

 قحلي وهاالو قويس,ومتالفا . , :انرعأر بدا, اهازاث 1! :لعا فادي

 قطني تاكو ءابؤرطلايف هانإبف ٠ ايبأك مومطلا ىردص نمار رشم
 قرفت !هيلغ تاداكا دق نئاجإاب ١ ممطتم كيك ار اهادخ ,نصإلق

 لوق نق رن نبأ ةرازلاعف ءا#يشياتو دعم ايدل ا راتسم رنج نم اح تأ كاز

 : يراصنأللا كسلا نب سق 5

 اادون, كيج, ةنجالم ا 5000 ينحال دقو
- 

 : يلاطلا متاح لوق هودشنأف < ةرفخ ةأرمايف افي رش اًعيب ينودشنأ : انفيأ لئاص:لاقو

 ايضتا ناد طلو ازين اذإ هصادخ ملظلا تيبلا امل ؛يضي

 :.. قلعلالا ]الو كد رم حاأن ءدادحسورغ رقما نيجرا هلك

 ل الوز فير ال. ةياجعنلا ركن كلي ع را لئن قع ضن ناك

 :.ةمرلا يذ تب ؛اانلق « اذه نم نسحأ دي رأ < جرختو لخدت اهتلعج دق : لاق

 رهبتف بي رق نم انيوملا يشمتو اهمايق اي الف اهالوأب ءونت
 تادس آلا نب نسق بأ تنبت لاق.« هش اندععامأ «راولاقف 41ه نتحأ ادم وأنا لاق

 رذكعتف نمنايتإ نع لتعتو ٠ اهرزيف اهتاراج اركي

 دق لعفمو « لظملا ا ملا متاح لوق : اي رك ز نب ىفاعملا يضاقلا لاق

 لا هللا لاق < مو هيأ (*2 ل ا ماو 6 را: كلل د: نسوا 6: ليعف ىلإ كرو

 ءاوغانغلا لق اذه ناس( هر ابا غرامك 0 م م :بذَلَاَو )

 علا جهو اهرعوا كما ب, زل لقت در ورح“ نم عفرتو

 : رعاشلا لاق « عمسم ىنعب عيعم هنمو

 عوج يلباحصاو ينقرؤي عيمسلا يعادلا ةنا ر نما

 محاد لثم ةغلابملل ليعف ىلع نأ و < عماس ىنعم عيمس : لاقي دقو < عمسملا دارأ
 اذهل رئ آظن يف « ريصنو رصانو « ريدقو رداقو « ميلعو ملاعو « ظيفحو ظفاحو « ميحرو

 : ريهز لاق ٠ اًنيطب يأ « اهمايق اب الف : ةمرلا يذ لوقو « اًءدج ةريثك



 بي ذب كف

 فرعي مجرتملا تلاكو « نيئس سمخ ةعقولا هذهو ةنيدملا سو هيلع هللا ىلص هللا
 :ةا 15 لاقف © فيادحلا : هل'لاقب و بري

 ا! اكل رمل ني امد لالدو م . انيكتس اع انقذو

 ليلخلا لبج يف نابهرلا عم ىراصن انهكل اندلاخد لو

 1 نك طا يانسسل, ١ اق, إير انناجن !ءاكتاو

 ال[ اميرع فنك (تانعدم تيرا ىلحلا فقالا

 لولذلاب انم بعصلا ىنال>ت ىسوم هلإ دابعلا بر ايف
 ليبسلا فورعمل انرسيف انللض اذإ دابعلا برايو

 يذلا كبحاص اذه سبق ابأ اي : هل ليق ةنيدملا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز مدق ايف

 : لاقف ةاوعدترم ىلإ : لاقف هيلإ ءاجو < قلاب ثعب دق لجأ ::لاق ابفطق تسك

 هل لاقف « مالسوالا ع ا ل هللا لوسر ينأ و هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ

 هيقلف < 0 هدد ةوعأ "مااا قيرطأ« هجاو اذج سل ا«. نفق ونبأ

 ىض رع ملسو هيلع هبا لص دع دنع نم: لاقف 2 نب ا ها لاح نارا سارع

 : ها 2و ةاخأ ةنناك ىذلاو , فرقت انك قدتلااوهؤ < هعضلا اه ةواك لع

 هنلآد16 لاق ند وباب بضفف < جرزالا بارختا هللاوءتهر ا اة راط

 قتح ملسو هلع هلا يلم 4 ىلإ دعي م اف هتب ىلإ رمل تكلا لعااأل

 نووري و « ةرحملا نم 0 هل ا 0

 ني نسحأ قؤدشنا © هئالل ناسح نب اع لاقل" تملا دنع دحوي' هوطعم ملهنأ

 شرفت ئرمأ لوف هودشنأف ايرثلا ةفص يف برعلا هتلاق

 د ع ىلإ ةاعك سام اب "”ابمانشملا يف تنلع انارتنلانأ#"

 ظ : ضنا دع ل اور قو

 لكلا تارا اننا ”ضرعت 2 تضرتت هايل ىف اي للا اماذإ

 يد اولا ناش سرد ل د ديا ف

 نعطلل قغ2 ءاضيب ةيار هب اهي أكايرثلا وجلا يف حالدقو

 :.ةدالش افءاذهل نم لهحأ ادب نأ. لاقف

 اعرستف هكلس نم يهو نامح انك ءامدلا ىف ايرثلا ام اذإ



 16ه اع نبل غارات

 يسوم ان غنا ((ركك ةيفاموو ةيرحتا بع الخلا
 عار ماوق الا فر يمرحل لج 11 الو 1 لغم طق سل

 يتاب هب رصقي مل افيسلاب 2ىغولا موي سنوقلا برضاو
 ارخأ يحز «كسو هلع طابا رضا ىلا لد فيا ل 7

 ىلإ جرت نيكل ةعئلطا ضاق وزان نس نع عتاد ل

 لتق ىتح هواتاقف هيلع اودشف مجعلل بيذعلاب ةحلسم ىلع مث ىتح ردي ملف« ةفركلا

 نو الاب ابك م لاق ما هرم نإ هم نع دعس نبا) ئاورو ++ ذئموي

 < تسلا ا تا لا فاذاس ره وتل فا لا

 6 مهبراقي داكف ةبدوبيلا ىلإ هوعدف نيدلا نع دوبيلا نم بري نه لاس

 كفانا ل اهاع دلو مهضرعف هنت لآ لاساقلا لإ جرغل علك 15

 هل قاف ادي اذه ىف 0 ال : لاقو هدري ملف مهنيد ىلإ هوعدف ها
 ع

 ذل: لاه زل ديالا يذلا "كلذ 1 و ام ملا 0 ا ا

 3 مارا ناقل لا

 ةكم أ ع « هب ماقأف زاجحلا ىلإ عجرو « هيلع تومأ ىتح هب نيدأ انأو مهاربإ

 لاك مالا ىلإ 222 كا ا يقلف ًارمشعم

 ةريزكلاو ماشلا تضر عتسادقو : ذي هل لاقف < كءارو وه : يل ليقف يهاربإ نيد نع

 لاب كركي الا ناك « ميهاربإ نيد نيدلا نإ دكت مين داما 500

 : لوقي سيق بأ, ناكف © هللا ريغل مذ ام لك اي الو «تيلا اذه ىلإ لشي

 هللا لور ادق الفى ل نا و لي لال ١ ميهاربإ 0 ل

 يع وظلال الا تا جرزطا تلا دقو ةئيدملا ملسو هيلع هللا لح

 هللا سوأ, نم ناك ام الإ < فرع نب در در ةثراحو نعطو « اهلك 2

 تك 5 نب سق يبأ عم دي ز نب ة كا فقاوو ةمطخ وش و لئاو:

 6 6 اننا 3 م ند 5 ءاشطخم 0

 دوبم هب هربخي امو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفص رك ذي ناكو 4 هرعش يف ةيفيتحلا
000 

 لوسر مودق نيب ناكو « اهدهش ثاعب ةعقو تناك الف « هترحم راد هذهو < يتب يذلا



 بيب 2

 34 ةئيدملاب يفوت كر نإ :: لوقت ظفاملا اهاور يفبلا 2ك تاياو رلا 0 : هيبثك (

 30 أ -- هأ 1 ال ىميلا ناديم هبي قشمد ق ؟ نوفدم "0 1 لوقتلاف هيلعو

 قيص هع نملوك د

 ا نإ كد زنب لئاد نب 7 نإ ١ رماع قالاخا مساو تل 3 د قص د

 كا 0 نا ةيلعت نب ةثراح 0 كلام. نب ةرم نب , راع نبا

 3 0 لع دف دقن 7 ملسو هيلع هنأ ىلص ينلا 0 رعاشلا يلئ اولا

 < ةعاحشلاو رعشلا يف يطخلا نب ركل ناك و « هللا دبع يفيص د مسا نإ : لاف

 هللاىلص يلا 0 5 ل 0 هللا 0 فقو يذلا وهو

 هيلع هللا ىل إم يبنلا عابتا ىلع اشي رق ضحيو « ةيفينللا يعدي و هلاتي ملسو هيلع

 : لوقي و ملسو

 اا امإ ابك اراي

 كو 1 د و اد و كلل ع طا وما

 اكو 1ك نشل نينه وش علل 5 هني أن هنككلا« ةزي وط ةدلصق يقو + ظفاذلا لاق

 هرثك أ هلوأ الإ طق ًاريخ رأ م ينرا را 9 اوقبتسا : لاقف هللا سوأ يف

 : لاقف هيقلف 0 ل د غلبف « هلقأ هلو ا الإ طق 6 7 و

 ا دان ومو ماك كا 1 ريغ نمت

 كلا رخ داو رع ناقل كيال واوا ها الان لاعدا نبق ولأ

 © ةمايقلا موي 8 كل عفشأ هللا الإ هل هلإ ال لف نا تومع وهو 2 عل ملسو هيلع

5 0 2000 0 
 اردكرت لو ) : تلزنأ اهيفد « مجوز 01 ءاد « املوقي عمسف

 نم ملس 0 نقم 60 تفلح ككاماكلا ل 1 5 مسكت ام

 نب ريمحو « ةمطافلا نب تبان نب همي زخ : ةمطخ ينب نم ةعب 0 3 5 ذأ الأ 1

 دهش 57 نويمطخلا 0 نب هيمو ب ا

 0 4 1 دبس ةدعلاب جرو اا تيهذ كالزإذ < دهاشملا نم اهدعب امو أ

 : لإ يضل رش اتا الان 1

 عاجمجب هكرتنو ارم اهمعط دي برحلا قذي نم
 عاحبمت ريغ امون لق مق يمأر ةلغنللا تضخلا دق



 2 رك اسع نبا خي زات

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ول اولا كاملا عضوم اذه قنع يف

 ال : لاقف 9 هتيذا كلعل : لاقف < بيبص لاق امم هربخأف 9 اًتايضغ كارأ يلام : لاقف

 ناك 0 نأ كن نلأ قىدوو هلوسرو اهنا ترد ال ض1 ١ لاقت <

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقا نأ اماف « اني زاغم نعيدتام اومله : لوقي

 دلو ضعب .ينثدح : لاق رانيد نب ورمع نع ىلعي وبأو ظفاحلا جرخأو ٠ الف ملسو

 هللا ىلع هللا لوسر ,باحصا تدح © انتر ال كلام : ينال اياق ميتا

 تيالح توتا نم يع ندر « ويم ميرا دق يفإ أكل: لاق 2 ملسو هيلع

 هدعقم أويثيلف أدمعتم ىلع بذك نم : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنم هتمعم

 دقعي نأ ةمايقلا موي فلك ًادمعتم يلع بذك نم : ظفاحلل ةياور يفو ٠ رانلا نم

 ماعوو :يلقي هظفح ثري دح ,مكيثدجاس نكيلو < كلدولع ردقب ناو ةريجت, كذ
 1 2 ل

 هشرن دو ةارما عد لحجر اعا :.لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر تععت ىعم"
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 نأ هتبن نمو اميِب الجر عباب لجر اأو« تومي ىتح ناز وهف اهقادصب بهذي نأ
 نيعضوملا يف بوتي ىتح : ظفاحلل ةياور يفو ٠ تومي ىتح نئاخ وهف هقحب بهذي

 هنع هللا يمر نأ بيبص نع ةددعتم قرطب ظفاحلا جرخأو * اهيف توع لدب

 تام امايروتيلا قي رطرم ظفل فو - كف ثالث لاصحلالا) تالج رايز هلال

 ينو « دلو كل سيلو تينتك :١ لاق + نه امو : لاق « اثالث الإ مالسرالا يف كيلع

 0 لد 0 ” للك هللا لاق ىحي 5 تي يوغبلا ةياور

 خلل زج امأ مل, ل اقنرك مامنتلا لينتج سكنوا" فرزأ نتي كس لات

 امأو 6 ريل داس ملع وديلع نيا لف 210 نإذ كل داوي 00500

 ينتبس طساق نب رحدلا نم لجر يفإف مورلا نم تنأو برعلا ىلإ تيمنا كلوق
 يف فرس كيف كلوق امأو « يسن , تفرع ادق مالغ انأ ذإ دعب لصوملا نم مورلا

 ٠ ماعطلا معطأ نم كرايخ : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم يناف .ماعطلا

 نب ملاس نع ظفاحلا جرخأو * يلصوملا ىلعي يبأو يوغبلا قي رط نم اًضيأ هاورو

 ٍتيِهَص سانلل.لصيلف ثدح يب ثدح نإ : لاق رعنأ هيبأ نع رمع نب هللا دبع
 بيسملا نب ديعس نع دعس ةياور يفو ٠ ثلاثلا مويلا يف رمأ اوعمحأ ع« لايل ثالث

 نبا وهو" يفوت" ابيب نأ .ايندلا يأ نباو ظفاذكالجرحأو © ربع لع لص ًابيصتقأ

 ٠ نيثالثو نامت ةنس يفوت : لاقو يوغبلا هاور اذك و « عيقبلاب نفدو < ةنس نيعبس
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 تيرتشاف. ينوسغل شيرق ينتذخأف ينتك رتو تقلطناف ينبحاصت نأ هللا لوسرااي
 : ىلاعت هللا لزنأف عيبلا ير : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « يامي يلهأ

 تا ا ا لال اقبالا ( بين يرتب .نما سانا نمو

 هش ل را العا تدق داب الايس قيقد نما انما
 ه6 لك قر عيل مالم كراك نب ليل ىب له نمر ةراصخم
 ل ل بلا نان نين ع عل يل

 ةددعتم قرط نم تب هزاو الوقأ ) ورمحخ قب رط ريغ نم قاحسإ نب دم اهاورو

 لا ولع تاي ردمسا نيا اهم وزب ب( ةبارغلاا ام تيل هلق امزاهنعي شت
 نع ةميخ يلأ نبا ىورو * ةرجملا يف ةنيدملا ىلإ (ًمددق سانلا رخآكاناك ار
 طق ودعلا نيبو ٠ ينيب ملسو هيلع هللا 0 هللا لودر كلا تاو نا

 هيلا لور ادهني, ل :: قانريطلا ةباور يف ورح هلاعت نع وأ هند نع وأ همامأ, الإ تنك ام

 0 ا اكدك الإ اقام ملسو 0000

 اا هي راب تك الإررا رخآو نامزلا لوأ طق ةوزغ ازغ الو < اهرضاح

 تنكبالا (هءاروزام الو“ بامأ 5 الطف مهءامأ اوفاخ امو < هلاعش

 يفوتىتح طق ودعلا نيب و ينيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاعج امو < مءآرو
 ةنانذو 00 ب ص نإ ار: ةدررع لاو ملسو هيلع هللا لص[سا:لوعتر

 * قاحسإ نباو « ةبقع نب ىسومو < يرحزلا لاق اذكو < طساق نإ مدل نم

 سو هلع هللا لع يبنلا نأ بيهص نع يليقعلا رفعج بأ قي رط نم ظفاثلا جرخأو

 1 نب دتاعر نع دمحأ ماير : اررطا نم طفاش يورو < اا لاق

 تكلل مع الاف نفيا ني ا انك ا ًابيهصو نالس نأ

 شرق خيشا اذه نولوقت 0 «اناق < اينحاع كل ودع نم هنا تيم

 <( يتيدغأ كلعلر كب ايأ اي : لاقفولسو هيلع هلا صلي لوس كااذبوربخأف 2 .اهتبيسو
 : اولاقف ؟تيذغ لعل انناوخإ يأ : لاقفمههلإ عجرف « ىلاعتو كرابت هللا تبضغأ دق

 هوس ب يناربطلا هاورو ٠ .دمحأ ءامرالا نب هادبع هاورو + كل هللا رفغي ركب ابأاي.ال

 ا ايف ا هلا ليم ه1, لوسي زي نم دل نمأتساو هل نوسأب نع ىككيدابأ نأ هلو
 ' ل ىلإ لع تيك يدل ادي نم دا ك1 كالا اهمال ىللاج

 ناك دقل .: بيهص لاقف < سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هل نما نيك دلل



 4١ رك اسع نبا خيرات

 كتاطأب ازا كاداط يرمافلا ا/ م ىاوأب# كما كيسان ع يرعاك فدك

 ”ايطالا لان انوفا لاثر رغاواطأ» ندر ةوح نا نق درت رو اوكا

 قرت رد اركاب كرس سورا الخ وأ هيلع نما نرخف ان روس د3 الا 2 ينقل

 اكسو“ نو ةيلعسا نم ينل زككتوا ناقاف لكي دكت ناو دلال

 ع, الفا يهل نسل [بارفسا نأ: لاقف « هتالس هيلع عطقأ هاا كك لعل
 هلاوحأ جوخ دعو: ؟,انيه كازأ الأ, كلان كابل يب هوز تامأار مآ قأ قتلا كر

 ورمع ما ع ااخلا 0 لات « اه*ثداز نم 2 ثا اعضوو

 «لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةنيدملا مدقأ ىتح يسوقو يتبعجو ينيس تذخأف

 مشب و يلإ ماق اركبأ/اوب "٠ راع ايف“ نيلللاج ا وه هتدجو اهتمدق ايف

 كانوا ينحب رو رذحعاف هع اللا ضعب هتملف يديب ةطئاؤ 5 تلو يلا هناا

 بيسملا نيديعسنع دعس زببا ةياور يفو ٠ ىبابأ عيبلا م رد لاقوإسوهيلع هنا ىل ف

 هتلحازا"نع:لزافا ©« نشب رق نم .رفن 2 ع را يا : لاق

 متأو < الجر مك امرأ نم يفأ تملع دقت ا ا

 يتب ام ينيسب مكب رضأ مث يتنانك يف يعم مهس لكب يمرأ ىتح يلإ نولصت ال هللاو

 معنا اولاف لَ علحو لامارع كتالد تم نإ إو < متشام اولعفاف 6 'يش هنم يدي

 6 نا الاق 4 ابأ 5 حبر : لاق ملسو هيلع هلل لص يبا | ىلع مدق الف 6 لعفف

 0 هلاَو هللا ةالخرم 00000 يرق نساوداتلا قررا مالا كلاس

 ىاوزو2-' "ردع ١ رغلا دما :ةاؤؤوأ ايفا نأ 5 ةاوزوا »فاق

 ةصقلا هذه ىورو ٠ بيبض يف تلزؤن ةيالا هذه نا 20 للا نع يفاربطلا

 لاغير قررا زى باطل عيرظان أ نفور زيزو القل ا لا

 : "لاق كتل لبوارعا راتني !عرخ أو دمنا" لزق الز قالك يدل .تااذو رك
 نبأ ياو رعت اك نفوس وهو ملسوهيلععلا رمل لوصو

 ةعاع ههاضأ واع ملازم ذر يعوماكا لل اا درأا نب مونلك هب مثءاجدق بطر

 لطول .لكأب يربط الب :ىوع ال أ:ةئلا» نزلا« رع ناس 1! لطول ك2
 لاقأاو انمز تنأو بطرلا لك أت : بيع ا
 لعجو ملسو هيلع هللا يلص 520 ةحيحصلا ينيع قشب 2 ا

 ىندعو : . لوقي و مو كجارع تجلط قىتدعو * .٠ كت 56 1 بيوص



 بي ذه 26

 ءانكرتوا ءاق ب نأ دادأ اذإف « انعم سلجي ملسو يلع هللا ىلص 5000 و
- 

 00 كك را + ليلا ةادغلاب ' ممر ع 0 دل مم 5 ربصأو ) ا لزنأف

 نها انعام عط درر تار لا اعنا لزم ل

 دل كورال افلا ادلب اوك ( غارت رن و هاوه عت اوان ذ ْ
 ايندلا ةايحلا لغمونيلجر الغم ما بر < اك الهو اءايضدانعم عافانا «عرق هل

 موقن انك" يتلا ةعاسلا انغلب اذإف < لسوديلعهللا ىلع يبنلا عمدعقن كلذدعب انكف: لاق

 كللام نع ظفاحلا ج 32 او + مد سلا الإو موقي ىتح انك رتو اهفاازيف

 ىلإ ةيطاطم نب سق . اجل. اناث عار نه نينش نأ يره( نع سانا

 جدزمعاوسوألا ءال“وه : لاقفيش حلا لالب و يورلا بيهصويسرافلا نايلس اهيف ةقلح

 هل ىتح هسبلتب ذخأف ذاعم هيلإ  ماققف 2ع ء الود ه لاب ا لجرلا اذه ةرصنب اوماق

 ربي ايذقم'ملسو هيلع هللا 75 ا ىلص يبا

 ا هيلع ىنن 01 دمحل « ةعماج ةالصلا يدون م« لكلا لخفا 50

 الأ هلك اوين نيذلاة و6 دحاو بأ بألا نإو < دحاوبر ان ل ا

 نر فورزا دي ىلا نكت نق « ناسل يه امنإ مأالوبأب مكل ع ةيبرعلا نإو

 كاكتف.: لاك + رانلا ىلإ هعذ : لاقف9 قفانملا انه يفي لوقلام + هبتيلعب نقلا وهو داعم

 هلاسرإ عما اوهوب“ ل 5 كيدحا اذه ::لفاملا لاق ١-١ ةدرلاب ىف لتقفادتزا نم

 هر 1 كلر دري حرر نقلا دع نب سال ركل وبأ هيف سس ةهازغ

 الاجر ىى وب هل انلام ) 5 لاك هلوق يف دهام لاقو 7 رسولا ل ا

 مانذختا ارامعو اًبيهصو اًبابخ ىرتال انلام : لهجوبأ لاق ( رارشألا نم ' هعادعأ 00

 يدبنلا ناثع ل لاقو * انراضبأ مهنع تغازف رانلا يف مه مأ « ايندلا يف اي.رخس

 اورق اك ولعص" انيق اضيع" + ةكلما' نلحأ هل :لاق: :ةعيدملا| ىلإ ةرحنملا نيزلع ذارأ ال

 "لاق كاذ نوكيا الا ههاو كلامو كسفعب قلظتت غ تقلي امأ تغلزاو اناكن كلاخ ويت

 غلبف < عمجأ هلام مش لفن < م اول يلبس متنأ نولختأ يلام تكن نأرأ

 طلاع عوار وردد هك ل بيهص حبر 5 : لاقف مل ا هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ

 1 مترج راف تيرا: سو و: هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كيللطأ نع

 لوسر جرخو : لاق * :برثي نوكت دايك كولا أءرف < ةرح يفارهظ
 جورملاب تمي دق تنك و ركب وبأ هعم جرخو ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا



 ك3 رك اسع نبا خيران

 نورخ الاذخأو « هموق هعنف ركب وبأ امأو < همعهعتف ملسو هيلع ةللا ىلص هللا لوسر

 مثوطعأف غلبم لك مهنم دهجلا غلب ىتح سمشلا يف مثوربص مث ديدحلا عاردأ موسلأف

 اولمحو هيف مموقلأف ءاملا اهيف مدألا عاطنأب هموق مهنم لجر لك ىلإ ءاخل «اولأس ام
 < اهب اهلتق ةنعط اهنعطف ةيعم ٍذخأف لبج وبأ ءاج يشعلا ناك ايلف « الالب الإ هبناوجي

 ىتح هللا يف هسفن هيلع تناه هنإف لالب امأو « ما السرالا يف دهشتسا ديهش لو أ يعف

 74 يشخأ نينيشل د نإ ممايبص |وربا 6 الج هقنع يف اواعتسع هلم

 نم سائلا قفولا) دا لجتو نع ةلوخرف ساع نيايلابو لح سنع زوح لم

 لهأ مذخأ هباحصأ نم رفن يفو بيهص يف ت ازن ( هللأ ةاض رم < انتبَأ هسفن يرش

 بابخو لالب و رساي هوبأو ةيعم همأو رامجمهنم « هللاب كرشلا ىلإ مودريل مهوبذعف ةكم

 جرخأو * مهوبذعف نوكرشملا مذخأ ىزعلا دبع نب بطي وح ىلوم سناعو

 هيلع هللا لم هللا لوسر لع شي رق:نم الملا :سم.: لاق دوما نبا: نع دمحأ مامالا
 ا ؟ ءالثومب تيضرا « د.#تاي : اولاقف رامتو و لالب و بيبصو بابخ هلت

 0 مهيد لإ أو رشح نأ َنوُفاَحَي نيدنلا هب ردن ) تلزنف +« اللول ايت نوكت نأ

 ملعأ هل هلا و) :هلوق ىلإ ةياور يفو ٠ (نييلاطلا نم نكس هد رطنف ) هلوق ىلإ

 و ) : ىلاعت هلوق يف لاق هذآ تراالا اؤباجاينكل يمال وزو ٠ ( نيملاظلاب

 هنجا+ ةلاقتنم , ( بجو: تودي لي: يقعنلا و «فلادقلاب "مب. ترعاي «يخلا حوظلا
 هللا لص اناا ةلاويسو ايد في ولرقلا لضحل او اح قل ا عرقألا

 مو أزبااف نيحؤلبا نا ةاضيفلا نم ىفانأ يف تابخو سيينصو رامجو لالب عم ملسو هيلع
 هب انل فرعي ءايلحم كنمءانل لمت نأ. يمض انإ : ايادي هوما هذ ا

 نحن اذإف < كدنع ٠ ًالؤه عمأد ريقلانإو نأ يمس كيتأ آبرعلادوفونراف « انظف برعلا

 انل يتكااف : اولاق معن : لاق ٍتئش نإ مهعم دعقاف انغرف نحن اذإف « انع مهقأف كانئج
 نحنو كلذ دارأ الف « بتكيل ايلع اعدو « ممل بتكيل ةفيحصلاب اعدف « اًباتك كيلع

 اجلب ميسر نيعذير دينا اره طرا الك لن لاب لب دهج لون ذب ةيسان يف دوعق
 عرقألار كن غ «ةبآلا ( كيش نم مد .. اح نم كلا هس نيش 0 ”يفعلاو

 َنيِذَلا ك*[ج اَذِإَو ) :لاقوتي آلا ( رض عَبب 2 باني كلذك 0) :لاقفدبحاصو
 ةفيحصلا كيمو هيلعدللا صدا لاوسز ىف «ةباآلا:(:مُكَنَلَع مال لقق اعئاي ان نودهذود

 4 هيتبك زا لعاببكر وضد مدس انون دف « كيع مالس : لوقي وهو اجت افك

 1 ش 0



 لقيت 1

 نه بره هلإ : نواوةيف هدلوو بديهص لهأ 0 مالس الا نم هب هيلع نمو ةماركلا

 دبشو «كلهنأ ىلإ هعم ماقأو ناعدج نبا فلاخل ةكم مدقو « لقعو غلب نيح مورلا

 ةلاقو أ نأ ليباوملالا هللا لع هلا لؤدو عم اهلك د هاشملاو قدنحلاو ادخار اردب

 نامل ىلا ليرات هروجب بم عنق نط ل راقل ا ةفيللا يف اظفاذلانؤواش نب. دخلا
 اذه دعو « ماشلاب هلوق : نيبجو نم مو دقو : مساقلا ربا" 1فاقللا لاك ب ةكاعلاب

 ناسا فيلح هنإ لاق مكاخلا لاقو ٠ ةعاج هب 0 5 ممالا

 ها ىلص يب كلا دع 4 5001 ود م ةرأ !| هتيم « ب 0 لاقي نا

 ملسو 5 0 ىلص ينلا اك ذاع امله أ يفو ةشدملاب تاه ملسو هيلع

 ا لاوءدتاء يدع هلراو هظفافتا ا هنع وزو. اق: واصعتم»: قي ذاخأ .يفاةقالذ' لاء ئكابأ
 هنأ هنع ظفاحلا جرخأو *© هيلإ ىحوي نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تبحص

 الا يااا الي نم زي كل هعملعوا يرعاك ؟نيخشما نارك لاق : لاق
 تح لاق هنأ ال هظفلب يدع نبا هآورو ء هدلو دلاولا بح ايض بحلق

 احلال ديلا وبال ل لاو رابح لففلاو هالظف الكا .ةاوؤرول ا دنا هدو: :ةفلاولل

 كاس رس لكك علل ويفي واللا عرفلإو هما قما ويجب ناك د وم ئرحلا ةياقوأا فو

 كاك نب كيه تيقل لاق راب ايإ نيدرامت 0 دعس نبا قمكرل ْس نم جرخأو * *# اهدلو

 8 ديرت ام : هل تلقف « اهيف ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسرو ةر'الا ناد. باب ىلع
 انأو : لاق« همالك عسأف نهعأ لع خد )نا تدار« :كاتفا9] تفاديا ث )انا غ:: يس اقف

 نض كلد نق تنرول ايقأ عا ةانسلتشأفا حا ظرالاا:اميلع نع رمق هيلع اناغللف < كلذ دتكرأ
 نيف الثو ةعضفل دعب بيبصو نام ملمس نأكف « نوذختسم نحنو ٠ انح را انس

 1 مالسإالا ل 1 5 اق هنأ دهاحم نع ةبيش يأ نبا ىورو #* الجر

 نا | نع يدع ناك ظفاحلا جرخاو 2 تيردو راو تاخخو لالبو ع

 قال مورلا قباس تاويصو 4 برعلا قباس انا : لاق مادو هيلع هللا لص يلا
 قباس

 قاس نأ ظفلب ظفاحلا 5 وبأو يناّريطلا هادرو 0 ةشملا قباس لالب و« سراف

 6 د ىلإ نتيلغا قياس لآلب 5 6 هيلا يلإ مدرلا قداس بيبص و 3 ةنحلا ىلإ برعغلا

 06 ديلا دبع نب ري رج نع كحعس نبأ يورو 9 ةنأا ىلإ س رفا قباس ناليشَو

 هيلع هللأ ىلص هللأ لوسر 3 ةعيس مالسوالا ربظا 0 لوا 5 عاق دهاحم نع روصخمم

 اماف : لاق 6 5اغ مأ هيمو < راهتو « تيهصو 6 بابخو 6« لالي و « كاك يلو سو



 44 اعنا كان

 راظنيف باححلا نع ممل نو رظنلا نم مييلإ او وح تما ”يش اق « ن2 وع سا ل

 ينعجلا ةلفغ نب ديوس نع هيوجنز نبا قي رط نم جرخأو * ةدايزلا يهو هيلإ
 ذإ ةهدنع تا وا انبيف « ةيبالا باطخلا نب رمج نينمؤملا ريمأأ عم انمدق : ل

 هلثم بضغ هتيار ام اديدش ابضغ نينءؤملا ريمآأ بضغف < برضو جش دق يدوب. هات |

 وه اذإف بيعش قلطناف « هب ينتأف هبحاص نم رظنا قلطنا : هل لاقف اًبيهص اعد مث 4 طق

 ًاديدش ايضا كلغ ضف ىف نيم ءانإ ملا نإ : هل لاقف قيس لا كلامو تن

 ةالصلا , رمع ىرغق ايلف 6 كيلإ لجعي نأ .فاخأ ينإف « هملكلف لبج نب ذاعم تأ

 اذاعم فا كلامو عنو كن اك قم ف جيلا ع ا د عج ا

 الو هنم عساف كلام نب فوع هنا نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ذاعم ماقف « هتصقب هربخأف

 قوس: اذه تنازنينكملا نيا ايرنب لاق 2 1دهو كله » ع هليل تفز هيلإ لجعت

 كلبك مفك تعر صف انفدفيك عزت ءزاذبكعزيبسلا اي وجي داع رزع هع

 تدرأ ام : اهجوزو اهوبأ هل لاقف فوعاهات افءتلقامقدصتتلفةأرملاب ينتئا :لاقف « اهيلع

 كيقادت هل فاه وراودكا) قاهر نيل الشات ينام جل عدا ا ىلإ

 : هلال ىدوبتلا وع مفك فرط لوك نق دل تان كنع غلبتق
 نفك لس و هيلع لص نب مذا قه ااوعن ا قئانلا :اهيأبت اق يسيل

 هضار تولع ال دال ىدورلا ثالذف : ديوس لاق ٠ هل ةمذ الف اذه لثم مهنه لعف

 لعب  نياالانوبا و كرقلا : ند ابين ندد: ني وع تن هلانذع مالسرالا يف

 زج اجر تاك لطفل ننبه نر دفا طسما كل كارم خفة تاع

 امش :اريغك «ناكاو كي برقا هربعتلا لوم ريضتلا هلو قيوظل سس ول

 ءقخلا هع عنك اهنوتم دارج

 قلق ام :كازرفلا:ظغ خلع ةفاؤق قب اوناكنا ل لاقي و < لصوملا ضرأب , كابو

 ريغص مالغ وهو ابيت كتسفا ةيجانلا كلا كلت ىلع مورلا 5010 لصوملاو ةريزكا

 : همح لاقف

 !زةاكك زك ءاعطا يفت ناك داك دل

 (9) يننلاب يلهأو جد يرمنلا مالغلا هللا دشنأ
 بلك نمي عاق مارشتلا غبع كورااب عيسي ادن كلي لها تاك يتلا ةب رقلا مسا ينثلاو

 هعم ماقأف < هقتعأف منم يحيتلا ناعدح تنادتا هع م | رتتافإع 2 ل

 نم هب هللا دارأ امل لسو هيلع هللا ىلص ينلا ثعب و < ناعدج نبا كله نأ ىلإ ةكمب



 بسد 21

 كا ا لو هلع دل لمس لوتس لاق :لاق هلا دبغ ّنِح لعن ؤبأو
 هنع عفريلف هلا الإ هلإ ال, : لاقف "هر ةزتث دنع هنادس ناك نإف لجرلا ىلإ حمراب

 نو ل د كل يروتلا تدخل نمر تبيررغ ثيردح 00

 كلا | نع عفان نع مامتو ظفاحلا هاور اهف ضيا لياتاو 0 تلضلا تدح

 نب تلصلا : يليقعلا لاق“ ةيدوع ا 0 نا ىلص هللا كروس 5

 ٠ هثيدح ىلع عباتي الو لقنلاب لوهحم يروثلا نع 00

 نا ورا ل يك ني نيس نب ىلع نب نيمللا نب 26 نودع دك

 ىدحإ ةنس قشمد يحاون نه ساينابب ينوتو « نيثدحلا نم ناك ٠ يروصلا
 هلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاقرسنأ ىلإ هدعس ئورو. * ةئامعب رأو نيعستو
 كلل 206 | كلا كربلا 4 نولاوب < محلا نم : ناك نكي دوعتي علسو
 ٠ ودعلا ةيلغو « نيدلا علض نمو « ل اخبلاو

 ل 0 در دبع نب كلام نب نادم نب 26 بيبص د

 دبش نم ملسو هيلع هللا ىلص هلا) وسر بحاص يرمدلا بمك نب ةي زخ نب دعس نبا
 « ريغص وهو مورلا هتبسف لصوملا لهأ نم ناك ٠ يمورلا بيبكب فورعملا وهو ًاردب

 ىور ٠ تيب داحا مليم وب هيلع هللا لص يتلا نع ىورو ب هتيادع هقتعأو

 ( بيسملا نب ديعسو « يىليل يللا نياو « هللا دبع نب رياجو ؟ رمع نب هللا دبع هنع

 ل نم طلال جرحا دج ا فاططا نب رع عم ةيياجلا مدقو « مريغو « هونب و

 ةنجلا لهأ لخد اذإ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ لاا

 د ادعم ا ك4 نإ ةنإللا لهأاي دانم مهادان 000

 نم انحني و 9 ةنجلا اناخدي و 7 انهوجو ضيسب و ؟ انني زاوم لقثي ملا 2 وهام : اولاق

 أ ميغ عاطعأ ام هلاوف ) هيلإ نوراظنيف ىلاعت باجحلا افك لاذ هدانا

 ا لا ادي ل ل ا ركل راقنلا نم مهلإ

 نع ةددعتم قرطب ينطقرادلاو يوغبلاو ءآرفلا نب ىلعي لأ قيرط نم اضيأ هاورو

 رك قيد يلا 6-3 011 ىلص هللا لوسر أرق 0 م

 0 سا الا الا رعاو ةنحلا نجلا .لهأ سم اكلت لاق دارو نبا

 مآ 2 وه 0 هديل نإ ةنملا لهأ اي

 اتاك ف ل ناقل ل رو 9 ديلا انلخدي و 7 انهوجو ضيدي و * انني زاوم لقثي



 44 رك اسع نبا خيرات

 0و تكللت الخل ج13 نعل 2 هيد 5

 نعنيعم نب ىحن ل 0 ه نهب سأب الف جاوز

 لهأ ا تا ١ ةشيع نبا لاقو 6 دعس 000 مجرتملا

 رك ذيو قودص وه : يراخبلا لاقو ٠ ّتاح وبأو « دمحأ مامإلا هقثوو « ةفوكلا

 : ينطقرادلا لاقو ٠ ءاجروالا الإ بيع هل سيل قودص : متاح وبأ لاو ٠ ءاجرإالاب

 'ىحرع وهو تلصلا نيثدحلا نم مهيف ملكت نمو : عر 1 لاقو ٠ هب 0 ال

 ها عبس ةنس يفوت

 ييرالا نرد ك1 دل اا 0 قا د

 وزو ٠ مهريغو حابز ١ يأ ب تاع 0و ربشو نب ريس نب ده نع قوز

 00 دواد وباو يملا رصن نب يلعو حارجلا نب عيك وو يروثلا نايفس هنع

 لاق د 00 نع هيلإ ظفاملا ممن وبأو ظفاحلا ا ”* مهر يغو

 نأ 0 ال : تلاق ؟ ىحفلا يلصي مل هيلع نق 0 لوسر ل

 يدبعلا ةعطق نب كلامنب رذنملا ةرصن ىلا نع هيلإ ظفاملا نيش د هبيغم نم سي

 را نأ داو ماع لس رافعا لف 00 نات ناعما د وال

 ضل )15 هللا دينع زيت هعلظا لانو ظكفلف خ5 0 ديهش ىلإ

 نسا يطا فلا * لعل قنا #6 هلكورس ايد رسم 2 عم 1

 نب "يحي لاقؤ ' ٠ ثيدحلا :كورتم : ماخلا لاقو -“ يبالودلا هفعلطو © هيك

 كايدو كاك هل كلقفدتم ذوعتف الع ر 5-2 ادركت نزاع خام لفل

 نايفسم 1 اذإ ل اننائع تفل ناك قذف رضلا عفر ال ا
-- 

 1 طا تلو لم نعمك ذي امهإق<.هنم القت الف هنوفرعت ال' لجر نعيروتلا

 ةقعص و كر نك كلوز عا ك 5 لع 0 هكدا هش ناك

 وقوع لاطو يناجروجلاو نجت مامرلاو نَِص 0

 ثادلخو قدما» "نكس * ”قركتلا يديالا 52 لا دنع ندع تلا

 طف معا ديلا ورز رفقا اول قنا 7

 مرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرال ىذه هنأ نيصملا نب نارمع ىلإ ناربطلاو
 الإ يروثلانايقس نع وري مل: ٍقاربطلا لاق“ 500 ا لاقف

 ظفاحلا ا ايف 6 يورو + يتدمدلا نةرلا دبع نب ناهللس هن درفت « تبا



 بي كبت 16

 لدم 4401 نم رذ د

 نكقبسال ثالث < لاق" ليل "نبا لال نع ىور * تسر نب دك رقصلا دك

 كي ال ا كرشلا : لمع نبعم

 ها ل ا اك

 طهارج رم ل 1000 0 2 د د

 الف < دي زي نب ديلولا مدب بلطلل قشمد ىلإ هجوت يذلا شيلا يف ءاج ىتح شاعو

 كي عيابف هو عم ل يحأ وب شيلا مزه

 كارز نت ةعللت بطاخي هرعش نمو« رعشو 5 هلو« 1 و هراجأف

 ناجم بلق دجام ةلاقم دبع نب ةمليسم غلبأ الأ

 يارا لاب نيقلا يسم عيش هيأ كلابأ ال عرتأ
 ص

 نأ اشلا تدازع ذا دل مااا

 جرخاو 2 ع يوشلاو هلال هيا 0 :نةلام 29 نب 4 رقصلا إآ“ دا

 0 00 لاق ملسو هيلع 1 1 1 ادعو نأ هرب ر م يلأ ن ع هش رط ن 2 ادد

 : رتوبلف رمجتسا نمو « 0 لف

 تلصلا ك2 نم 6 د

 نإ ع ترقب ركل للملا: ]قي وي 4 شعل” نارا قو ق6 «تلجعلا يلع 0 - 4 32 ١
 نباو قىرؤتلا نانانقلا هنع» ىاقراو ف مهريغو « ىعشلاو « ىعجنلا معا ربو لئاو

 # رائد ةمح رث يف ةصقلا تمدقتو 6« زي زعلا دبع نب رمك ىلع دفوو « ةعامجو ةئييع

 هللا .ىلح يبنلا رءأ امير :.لوقي هللا دبع ناك : لاق ةمقلع نع ييغاربإ نع ى
 اق, : لاف [ربلا نخ:قيقش نع: ىورو دع نيتذوملا:ىنانب ارغب ذوعتي نأ ملسو هيلع
 الإ دوع شدخ الو قرع جالتخا الو هةر نما سو هيلع هللا ان وما

 ىسوم أو نع مكر تا ء يبعشلا نعو 2 2-1 000 امو : كيدي اتمدق اع

 لحجر : م هل باحتسد د ةوعدب كا 22 ا

 لجرو « ( كلا اا الو ا هللا ل ةيدقورل ا لام قع

 يتخبلا يهاربإ نعىورو 7 كوسا و عيب لجرو « اهقلطي الف قلخلا ةئيس ةارما هل



 يت رك اسع نبا خيرات

 نا لاقو « ةرشع عست ةنس كلذ ناك : قاحسإ نبا لاقو « امهريغو يراحنسلا

 «© طاسعم لبجي 3 رقعج نب هللأ دبع لاكو < طاطسعم ق نيعس هلا تام لكم

001 
 نب ثراحلا نب ةبض نب كلام نب لاله نب ةعيب ر نب بهو نب >6 ناوفص بي

 تنشر« ةبككض هل دع دانا تاكو ءاضنبإ نباب فورعملا ي رهفلا يشرقلا 3 ع

 ىلإ اهدعب شاع لب لاقي و « ابب تضم راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 هدنما نأ قي رط نم ظفاملا جرخأ * ندر لا هين سر

 لاروع هنا ناونحي تسب ىلسو دلع هلا لص ىلا نا راع ا

 اجلا | يلا دك ا نع ان مييفورلومتف ءاوبالا لف جم

 هب درفت « دابسإالا اذهب بي رغ ثيدح اذه .: هدنم نبا لاق « ةيءالا ( هيف .لاتق

 يذلا وه ا نب قيم و < داس عون ناونصويغ : داك نسير ا لاق + هنا

 ينو <«: ماع يب. لع نشب رق وك ربثم عك يتلا ةفيخضلا يف نييشوقلاو قتلا ىلإ
 : بلاط وبأ لوقي

 يعوتإو زكي الو اجزم د ركام ارءاد نقار
 نيب سو هلع هللا ىلص يبلا ىحا : ني رجالا ننال ةقبطلا يف دعس نبا لاقو

 + ةيقع عرب ققؤتاو# يعزل لاقو " اعيج ردم زي جاع وف ةلالل عفارو ناوفص

 تبارديطيت ةاوتم نإ : يعن وبأو < هدنم نباو فاجر «يدقازا <« قاحسإ نباو
 ناذمر يف تام : يدقاولا لاقو « ردب موي دهشتسا : ريب زلا لاقف هتافو ين فلتخاو

 ٠ لعأ هاو ساومع نوعاطت يف تام : يرهزلا لاقو < نيثالثو نام ةنس

 « يمالبلا يمخللا سابعلا وبأ ليم نب ناوفص نب ةرسي نب 26 ناوفص ا“
 كاق :: لاق بيلا. يأ حرب ملغ غبت ىء واخ نمويع وول دعا نيئالمللا قواك

 ينثدح : ناوفص لاقو * رانلا جليلف يلع بذك" نم : سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر

 2كفاكلا يذلا ام براس كك هرمغرليرتلا زوز ما ك1

 غل ا لاق 3:كلذل .تدذعا' انو": ةاولاق# ءادنلا فوكو « داعملا رك ميزات

 1 ا وا يملا وعلا جتفب ةرمسب -كذانلا ف هللا وفع وه امنِإ 9 ةدعلا



 كيدبع 2

 م11 او ا لكك ه6 قطاع يابس ءاهك «:انراق ف1 واسنك نم: لاق

 ىلإ ب ةذت مل نإ ًادبأ كلك أ ال : لاقف تناث نب ناسح -

 ةئالعل ران عا ةينازنامب ابق ل حك كلوش الكر هلع ضان لطب شا لوب

 لات ملسو 500 اال يدي نيب فقو ىتح هموق يف ناسح ل ابقأف

 ةانغإبا كذا كيم هزل حلا: (قاعفام غلا وين تاؤتسانزبق لو وص لكلام: لوتواي

 دا يرعب | ظحا زك لكلب اكو اامثويل يهو اضرأ ملسو هيلع هللا ىلص 0

 (ةرادجا لك( يدل |نمداتامسن]  اطئاحت دان ندا |لقعأو 4 عمك, انذغ هل اتذلوف

 ةيرطع نفاللاا ف اذوزاما عدقاولا تيا: هانم 1 هقح نساانع انعبطل موقأ اريغكا الان

 ريح الإ ناطحوك هن داك نك 1غ نأ: يدنا ئيوويا# اهانعم ضعبب نو

 وه سلأ يب اي هبسن ال لاك اهدا ةلمأ ناكل ليو اكون ناقوا الي ةؤريغ ته تا دقو

 : ؟ لوقي يذلا

 ءاقو مكنم يي را سر فلا قى نواف

 اال و ا فشا# طار ةنغنلاع ةطازج ال لرأءااشاب نأ نقلل: نعل بفتل نبأ: ىوذو

 نإ سيك اب اذه سوما نكات ةلراعتاثأ تلخادق ناك كو «هفك لع فيلا نال

 نفاس ةدرابكك ريدا لف« او دتقيل مهلإ هعفدف سو هيلعهللا ىلص هللا لوُشَر
 هك رتف « هب اوعجراف يكب لسوديل ءهللا ىلصهللالوسر اذه : مهل ليقف لس 110

 اور اناس طن 6: نايرعاوهدأ# لاف ملسو هنااا هاوس هيأت ها

 اهداف كا لاما او ناطفما ا علوو

 هما ةيخشلا" تييعبوم اذإ مالغ يننواف يف ب كاولددل|3"قاينج قات

 د[ امللق لاقو

 ل ل بف كاعد وهب ةوضدنلا ةةازاو :ةلاوارا كاحأأر

 لفاوغلا مول نم ىنرغ حمبصتو ةبيرب نزث.ال نازز ناصح
 لماحتمتيرءاليقلبرهدلاىدم ٠ قالب سيل ليق دق يذلا نإ و

 نينار عا قو كك ز الن () كفلب يك موجمأ تنك ناذ

 نفط يور ادخال وارد لاكلا هدا كو طوول (ضذار ورا و كلا

 لواطتلا لكرعلا لاطو ًاراصق هنود سانلا ادغ ازع مل نإو
7 : 

 ناز نب ىموم« لاق !اذك؟و' 6 ًاديبش ةينيمرأب. قاؤفضات ام 2# زيشن نب قاحسإإ لاق



 4 رك انكار

 < ناسحبرمض هنا انغلب هنإف < ناوفصهناالإ يملسلا كلذ ىري الو « هلتق هنإ ليق ىتح

 دنع ىر» تأ وهو اليل ناوفص هضرتعاف : قاحسإ نبالاقو ٠ ةبقع نبا لاق اذك

 ةنيدملا اومدق الف : يدقاولا ثيدحيفو ٠ هسارىلع فيسلاب هب رضف ةدعاسينب هلاوخا

 كى تو كربج ةارارامتكلا وفينا يرق او اطل : هل لاقق ليعج ىلإ نا

 لغفأال : لاقوة هذت نأ ليعح ىباف“ هنممل سوهيلعدللا ىلص هاندا ترق نخنلاو

 ناوفص ب اف<كلاذ يف هرماؤت ىتح تنأ لعفت الوكملسو هيلع هللا ضش ال وسريف رمأي:انإ

 هيلإ راصن الا ٍكرثوف:© هموقا داني يف :نالت برد دب افيسلا اعلنصم ج رع 36د هلع

 كاك لريغأ هوز لزم هرم نياك ان يجن فاذا نوت: يذلا رنا 2 يو ا

000101311 25 
 < ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر هب لعام : اولاق 7 هومتلعف رهأ نم مأ هاضرو .ملسو

 مس هنلعامما ىلد اهنا لاؤسر ىلإ اهنيهناع غء هعغ لف تازتجلا نقل « كيال لإ
 يقازآ الوضون أن أل قير شم هموت ةيعدان ف فيقال عؤلزخ فس نار هوز ار: نام لاك

 مو : هل لاقف ناوفص ىلع ملسو اد ل كا لبقأأف < يتتحارج نم اًيهءالإ

 يناجمويفاذآ : لاقفملسوهيلع هللاىلص هللا لوسر ظيغتو2 هيلع حالسسلا تلمحو هتببرش
 2اودللأ رقع ةيفشأ, ::كلاقفا نافل لعن غ6 مالس الا لعيب ض رعو.« لع هو

 هورسأف هوذخاف هب اوجرخت « هب هولتقاف ناسح تام نإف « ناوفص اوسحا : لاق م

 : لاققف ©« مهاتأ ىتح دح جرزملا نم هموق يف ج شدد اهو عدل كاف غلبف 6 هر

 < هلومتشلو هلوحّتو هل وذات ملسو هيلع هللا لخادلا لوا يقاك ل ىلإ يلع

 «؟ربظأن يب ملسو هيلع لصد ا لوسرو راسرالا عبقأ هو ةرسأع « هيف نهانا

 « هولتقاف مكبحاصتامنإإ : لاقودسب رمأ ملسو هيلعدلل عضال لوس نإإل واق

 دق: قكيل زعم كيلوت لعام الك ةم#لوس و ىلإ اع لارسال نإ هئاوز يدش لا

 ؟ ناويصات كت نأ بحيل ماسو هيلع هللا َط هللا لوسر نإ و < قملاب نيكل ىضق

 < كلاثلبأراب انكار رق قدانؤوم 1 نكي ام ناحل اعف < ترجل عج حربأ ال هللو

 ناسح نإ « مويلاك تيرام, 5يزبع مول انور 0 يمل حان رو قفا قوت

 « هاو 000 000 تيرا دق

 دحسملا لشد مةليما كف هني ىلإ دعس هيقهذق © قاثالا نم هوقلطأ وموقلا_ىحتساف

 هللا لوسر اي من : اولاقف 2 ناوفص : لاقف ملسو هيلعهملا يلصهللا لوسر هآرف هيفيلديل
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 بيدهت 4
 ةورع نغ يراخبلا جرخأو .* بلقلا بيطناسالا ثيبخ هنإف ناوفص اوعد : ملسو
 هللا ناحبس : لوقي ناوفص ينعي لّيق ام هل ليق يذلا لجرلا نإ : ةشئاع تلاق : لاق

 نع هدم (خأو ظفاحلا ج رو 2 أ 255 يدنا اهيراشي يسفن يذلاوف

 د هليل ور هلع ا نا يبنلا ماق : كف فدع ءانذأ فر تناك أ .ةشئاع

 ذا ارميا يلع !وريخاف عر امأ لاق مم« هلهأ وهاامب هيلع ىنثأو

 تيك ق1 هلل كجلع نإ كلو مونبأو « ان وس نم يلهأ ىلع تملع نإ

 يقمبلاو ظفاحلا جرخأ و # لطعع٠ نب ناوفص ىنعي « دهاش انأو الإ ! ىله 00

 قي رط نمظفاحلاو «ةبقع نب ىموم قيرط نم هدنم نباو < قاحسأ نب د قب رط نم
 ازغ امل : لاق ةبقع نبا ةياور ةدمعلاو ضعب يف مهضعب ثردح ان دقو يدقاولا

 ءام وأ رب عوسرم رفصم ) عيسي رملاب قاطصملا ينب ةدزغ ملسو هيلع هملا ىلص يبلا

 قير ال اهدنا ىموعو (قلط 5 يب ةدزغ كايت ةيلانوب عيرفلا انف لوب لع ةعارط

 نب ,تباث مهس يف تعنو تناكو « موقلا ديسن ثراحلا تف ةبري وج كلت هتوزغ يف

 تناكف امل مسقو اهجوزتو اهنع ى داو لمواة كيحا نام ناكل ايناكفييردت

 هللا للص هللا: لوسر.نم اهادتفاف اهبلط اهابأ نأ قاطصملا ب ضعب معزو « هّنآسن نم

 1 ةياسح اند لوس: ربت اينأ نب هللادبع دعم عج رو « اهايإ هجوزف اهطخ م | ادلع
 !وريلغأ هنع عفدو ةناعجحأو ملسو هيلع هللا ىلص يبا رصأ قرم نأ اولد ايف .<نيقفانإل

 دقو تجلب فيرا 3 هيلع هللا لف كال د ها لان ا و

 سيلفا لم كا لمس تا و 1 عا اد لا توا

 < هاحبج :هل لاقي رافغ ينب نملجرو ةبلعت ينب دحأ اومعز وهو ليعج : هل لاقي لجر

 سرفب جرخ ًاهاحبج 0 اوم زو « مييلع ادرو نيقفانملا ىلع ادتشاو ان ءارطاتلف

 ةيتف هيلع دجوف ءاملا لع اهثدروأف 6 ابيقسي هل سرفو مملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ

 مانعنمو ماني وآ اندرجابم ءالؤه : ذئموي لأ نب هللا دبع لاقف ءاواتنقاف راصن ألا. نم

 لاب هوك راجل ا نيب يفرك ا بر عاغلا تاتا نر اكو عاب وح ااننؤلتاتين تع

 ىلع نومدقي نيذلا لئابقلا نم ني رحاملا ديري وهو لاقو يضف نيب راض ألا ةيتفلا

 : مالساالل ملسو هيلع هللا ىلص هلان اا وسار

 دلال تاو زا نب ناين زاك نتف انءاز نق تيل نا يسما

 يعلسلا هبرض جرخ الف <« هدصرف ناسح لوق نم اًبضغم مياس ينب نم لجر جرفت



 < رك اسعنبا خيرات

 يد اه.ذيرت ام :لطتملا7 خنانايإ. ب اةنشرع تخاضف لحااذا كلف

 يرثلاب كحاذملا رفعنم ريدلاب اهلعب كرتأس ينإ اهتبجأف
 ىلحا يوذب علوم كلذك يلا اهرب ةيلح هيلع اذإو

 ناكو « ابك دهاشملاوقدحتلا دهشو « اولاقام ةشئاعينوهيفكفو الاسرع لاق حدفلا نقي

 هيل هللا نط ههنلا«ل وسو ةكاعلذ لعااوزالا نيفلا قييارلا ا كذاط قيازط ينقل
 يناثلاو < ةداهش دهشتسا هنإ : لاقيو ٠ اوم تام هنإ 00 ++ ملتماو

 دعي ملف كقليبلاب ءاجلا ةتاثت تا دعم اننا ورم كارب 6 دك قرا هل اعزه اا
 جرخأو ربا تلال نعل دوغ هنإ اي

 هيلع هللا ىلص يبلا ىل ارنا كاواع دل لطي عطس لا

 < رص ذإ ايف رافي و.( تيلغ 1ذإ يودزمفل ناوتش يجوز نإ هما لبو اي كلاقف كشلو

 لاف علاق اع اال ا لاق < سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص يل اصي الو

 لب: ةلاقف انتَح اهتيرع دقو قوش اوقع 1 عاف تيلم اذ :يوتفي دوو مارش اقول

 ةؤؤوصتق قلاب ماذاك مح اذا قواسي نرخ مأواع عرمافلر/ىدككل مداقتو عورات

 الإ ةأزللا نفومتدل : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف دنا هلا تاع رع ررلاو

 انل فزعدق تب لهأ ان أف سمشلا علطت ىتح يلص | ال ينإ : املوق امأو « اهجوز نذإب

 هاورو +٠ لصف تظقيتسا اذإف : لاقءسمشلا علطت ىتح ظقيتسن داكن ال انإ « كاذ

 م
 وع
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 ىلوم ةئيفس نع ىلعي يب قي رطنم ظفاحلا ج 7-55 * هوحش ىلعي 3 قب زطنم اضدإ

 لف ديفا ملط اميلعا ىلا قلتش لا" قشر ةك لاق كس ءايلع سوط سا نوكأ
 - كمعطمب انأ ام : لاق تعج دق ينإ : لاقف ناوفص ءاجل « هداز اهيلع هتلحاوو

 ع اذكه لاقف لكأتف سانلا لزني و ملسو هل طا القا نودع نا
 ل ل سيح : اولاق رمأ مب زح اذإ اوناكو « ةلحارلا بوقرع تفشكو

 ناوفص عنص امن يأر الف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0-10 هاجر دك أوعمسف

 عكا لعل اولزن ىتح مهعبتي لعخل « اوريسي نادرا فاو جرخا : هل لاقةلحارلاب

 اذاعلا ىلإ 9+ ملشو. هيلع هما لع همز لومار! سواق ىلإ: وعي يهاب
 ٠ بللقلابيطناسللا ثييخناوفصنإ : ملس هيلع هللا لصتبتا لوغو لاقف 0 ينسخ

 هللا ىلص هللا لوسز ىلإ ناوفد غدا سفرا تعيس ابك عسل

 كاما فاس نخل لافتا ةعل التف م ا نإ ةاكبشلا لاف نادم



 كنا 1

 لاقو ٠ همدقو ميحد هيلع يلا[ الادب ندا ءامإالاانأقو: مجار

 لاقو ٠ كرابملا نباو متاح وبأو لاص هقثوو ٠ ثيدحلا يف تدث وه : ىلع نب ورمع

 ٠ هب ريتعي .: ينطقرادلا

 ني اهوا. ها ةصخو نب .لطعملا نب 4 ناوفص د

 اطيق زان سل ننال لدن ا كخاخ فارك قا قالعلا وللتغل رب أل الط

 ايي ع اظن للاولاد كور 13 يلا هيل تادعل م نودي
 ظفاحلا جرخأو ودا طايع يشتم و6 ىشنات مستف دبشو < نيثيدح

 ةايل هتالص دب رقياواب بلح لظدن از جا جرتم اهلل : لاق هنأ هنع

 ةروس رغنآ تايآ رشعلا التف هبتثا ليللا فصن ناكايلف « مان ُث ةرخالا ء اشعلا لصف
 مأ ةَئايقأ يردأ الف نيتعك ر لصو اضارر ماع كلارلتا خلع ماقن غيم قلق بع نانزيع لا

 الفك الا ار را زوار 216 كانت قرعأألاب ع كلل طا ناك هدول نأ ةغوككر
 قفط الف نيتعك ر لصو نرد هاو نأ ةفوقلا عدماو 26 نارعاولا ١ ةرؤفتملا

 ك1 ةلقنبا) لا مانغا يرصلا ت6 لوط ىدوختسا ملا اةعوكار ما ماَيق

 عروش وذل هكر ةرتع ئدحإ ىلص ىتح ةرم لوأأ لعف !؟ لعقي لزي ملف < كلذ

 هنأ ناوفص نع يربقملا نع دمحأ ماماالا نب هللا دبعو ىلعي لأ قي رط نم ظفاحلا
 هبب انأو ملع هب تنأ امع كلأسأ يفإ هلل يناي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس

 كل 1 رسلان لاف دلة والدا ايد انرركج ةعاشل)[قلا9/ هللا نم«: لحاج

 لصف تملط اذإف « سمشلا عاطت ىتح ة ةالصلا نع كسمأف مبصلا تيلص اذإ : ملسو

 لع ةلدعااناذإفا < سراب كسلا زال ادعت ىتح اةازتنم ةروافبع ةالصلا نإف

 كبجاح نع لوزت ىتح ابياوب | ميتفتو منبج اهيف رحست ةعاس كيت نإف كسماف كسر

 لقا و والم راو ةالطلا نإف لضق نيالا كبجاح نع تلاز اذإف « نيألا

 عذطت ىنح ةالصلا عدف هيفو ةريره نانو د اان دك ل وزو 2 ةراطملا
 مث « هلوق رصعلا ىلصت ىتح هلوق دعب دازو « ناطيشلا يلرق نيب علطت ابان نللللنلا

 زب زع حيحص 7-3 ادهن ةنغم هذا لاق 14و مكتقلا اةضررغت تح ةالعلانككاذ

 ةيلح هيلع مورلا نه لجر. لع ايرادب لفك ناريس نارا ةظنانا ع توا دل بي رغ

 : لاقف ناوفص لع ت ان اود 1 رمأ تحاصف < هعرصف ناوفص هنعطف مجاع هلا

 يون ىلإ قيد كابو اذ“ نيام ابعقن عطسي ليخلا تدبش دقلو



 0-5 رك اسعنبا خي دان

 ىلإ اهيف روما ل8 و كو انا 8 او « اما اوم دعأو < هيقاس نع رعشو

 كِللد "ىفاةضوب مذ ايي نيحامألا : ق١ نم اة ارق كم ةافولا 0 0

 نيملسملا لام تيب ىلإ لذ مغو (7) هعقوكلذ يف عاب ىتح هدلونم دحاو نم ةلافكب
 : لاقف زي زعلا دبع نب رم ىلع لبقأ مث ٠ علظ ىلع الإ امهدعب نم انعمتتجا ام هللا أو

 ماش ايئللعت قمرابلطت جنت كحق اديك نلط اري دانك ياا

 احرشن# الو امل كيم تلطيريغ عم اهناكرأب كيلإ | تنفأءامب اذإ كحل قطو الخ

 6ك 2 نايكي ضماف « اب ا نمر سح اه تفمرإو عذر انمءاككللا

 « ريقح قحلا عم لذي ال هنإف « انمغ كب سفنو « انب 1 تك جو يذلا هلل دمحلاف

 ٠ كلو يل هللا روسو ادع كودو ردن كانو لطانلا عم 20

 نب نأ خا درا دن ىف ىدكما اج نحو قرط ذياب

 ىو مثريغ ةعامججو نادع٠نب دلاخو يرضا-ا ريفن نب هم هر ردا كلام

 حرخأو * ةعامجو يللا رشب»و ةيقب و شايع نب ليعاعسإو كرابملا نب هللا دبع هنع

 وأ : يع ل قات لافروف ا نعمك اني قمع فرز مواد يبس ا

 لوم اعدنفل ىلاط انة وديا وعم هرامعشا ةكض ا رو هيلا

 اونخفهلا مس اددح.: لاقر اينيارخ الع كي عضوف ءاخ « مللسو هيلع هللا ىلص هللا

 كراب و ممل رفغاو مهمحرا مبللا : : هنو طع هللا قخج ينلا لاق اوءءط الف « اهيحاون نم

 مهعم لك عي 000 نب هللا دنع نأ ظفاحال -- . مهقزر يف م

 نع فر جرخأو ا كيليالع ةركو فتي عىل لكك ااباقت ا علام

 هواة ع هملعاوب 2 ةمح هل يباحصاا رشب نب ها دع أَ : لاق 5 ناوفص

 يبات نم هزت (ةايوراف ايقاكا قاومت نا رانا نيس وخ أ را يلزواحلاو مج

 اللقب. .» ةكرطأي امن كك فقس را يزال نيتي سبا باع رك عرار

 ليقو « ني وح ةعسأ فوت نيا خب دات حاتم يدعم زب ةك عتوإ 90

 ققاملا شن هللا دمع ا لاق هنا منك اهلك 2 اروع د ةئاطو نيسحو ناك

 دئاع نب نمحرلا دبعو ريفن نب ريبج نب نّحرلا دبعو دعس نب دغارو نادعم نب دلاخو

 ىلا ةداعلا هده نأ لع لئلودبخ) كك واسطتا لس : ملا دعا فدع لوا

 نم غارفلا دعب ضعبل مهضعب سانلا لوق يو فلسلا نع ةميدق مويلا ةعوبتم يش

 هنأ ىلإ هني اضاف نارك نع كارابللا ىلا لطم (بك يالا كاب قت هازل
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 نف ينصخشأ يذلاب ذوعأ ينإ و « ةمالساا ىلع ههالك هب ىفوأ ةدازرإلا 0

 هيف أمب كل ايفل قلي اول < قطاع ينقطني 2 كِيلَع يدل ىتح يله هأ

 ادت ةلاط ال ما بتقلا الل 2 6 غابأ مماططتا راكبا 5102 |[
 ع اذ 3 0 عادم 07

 0 رصخقم 5 لإ و 6. لق نإ 9 مقيد 8 ترمه وللا ريما اب ةعالبلا نم نإ 5 الا 4 ةغالملاب

 1ع اص# هع «فونع لاو كلبلا يطمخبفلا راك الا أم ح6 لا

 د اعاض كاقهأ كععوا كلتططلا كفقت نإ "كنا وك تاذ'ام'كارذت حتت نإأو
 و

 ع

 دي ربلا لعيلءاف سرها نم الجر يل عدامالغاي :نايلسلاقف < ةزجوم ةريصق كيلإ

 يا اعدل ةوئارتاءل جلا لق تك أ نم لزنت الف هدد ات 1621 نفذ
 راع نانا كاف ةقماف اك يكحلا ار كس ةاللف

 لاقو #* ع هريغ نم هيلع خان علا هللا لع ي رفس ا انأ و

 : ل0 فام: 11 لاقفازوب وذا لبع قويرع لع هاا ل

 اولخد الف < سانلا لخدأو بابلا حتفاف : لاق « من : لاق 2 كافعأفأ : لاق ال

 60104 را ل ولاا ناك 7 ناقد يد رت نانع
 منم برعلاف < نوفلتم لزانملاو تالاخلا يف ذئموي سانلاف < هدقنت نأ متيصع»

 ن1 دا و رجالا كرك نعوم ركنا رولا زهأ © لانكا كلت رغب

 دوهزملامهشيع نمىص و اليذلا عم < لاح رشب ىمعأ مهيحو « رانلا يف مهتيم < ةعابج

 ا م 1 كا ل وا لفات هتف رار عك

 0 غلبف (* محد كاد ا كل 0 0 هل

 يلو م 1 هاتأ م1 ا دهاج ؛« هثم اليصلو« هب ر ةلاسرملس و هيلعهللا

 ةالعلا ا كالوس د ل كيا مرا 15 اال قران هةدقما ك7 نأ
3 

 الا دل نوب قاكاماالإ" نبق اناا رك راب ىاتلم 15 رولا

 ؟ د1 4 هاوتو ايلا وار ىلع ناطر نوفر انام كنزا ز كفاكم رز
 1 اورفن يذلا 1 ىلع مثررقو « هن» اوجرخ يذلا بابلا نما يح

 را ا ا قار ردنا رو تار ولي

 يوري 0 5 اهنبل نم حفتر 0 - 20 3 م ءيف نم باصأ

 5 يف ةدغ كلذ لزي رف < هل انبا عضرت انك هش « ,لهأ هيلع

 هيعارذ نع ا 0 اولا 00 هنم ج رك 0



 كو رك اسع نبا خي رات

 هب 1 هيلا لخد اذإ ناضل تان 5 < الك كاعد اص نب ناوفص نإ

 0 ملس لخد ايلف < هسلحم يلإ ريصي مث« هيلع لسبف

 هنإف ثدح كي 0-0 لاف « ا تا ناوفص هل لاقف 2 0

 مهيتأيف ايندلا 0000 1 ىلإ نروجاتحي ةذلنإ لهأ نأ يجلي

 1 اناطتعا دف: نورتضرو كن اواي لفي ف ف وعر

 ” لان اود ا مول ا جرس ١ امد

 اوناك نيذلا ء العلا ىلإ انب اوبهذا : ضعبل مهضعب لوقيف < مك س : ممل لوقيف

 هنإ : نولوقيف ءالعاا نوتأيف « انيلع اوحتفيف هانبتأ 'يش 0 لكشأ اذإ
 ع

 لع مها حنا 2 لام ردو اف اناا مع نع

 مهنم نر ناك ا نوطعيف ذك امك : مه نواوقيف ءالعلا

 عسن ةنس : ليقو « ناب ةنس مجرتملا ينعي يفوت : بوقعي لاق * انثدخ هانيتف

 . م نيتسو عست وأ ناك ككس هدوم 30 نيب التو

 يشرقلا فاخ نب ةيمأ نب ناوذص نب ربك الا هللا دبع نب لك .ناوفص 5

 وم رات نباو « ىلع نع ىور ٠ يكملا يحجملا

 تن ءادردلا ن5 كو «يكحلاريبزلا وبأو 2 راكد ورمعو « يرهزلا هنعىورو ٠ مهنع

 ابأ تيتأف ماشلا تمدق: لاق "ا ظفاحلا دتسأو * هعجوز ءادردلا يأ
 مع * كلف ؟ ماعلا جملا ديررتا ٌفااقف 0 0 هدجأ ملف ءادردلا

 ملسملا ءاعد : لوقي ملسو و < ريخي انل هللا عدا : تلاقف

 نيمأ : كاملا لاق, يحي اعد |" لك يمك هحار دعب ندلا طرد

 مأ تلاقام لاتف؟ق وسلا كريتر! يقلل تي ل د ا ا

 يلعي وبأو < نيقي رط نم يقييبلا هاوزو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هرثأي ءادردلا

 ةيدملا للف نكي < كم لعأ ساو ننال ن5 هيلا نيك ل

 ٠ ةقث لدم. شات وه : حاس نب دعا لاقو.« دعس نبا لذ
 * يرصبلا نزلا يتلا تهالا زب ءرمك هنا دع نب ناك ناوفص د

 ناهلس را دياتك فل : ناوفض كاق : لاق يحمجا مالس نب دل هنع 1

 كت : نايلس هل لاقف“.مهئاكح. نم تومرضح نم لجر هيلع لخدف كاملا دبع نبا

 ةحيصنلا همالك لع تلال نك نما هللا جاصأ : لاقف < كتحاحي
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 ان 1 ال ل رز 1 نإ ا ةانفسا تدم قرن دل اق كآلذ يف هل لاق ةئدب ان
 هادا كب 1 ويم كرف تاكو 01د ككل هنأ راع
 ٠ صصعغاذ 0 نإ ةرئانكلا وك 1 ةحار مويلا و ناد و

 < ردقلاب لوقي 0 نا نب ىلغفملا لاتو <« هما وف 1 مامرالا كَ نا وذص كلن

 لد و مامخ بعب نقستسلا رخو ناؤمس# ؟ كاق أ دمحأ مامرالا نع بيطخلا ىورو

 ندهيلو ن تام ادتا فانه ار انك قفتوخي تعبأ ل اقوم رك ذب 00

 ٠ يئاقل بحأف كءاقل بحأ اين مبالا# لاقي

 عماجا دح.ملا نذؤم « ينقثلا داود. ب ناوفص خس اص نب 3 ناوفص د

 06 ممريغو يراقلا 0-0 هللا دعو عيك وو ة هثيع نيا؟وع اق قشمدب

 بعذيم لحتفي ناكو + مريغ ةعامسو ناي زارلا اح وبأو ةعرز وبأو دمحأ مامرالا هنع

 ااا ا لإ لقتل عرار ورد طق كن دلع طن ناكوا < قازرعلا: لق

 رت هن ادحل وال |ةئام.< اع نيمستو ةعستا هيب نإ... ملاسو هيلع هللا ل ههلاةلوسر لاق
 «كلمملا“ يحرلا «نمحرلا « وه الإهلإ ال يذلا هللاوه « ةنجلا ةماعلا يرام

 < روصملا“ ءيرابلا «قلاملا «ربكملا « رابجلا«زيزعلا«نميهملا<نمؤملاكمالسلا < سودقلا

 < زعملا“ عفارلا“ضفاخخا<طسابلا «ضباقلا «يلعلا «حاتفلا«قازرلا<«باهولا «رابقلا «رافغلا

 0 املا« ملحلا< ريبملا«فيطللا«لدعلا< كلا «ريصبلا«عيمسلا «لذملا
 «عساولا «بيحا 2500761 «رلللا سينا تقلا < دل ركل بلل
 مدي ا«يل ولا«نيتملا «يوقلا<ليك ولا قملا«ديبشلا «ثعابلا «ديحلا 4 دودولا «م كلن

 ىدمصلا «دحاولا «دجاولا<دجاملا«مويقلا « يلا «تيمملا« ييحما«ديعملا“ 0

 «باوتلاكربلا <« نطابلا“ ىهاظلا « ةدالا لولا « رخؤملا 6 مدقملا 6 ردتقملا « رداقلا

 < لاعتملا يلاولا « مارك ٍرالاو لالجلا وذ < كلملا كلام < فوأورلا « وفعلا < مقتنمل

 . يئابلا« عيدبلا «يداحلا < رونلا «عفانلا «راضلا « عناملا < ىنغملا“ ينغلا« عماجلا « طسقملا

 : لاق مناوفصن ءيناجز ول |ميهاربا نع يذمرتلا هي . روبصلا . ددهنلا < ثراولا

 دنع ةقل وهو « هثيدح نم الإ هف رعن الورك حل ري هاردي ردح بويع باس

 2 معنالو « ملسو هيلع هللا ىلصيبنلا نع هجو ريغنم يور دقو ٠ تياذحا لهأ

 لاقو * ىهتنا ثيدحلاا ذه يت الإ ءاعس الا رك ذ يمص دانسإ هل تاياورلا نم يش

 :نمحرلا دبعنب ناملسل تلق : جارسلانمحرلا دبع نب دمت لاق * قودصوه : متاح وبأ



 3 رك اسع نبا غران
 ٠ فوع نب نمحرلا دبع نب ديم يلوم هيقفلا ينيدملا لس نب 6 ناوفص

 بدسملا نب ديعسو لاما تالا كب وينك هللا دبع نب رباجو رمت نبا نع ىدر

 ٠ ثريغو ةقوكيغيو سوا ظوةريبا زل كرم ةاوزعوسفافو راك ذر ف[ فلك كلا هلع يسمو

 نب ءاطع نع هنع ظفاحلا دئسأو * باراجع نرد يروثلاو كلام هنع ىورو

 كحتام ةغحل لمع ؟ اق ءطمو ميلغ مثلا لمتقا لوسرا نأ ئزدع ا هت يأ ىعوالل
 كماطنابلا جرعات * يئ ًاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ ٠ لتحم لك لع

 هنأ نأ نع ناوفص نع ىموم نب ىسيع نع بوبأأ نإ ىحي 0 قب رك

 اوضرعتو < هلك كرد ريخلا اوبلطا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 «هةهذاكع نم ةءاغيإ ماب كم هتمحر نم تاحفن هلل نواف 6 نا ةيمكر +تاحقتا

 قراطنب عيبرلا نب ورمع هعبات ٠ كتاعور 0 نآآو < ركتاروعرتسي نامل

 ناوفص نع يسوم نب ىسع نع ثيللا قد رط نم ظفاحلا هاورو ٠ بوي نب ىي 0

 مهيثدحتو ةنيدملا ل الأ يعبات نم ناوفص ناك * ةري ره لأ نع عجشأأ نم ل

 عبرأأ ةنس : يدمرتلا لاقو « ةئامونين الثو نيتنتا ةنس ةئيدملاب يوت : دعس نبا لاق

 تنك : لوقي ةنيبع ن نايخ قو كيرالا هع رراروءاصا يحفل
 مث « ةيواعم نمز ةنيدملا يف باتكلا عللعيأ نكد هللا ىقماأ ترفل غانم اما

 هدمت زلقل ةدرابلا يلايالا يف حطسلا ىلع يلصي ناك و« ةدابعا غرفتو ميلعتلا كرت

029 0 0 
 هتباغ اذواف يلي ناك امنإ < ليللاب شارف ىلع هبنج عج ذد ناكالو < داسو ليللاب هل

 مكي 1 ةنس نينو كاع هنأ ينغلب : الا . ًادعاق ىبتحا هانيع

 7 تلطيف طربا 1 عحضطت الا : هلل يق توملا هب لزن الف < شارف ىلع هبنج

 هاك نم تبق هنتب دق هامل هلم فو و عا ىتح عحطضي ملو « نذإ

 يل هناسم نينا 07 و« دوحسلا

 ديعنب نايلس مدقاملو < هيلإ دوعأ ال ن اف اخأ:لاقوئكب دجسملانمج رخ اذإ ناكو

 ةلنز اد ابك ديت نارعما ىيلز تالا هموم اع هما عز قاعد ةضدأل كاملا

 ركاةسادملا نم جارختو لد ماسلا حلا هيلا

 بنابلا زبخ هل مدقف ديع موي هلئاعم دين نقاط 6 ام. نايلس ج ورخ دعب الإ اننا

 6 اذان ءاياع أوت لفات عاشو . اعباز 525 ص
 ىرتشاف 3 رينان د ةعبس الإ هعم سل و ع

2 2 

3 5 
1 1 



 َه

 بيد 2

 ف لال ايما رج لإ نك ؟تاياللا .اوادلت لاو ف قراد شل وكر ا هلأ ىلإ ءاقامشألا
 لال 1 ا ا رب كلل ل دع انا ولم فالعمل لامك اونا ف أ وقصف يزف
 ناك هنإف ةنعالا امأف « ديلولا نب دلاخ ىلإ دك الاو ةثفلا هناك و كو تانتعلإ و 0

 اموب رضي اوناك مهمف ةبقلا امأو « بورهلا يف ةيلهاجلا يف شي رق لويخ ىلع نوكي
 اذواف باطحلا نب رمع ىلإ ةرافسلا تناكو <« شويجلا هب نوزوجي ام اهيلإ نوعمجي م

 رخافم مر خاف وأ رفانم رفان نإ و « ًاريفس هوثعب مريغوأ شيب رق نيب برح تعقو
 نب ثراملا ىلإ ةرجحلا لاومألاو ةموكسملا تناكو ؛ هب اوضرو أرخافمو ًارفانم هوثعب

 نازوهم لل اواعنرالا كناكرو < رمل نومشي+لتلا قر منال و يطعن للبت

 ء الا دينا وما وكف تح اطال ملا وعسير ال «ناكم هل مهلزرال !:نانإلاالاو

 هل راص يأ هوبا رطنقو « ةيلهاملا يف رطنقناوفص نإ : ةديبع وبا لاقو * هيدي ىلع

 هل يضر ةاوفطعوم د اه هونت ويب ةكس ةيسداقلا موي ناك امو + ًاهذر ءاطنق

 نإ اه كلا ايفان | كينأ ايد لاقو ”اطعلا لبقي نأ ىف يأقيقريغا رليعأا اميز ةأايهبع
 هل لاقف < يلغهوه نم وأ ينودوهنمذخأ امملقأ ًاذخآ تسلو «ينم مرك أ دحأ نوكي

 نذإمنف : لاق «باسحأالا ىلع ال مالسإالا يف ةمدقلاو ةقباسلا ىلع مهتيطعأ امنِإ ؟ رمج
 كاين لسع اذن ةراقملاب'قاوفض«ناك< 7 ميسشلا اقوا دعى كل اذ لهأ ب لاقو دخَأ

 لجرعمسف « اذك و اذك ربق اورظنا : اولاق ةربقملا نم اوند ايف < ةزانج ابعمو كلبقأ

 : لوقي اًعجوم اني زح ربقلا نم اًتوص
 ان لا واب كا و نراواا يا منأ

 اي كارلا لا نمر كلا ةمللخ نم تع ردلا# عوج

 : تلق ؟ ةنيمأ نم يردت له : لاق م مخ اولضخأ ىنح : اوكيف عمس اه موقتلا بخت

 نأ تملغدت :ناوفص لاقف < (9)لوأ ماعتنا» ا ولو
 لسان دل امال طابا وذل ناريس نوكوول ها عرطقلا ذل ااا م

 لاق * نافع ل مأ يبأ 6 ,ظعأ نيتبصملا ىأ يردأ 5 ا لاقف نافع لتقم

 ني ل للا ةيلاع 58 نيعب رأو ىدحإ ةنس ناوفص يفوت : يتئادملا
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 يف لوقي ناك هنأ يعازو الا نعىور ٠ يتشمدلا لماكو بأ تسر نب 26 ناوفص

 ٠ هلاحأ يذلا ىلع عجرب ال هقح عيض هنإ سلفي ىتح هك رتيفيلملا لجرلا علاجي لجرلا



 3 رك اسع نبا خيرات
 ىح ينيطعيب للاَز يق يلإ سانلا ضغب ا نمل هن إو نيدح موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نب فورعم نع همثيخ يأ نياك يناربطلا ىورو يلإ قليلا نا ماشا

 رفن ةرشع مالسرالا هلصوف شيرق نم فرشلا هيلإ ىهتنا نه : لاق ذوب رخ

 موز عقد نادلا دعو ل اد لفروع ا مشاه نم : نطبأ ةريتع نم

 يف ىتس دق 0 بلطملا دبع نب سابعلا مشاه نأ ع حمجو مبسو يدعو

 دمو « نايفس وبأ ةيهأ يب [نسوب« مالسرالا يف هل ةياقسلا تيقب و « جيححلا ةيلهاجلا

 ميت ين نمو <« ةحلط يبا نب ناهنع رادلا دبع يف ديرما«. [ماعا نبع تراثا لفون ينب

 ديلولا نب دلاخ موز رخخ يفب نمو < هعمز نب ديبي دسأب ىب نمو «(قيبدلطلا رك

 ققاو © نسق نب ثراملا مهس ينب نمو < باطخلا نب رمك يدع ينب نمو « ةريغملا نبا

 ىلإ ةيلهاجلا يف شي رق مراكم ةتنراصض توبي دي نيا لانك ةعانو ناوفص حمج ينب

 "عشنا فنوع] نم لك[ كلل دك ىاك/ عبير كلا ذو لوف ماسالا وبك رد افزع تسلا يا

 دحسملا ةرامجو جاملا ةياقس تناكف < هك ردا امل هب مالسرالا هلصو ةيلهاجلا يف
 < ًاذحأ ةيلماذلا فايع كاف روركت اي وقد < شم ارقلا نفبلا ناولحو كازحا

 هزيناجأ بال ات رضح اذاف عن وك ذلا:نم ةسايرلا لله | نيرا رع تا تو نإف

 جرا مثاه فس اوعرق اءراجفلا وينك ايلف « ةتوومتب 77 دا نك اريغصن ولا ا

 تمزه "يجي اذإو 4 سبق تموه بلاط 1 اح اذإف . مالغ وهو سابعلا مهش

 ني ياسا ب < ةياقسلا ءازعان لسمملا ةرامع اماوك يتماال كلاب ل انا ا

 يف ببي ادكأ عدبالا نإ يعف ةراملا امأو « ةفورعم !خمإف ةياقسلا امأف < بلطملا دبع

 اعامتما فالذل نودطعس 2 ريخلاب هترامحص ىلع , هبلمحي رع هيف ل زوق ا دجسلا

 نايفس نأ تاقملا تناك ا « ناوعأ هل مهف كلذ ىلع نتن وق دام عمجأ دق هنأل

 تعمتجا اذإف«<برملا تيمح اذإ اهجرخا لجر دنع تناك اذإ تناك و « سيئرلاةيار
 تناكو « اهبحاص اوسأر دحأ ىلع اوعمجي مل نإ و « اهايإ هوطعأ لجر ىلع, شي رق

 عطقنم دفريف اهاومأ نم شي رق هجرت تناك م ةدافرلاو «رماعنب ثراحلا ىلإ ةدافرلا

 مسو هيلع نا اسفل ل عم لققو ةعمز نب ديزي ىلإ ! ةروشملا تناكو « جاملا

 00 <« هيلع هوضرع الإ رمأ ىلع اوممجي ل اشيررق نأ ةروشملاو « فئاطلا موي

 تناكو « هنع اوعجري ىتح اًناوخإ هل اوناكف هيف بعش الإو تكس هيأر مهمأر
 تناكو « ةباجملا عم ةنازخلا ةنادسلاو « ةحلط يبأ نب نامنع ىلإ ءاوللاوتتييبلا ةنادس



١ 

 بيد م
 نع كلام نع جرخأو د١ ملسو ا 1 0 0 لاما نع ء انش كج تاتا

 نهو نيضرأب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دبع ىلع نك ءاسن نأ هغلب هنأ يرخزلا
 كلنأك (و 6 ةريخملا نب فيلولل اتينا 6 رافك نملسأ نيح نيجاوزأو تارجابم ريغ

 ثعبف مالسوالا نم ناوفص اهجوز برهو حتتفلا موي تملسأف < ةيمأ نب ناوفص تحي

 هللا ىلص هللا لوسر ءادرب ريمح نب بهو همم نبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ
 ليت ناب مالسإلا | ىلإ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر هاعدو < هل اامأ ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق الف < ني ربش هريس الإ و ًارمأ يضر نإف هيلع
 ينتوعد كنأ معزو 6 كئادرب يف ء اج بهو اذه دمحاي : لاقف سانلا سوئور ىلع هادان

 يلص هللا لوسر لاقف < ني ربش ينتريس الإو هنلبق ًارمأ تيضر نإف كيلع مودقلا يلإ
 وسرور ىلاقف يل قيبتا عينج لزناأ ال هلياو, ال. لاقخ.< كيه ابأ لؤتلار: ملسو هيلع هلا
 ل اطل واي ناقص ديت, *. نشأ ةمجرأا نييستا كل 2 لس و عيلع اهلي ذم هليل
 < ملسأ ىتحاعنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا كؤنمر رغب ملف < ةملسم ةيازمارو فاك

 ينو « ةددعتم هوجو نم ةصقلا هذه تيور دقو ٠ حاكتلا كلذب هتأرما ترقتساو

 هل | راد لانو ريضدف عفشف رحبلا ىلإ ةكم ستف موي بره ناوفص نأ اهضعب
 1 هنمأق  هنمؤت ال نأ فاخو « رحبلاب هسفن فذقيل ب راه جرخ يكوق ديس

 همالغل لوقي لعجو ةبيعشلا لأ تح بره ناوفص نأ هيفو ٠ ملسو هيلع هللا يلص
 لاق عَو نيب ريم .اذه..:ىلاق ,2 ىرت "نم رظنا. كحن'و.: ةريغ هعم'ئسلو راسي

 ىلع ادم رهاظ دق« ىلتق ديزي .الإ ءاج ام هللاو ريمعب عنصأ ام : ناوفص

 ديرت تئج مث كلايعو كنيد ينتلمح 9 يب تعتص ام كافك ام ريمعاي : ىلاقف هقحلف
 دقو < سانلا لصوأ و سانلا ربأ دنعزم كتئج « ك ءادف تلعجدق بهو ابأ : لاق # يلتق

 اراه جرخ يموق ديس هللا لوسراي : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق ريمع ناك
 0 1 اسك ل راح كادندماف هات ول كا داب ال نري فدع
 كعم عجرأ ال هللاو ال : ناونصل اتق نام الا هنليو حرش ىوتم ابق ؛ ملسوهيلع هللا

 ا ا اود يلسو هيلع |ىلص هللا لوسر لاقف « اهفرعأ ةمالعب ينيتأت ىتح
 0 ةكم هب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد يذلا دربلا يشو اب هيلإ

 هرمأ نم ناكو:ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ اخ ةيناث هيلإ عجرف < ةربح درب وهو هب

 لس و :يناطع] دقل ٠ لاق هنأ قاوفص نع لطي.وب أو ظفانلا قورو. د« .ةركب ذ زم أم



 4 رك اسع نبا خيرا

 ماخلاو ملش ا ف«ءأ ينس ءالإ ا ذرألاتراط امتيربتغأ :٠ كلذ هد ناوتض قانا: و كل
 اق نألابلا ور: ل وف مرايا ده مادا ةرجم ال نمل مالسإ ال هنإ : هل لبق م + < 54

 نمت : 3 لاقو ميتفلا دعب للا هنإف بهو نأ مج شم رع قل 1 كلذ

 ةقيطلا»يقبانعسب ا هاف هادا تال نفس ةكوم ثان هولا وذل عجرف ) ةكم عطاب أل

 ةنيدملا مدقف < رجاهي مل نمل مالسإ ال هنإ : هل ليقف حتفلا دعب ناوفص ملسأ : ةسماخلا

 كح الج اكلهوأ"ابأ ايه فايل كمل »هل لاف علقو هيلع سا اع لكلا كلاذيز اعلا

 نمو لما ىلإ ةكم نم شانلا جرخ مايأ تان , لزي ملفا« دكم مطابأ ىلإ

 "00000 نر عشا با علاق ج ورا ىلع سانلا ضري

 83 ملسو هيلع هللا ص لا ا زغ هنأ انغلبت ملو مالسر الا حيحص لزي ل

 نم ظفاحلا 5 ضو 2 ناعم ارو ناك : ملسم ماموالا لاق .٠  هذعب الو

 هللا عإاسإ انما "كلوش ! لاق !فانراه من أ رحبت كلر دلع قى قيادي عال ماس

 نعلا مالا < ماشه نب ثراملا نعلا | مهلا « نارفسابأأ ن لا" ىللا :هايحأ موب ملسو هيلع
 هللأ كاتفأ( مع بوك 1 2 0 قفل و أزف : لاق ةليقأ نب ناوفص

 لاقو رمت نب | ءارجا هلوأ نم ةلكفاذلا ا . مهمالسإ نسحو رك

 نع رمعمو نايفس نع قازرلا ديعنع ىلعي يب | قي رط نم 0 حتتفلا موي 4

 يف ملسوا للعلا ع هللا لوسر نعل : لاق ةيبأأ نع هللادبع نباملاس نع يرهزلا

 * يش 0 م 5 3 1 ا لزؤنأف 0 ا 0 ةالص

 نك كراس هاؤر 0 .٠ 0 تا مر 1 أ ع 0 5

 ل يرو 0 ْن ء جملا يي 4 ناآيفس أ نب ةلظنح هاورو *  رمعم

 0 5 1 نع هظفاو د يبأ 0 اليس ا

 تلف ةالصلا ِق وعدب 1 هيلع 5 7 0 20 هتكون 2

 د ك1 ادوات سدا كا جرخأو * ةياآلا هاذه مهيف

 ىلإو نايفس يبأ ىلإ و ةيمأ نب ناوفص ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسرأ حتفلا

 كارد فرعا تاو"( كتمان كال“ علا

 مالا هلل لان را "0

 رم لاق ) ا محرأ وهو ' 21 0 1 0 ا ل



 بيد دف
 كلا لاح[ 11153 ةيواططم اا تايجل 1 قلت © ةيلمأ :نب نادل لق لاق

 ت0 ثيل اطل ا سو هيلع هللا همام ازوشراشلا ناقن 6 قايل“ 1

 دجسلا لخدف عجرف ةكم عطابألإ عجدا ا لإ ناب

 ٠ هعطقب هرمأف سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأف < هقرسف لجر هءاجل « هءادر دسوتف
 ناردط انجل راها تلا هقرا طداق قيمز كنان عيدا طن الفأطتا اون اوزا قو

 هيلا هللا[ علك هللا #لوسر هبا نمأفإلغمو ةيلعاشا, ل هللا لوسر ىلإ هب ءاغ قراسلا

 كلام ةياور ينو ٠ ةقدص هيلع وه اذه درأ مل يفإ : ناوفص لاقف < عطقي نأ كو

 « هيلع ةقدص ابهتلعج دق « دي هيف عطقن ام يك ادر غابي / كلا راب " الاق

 مامرالا قي رط نم هادرو 9 هب ينيتأت نأ لبق البف : سو هيلع هللاٍلص هللا لوسر لاقف

 ا :
 ٍِي ٌٍء

0 

 نم يتعب سانلا فوعف : :, قاحسإلا نبا ةياورأ يفوإ + .قزانيلا ةبصق رك ذيب لو دمحأ

 موي نأوفص نك مامرالا ىلإ هتنب مل ا دخلا نع ودحلاو سار اذل ذر ةعضقل يلق

 ارفاق“ 0 نينا 1 هيد 7-5 ا 1 كاملا

 ب رت نك 2 كاع ناهي نار لاا عقال اونا ظن ادن يورو "جو كقالخ

 ىلأ مت« ةكم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد نيح بره دق ناكو « عمتفلا ةماسم

 نب ريمع اذه نإ سانلا ةعامج يف وهو هادانف < هسرف لع بك ار وهو هيلع فقوف

 مالسإ مامخا ينعي © ني رهش رييس) يل تار تكا نأ عيدك

 الو لاق ل نين ئخ لل“ لاق لل ماسو هيلع هلل 01 ا ا

 ما رو و راف حسا رك ريل مه اوم رع ا سسك

 ار اها وداهوك واج عويض دق أل واق نزار جرخ ال اًحالس راسو هيلع هللا

 سو هيلع هللا ىلص هللا ل اوسز ةزمأف « اهتادأب عرد ةئام ا قا راع اعوط

 1 هس فلا امتاز وان نأ هكا ةنادأ» وو اومن فروا ! المخ

 ىلح يبنلا هل لاقف عاض عوردلا ضعب نأو « هضرقأف افا نيم دك همه ضرقتسا

 بعووا« كلذ نم ءالسإ د 5 نإ: سو هيلع هللا

 يدقاولاةياهر يفو ٠ كرر امزح و مئانغ نم ملسو هيلع هللا ىلص 1 لوسر هل

 راذن مكانغلا يف ريسي وه اتنبف 6 ةنارغجلا ىلإ ل1 أقل هللا ىلص هللا لوسر عجر م

 لوسرو ٍرعشلا ىلإ رظنلام ادأف ءاعروءاشو . عار رظني وهوناوفص هعمواييلإ

 وه لاق امنا لاق يا الك نع دورا لاقف هقمري ٍلسو و هيلع هللا ىلص هلا



 ع ركاسع نبا خي رات
 < ماعطلا ماعطإ : لاقف 7 كيف دادسلا ام : هل ليقو « مالكلا ىلإ جاتحت ىتح
 ةءورملا ام : هل ليقو < لا*وسلا نع هسفن ءرملافك و «لاونلا لذب و « مالكلا نيلو

 ةطايح ىلإ ناجاتحي ليلق اهسراح « اربق ايقل نإو « اربظ اعمتجا اذإ نإوخا : لاق

 1 نهد ةرملوق معن : لاق # أرعش كلذيف ظفحت له : هلليقف « ةهازن عم

 وعلا كايملا نم ةلاطسلا قي 7 قلع ةءووللو :داقللا د

 لثمألا اهنم زافف حادقلااحرط رخفمب ناديس رخافت اذإو

 لجيرشلا تالسأو ندنأرا نيغ " هتيانلا راريخا اذإو

 لكفأألا هنخي ملو - دايما تف“ ادوعمب .رابغلا قم غيب رلملا اختو

 ءامتلا ب! مفلس , يللا نكرر اين وام 2 هيدر كك

 « قيمحلا جفلا نم : لاق: تلبقأ نبأ نم+: هل.اولاقف ةكمدي ري اوهو موقبأ ةعصعص رهو

 ىفع عن : لاق 9 رطم نم. ناك له ::اولاقاك .قيتعلا كتل + لاق 9 دي رت قيقا: اولاق

 7 ركحأ هللا باتك يف ةبآ يأ : اولاق < رححلا هدهدو « رجشلا رضنأو « رثأألا
 لاق © 06 يام زال امنل ارالكي نمو ومارس ذاهب لك سارا
 هلكست ال كني دو« هغلاخت ةيلتلا نر ارااذإ و يضارخ قمؤلا كاز اذإ : هيخأ ل

- 

 1 نمؤملا نملاخت نأ كيلوت هنإبوا< ندنحلا قلخلاب كتم: ئعري رجاقلا نإ. دعا اكلإ

 ناش ها نس

 صيصه نب ورم نب حمج نب ةفاذح نب بهو 00 د ناوفص د

 +, ةكيمب مينف طخ :اجنأ < .ةحيحهل يكملا يججلا يفرقنا فر" سك

 ءاطعو بيسملا نب دهس هتعئاوزو. كر داب ليسو هيلع مسا نه ئتلا نعايع هو

 هنإا : ليقو.# ىسودوك لع ًاريمأ ناكو 4 كوفريلا ذيشو_« ا«ريغو حابودوبا

 نع ظفاحلا جرخأو * ناوفص قاقزب فورعملا قاقزلا هعطق أو« ةب واعم ىلع دفو

 هللا ىلص هللا لوسر باحص نم سان اعدف يب ينجوز : لاق ثراملا نب هللا دبع

 : لاق علو .هيلع مما للم. هللا ءك وسار نإ لاق هللا نجد ناوفطسي ميبف عل وعلا

 نم ظفاحلا هجرخ او < يذمرتلا هجرخأل ٠ ارمأو أنه هنإف [سبن محللا اوسبنا
 + عع ايرياولمب 1زعأوا ابعأ .هنإن» عمي ميتا اتقبل ماانسل زرت نا ني
 هدج نع ناوفص نب هللا دبع نب ناوفص نع يرهزلا نع مامرالا كلام ىلإ دنسأو



 م دف

 انمتدكمو ثادحألا « اهعوتلما دق“ هيد ا 2 ةمخحئاطم اودع تراصف

 كل تح الا لع الت نالت عصا اب ةيوادتامل ل اهف م, تاكمألا

 6 هنلإ خب نا كفل ك6 000 كفعض ءادبإ و« كبار

 11 اب او اقرار كلب 11 موتر تفلاو ىلا: ةقفسم ل لاش
 مركلا فو < الط الا يفو « اب د قارا يف هتدجولف هيلإ ل ول © ادوبع

 * ةيواعم هل لاقف ٠ هراكنإ عيطتس ال اه كعرقب و« هناسل ةرارحب كعذلي « ابيجن

 ةنإ اياد اره ' لايران كاب اللا وخملب نزح الو كارا كد تعط الشو
 ل 1 لا ل تااررا نم ام قلما ضرأالا يف

 دفنتال نم توكلم يف ءامنلا لث اضفوءاطعلا نإ < لعفاف كدبي كلذ ناك نإ : لاق

 تاب | دقلا#: :قر واسم. هلا لاقفع ا هعيضقا قب تلي ال ولاا ؤاظع نيب الاو «ةةيئاوخ
 يتلا ىشنلا لتقت ال ًالتق لحتسا ملو « البج لقأ مل“ الهم : ةعصعص هل لاقف

 هعرجي و < ايلأ هقهري « اقم هلتاقل هللا ناك اًمولظم لعق نمو « قحلاب الإ .هللا مرح
 : ورع هلال اقف < هانفكا | 5 ,يصاعلاب نب اورهعل ةياواعم لاقفاك, اهحتج:هبلصي و «.ايمح

 < 1 1 لعل ا ىدررط» ىروامالي كيلع للي وزو ةعصعيص مل لاف. 2 ةكئاطل شل: كارت امو

 ايدل لد نم دقو مدق :لقنلا لاقو# د هنع كنف داعيا خلخأ قفاعمو

 « مدقم ريخ متم دق ةلخلو 5 د : هب وأعم مل لاقف ةعصعص مهيف ةي هاعم ىلع

 اور متمدقو « ءايبن الا ر دروبق» اي ظرأ متمدقو « 57 ةنج وهو مسير لع ممدق

 00 كلف لاو 0 راما ٠ ةيي دما لاق يقل نمو او ةفادنملا

 فيكف مكل ةنج وهو كتفيلخ ىلع متمدق كلوق امأو <« ضار هنع هللاو هللا ىلع مدق

 رفاكس دقن ال اهنإف ةسدقملا ضرألا متمدق : كلوق امأو 7 تقرتخا اذإإ ةنجلاب انل
 0 3 هنن 2 ف اهدعب رع ال هنإف تا 1 ممدق : كلوق ل

3 

4 

 1 0 امأ 0

 :اةعط عبس مدلك مؤ, +: ةضلخ كار 00 ا ا ماب
 انا طم نيا بابلو ةعاقتتلا دنع 5 دوررادكا قر كاس ام

 اناسحإ ناسحرالاب رك لو تقع يع الكر اوناكواتك

 تمصلاو < كب وني ام ىلع ربصلاف « تمصلاو ربصلالاق 7 ةءورملا ام : ةي واعم هل لاقو



 4 رك اسع نبا خيرات

 ةي واعم ىلع موي لخدو * ريصأ بارتلا ىلإو بارتلا نم تقلخ « يبارت اذه نإ اه

 لانا لا اأموع نات «ةراوأ قمح علاق تناوعأ هل لاقف « ةفالخاب هيلع ملسي ف

 يأنف:لاق <« سرتقايقل اذإ و «2(2)سملنا فرصنا اذإ و «(7)سودخا ازغ اذإ 0

 ريغي وا < ليخغاب ووعي ناك ::لاق-2 ةعيز راو سا ع هدلو
 ؟دسأ امو :ةلاق اكاد ن مع لاق كد هالو, يار وفنت ناك« نكلاب هع

2 

 يأ نأ : لاق < ىضنأ بآ اذإ واع اذ هاردأ اذ 0_5 للط اذإ ناك لاق

 دعي و « داحتلا لكنك : لاق 4 يمتد امو : لاق < يي هلاقذع ةفطأ هاب

 5 لاق 6 ين لاا نر الز اعلق نع دل ديجيو « دايلا

 نمث : لاق « تاراجلا يمحيو « تاراغلا ن كو © فازاغلا كرك ناك اق

 « ةداذ لاطبا : لاق 2 سقلا دبع امو : 0 لاق ثنأ هدلوأ يأ

 ل يمفأ وم : لاق ؟ تنأ هدلو عانت :  لاق « ةداق ديدانص « ةداس ةحجاحح

 : لاق < اركز رك ا و « لاتقلا رشاس ناكةفع [اق منشأ امو

 5 0 د ل ل فنانا قو

 ا 0 + للاى كتل ءاعشلا نك ففعل دة كفا كفألا

 :ةلاكزع قافتكار# ا م ال ل ل

 لاق“ + ماقمتقلا ماما "لاق 2 كلام امو : لاق 6 كلاع نم : لاق 8 تن أ هدلو يأ نآف

 هل ل ل ل

 تارا سلوم قتال هنااا زا اطفلاو « زمن كلو ل

 تيكام نإ هللاو نافل اناس ؟نراوا رعي راوجلا رار 5 لا ناكل

 3 ل هلأ نأ 00 كك هللاو نإ - ماسك رع كاذأ نأ ضل

 اوراك كلك خيانلا لق ناهتماب )ذاكرا اش هتان قرا كلمعل» سلالات

 نايفسيبأ نم ريخ وه نم مهلكسانلا دلو دق : هل لاقف ةعصعص هيلإ ماقف < سايك أ

 قلم هني نه انضرأ نإلا ةياواخ ا نزاع نيكل ويوزع الا نق اوتو

 : ةي واعم لاقف < رفاك نم ب رقي الو نمؤم ىلع دعبي ال رشحما نإ : هل لاقف : رشحملا
 « اهسحني الو 'يش اهسدقي ال ضرألا نإ : ةعصعصهل لاقف < ةسدقم ضرأ انضرأ نإ

 ةنج هءافلخ اوذختاو اًيلو هللا اهذختا هللا دابع : ةي واعم لاقف « لامعأالا اهسدقت ام

 الندا كراع ظلال قياغ انو "8 ةعدعص لاقف « 55-



 ببذبش 4

 لراكلا 1 ع واللا يورو 2 هدي ري الويستاش نم نبل نم لع كتيدحو

 تلمنينم'وملا ريمأ اي :لاقف ربنملا لع وهو نافع نب ناةعىلإ ةعصغص ماق : لاقيودعلا

 ةءم12 نايت عل نبا لاق. +. كعبا لدتعت نيم ىلا دما | دعا <. كجمأ تااق

 جفوتو لم ادعم كاشو لع ناس ل ناو ةركلا طا لهأ نم

 0 ير و فيلل ندر رفعت ناك/و هني ربل تدلل ةنوكلاب
 0 ا ول ام جافنلا جابحبلا اذهنإ سانلا ابي أ اي :ناذع

 ىذا كابا آو كلو لا اناا ركل هاو هني نم قواد هاكر

 ناو ارك اي نالت نيذلل ثذأ) ارت ءال اطول اننا نزتلا تاع

 فو ينال: هن 3 هذه تلزن ام : نافع لاقف 1 يدق مله هرشدل لع هللا

 قد :أو هللا دخل ًاموي ةعصعص بطخو * قح ريغب 17 0 أ انباحصأ

 ادا ماهو ران الا تسرد نيح | اسو هيلع نال كَ هللا نإ : 3 لاق 9 هيلع

 ماقأ : لافؤككب ابأ 5 م« لجو زع هللا هضبق نيح ركاذ ذ مت < هب لسرا ام ءاق

 انا لا ركب ورا دق غقوم ا ارأ يف ايوق 0

 ايلا ذب نع لاو مطابع هدعب نما ضنا( ةرهأ طيضاوب كلوثاهبير "قاف نبع
 ءا

 هللا يذر رمد هاما هلا الر ناكل و ءانطملا ضرفو « رامتخحلاب للاطو

 ا انا هر انك هلتقو رادع هتفالخ 56 نامثع ىلع سانلا عمتجاف 6« همح رو هلع

 هل اققءلع نك كفا« نكات الواعم امنع اهل ناكل : كاتفة نادع نع مزيل عاشو

 رالف | راق مالسرالاو سلا مج 2(4) هيأرارصقتسمالو هبأرا هلدب دنسمل تقي م

 الفال او يضلل نم ةرحاص نا رخآآلا عيضو اهدلتقاف ايندلا عناص : لاق

 صاعلا نب ورمعف : ليق 6« ةينالعلاب رسلا هيدش ةسايسلا قفاز 1ع اق «ذإي كرو : ل 1

 ةريغملاف : ليق « لراكات نإ ,«بلغش دحنإ » هيأ ناو «ةهدب لجر : لاق

 ريبزلاف : ليق « هضحانت هيف 0 ىلع ةعيسدلا مخض « ةوادعلا نم ةقادصلا ولخ : لاق

 بطخو * ةرامزالا لا جرنمسيلو « ةراحتلايف غار < سارملاب اع < سانلاديس : لاق

 هكا لسلام علاء لازال, ارب نأ نقفانإ لانا اب17 ال غل اتهم اسوي هلا اعم
 مئاه ون ةريررافزو ياما النمر ان كشوف ندع تامشاامطلابلعمو قلك غلام
 انأ : اهيفلاقو (9)ةعاطلاب انرعأ : لاق  انم ريخ هو « عين الوب انو هرافي عمم

 يطاعلا الط ابل لاقف 9 عمصت فيكف ةنجلا انقرتخا اذإف ةعصعص : لاقف « ةنج 9



 كير ركاسع نبا خي رات

 ةهضعت هل 00.

 ات كضاتو) وتل الا نكس ينور قيشلف , لأ «نم مالا يدك ةعمتل ع
 نبأ هامه وطق ىلإ ”ىقلاسف الاب فلورا ليو كن كانا دوب كلامد ٍيعازوألا نع ارتضكبو

 ينحل رضا اقام دق لاذ + اةنامؤا نين 6 دعا نما[ -::زق ابا وتو نمحرلا دنع

 خذا نما أ وهو لع ا ووألا كئاضأ م هلقن وح :نللالاالا ف + لاذ اةياعك 5

 افلا كن كد "6 ةثامؤ/قيعسلو خوبتنت | ةنس تال" رعت الا ين يعازوألا بهذ

 ماشه مايأ نم ًاردصو « ةب هاعم نب نمحرلا دبع ريمأألا مايأ سلدن ألا يف هيلع ةرئاد

 بهذم وهو عماجلا دحسملا يف راجشألا تسرغ همايأ يفو « ةبطرقب ةالصلا يلوو
 كين كالا ظيعرا ةرك ذ دقو كو هناحتنم اززا كالا جو كعيدتا ب نا تاقتلاو ع ارا

 : ءابقفلا اباتك

 يدبعلا ةربص نب سرحملا نب ثراحلا نب رخ نب ناحوص نب 6 ةعصعص 0

 ديلإ ظفاخل ييتتس أو ىدغمد مدقو سابع نباو يلع نع ىون ٠ ةقركللا, لها نم

 ريرحلا نم عفنتسن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسد ى من : لاقي سعها ئعا لع ِء

 هللا لوسر ,ىعن .: لاق ىلغ نع ةبيش لأ قي رط نم ظفاحلا هنعن ىورو * : شيف

 ري رخلا سبل نعو بهذلا قلحو ةعجلاو ريقنلاو متنملاو ءابدلا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 هيف دازو هظفلب عيمس نب ليعاعسإ قي رط نم هاورو « (2)ءارجلا ةرتنملاو يسقلاسبلو

 ىلإ. اهيفا. تينيرف| ىبزكب نعي نإ دوب .(ملشو هيلعاسا ل ىعلا فانلكا او: لف لأ
 ازهعذت |نمأق يلعادامجا يفرك لع !ملسوز هيلغ دما لتخ نل رعب ةوك كادر: ان زال

 مام لالا ىو طن اها ورز < بةئانلز معلا قينثاب لجلال ويش ا ةعطإف امشدحأ ىلمعأت

 يضر يلع نع ةعدعص ىلإ طاطا او ل لدب:ناحوض نبيدباز نع دمحأ

 نم .نإو « ارح نايبلا نم نإ : لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا

 ذأ ىقنامأ ةلماد لاق كاع لوقلا نم نإو < البل للعلا ب باط نم نإو « اكمل ر عدلا

 قحلا بحاص نم جحملاب نملأ وهو 5000 لجرلا نإف ا نايبلا نم نأ

 فلكت هانعم < الهج !ءلانم نإ : هلوق امأو « هيلع وهو قحاب هذيف هنايبب موقلا رحسف

 هذه ىهف « 100 هلؤق امأاو <: علاذ ةليحتف ااهتللع الام هملع ىلإ ملاعلا

 لملك كنز« ان هلوق امأو < سانلا اب ظعي يتلا لام الاو ظعاوملا



 بي دب 2

 ل كيل ارز اووي اكد لو كوندع وق "اف انك ارتغ مكرللا: لاق اك كتكشي

 ال لذعلا لاخر الوءاواقعا نماعلا 115 "لوقي ةمامأ اونا ناك : ”قيمع نب نايلس لاقو
3 -_ 

 لقعأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دبع ىلع هعمسن انك يذلا ثيدحلا نسحب عفد دق

 معنف تهرك وميبحأ ايف ربدلاب مكيلع :لوقي ناكو ٠ (1) مو ميلامك غي دح لعانهيلع
 < اهتنيزو اهبايث تسلو اهبانذأ مكل ترجو ايندلا مكتبجأ دقلو « ربصلا ةلصخلا

 « انيلع ملسيو ملسنف س ا : نولوقت مهتومب 1 نوسا#ي اوناك مكيف ادت نإ

 عر نير نادل ىف نموا: 00 سانا عباس ارضع لوشن هلاك

 ديعس لاقو ٠ هب لكوت دق ناطيشو «هلتاقي رفاكو < هضغبي قفانمو «هدسحي نمؤم نيب

 يب اواعفاف. تم انأأ اذإ ديعساي : يل لاقف عزنلا يف وهو ةمام | ايأ تدبش : يدزألا

 كير دلإ نسبا تام اذ 1/ لاق .ةنإفا سو هيلع هللا للم هش: وسار انوع كاك

 عمسي هنإف ةنالفنبا نالفاي لقيل م هسأر دنع مكنم_ ]جر مقيلف بارتلا هيلع ٌعرثنف

 نب نالفاي : لقيل مث« [لاج يوتسي هنإف ةنالف نب نالفاي : لوقي مث < بيجي الو
 ق1 لولا مك نرطمارت»ال كدكللا) نا كح انافازأ 4 لاول ٠ هل ةنأفلف

 هلوسزو هدبع دمح نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش ايندلا راد نم هيلع تجرخ ام

 لو لل ن١ رس نر 10 وم فرت ايزو اع اذ كتاب تصر نو

 مث « هبحاص ديب امهدحأأ ريكنو ركنم ذخأ كلذ لعف اذإ هنإف « امامإ تآرقلاب و« اين

 دلو د هللا نكلو 2 هنعح نذل دقو هي عاضلام © اذه دنع نم ان جرشلا هل لزق

 ءاوح ىلإ هيما : لاق 2 1 0 م نإف هل لوسراب : لجر لاقف « مود هتحح

 قفاشلا قف 0-- 4 كيا ادهم يدل حافم نب 02 سدلاع عت لاك: 4

 اس را يتلا نو < ىجتتطا لو ةدار رز يا دطلاو < نيعاس ناو تاطلاو
 مل ؟

 تضر كلاو فيك ك1 نم للان انا 0 لا لالا ناني يف قد

 :مؤملاب وب« ةلبق ةبعكلاب وع اًنيد.م السرالاب
- 

 نبدمجنيدلا سعشمامإ الالاقو و اناوخ | ني

 ائاس يت اهب لمعلا :كاصتاف تعب. مل. نإو ثيدحلا/اذه_:!حيوزلا باتتك" يق ميقلا

 مامرالا هنع لئس كفوا: لاق هب ل امعلا | يف ف 5 كر اكنإإ ريغ نم راصعألا يف راصمألا

 رز ةثايلزوبا | يفوت ٠ ( لمعلاب هل جتحاو ةلملاجلاف دمحأ



 3 رك اسع نبا خيرات
 ءاخط ىتح هللا ىلع نماض مهلك ةثالث < نوعمست ام اي اريعس مرار فق

 0 تانزتس فذ اسف التاق لس أ نم لان اب عجري وأ ةنجلا

 كك دا "0 00 خس
 11 6 (للا اه نم 221 ها ا ٠ صقن هيفو لحألا ُْق

 يهتتا اذإ ىتح دبعلاب ءاحيف « ءآضقلا نبطسوأ لع رطانق عبس هل ًارسج منهج يف نإ

 هذه الث 2 22و 5 7 نذلا نما كلف انك ؟ كلا رك قرا ةرطتقلا ىلإ 1

 لاق ©1355 وانك لعل يأ : لوقف لاق 00في دح هللا نود الور كلا

 هي ل 0 يل 0 : لؤقيف' كددد لدقا : لاقيف

 هتانسح تينف اذإف « دلكارا ارا ةتانسك نم نكت لاز'

 "لاق هيلع اوبك ريد هياط نعب كاكا نم ردح: ناك تا ةاد درت

 قحمهباطي نمل ذخؤي لاز انف « تانسحلا نملابجلا لاغمأب نوئيجي الاجر نأ ينذلب دقف

 قابل قاتنأ يعدو ع اطفال بش نكار ووسع ل
 طق“ أظعاو تعمم ام. امادقت :بذكللا: يف 'ظعاو_ عدقتب * لقي دموي ةتمعنوا“ لاق

 يردأ ام اًعيش سانلا بذك نم جمسلا اذه غ رقاب دق" لوف كك 1 05

 ىلإ يدب روحفلاو « روجفلا ىلإ د و ايا لاك, دوف

 : لاق < ةنجلا ىلإ يدم ربلاو « ربلا ىلإ يدبي قدصلا نإف داما , يضل
 لعجمللا نإ «ةيلهاجلا لص أن ملصأ متن ال سانلا اهمأ اي :لاق م دقع ذإثدحي وه انيبف
 < مز ةئاهبس مردلاو « زانيد ةئاعيست رغو لج سا ليس ةعضي رابدلا دلل
 بهذلا اهتيلح ام فويسب حوتفلا تحتف دقل هللاو 0 ا 5

 ا 1 ميلسلاقو * ديدحلاوكنن آلاو ةيجالعلا اهتيلحن ا

 انع اوذلب و اولقعاو اوعمسا : انل لوقي و يظع مان تيتا "نم ايضا

 ةمأم 5 نك بيبح لاقو ٠ ملع ام ىلع دب مشد يذلا ةلزنو 0

 3 كو رفا تاوع ركع يس ال

 0 سر هبل قل أف” لص يطأ هاو ةباواعم نب الي زينب دلاخ ذااةناأ

 بأي هنت اننا كلهم كلر اقا ريغ دمرت ارياف و 6ك

 ءاةرخ ألا أيناذل قالخلالنغاالإ ايلا يقيل نيلتاال هنأ لقت ننا# لاهو ةماعلا

 ةمامأ لاو انوا اها اود 6 قكعايو ملف لسوهيلعةللاىلص هللا لوسر نمأ : هل لاقف



 كبل 57 م

 كلباز ههاغ مارش هللا لوسر نإ : لاق اًناسنإ ثيدحلا اذهب ثدح اذإ ا

 زماع نب مللس ل »*  كبقع نيملعف يدعب نم يبقع نهملعأ ن 0 : 1

 7 الملا يانم يف تيار يفإ ةمامأ ابل اي : هل لاقف ةمامأ يأ ىلإ لجر ءاج : لاق

 ١ نت اننا واع انقل اك كلم تناول ناسا اكل عليل يلصت
 1 ىديدواب متاززو أو «مكنع انو ءد 6 ًارفغ
 27 آليصأو ركب هوحيسو ٠ يك 5 ذ ساو هم نيل اهي

 3ك ةردلاا ل كاي امتنا قم ع رشا نكي المو 00 يِزَلا

 قال اننا تدك تبن ناي ع نقرا ا نيو ينام

 نك طلب اير صك تفردشلاق سوا هيلعادشلا نحا انشا ردت نعاس ةمالأ
 هراد بابىلإيهتنا اذإف < كيلعمالسأ كلل مالس : لاقالإ دكار اع نكن
 ؟ يااا هر : الا يشف ناموا زل مام لاق م انيلإ تفتلا

 ال وكب اء ا نر مرو سبأ اا ا

 لهابلا ةدارذ نعو * كتيب يف اذه ناكول تنأ تنأ : ةمامأ وأ لاقف « هبر وعدي و
 ىح اكئاوحلايف ؛اودغناال "تأ 'انرمأفأ هيلع ادلزنف ماشلا ةبامآ يلأ ىلع انمدق : لاق

 نم سعب قون مث « انئش ام اهنم لكأأنف لو زبخ نم ةعصقب كون انكف ؟ ىدغتي
 ةعصقلا كلت نم لكن لف تؤنف راهلا رخآ عجر مك اني هلم بركن الط

 خيش وه اذإف لانو هولك 0 كا للا را

 ضو نم اهيف يأرف انفايسأ ىلإ رظنو « لقعلا عمشجم وهو « ا ا
 هنإ : انلقف <« ةذفلاو بهذلا اهيف ام فويسب تحتف راصمالاو نئادملا نإ : لاقن

 نوجريالاوناك6 نم عمأ اوناك ةيلهالا لهأ نإامأ «كاذ وه : لاقف < كلذ نم لقأ

 0 1 ع ةراوافت الو كلذ نوجرت متنأو « اهلاقمأ ةرشع ةئسملا ىلع

 | ا كلنا رم تر لير 6 را تس 2 لاذ

 0 ا 1 00 نيتعك ر يلصأأل اهدحسم كلخد مت هنع

 ا 1 ا عا منها فل 1 اللا احلا لزتكتو
 ةقاطنموأ هلق اذإ و < ربك و قر دق. خيش وه" اذإ هيلع انلَخد آلف « ةمامأ بأ ىلإ
 هللا غالب 0 كسلحم نإ : انثدح ام لوأ يف لاقف هرظنم نم ىرن ام لضفأ

 نإ و6 سر ال غلب اذه سو هيلع هللا لم هللا لوسر نإف « مكيلع هتجحو عايإ



 كي رك اسع نبا خيرا

 « ماض الإ نوقلي ال هلاك ستأكماو دانا 3 ناكفك هإ لثم ٍل هنإف يدع كيلع

 0 : 9 © ٍفيض مثارتعا دق 5 أوفرع مهزن٠ يف راملاب اناغه 0 ل ادار نإف

 لع لم قة هبا عب طق هن | نك نأ را أ كنإ تا هتيتأ

 < ةجرد اهب كل هللا عفزالإب ةدخجس هل دجست ملا كنأ ملعا * لاقف 2 هب: يتعفني نأ هللا
 هللا ىلض هللا لوسر ىلا" ::ىلاق:هئأ هيلإ :ظفاملا بسام 97 ةئيطخت كدع انكلفخ و

 : يل اولا ينومرك أو يب اوبحرف مش ماعط ىلع مهو مهتبت أف ةلهاب يلإ ملسو هيلع

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر لوسر انأو ماعطلا اذه نع 5 اه: ال تئج : تلقف لكف لاعت

 عئاج انأو مدنع نم تقلطناف « ينودرو يفوبذكف : لاق « هب اونمؤتل مكيلإ إ ملسو

 ثيلارهف نبل نم ةبإر مح يانم يف تيتأف تمدد دش ديح كلم قبال

 هوٌتددر م كنار رشاو كرا نم. لحر : موقلا لاقف < ينطب مظعف تي ورو تعبشف

 5006 700 : لاق < يهعشي ام بارشلاو ماعطلانم هوبطأفيهيلإ اوبعذا
 اوررطتفب < | ناقل( جلت [ دق هلا نإف كلوا ريثب الويب مكماملب لمساتي ل

 + ملسو هيلع هللا, صدا لوسر دتعزم هببتثج امي وريف اونماف اهيلع انأ ىثلا يللاحن ىلإ

 اوملساف هيفو « مدلا نواك أب متو مييلإ تيهتناو هيفو ىلعي بأ قب رط نم هاورو
 يب را يلع قي رط نمو ٠ ظفاملا هللا دبع بأ قي رط نم هاورو ٠ مرآ دنع نم
 هنأ هنئع ظفاحلا جرخأر *  ةبرّشأ| ةذه دعب تدءرع امو تشطع ام هللاو الف هيفو

 رم نإ, .ةمامأ ابأ.اي : يل لاق مث يدبني ملسو هيلع هللا لص هللا لؤسور فخ : لاق

 انيلعم زخ : لاق هنع دمحأ  مامرالا قيررط نم جرخأو, + ىبلق هل نيلير نم نينمؤملا
 ؟راوموقت . ال ندر لاقفر وتل | امقفر اصع لع *كوتم : وهو ليسو هيلع هينا و لص هينا ل وسو
 رفغا مهلا: لاقفبانل هللا وعدي نأ انييجغ اان اكف < (تحب اهقعب مظغي. مجاعالا موقت

 انن أش اغل حباصأو « راناا نم اكو ةنملا انعداب 0 انم لبقتو « انع ضراو 6« انمح راو انل

 هنع جرخأو د ءالاكل تعج نق نأ انيهتشا ان أكف « هاك

 كل ب لج ولات ضخ كوشأ ,اناوتملسو كلك شارلس هلا لوس 1: ل

 لئلا روك ذ نمررتك وح ام لعشلا | خلك ١ اتقى هبا نك تاع تل

 « قلخ ام ددع هلل دمخلا لق : لاق. هللا يبن اي ىلب : تلقف ليللا عم .اهنلاو راهنلا عم
 كاع تا ناقد ةنقر لاب تاو ثلا ناك دع د و ا ءلم 0

 ناكف « 0001 ”سا ناع و ءيش لك ددع هللا ناحبسو < هبابك ةضح



 تيد كلي

 00 ل ا و دج ا و تيك ةيايلاع ديانا لإ4 هظفلو تلا قيوط
 ل دع تيم هودي ا نر كاملا هبدغعب و ناكل ةقيرازتتالا) نموؤر

 م ىلصف دحسملا لخدف دم انا ا توندف اهيلإ نورظني سانلا عمتجاف

 مم انت ع ءالجرالاب لعأي_.ناطينثلا عصي ام نا نايس لاق 1-00

 لطف اولتق ىلعق رش «ء امسلا لظ بع طز تال منبج بالك: لاقف سوؤرلا

 امأ : لاقف «يب وه اذإفموقلايفرظن تأ رم ثالث ء امسلا لظتحن اولتق ىلتقرش « ءاهسلا

 كذاعأف معن : لاق « مرش نم هللاب ذوعأن لجأ : تلق:< بلاغ ابأ اي كضرأبء الؤه نإ

 نيل انا رهد) تارا اا ارد اندر“ اذا ا اشوا
0 

 اما تايم اا كالا 0 دع تاكل اب 1 د تانكشلا كل
 - 7 مث وهدم ه

 0 ُ ئ ع ”اغتبأو 0 فلا 2 0 ا 1 نوعبتيف غيل مكفإو 3 ف يكل

 آد اد كا دالا ارتت تا ام 6 لاق م( هلأ الإ هليوأت ملعي امو

 را هنا يرفع 1 الا 00 ل 0 م

 1 ةقالذ نيعسو يدحإ لعلب ارسإ ونب تقرتفاو : لاق كا م ا

 0 فار ألا رانا ل يك دق مييلع دي زتس ةمأالا هذهو < ةقرف 5

 ةفالخلوأ يف كلذو + لظعألا داوسلا هيف ام ىرت الأ :لاق « لظعألا داوسلا( 2)ريغ
 ام : تلقف < متلبح ام مكيلعو اولمح ام هلع : لاق < رهاظ ذئموي لتقلاو كلملا دبع

 لل ا ليدتا لوس ني عبس يت ا كياري مناخ "يشأ موقلا «.الؤها قي لوقت

 ةرم ريغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتععس دقل « ءيرجل اذإ لإ : لاق 2 ٍلسو

 ه1 1 تان تناك د4 ةيب الو .ةتيشرمالو هين اله دعي نإ الو ةنحلن الور نييتنا ال

 د7 للف 2 ةلس : دقو © ةيس نتعس ف قالا نب انوهذ م نان اقوول قديم

 : تلزن امل لاق ةمامأ يبأ نع ظفاخلا جرخأو * ماشلاب ةباحصلا نم يتب نم رخآ

 ال را رار رحل يت كارمن. .ةإ نيم جبل ايو يع ريداملا )

 انيأرهنعو رع كتمانأو ,ىيم تنأ: ةمامأ ايأ ايرثيزلاق ؟ةرجسنلا تحت كعيابن نع انأ

 ةوزغ لك ينو < تاوزغ ثالث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انوزغ : لاق هنأ
 هتبتأ ع :لاق «مقنو مسن |:كف, يمدغو يءلس ههللاو) لوقف ةداهشلاب ل عدا أ هلل ويقأ

 : لاقف « هب هللا ينعفنيف كنع هذخا لمعب ينرم هللا لوسر اي : تلقف < كلذ دعب



 اال رك اسعانبا رات
 ناك 11 نع حل : 2" سابع نبا نإ ظفلب لظفاملا هادرو 5 ةندام 0

 ناكو « امأوق 0 هءادا لايك كن اننا كس 6

 16 فا لارطولا قاقوال نورأ رطل مؤ وص 'ناككوأ4 قدل“اذإ واذ عا

 6ننركت 0 0 ا و6 دوادءايص ءايصلا لضفأ سو هيلع لا

 0 قف ل بو 0 6 ب نكو « ليللا را كلا ك5

 0 ازاي 5 0 كتاين أ تئش نإ عا مومهملا 0 برطلو

 رهشلاحتفتسي م مادمت « مايا هن التو رخال التسمم أ ال قلالوأ نت ادا

 ىسعلوتبلاع كا ع ايمعبكت 0 تئشنإ 0 مايصلا ؛ةمحلو 4 مايصيدل ١ هيطدشس 9ث « مايصلإ

 الو لحو املكأب « ا 0 ها ل و6 رمدلا : وصل ناك هنإف مم رم 0

 ىفص للا هكا ردا ا بري تدب الو. 4 توك دلو ٠ هل سل < دقف انعدم أل

 لاحمب ري هدد ري كيص هتوفب الام 05 4 6 ىح يلصي م ماقو هي ديب

 ا 2 مودل كتابلأ 0 *نإو . مهحناوح مهل يضقيف 0 0 نم

 هللازإم يذلا ءاب طراق اناا قد انآ" 3 قيمر ارطسو امرأ رش نع

 ٠ هب و2ز نب كي قرا زْط نما ةوحن فا هاكر ٠ رهدلا ماو

 هناء الاد كك يلهابلا ةمامأ وبأ وزلع قب نالع نو 9 أ يدل لع
 يأ حارجلا نب ةديبع كو تاطخا 0 هنع ىورو ملسو هيلع

 سدد وبا هنع فورو ٠ قسد مدقو « صمت“ مك لبج نب ذاعمو كلا

 ىلص هللا لا وشاب م ل هيلإ ادا و 7 ةويح نإ 2 يالوطا

 كبد هللا اوذبعافالأ < ىدمبةمأ الويدعب ين الدنإ سانلا اهمأ  لوقي ٍلَسو هيلع هللا

 اره اوت كسفنأ يدوم عكا انذار كر را 6 1
 امس دلو ثلا 1 ضرما داو نلاوررزا ككل مكبر ةنج اوزان "كروم

 ةب رورحسوؤرب يل : لاقبااغ يبأ ع (هيأ ج 35 * كماحرأ اولصو كربش

 00 لاقف هب وصنم شنو ةمامأأ وب اءاهجلإ مع بف الايات رود

 ةمامأأ ابي ا ءاواقق ناب وطور ل نم اكل وه  امملا لظتحت

 < ”يرجل أذإ يف | : لاق 7 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ايش مأ هلوقث هج

 عمرك 50 اتمصفالإو اهوقي ملسو هيلع هاربا ار هبط كجم

 "8 م 1 1



 كدي كح

 2ارازلل ذب تايه ء1ل اقف يغار ماا ئاز ااسعيتجا :هل + ل اقف اروزتسلا. نمي ولخن ادم ام

 عمجأأ اموريخ لكب :لاقف 2 تن أ فيك: هل لاقف < رارق أذل سيلف « رادلا انب تنأيطاو
 2 .كلابق انرءا اهف:لاقفرارب ؛ الاعم *لاق 2 يأ فييكف : هل لاقف « ريخ لكل ةبوتلا

 امندلل 1006 !اثلاهوخ أ خبمأت 2ك 00006 منتغاف < هدحو ع مدق نم :لاق

 تا 1 اف .٠ للاكل اع هنبالبق أ د«كج وزع ل ةعاط لع لبق )5 «هعاتم مسق هلام قرفو و

 دبع |نكحلو < هبئص ويف لامك يب ال ام ينباي : لاق * يصوت ال١ يب | اي'لاق ةافولا هاب

 : ي ربق 0 كك 5 كيت 0 هدول نأ كمانأ اذإ كلل

 نيتببلا ٠ رئاص وه م ثدعلا ذاب ةللسك

 مويلا. ناك الف < ىتفلا كلذ لعفف < يل لجو زع هللا عداو « انالث يربق دهاعت

 ءانلا ِف هايأ 0 ليللا ناك ا طل 2 0 ربقلا نم حل كلاغلا

 ل طاع, تاليجتلا قا و ع دح رعاالاو « ليلق ن كة ىو 5 هل لاقف

 هل كذا يذلا 7-2 ىلإ“ نعاظ هنع تنا أ يذلا لزاملا نم كزابح ل كرفس

 اومدتق مثداعم قف اورصقف « مهلامآ لوط نمنولاطبلا هن رثغا اب رثذت الو « نطاق

 للا (الاوراع مهتعفن توملا دنع ةمادنلا الف < رمعلا عيبذت ىلع اوفساو 6« توملا دنع

 ىنفلا لع تلخدف : خيشلا لاق ٠ رداب مث رداب مث ردابف يب يأ « مذقنأريصقتلا لع

 3 ىنلظأدق لإ يدلاو لاق يذلا مدخلا ىأزأ 8 لاقو ىلع ابصقف هآي ور ةثلاد ةحسصد

 عادو هعدوو ©« ةلماعم هنب و هنيب نه لحتساو « هند يضقي و« هلاك قرفب لعُت

 الو « رداب ُث < رداب م « رداب : يبأ لاق : لوقي ناكو « هبقرتي وهف ارمأ نقيا نم
 ك0 لن كرام قو دج اذ ال ارك ذأ العامل ىاككابأ ةنذلت*وأ ةربضأ ةنحاتاالا [يبتلتعأ

 لد دكا ةلمقلا لبقتسا 6 مبعدوف ةذلوو داع اعد تلاثلا مويلا نخل يف ا ايف

 نم 'تام 6 هبحو ىلع بوثلا لهو هسفن ىحس توملا دجو الف < رفغتس) و وعدي

 نبا اي مهيف نإ و « روبقلا ةصق هذهف « هنوروزي انالث سانلا 0-0 هللا همحر ليللا

 8 اربتعل 0

 ظفاحلا هيلإ دنسأ < 9 شايع نبا نع يوريلا يتثمدلا 34 ةقدص د

 هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاقف مايصلا نع هلأسي سابع نبا ىلإ لجر ءاج : لاق هنأ

 6 اهوابلفب و ع موضي اك اأو ىخأ مايص مايصلا نلخفا 0 نإ 2 لوقي سو هلع

 يصمخا ةري ره نإ نع وه امنإو 34 هق اد نعم ره يلأ نع 10 مامرالا 6 هلأ ديع هاودر



 او رك انغوبات ع ران
 لن ضعب تنجح ىلإ اهذعب دحاو ردق لع همكم روق 32 اذإف ابيلإ ترظنف 5 لاق

 هرقل ةدعلا تلت ويكاد: امور: لاق ابع كرار دشن عيد تاه سلا

 يمر ةنالثرا ا وفاكلا : قاف # نينا ب كتلي كرار /رهنوركلا الا“

 هترات يف عاطم رجاترخآو « ندملاوش ويلا ىلع رمؤي و ناطلسلا بحصي مدخأ

 نالكلا بحاص و هأتاف ةافولا دياعلا ترضخ ©« هير ةدابعل درفناو ىلذ دق دهاز

 ِ 0062 ىصوت : هل الاتف رجحاتلا هأتأو 3 اندالب هالو لق نادرم ني كللادع 2

 1 7 ع ّ ع 1
 انيندلا نم فلخأ الو < هب يمواف نيد يلع الو « هب يصوأ لام يلام هللاو : لاقف

 لاقو يعاكس ان «كيكلل اعل ريعان حا لاس ادج ناطر
 ئافرالاب ب الإر اعلم 1 يللا (نييوصغ اكيلق ىف ليل ا ئيسكم ترعة

 الف ًادبع كيلا دبعأ نكلو « كل امب يل ةجاح ال :.لاقف < كل هذفنأ امب يلا مكحاف
 يربق ىلع ابعك او ضر الا نم رشن لع ينانفداف تم اذإ « ءافلاخت

 نيتببلا ٠ ملاع وه نم شيعلا ذلي فيك و
 00 هدونح 2 مك هاج تاكو كد العفف 4 تالت يلع يرق اروز م

 لعاب فارصنالا دارا ايلف راقلا ىأ كلانلا مويلا ناك ايلف« ب يل ارقيف هربق

 5 هاخأ فار ليللا ناك الف 6 الجو اروعذم فرصناف « هتعزفاو هتبعرا ةده ربقلا

 : يل ليق« ةعمقملا ةده كلت : لاقف كربق يف تعم يذلا ام يخأ يأ : لاقف همانم

 أمي اذ يخأ 5( 0 لاقف هتصاخو هاخأ اعدف حبصأف « هرصنت ملف ًامولظم تيار

 نيب ميكا ال ين 255 يفإو 4 بولو عجازنو راتعملا الإ هراق لع 5 نا اناصوا

 هواخ : لاقف كلملا دبع كلذ غلب و « ةدابعلا مزلو ةرامرالا كرتف « أدب أ مكيناربظ

 ةافولا 1 ةئادوإإلا نوطب و لابلاو يراربلا ذاع 077 هل راخخل امو

 000000000 عم وهو

 كيلإ دبعأ نكلو كدلك نيد يلع الو لا» يلام لاقف 2 يلإ يصوت الأ يخي

 1 3 : هيلع هع أ ربق بنج يلإ يربق لعجاف تم انا اذإ
 - ا

 نيتيبلا ٠ نقوم وه نم شبعلا ذلي فيك و
 «كلذ هوخأا هب لعف تام ايلف « ينمي نأأ هلعل يل لجو رع هللا عداو يربق دهاعت م
 داك ربقلا نم ةبجو عمسف فرصني نأ دار ربقلا هنايتإ نم ثلاغلا مويلا ناك ايلف

 هيلإ بئوف همانم يف هاخأأ ىأأر ليللا ناك الف اب وعرم عجرف « اهنم هلقع لهذي نأ



0 

 لحل داو أ

 لاك راكم اهات ركام ألفا 00 يدق نادم نراك لاق هز وحقل

 زوهشم "وهو ةفلخا نب ءفلخ اذه يوري ع اك يقل اح لعل و2 ةيوزلالا

 ا ل ا بل ا اوبل 1 ان طنب العنز دعو
 5 نع أ نع كلا ديف نب مالا نافذ ءالعلا رك ذب عم م اذه ةقدص

 تاك يانغ كدلل 3 ءالعلا وه امنِإو < هيلع لبسأ ويل ما و6 ةزربأ ره

 2 هتدعوف ا نأ كقاد ني ”ةفيلص يا : حارجلا نب دواد لاقو ٠ ديعس

 كب ىيردطر كدع ينلغش : تلقفقا# د : لي لاف د كخا قع ماي ١ تنكم

 يلو اتيدتضأ يب ملعأ امو كيبأ نما ربك نأ لاقف من : تلق 4 قيدص : لاقف

 هنب 0 جلا وه لاق (7 51 الإ لا 0 اوت هدام دعم

 لوقيف 9 نالفيخأ نيأ : لوقيف هلزنم يف هبلطيف هيت أف 6 ةدوملاو ءاخرالا لجرلا نيبو

 نارا فل اعاد او رشا أ ل اونا يفوطعأ« انوذع انودغ لوقف: انزع نايل :هلهأ هل
 ءر 27 ا للف نان كوحأر ءاج لق ةزمأأ ادا لوقف لج ااي انوز كثب عاد

 كاع خازعو ك0 عقتي الف < كب .ذ نا طعاو ككلاك نإ اكلوماو

 ا 1 قس وه كلذف < «كلذ هب انلعفف كمعو كوبأو

 لاقو ٠ ةعلر نبأ ةقئارف . ثيدحلا اص وه : نيءم نبا لاقو ة كويك هاتج

 هفعضو « نيل. هثبدح يف : يذعسلا يهاربإ ناقوك كا !عتاوفلا ب وه : يراخبلا

 *"ىدع ناو: يلاتنتلا

 قعر الآةنم كرتش لعةروبف ةناللث 'ىلإإ .كاوطن' لاق + تيادزب قبا6 اةقدنض ع

 د ل ا ا

 لكاشتت و ايانللا 1اررلاو ققوم وعوم نقشلا نو ةفبكالو

 رعاة.( لينال ةرزتلا الك _دتو« دي :ةافيتيوا هيك جرتع ءاكلم ل مولات

 + 1كم اننا ةريقلا(لعاو

 هلئاشإ هج الاب ىلا. ةلإع نأب. ٠مل بوه« نم تسلا ذاب كفيك و

 1 ا طاب ذلا رمال سف مص ارت لمعي ةغلج
 :توتكتم تلايلا:ربقلا"”لعو

 هلزانم" بانبشلا يبت ثدج ىلإ . رئاص وه نم شيعلا ذاب فيك و
 هلصافمو همسج ىلبيو ًاعيرس هئوضدعب نمدجولانسح هذي و



 4 رك اسع نبا خي رات
 | كيرلا لع نرض واعلا مكح امل ول قرر جيل يدا رح
 عولط لق ةالض» لع اولغاإل ذأ معطتسا نإف «هتؤر يف نوماذت ال رمقلا اذه

 اود 1 هوو

 ةردع تالة ساسيت يفوت نفاكلا و رمااديع لان فانا ورع لقوا

0 
 ناذمملا حيتفلا ال نب دلاخخ نيب ن2 نب ن2 د2 ِ ةقدكم 0

 يعش نبيورم نع متر راب نا انو ايفا كرجل م اعرت كس 1 نع

 بطخ مامزالاو ةعبللا لأ ند ؛ لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هدج نع هيبأ نع

 ٠ اني ل ناك

 نم ناك ٠ يراصنّالا جرفلا“ وبأ دم نب يلع نب رفاتملا نب 2 ةقدص لي

 : هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبا نأ مح نب رشب ىلإ هدنس ىورو :* نيثدحملا

 0 ب 70000 ةن الإ ةنملا لخدي ال هنأ دانف قلطنا

 هلع ىودرو ٠ ا نب , نيدولا | نع. ثوح : 1 ةقدص 0

 و لي ا ولا سا ل 0 000 تمبلاو ظفاملا ج 1 عيكو

 هلم مما دحلاو ب لكا قررا باطلا: قب ربع نآكو .نايبضلا قوكلعي ةيبدملاب , اوناكم

 عادلا حيحصلاو « ىسوم نب ةقدد نعاذه يور : ىتييبلا لاق 2 كرار رشع

 نع يلوملا نارك د نع هاور ام هثيدح سم لح قيقدلا ةقدص

 نانا نوير نسير دأ كيو هيلع لع يلا نو: لاعسن ا كاامار
 سيل ىسو» نب ةقدص : نيعم نب ىب# لاق ٠ رانظ الا صقو طبرالا فتنو ةناعلا

 .ياشلا نحو لني
 ٠ سدقملا تببو ماشلا 5 مرا فاما طياو ا و 4 ةقدص د

 ل نب ىحي نع ىورو #* ةعا#خ هنع ىورو ٠ امهريغو 00 ةداتق نع ىورو

 : ارلاقف تل ولا : :قافاهأ ةزي وه راكف ةللس يأ لارا

 منك اذ إ منا 21:

 نع ىورو .# ريصبلا الإ كي ةرصنب اال نادلا هايلين ماقلاو اذه قف ْق ة كني د نم

 ادع : ملسو هيلع ناياطاسا وسل انا لنا نع نيس علا هللا

 «مورحمل هنا | ماوعأل ةدمح لك ىف يف يلإ دفي ال هقزر يف هل ثعسوو 0

 نع ةيببأب نع العلا فان يدع نباو ظفاحلا هاورو ٠. داعم ماو اكس



 تيب كلذ

 باذك الإ اهيف ىقلت ال كنإ امأ 2 ثيدحلاعمست د7 ركل سورا كالا ءارإفلا

 يدنع ةقثلا وه : مجومملا نع يعاذو للزي زعلا دبع نب ديعسلاقو دب 008 2

 1 ع كيكو 4 هوه ارعلعللا نحرلا دع ناكوت# كدنعو

 الانواع[ كودتم حيحص نأ نع ةشارو قَدَع 0 هراامأ : ىررصملا حلاص نبا

 ةلاسر يف يعازوألا هيلإ بتك و « ردقلا هب وشي ناك هنأ ريغ قدصلا هلم : محد

 رعيدج دحر ءاقرالا لاق, )باكي أب شق ناك ٠١ ,ةغيرز اوبأ لاقوأ 4 ”دايبف هظعي نقلا
 4 اًئيشهثي دج [ئ وسلا ' نشل كك هدب دا 3 0 :ةدد ل اقو تت يادخلا كفيفط

 يراخبلاو « بوقعي نإ ميهاربإ و « ٍليقعلاو < ةعرز 0 نيعم نباو « يدعنباهفعضو

 دع نيا نلاقي جي الو هثي دح كتيرا | : متاح و أ لاثو ٠ كاش

 ىلإ هنم برقأ فيعضلا ىلإ وهو « هيلع عباتي ما 18 « هلع عبوت ام اهنم هثيداحا

 ٠ ةلامو نيتسو تس ةنس يفوت ٠ ينطقر رادلا ةفعشو 6< قدفلا

 ةبانع هل 0-50 ىفاثلا مساقلا وبأ ردا ادلع نبأ هللا ادبع نب د ةقدص د

 سو هيلع هلا ل هللا لوس نأ نتنأ منءةنقيا ولطا نمي ظفاللاب جارخ أ وزب اةيدحلاب
 8 دلو الار تدع هيلع هللا ل ط«ة زم لع لطب نم مناف لع لضيلف اهاددعي توك د: نم :: لاق

 ْ ْ ٠ ايلاع هقي رط ريغ نم
 يلصوملا يرادلا يميمتلا مساقلا وب أ لءؤملا نب دم نب يلع نب »6 ةقدص 0

 عزاب الازركب بأ يبأ ءيواحطلا رفعح يبأ

 ىلإ هلشل فانز * ىخونتلا مساقلاوب هنع ىاورو“ را هروح ن 0 فورعملا 55 |

 نم رصم هى ةدرشردجلا ا < نيبيصل يب ذاق

 را فيدخل معا اذ: ناك ساو طابقا لك ىتااؤأ قرد دبع فا

 ن مجرتملا لك 1 بيطخلا لات 4 مجرتملا قي رط نم بيطخا هاورو : لوقي 6

 : لوم خيش وهو : يننخا ماع نإ مهاربإ

 نب ململا لئس : لوقي رحب نب مساقلا ابأ تعم لاق, :٠ لع نب دلك ةقدص

 : اولاق 7 نودب رت 6 معل : لاق ؟ ودقلا هليل تت ملعماي : هل ليقف هي هدمح ديس

 ايكدزسلإ د ' لصأ القع يل به مهلا تلق :تلاق ايف تيوعد اف

 يشرقلا مماقلا وبأ ناورم' نب كلملا دبع نب ل د ةقدص اي

 قئوزو # ةعامج هنععىورو + هريغويلا امنا ا . ملدلا نبا, ف ورعملا

 لق ل د لإ لير يدع سواح اك 7 الان منا ديغب نب يرجي ىلإ هنعس



 كلا رك اسع نبا خيرات

 :ليقو « ةئامو نيعبسو ىدحأ 2 :نيعم نبا لاقو ٠ راهتنب ماهو

 ٠ نيناكو عب د را ةنس : ليقو « ةئامو نينا ةنس

 ءهنع كح * عيبلا مساقلا وبأ نيسملا نب دمحأ نب رضحلا نب 96 ةقدص
 له قم ايف حماد ذو تمد ييصست ف للاكللا ندع توضع لاق فاجأ داو

 ماق ةعاعس اةملغ تر اازدا بر ندع قآكو قانا الملا لل غور نارا

 كاع و:تحس عا ان: 00 هقفلاديلإ عاطف« سائلا يب ورك ذو يع فةانم ةطقأو

 كبسفن تفوخ متفوخ ثيحو « ا مهتؤوش ثيحو« كسفن : تظعو» شالا

 انلقف مكسدع علطأ : ريقفلالاقف « ةفئاطلا هذه ةلداحنع انيبن انإ : ظعاولا هل لاقف

 ت7 1 الث هاقوش او ريقفلا قعزرف < هظعو يف ظعاولا للا م يديس اي علطا

 ءانابعو فإما يدل ها املا دو امك رخل هجن "0

 ٠ هنع يضرو هللأ همحرف تاسد ال تاب ىف هانفد 0

 ندع ور ورعملا ةي واعم وبأ هللا دبع نب 26 ةقدص

 , ءالذ هه ريغ ةعامحو <« قاحسإ رب دمه و 6« ةبقع نب ىسومو « يعازو ل

 ا شو ع يبا رفلا دمحو ه6 حارخلانب عيك و هنع ىوزو
 6-2 * ء

 ةماما يل | 2ك ع بهو يبا 0 هيلإ 00 5 نا ا 0 مثريغ

 كانوا« ةانح ةتاذا#ه رجشك سائلا نإ :!كسوتةئلع هللا :لظناسإ لولو لاق قت
 ء| - 5 ا 2 : 3 3
 هك ود ردد مم ِ نإ 5 «كودقانمهتدقان نإ 3 كو رح 0 5

 مرق ا لاقت كولا قوس اح يدوم لاك كواط سعال

| | 
 ا قم وُط1نمو يئاريطلا قي رط نم ظفاملا هيلا دنس 7 كاوتف مول كضرعّنَم

 ص 07

.1 

 لساتلا : لات ملسو هيلع 0 ل ينلا نأ نع نب 5 ىلإ هدملس يزارلا ماع

 نكمل هد يقراتكلال انوا اغلا“ ال قم ملا ناكل يك 2 نم اا
 : ملم لاقو 6 ع فرعض و 4 لا 1ك 0 ا هثي دح نم

 لاقو 3 ا يوقلاب سل وه وه : داح ٠ 0 1 تا 3 تدك ل وه

 نمل ظمأ ةقيكلا كلادق مجرتملا لاق ا

 ءاشلا ل فرحعت هيلع فرحعتأ تاعحف 06 -8 لج هب اذ دإف همم ععبأل

 مقل يتبل نمش بن فظل ك1 0 ركنات

 كلشم نمو كنم عم ال تئج : تلق 7 5050007 : روفدما تاق



 تربع 4٠

 ارب 1 لاني اوامر كاع ؛ مثاغ نب ريصن نإ اك ريخص ع

 تا ادهاجماشلاىلإ جرخو « ملسو تام دقا 0 ىلا كاردأ يودعلايشرقلا يدع

 ساومحم نوعاط يف

 ةفدع هسا نورك د

 نع تاق + رازبلا ياحلأالا ةساقلاوبأ نيتوملا دنع نب: دما لبر. ل6 (ةقدخأ لع

 يردخلاديعس يبأ ىلإ دهس قابلا دمت نب ىلع عبو « ءآرفلا نب مزاح للا

 نيا مورا نإ : لاقف نيالا بطخ ملسو هلا ىلص هللا كوسو نأ

 نأ 0 انيهفزكلب بأ 0 هيلا دع اما حلا كلذ" ر اكلات مدع اس1 انها

 هلع نأ لسا هنا لولا ناكتف اريح دنع نع لئن و اديلعا للا !لاع هللا :لوسو اربخلا

 1001 لف ايلا للعتلا ا نقاسر؟لاقف هان اهملعأأ ! رككإزي ١ ناكمو ريا: وغ : ملشتو

 ةليلخ سانلا نم ًاذختم تنك ولو ركب وبأ هلامو هتبحص يف يلع سانلا نمأ نم نإ

 تاريخ يرو رص 00 ل ل ل ل ا ل

 يباب رفلا قب رط نم هاورو ٠ ظفالا اذهب ظفاحلا هاور ٠ ركب يأ باب الإ دس الإ
3 

 ٠ سانلا نمأ نم نإ : 0 ملو سانلا نه نإ : .٠ ظفلب

 ثدح < رقما مجان ول هللا دبع نب .فسوب نب. دب دح نب 2 ةقدص 0

 كل قى رط لم دعو ةريغو ياتكلا يرغلا دبع هنع ىورو ٠ ةعامح نع

 لالا هر ارميا | لاق ءلسو هيلع هللا لع يلا نأ رع تاوع لطرلا لع
 ف ور كا حيرتنلبا ب وي عطر نما انف ارمادا". :كأ كم رز سار خل رفملا
 -ىطاعم ةداقتسإبا كك ىلأ قي رظ

 تراك نبا ناك تارألا رفا > يقرقلا' قئاابعلا يأالاعلا نبأ ولك. ةقادصا لك

 ةياواعم كلمت ١: لاك بز دنع اربأ انة دح :٠ لاقرب اجار[ نع ىوأرو#+ اةيانلعاب قععأو

 نم قربي مل هنإ : لوقي ملسو هيلع هللا لص اهلا لاوس را د دشنا# لاعب نايفسع ايبا
 تاجا 85 0ايام ولع يلا هيتس "ةقافلاطر لل "ناك 3< ةلسفن كلب الإ ايندلا

 رامعنباو يلحعلاو ريمت نباو نيعم نب ىيو دنحأمامزالاو ةعرز وبأ هقثوو « يعازوألا

 متاح وبأو دعس نبا هقثوو « ءاطعالا ميحص ذخأالا حيحص وه : ةعرز وبأ لاقو



 3 رك ابغي نبا جرات

 نمُث ) أرقف اهرخآ ىلإ غاب ىتح ( اهلا َرأز ضْرَأْلا تآِرلُز اَذِإ ) أرقف أرق أل ينإ ىلب

 05 دل لاه ل( ٠ ايا ريخلا ور ذر السد 8 هيام و

 تنأو ريخلامدقدملا نإال : لاق + أرقأ مل وأ : لاق# أرقت نأ نسحت ال كنإ كللقأ ملأ

 : ليقع لاتف«« نشلاكمدَق

 قب رط نط ىشره يناج الك ١ 1ةنإو اهاقق وأ ىقرع نابي اذخ
 ةي ءاعم ةفالخ يف ةئيدملا 0 وهو ناورمجحو * هتفرجت نم نوكلعفي موقلا لعحف

 لبقأف < لوقلا يف اف عيطم نافارعف نب دفا رطلا يف وه اندبو

 هطوس عيطمن ل 00 0 هرب همر من 2 فوع نومكولا لدعم

 هفنأ مطخت بعصم نم اند 0000 وملا لاختي ريخص لبقاو « ىحشتف < منت : هل لاقو

 نم 0 6 ف الع الكي ع لطم او رك تكور 2 از ةن ب ارت و ىلو م طوسلاب

 هللاو هب ىلع : لاقو 1 ايظغا نيطففاو ريغتص لع ها دكت ساو يملا ةقاخا ناورم

 موق 000 الع 5 تر عيطم نبا هل لاقف « هدي نيل

 رشلا داكو ةرهز مل تعجو يدع ونب هنود تلا>و هب اوقلعتي ملو هيلع اوردقي ملف

 : كاذ يف ريخص لاقو < مهي عقب

 اهل نا 27 ال

 ا نا ل يا نا ابا حبا د
 ابضغ يدع يلوح 7 اذإ ايهذم 5 الإ ل مف

 نإ سس ان نر نياك يدع يب لاجو هيلإ تشف 55 5-0 مدقو

 0 هنم ؛دقعسلف © 'انيحاضر نفم'ةزيط"ثناك' :.هل اراقؤ:“ كلل نع الضاع

 -.ذ/ء ارجل .طئشأ افردي داع هلاك« تالظالا يدل انا حبقل) كلك كلمت كل
2 

 : يدعي زيقف « هلثم ةب وقعد د هل تق وا هفاللم نجما < لاك

 : اولات 9 نينبؤملا ر ناديا لاش ناورم اوك للطلا عضوم َمأطخأ

 0 كامرا هايف: هل لا يي نكس نا كن يلا ساب ا

 عنص ام ةيواعم غلبف < كل كيط ادد كاره ةيلعاول 7 كاع

 5200006 هر تنضم لاش ف < يينادو» تح كاقوماكيربك

 لع هت كك < ينم فيتنام 0 ينعنا صاف ينتدس 1 دقو ناورم فخ

 ٠ ةب واعم هيلع ركني ملف < كلذ

2 1 



 بيذب 0

 رماع نب مئاغ نب هد تأ كل كانا باز لاعيد دفعتو ال رخام“

 « يك مهجلايبأ هب ال“ يأو نما يدع نب جي وع نب ديبع نب 0 غنت

 وهو«| ارغشو الجني رقلاجرنمناك و« ةي داعمنبدي زي ىلعدفوو « 1 نعل

 ميا! زو ة د يب انييرعلاو ةثيدملا 1 هفلاخ نيح ةي ءاعم نب دي زي دنع كب يذلا

 كموق مه : الاقو < هعانقإ يف امهدبج اغرفأو ةداتقو رخص هملكف « ةبقع نب فرسم

 دعا 8 اهلا قال اقوإ 00100 « امهمالك ىلع ج رعي ملف كةريشعو

 ؛ فير ذمار 5 نبا

 هيحاص دعا .دضإم نيل وقن 7 ةلفم أع موب 017 اذإ كارأ

 هبناج روزا دق الإ 0 مكل عقب دصنمكق١ انآ 58 دامو

 (9) ةنااخ تامقل امو مكيف هل هتك ديار سف ده الاف
_ 

 - لاقو

 ع

 )2( ردا فه ره 5 ١ نيح كتفار وأ مسقأ
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 1 ا ف كو نيلي را( 2 ف دا يسلك عيقو

 كردأ + يودعلا يثرقلا ي وأ ينب نم رماع ن نب مكاغ نإ رصن نب 3 رحص 0

 « ةياوردل لعأالو : : لظفاملا لاق ةيفينرل كنا ودك ومريلادهشو < م ادثإو هيلع هللا لص ينلا

 ٠ نيدانجأ موي لتق : لاقي و « ساو“ 5 يف تام : لاقي و

 راحص هلا م 6

 ىودكلا مع نيك ةفيذح نب رماع لاقيو دبع ميلا ىلا نب 26 ,ريخص ا“

 نم 2 اك لاقي داو مل ريخص 0 ٠ ل دبع نب رمح ىلع دفو « يشرقلا

 3 2 نيستا و يلع جرفلا ها #3 مدقتملا رحص وخا وهو“ نديلا يبس

 كاع ليك ]عت 0 شن رك نم 0 ري رعلا لق ري رك تاع © لاقف هباتكا

 4 دل اكله اقع ةردلف «ءانللاا قفل 2101-4 كبف هل لأتف
 4 اج 0 ا حبقف 7 يتل هؤخ الإ هب هربعت انش كيمع نبال تاحو.ام : هل لاقف

 نينمؤملا ريمأ: ايتنيمآ : اضدأ,ةيشرق همأ تناك وأ متجررتملا يخص هل لاقف“« نع تضف

 ثلا اف نادال كن ير دل اقف < 1 سيان و, الاب ا رشتما سيقف

 :لاق 2 ائيش هى باتك نم 0 كارأ ايد ّ دال كيلإ تمدقت تنك و امأ



 4. رك ادع نبا خيرات

 5 عفرف « اذهو : هللاق م ء6يلقتللف اذه يحل » هلا لاق هءاجو هدعك "لع ةلمجعاف

 ةيرورامملابنعو »+: ىديطقة كم قاف كايفاسلابا لما ايافلا بز ايل

 يكل نحال وتب و اب كتكسل ى ا زاغع لع ةكم مددق زبع نا .ءاعمأ نب

 انئاهم "ين يح نينمؤملا نيماأاي م :لاقف < ؟ءانف اوق : هللاقف نايفس يبأب رف كيف

 32 م م ا 0 ناك ٠ك ءاعفلا ىأرف كلذ. دعب :ناتجا زمن نإ ع

 حلا 0 < انناهع ءاج اذإ لعفن نحنو نينمؤملا ريمأ اي ىلب : لاق 2 ؟ءانف 2

 نعت اذ هج للف وامويبرأ هللاو امأ < هب 0 * تولع فه تدع عم نيب

 هب عضوو | اما 1 مالسرالاب عفر تال 0 تقدم نس لاش ءايكم ط1

 باتك نايف هيأ هيبأ عم رمح ىلإ لسرأ ماشلا ىلع ايلاو ةب واعم ناكاملو* ني رخآأ

 يراعي ترن را 0 عقدف « لامو لبك و

 ىءرو * هعفدق لاملاب ءاج كلذ عمس الف < كلبق دحأ لجن مع للا
 تدب, ف ديخوي نانعي ادفلخو يفوت 0 رع نب هللا دبع نع يناربطلاو ظفاخلا

 الماغ ناك نام ندا نكيشب نا ؟نل دع ايبا يو يكس ارانب فل يهل ا

 رانيد فلأ نيملسملا لام 2000 انإب نايف يأ اهل نافع, لزسرأو يودع

 انين اطع الام ايد ل نا تاليا نا | ٍلعوأ : ناشموبأ هيلإ 5 افي لل

 8 ىرت امفرشلانمكيغلبام : دل يقل اقوا 5 ناو ضان
 >< ١ انفرد لانقو اركاتك حلصا هنيب و ينيب تاعج الإ دلجر ني لاق
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 هللا وسر 2 : - قاد هد هلق ءأأ ١ أ اديه نأ |منع هل هلأ يضر 7 نع ظفاحلا 22 0

 ٠ ٍِع
 ٠ 3 5 93 7 00 | 2 ١

 وهو دله تلق أم ل يدلوو قي 8 ينيطعي ال 6 لخر نايفس اب | نإ

 7 قوارمملا اك دلوو كيفك لم يده لاف © ئىث نم كلذ ف ل لع لهف يردي ال

 اراتفإ )ا ديسا اع نحل لق م اف دس ل ا انارتا 0-7

 0 ا كالملاو « ةيلماجي حأ ىماالا محا مهللا, :, لإقف كال

 ف كس يف تام نايف ب أنآ مي ىلاتلا ويف يدا لا ىوروب حي هايل طر

 نياوهو نينالثو ىدحإ ةهم : يدقاولا لاقو 6 نيئس عسل يف : ليقر « ناؤغ ةفالخ

 ةنس تام : ليقو ٠ دعس نبا هلاق نيناثو نا نبا وهو : ليقو ٠ ةند نيثسو ناث

 9 معا هللاو نيثالثو عبرا 1 5: ليقو ٠ نيتالث وثالث 76 ليقو“ نين الثو نيتنئا



 يك ا

 نم 0 نايفس ا نأ اذإف باسلا ذي عضرعلا يذ دنعنم كلبقأ اذإ

 امنررتلت كراامار م ناش يابا زارا يليلخ اي برشا : لوقي ءارمح ةتوقاب

 ايري نع اًضيأ ظفاحلا ج و د 5 ثيدح اذه : ظفاحخلا لاق ٠ هللا همحر

 لاوام ماعلا تقأو 0000 سابعلاو يلع ىلع نايفس وبأ لخد : لاق ةلفغ نبا

 كاوا لع ان لام ل م و ياوا#ا الفاو غد رق قم ةليبق لذأ يف رمألا اذه

 0 ل واعلن و مالح امن داع ١ كلتا كسب انآ انيار 101 ال ولَو

 نينمؤملا نإ نايفس ابأ اي ةةلاجرو اليخ هّيلع اه الم كارأ ام هللاو ال : يلع هل لاقف

 موق نيقفانملا نإ و « مهنادبأو مثرايد تدعب نإ و نوداوتم 6« ضعبل مهذعب ةحصأ موق

 310007 فلا دبع نب لمس نع ابا "جرحأو 0 "ضعبل يضعب هش

 هنيع تصأف ةتمرف 1 لقب 1 لاح 6 الا موي نايفس اب

 9/0102 2 لسا ع دانه هللا ل رار اين“ لاف لس للعلا لح يتلا نأ
 ول فلا اما تلات اتق نإ © كيع اهدارن اكل ا :] لاين
 0 غم 0 نم ةصقلا هذه ظفاملا ىور ٠ ةنجلا يف ا ثيعراتخاف هللا

 وزو *« فئاطلا وأ نينح موي : لاقف كشلاب ثلاث قب رطنم اهاؤرو ٠ فئاسلا
 كارلا موي ةعاالا ِي ضأت 34 3 8 0000 لحتر 0 0

 < كفايأأ نم موي اذه مبللا < ؟رصني هللا اورصنا هللا دابعمللا هللا : لوقي و مهيف ريسي

 كدقملا“ ع يتلايطلا 0 قو رع نم اورو 901 ك داع لع كارصن قون" ماهللا

 1 رو كير الإ اقرلا نوتات نوطلملاوكوناريلاءزب تاوصالا(ة دمك“ لأ

 ةكاسر ال تح نام 0 وه اذإف 1 0 ل

 ىلا و رظني ل 9 لع قفار ناك" 0 00 0 2 مدقتو٠ ديزي

 2 ل ا ا وا يك رو قزم لاقل ل ا

 0 ا كالو نان نو اا
 :ةفاختق وبا هل لاقف < نابغل يب ال مالكلا يف موي ظلغأ 6 نأ 1 8 ري نع

 عضووًموي ءالسرالاب فره نإ هبأ اي: دل لاقف هقاينش ورا ال زقارزتل كك اناث

 رم مدق : يدقاولا 00 ادا يأ تيب و « عفر ايف تيب نآكف « انويب

 ءداقسلا راكد صرنا اذكر نسور ربنا زل ةرباؤريم دكت! فانقلا "للا
 هذخأف < رجملا اذه ذخ نايفس ابأ اي : لاقف مهعم رمح قاطناف ليسلا انيلع لم



 0 رك نبا خيرات

 نك ل ءرخ لي درع نار عار ئانلرا واكرم نا

 ل وسار نهبقف: نا رش لع ناينسااوأ] 1و, يلماشا لضاشا انوش رولا
 بيسملا نبا نع ريبزلا ىددو * دوبي ء الجإ ىلع هلمعتساو « اهيلع وهو ملسو هيلع

 1 !نيلع ل ل ا هع نيمو تل مايوه لع ساشا

 كسا 0 ير يف مالك انسب ءوي اسد نين ل سوال ناك

 ىذاو يلع نع ظفاحلا جرخأو * شو رق ةبضاغم سنتجا لقعم اي : ملسو هيلع هللا

 وأ لا ج هزت نم اعلا لخدي ال ملسو هيلع ا يلد هللا لوشر لاف لا هللا

 نايف بأ ها لاق موكا 0 أ نب هللا دبع نع اضيأ يورو * هيلإ ت

 7 ءالاكم دا هيل مس هلع سا يس دن لالعا مي وق ةفاؤملا نم نينح موي

 فال أ ةعب رأ ةريثك ةضف نينح مث ادؤ تناك : يدقاولا لاقو * اهلغم ةيرواعم هنبا

 ا

 ةشنلاى أود نايطس ورا هداج لينال هللا ا اد ينلا يدي نيب مئانغلا كلت تعج ايف

 7 هلل 0 مدبتق م51 0 لوتس ااه ل

 ناكل الع ذو 0 كوصر ايل املا, |! كه رم طع: لاقف « هلوقل م اسو هيلع ل

 لما نيرا براق عال ةالطعات هلي دنا كلان لاق مث لبوالا نم ةئامو

 معلق كنب راح دقل ا 2 كادف 5 كنإ د وبأ لاقف « اهلثم ءاليعأت

 نبانع ظفاملاج رخأو * ًاريخشاك 0000 ما منق كتماس# < تنك < براحلا

 1 1 يف يظفح نة يلباحص ايف فرط لاقملسو ءاعيمنا ىلد 00 كك

 ل يضوح كدر ويفر عا ترك ضررا اني

 باحصأ 8( ىفآعدأ سس ذَلاهدايع 2 ىلع مالس 0 لا هلو 0 ف يروثلا نايفس لاقو

 ىدنع مانعأو يلإ ير اصاب أ إب“ اعونوت سابع نب 0 لمذا ا جر ١ .لّخ

 ةهيطعي 0 يفاثلاو 6 6-5 وبأ ةنملا له ما سجنأو وِ ةليسو 00 م م نذل 04 ها

 اهتابحو اهبناحمو ا هرددو اهروصق ميس رف فلا ف 0 فلأ 9 و و رع ًأرصق هللا

 < اضرأا دعب اضرلا هلو < ةدحاولا ةولكوللا هذه نم اهريطو امرك او اهررسو

 دايخ كاوا نإ ا ىلع ردقأ الام ةنجلا يف هلو نانع نب ناؤع ثلاغلاو

 دنع يري زو « يلع لثءنم خي خب بلاطيبأ نب يلع عبار |ار < مهرخآو ٠ ممدأ ةكئئالملا

 لثم نمو « ياعد ىلع ينم وهو «ىِ ةمأ نا 00 الاب ضايي)

 قاينش ل عب 006-00 لس نأ ل اديلكم هب نيدلا لزي مل نايفس أ
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 بيم 1
 < هلوسرو 0 كنأ ديشأ 5 نايت 5 لاقف « ا نم وه معن 2 ا نما هنا ارت

 قيما ةياعدا فدل هيلا| ديه اا الإ نت أنا نماوحأ اذه يلوق معم ام هب ا ةضج ا ىألاو

 املا كلل انلار ناكل كاتو ههاعتما لطم 02 ورش | عدلا وقلم فأر وا نط

 ديال | او الراس رادل قاسي انفال د لشكل ع اوس [ اف عنألا فانت
 اا اا لاه 4 يف اكس ارم عت انا مازأ ادلع لكشترالا نانا بأ اناد د[ ووهيلع
 2 اع كن نم « يرس ايندأا نوكش نأ اهعننظ دنه هذه د لوسر كنأ دبشأ

 ل د نايس اويأ ىو :«لاق [سابع]نيا/قغ عولاوطفاط جرتأو عاق ليش

 هشب لاقف ا نوشعي و هبقع نراعي ميو سانلا يف يشي هوا اكان اوإع -

 ىتح م 00 هلع هنلازلص هللا لوسر ا د11 كالا ع وصمم هسفن نيبو

 ل هناا ىلإ طرعان اهنا عت نأ كي زهاقذإرف لاه تاما قا ءذاإلا ف زنع

 سخ ةاباوبأا قال الوط ول :يباعكا يف 4 الا لايك كوتا هناا

 :. لاقو اهوحتتب دعس نبا ةصقلا هذه ىوزو' *« 'ىعتنا ليلكالا باعك" نم ةكم

 ! فلا يرسل ار تاظكتل | دعا ف 111 8ن ا قر "امال ناظم ارزاق

 ققارط نمو: .٠ اهون 520 نبأ لضنلا مان يأ قدااوط 50 دعس نبا اهاورو

 كلكم نلعب لا لم ينلا رع قاب 11100 يبأ نب هللا دبع نع قرزألا
 يردأ ام : لاقفادحتملا + ىف د لامك نا زمام 71 ضعب نه بوث اقدام

 كيلغن هنا 5 لاقو هر ,ظ يف بر ىتح ملس هيلع هلا يلس يبلا دا ل اع

 هلال در در ايا ع ةنئادل عدل هله هراروسإ اهلنأت ليغ ف نافل اوقاف

 يبذل لاتف « هنددعأقي الو نايس 1 ىلإ 9 هرظذي هل نؤمليلا ناك: »ا "5 سابع

 ا 1ك لان | نعاس »اهل لاقت <: نرينظعأ تالق ايناايف/ كيلي هلع هما للص

 0 10 35 هع لاق « معن 507" | ةيبعتأرا نيا برعلا راي

 نعال ارنا 0000 اثات ناني وم اثو) ال اقف معن : لاق كيدي نيب

 ام ملسو نايا 0 يلا ليمذ وبأ لاق ٠ من : لاق

 جرخأو ٠ معن : لاق الإ اًثيث لأي نكي مل هنكل هب هحتاف الو كلذ هلأس ناك

 ةورعلا كش ور نأ دعس نباو ظفالا ىورو * اهوحش ملسم مام, الا ةصقلا هله

 «نار لعهلماعنايفش وب 00 ديل هللا لح هللا ليش وت هتنالخ يف لوقي نآك

 وب أوراسو هيلع هلل اىلصوللا لوسر يوت :نولوقي واذهن و ركستياعباحصأنإ : يدقاولا لاق



 4 رك اسعنبا خيرات

 لانج «نأ هثلأو ؟زوح هلئابملاو بئاقكلا ىرأ تلزااهأوسارثأ قيقا ف كلذ انك"
 لا نبا ركعو مطب الا ىلإ ىهتنا ىتح قاطناف ء ا نيس انف هيغل ركنا 2

 هئاود كلي نادي الااموع لاقف 2ك ةاوواام نايسلابااا. لاتقل ساكنا طنا

 :رمل لاف كلذ لطم ناك مقرن (لاقف» توف عنف كلنط م لاقف كموقل الو هب

 دنه زوحعلا ت :ءاحنف قاطناف «كب ًادبأ نأ تدم دل كار و موق نشكر نمسا كشكل

 ردنا ايام نإ ورم تنباي :لاقف + كءاؤواه نايس ابا لوقت هنت الت

 (يدانم رمأ من « ًاهيلإ :تفنلب ملف ءانالف با 'كلتق موق دفاونم كل اني : كلاقن نيحلا
 حو ميلطغراسو الم قحبة ر ادا ساعلا ل خي دف“ نما وبف؛قايفس نأ نادب لحم قفى دانا

 نيف فر 0 ق ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسد لبق او.« ناطيحلاب.اوذال

 نشا يركلج يفرقنا رتاج ا سرايا وسان نمل ل
 زاد لخد نم يداني 58 ا 0 هيلع 2 ىلص لل لوسو ناشف, 6 مويلا 5

 ىنذيال :لوقأ ٠١) نمآوبف هباب هيلعقلغأن مو < نمآوبف حالسلا تل نمو «نمآ وهفنايفسيب أ

 بواقلا ىلع ناطلس هل مولا ان. ىلإ ةراشوالاو < ةيسايسلا ميلاعتلانمنايفسيب أ ةصقيف ام

 رهاظنو < لاتقلا ىلع ,7و مهلقتسا موقلا ىري ن البق نايفساب | ن اثاذو «بيجت ل عفو

 ةيل ىلع مولا نطل الوهنيع المت مل هيلعرت لئابقلا نأ ىأرامل هنإ مث“ هنطاب ينامفالخب

 ةيبتكلا يأر امل هنكللو « ءاليتسالا بحو عمطلا مهعمجي موقلا كئلوأ نأ هنظل
 لسانا ىلوأ فان الااو ني رارحلابملا ةؤمزتفاةرمداجع أ و اهداحتتاو ابتدع يعول

 ملعو مولا هيل يف نطلستو لوهذلا هيلع ىلوتسا ةدحاو حورو دحاو دسج مو ةدشلاف

 لقاعلا وك مظع ايلا دنحاوىوق هلا لعافلايةيدصعلاف <« اييغ ديفت ال هموقو هلع تلال

 هنا( كيال للنار وادالا | ركذعي امو ةوبنلا حابصم نمةجراخلا ةيسايسلا هذهلذمل هبنتي نم

 : لوقي و هسوقب منصلا نيع نعلب ل ا كمل ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحذف

 كاك اهب زلال . لطابلا نإ لطابلا قىهزازل حلالكم

 م ملسو هيغل ضيم" قؤطرإ ابيلط اعلان موقللا ىع ناك ن7

 لاقو. د ؛كاومزيلا موي ىرخ الاون دئموب هنيعتئقفو < فن ”اطلا ةورغ دهشو 6« 0

 فاوطو ليله وريبكست يفاولازيمل حشتفلاةليل ةكم سانلا لخدةليل تناك 1: بيسملا نب دبع

 ىلإ ادغ بص مو 9 للا نماانم لل بأ لاق كلا 2ع

 دنهل تلق تنا : ملسوهيلعهللا يلص هللا لوسر هل لاقف ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر



 تي 4

 ١ ليشرا# نافع نب نافعو فوعنب نمحرلا دبع لاقف < سانلا لصوأو سانا 0005

 ال ل ل رم لاقل ةلريصو فيون قليب وكت سسانأ ادعم رمأع هال ملا:

 هللا لوسر لسرأو « اشي رق هيف هللا زعأ مويلا < ةمحرملا موي مويلا نايفس ابأ اي: ملسو
 ءاوللا نأ دعس نب سق ىلإ ء ءاوللا لعجو هلزعف دعس ىلإ ماسو هيلع هلل ا

 يبلا نم ةرامأب الإ ءاوللا لسي ناي طيش ناو كل لاو ناس ير دس ما ور
 موانع ملسو هيلع 0 ل

 2 2 ام
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 ءانيم نب دعس نع هجولا اذه ريغب ةصقلا ظفاخلا جرخأو ٠ يدقاولا ةيادر هذه

 نبا لاق لوقتف# ةيسايبسلا برابتملاو :نابتعالاو ةدايرزلا نم.لهتف'ناك/املاهدرتتلا نحو

 اإ نإ :نافيتكملا يه أ ءاهن قرع لربع ريئاو ديلا هللا كل هنزل لوتتلاتر نإ ةءاميم
 ل ا الل ابا يروا هي اطفي هج رش ادازا اووف كت رضحب نافل

 سيق هنبا ىلإ ءاوالا عفدق دعس اهفرعف هتمامعب هيل

 هنيب و يفي 2 0 كملُع دعا : تصفوئدلا ىلع كلمح 5 ا نبا اي : سايعلا

 لا تءلعإسوهيلعملا يلص هللا لوسر م عشت |,الول ع ل اهفعاجن اع كان الوؤ تر

 يل لعجا :لاقيملو اهلف «هالخفإ 5 ام هللا لو-رمملإ هب ءاخ هكنوذ.<كل

 يف نوقرفتم سانلااو ”ريسي 0 كازاد اةينرتا كار 3 ل اقف يوقؤفتويف ”ارائيش

 إو كساس قمل, شايملا  لسو يلع هللا ىلصر هللا لور لاقفاو كا تاعإلا
 ءازر لاو رمجلا أ نيقرتعم 3 ذإ موقلا ةلق هبلق يف كاربت ندب نذل ناجل

 ناك اذإ ىت> ريسي سابعلا قلطناف « ناك ةكشادبب ممربخييف هموق ىلإ عجريف

 كل ابضقا ارب ينربخاف : لاق ةجاح كيلإ يل نإ نايفس اب انوا لان هيلإ رظني ثيحب

 ف يف ننينرف مشاه هب ايدزاد دعاك كاك وكلا يما نس نسبا

 الل ل ىلا لص شا لاوعو زيا درك اعلا يكشف.« رييعتاا نسل اهبأا كلوت خلا

 انكم اا نافل وبل ال انفع سك نيف ديلؤلا نادل 12و اور اسفر مالا

 لاه ا ىو عك قع اع و ديلولا نب تلاعب نع نك ؤرالا + لاقي# «سانعاب
 هيلعمللا ىلص هلا لوس نالفنكلو دلوع نا اق ادم كلا ا نايقم

 اا را متل لد نأ الخ الفا 4 نايتس أ هناعقر ىراجل يعاب عف ةهلسو

 ” لتدخ قوت نإ تويرإر انزع جيس يدنا لع كلمح ام تما دقل هلل , ينإ : لاقف

 رحسلا يف نوقرفتم مهو موقلا ةلق كسفن يف ندم ة!تينع يلإ لأب لاق

 دقل هللاوف ليا ارفاك عج رت مث كلذب مربختف كموق يلإ عجرتف كار 02-ب



 4. رك اسع نبا خيرات

 اقر اد الف < لاقف مك 7

 هعملع الو هيف ترووشام هلل وءافأ < بيب ملسو هيلع هللا لصد. انازغ نيذلا ء الؤه

 وزغ يف كل هللا راخ دق : سابعلا لاقذ «هجورخ رمأ يتغلب نيح اهراك هل تنك دقلو

 يدقاولا ةياور هذه. + ةفاك مالسرالا: يق ملخدو 3 ملسو هيلع هللا ىلص دمت

 ترم : لاق سا نب ورم يلا نع رماع نب هللا دبع نع يورو ٠ "سابع نبا نع
 اوزبك '*اوزرم الق ةقافبع ني لش دلا اهدار لكك نزلو قاما هوا هنس آل

 مهو رما نم اكان مو عحش ان تو 2 تل وه لاق ءال وه نم لاق: انذلك

 ءاو ولو نانس نب لقعم هلامحي اياك نا ءأؤ ميعم ةناع الث

 سابعلا لاقف , 501 هللا طا هيعلا عايز رقأ او كلغ 1 نايل

 لع شي عاام لاا ق كك وفا لضف نم اذهو مهبولق مالس الا هللا

 يف يعلارع ا ضينكلا ةفياوؤر ا ةنسيرعماال كك اعلا اف 9 سو: ميلغاا

 نظأ : اق نا ركل سبل امو لاجرلاو ليخغاو دلو كد ملسو هيلع هللا

 هيلع لَ :ةللا وامر: ةبنتك تعاط الف # ةقاط ا ا نام

 كاذاذ كأن فا سسانلا لعجو نيا كباب خت هارع واداؤس: كاع ءارتغللا ملسو

 تبا ايع ممل اسر ايرلندا لص دج رع لرش ما
 اذه : سابعلا لاقف اعندي وهو ريدح نب ا 0 ناو ءادفتلا هتقان ىلع

 اهيفو راصن لاو نورجاهملا اهيف ءآرضالا هتببتك يف ملسو هيلغ هللا لص هللا لوسر

 مننم ىري ال ديدحلا يف مو ةيار راع أظل ىف انام لك ع م ةي ول الاو تايارلا

 لاقف (2)ابعزن وهودي دخلا هيلعهلاع توصب لجز ابيف باظحلا نب رمعلو« قدحلا الإ

 اول باطخلا نب رمع : لاق + ملكتملا اذه نمل كلا ايان اني

 اه ءاشي اما عفري هللا نإ نايفس اب | اي : سابعلا لاقف « ةلذو ةلق دعب هللاو يدع ينب

 بملع نم نانا تكر قا ني و« مالسوالا هعفر نمت رمع نإو « ءاشي
 ءامأ وهف ةدابع نب .دعس هتيار ماسو هيلع هللا ل اناكا لوكا 2 و« عوردلا

 اللب واتم جال[ لك 550000 ٠ هلفو دعس تار كل رت لكلول

 ا 3ك كعب قولا 1 مويلا < ةمر 5 ندجص بلاط يق

0 

 بأ لاقف دوعسم 0 مع 00

 أ

 معز م ل 500-- هاذا كايفس ع اذا إ ىتح ملسو هيلع هللا

 كموق يف هللا كدنشن |ينإو < ةيحللا موي مويلا : لوقي وهو أنب رم نيح هعم نمو دعس

036 : 0 



 ا م

 بسب لاح 20

 هل لد لاق ع نيللأد لي ا الا لرتيب رطوتانرع لا لاق ش1: ل وسر وشلل لك غائ
 هب رق تح ليلا مطح ىلإ يداولا قيضمم هسحا :ج رخامدعب سابعلل ملس وهيلعهلل | ىلع

 : لاقهشنوح ايلف «لبخلا مطح ىلإ يداولا يق هب تيضم :سابعلا لاق « اهاريف هللادودج

 كيلإ' يلا ئكعلو 6 نورانغيا ال, ةوبدلا :لهأا نإ + سابعلا هل:لاقف 9 مشا ينباي ردع

 لاقف عوز خرفأ ناكف: ةخاحكذلإ يل تاقف الو تأدب اله :نايفس وبأ لاق ؟ةجاح

 هباحصأ ملسو هيلع هلل 00 يدل
 ديلولا نب .دلاخ مدق نم لوأ ناكف « اهتايار ىلع بئاتكلاو اهداق 0 00

 ني فافحي هام ءاولو © سادترم نب سابع هلمي ءاول مهي < ف فلأ مو ٠ مياس ينب

 اذنك د لاف هي ءاالل رحل نعاس قاف وب كاف طول ننس احيا: اهلل ةيازأوأ« ةبدت

 وبأ هبنج يلإو سابعلا دلاخ ىذاح الف « معن : لاق # مالغلا : لاق ديلولا نب دلاخ

 ميل 6 ةياتعلا ية مارتلا نا يول ةرثأ لع لملم غ6 اذن ايا اونييكت نان
 ” اك نة ركل تاكل اياك ىذاخح له تلذكو داهم انعالؤاترزعلا ءانفأو نورجابم

 « معن.: لاق + كتخأ نبا : لاق ماوعلا نب ريب لا : لاق + اذه نم : لاقف « هباحصأ

 « اثالث اوربك هوذاح ايلف «يرافغلا رذ وبأ مهتيار لمحي ةئامثالث:يف رافغ ونب ترمو

 تضم مث ؟ زافغ ينبلو يلام : لاق رافغ ونب : لاق + ءالؤه نم لففلا ابأ اي : لاقف

 نب. ةيجان رخلآلاو. بيصحلا نب ةدي رب امهدحأ لمحي « ناءآول اهيف ةئارعب رأ ين ٍلسأ
 لضفلاابأ اين لاقف ملسأ :لاق 2+ آل وه نم : لاق“ ثالث اوربك هوذاح ايلف « معلا

 يف اولخد نوملسم موق مث : سابعلا لاق «:طق ةرم اهندب و اننبب ناك ام # لسالو يلام
 قم. لاق: ناش“ نب نش ماعباز لمت, ورع نب قيشكا اذن ترم من« مالسرإلا

 لفن يلع لس دمي انلعت.٠ ًالؤع لمن: :: لاق وارنع نب« عك ونب.» لاق # < الؤف

 نم: ةئام ابيفو ةيولأ ةثالث اهيف فلأ يف ةني زم ترم مث« ثالث اوربك هوذاح ايلف
 كمت رك نإ فنلا ديعوت تراكلا قيس ]دارك وردد نافل اكوا رمل“ ياليت

 نمل للاب لاء اقع ةليزتمأ ذ ةيرات عج« الوعر اوبظ ةقل ل اق انك ميل ووبكسءوزذاخ

 اهيف اهتداق اهعم ةئاثالث يف ةنيبح ترم م « اهيهاوس نم 0

 ءاولو « رخيص . نب دن وس' عمم ءاولؤك دلاخت نب دبعم ةعور يأ عم ءآوأ : ةقراكتمتلا

 تي مادا اورركل ة مام الف < ردب نب هللادبع عم ار سوت عفار عم

 الف < ينيللا دقاو وبأ مءآول لمحي نيتئام يف ركب نب ديعسو ةرعضو ثيلودب ب ةناعك



 عفو ركاسع نبا خي ران
 كلذ كرا ساو تاق قر 2 اهل ملسودياعدلل ا ىلص هللا ل وسر نود كن رفظنإ

 هللا ىلصهلاالوسر وحن ةلغبلادب 7-52 9 كر م « يكح ولي دب عج رف

 هللا لوسر مع : اولاق يلِإ اورظنف نيململا نارين نم رانب تررم ايكف « سو هيلع

 نيب يرتع نايا #تازروط نحب ماساو هيلع هبا قلص مها يول وتر ملط لع ليلو لع دل

 هدم نكمأ يدلا دخلا هللا هدعإ نان ب ٠٠١ لك لاتفيا 1: طنا
 لعتدحتتقا ىتحتةلغبلاب تشك رو ملسوهيلعهللا لص دلال وسر ون دتشا|ٌععدقعال ودبعريغب
 لوسر ىلع ردعلخدف : *يطبلا لجرلا ةئيظبلاةب اولا هن يق اعيزتع جقيامو «ةقلاطإا

 يع, ريغب هنم هنبأ نكتما ضقإمللا ودع نايفس وب. اذه : لاقو كسور ةلع هيا لج ل
 ثسمج م « هتنءاو هترج ادق يلإ هللا كرو رابا ١ تلقف « هقنع تورم ينءدفدقع الو

 دحأ ةليللاب هيجاتي ال هللاو : تلقو هسأرب تذخأف ملسو هيلع هللايلص هللا لوسر ىلإ

 نين ائيددعا ىنب نع لج راةناكو  هطاوف,رمبع ايا اليم تلق دع هيف نراك كا
 هللاف ابغا, دايم: معا لان < فاض يلع[ وردحللا هيككلو اذه تلقا" 0

 الإ .كرذ اهون( ملسأا ىلا ثالتخلا مالسسإ نمبيلإ بح ناك كطدسأا قران ل
 ماللسإ نمي ملنمو ةيلغادتلا قاض هللا لوس ىلإ بحال ناك :كيدلبلإ نتا تفوط ذك نأ
 قب هانم تقفي بهدا عي لقو سلع هل لصاسا لوسوب لاق 4 لسا و السا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةآر ايلف < هب تودغ تحبصأ الف < تحبصأ اذإ هب يلع ودغت

 نيالا لا الإ هلا ىف نبأ ملعت نأ ك كا نئيرالا ناغنرب الباع ٠ : لاق ملسو
 اوت ناك دق 4 كينعا 0 كشاحأو ةاكبزك/_ اورضالو اساسا وس

 نئي ملأ نايفس ابأاي هللا موال : ينع ىنغأ دقل هلإ هلا نم ناك تاايشت

 كا كمل اقربىم اور كبار ةظإب لاف" لت لل د ملعت ع

 كعب تامل دمر اف ع تل يف نإؤ هذه امأ كوفع مظعأو

 : لاقف قحلا ةداهش دهشف كقنع هللاو برضت نأ لبق قحلا ةدابشب دبشت

 هلال وعد ان سايعلا لاقف < هلوسرو هدبع ادهم نأ دبشأو هللا الإ هلإ نال تايه

 لخد نم معن : لاقف اًنيش هل لءجاف رخفلاو فرشلا هدخو نات ارأ سنيك

 هيلع ضرع: ا نايف ايا نأ .يئاقرلا نيدو ةيلور يو. يزما وهف نايتس كاد
 كنتلغب 'للع ينام نأ, طرق ىلع: هلا لاقي ءالس إلا لوب هيلع هسا لك هللا لون

 ناك يراد لخد نمو ةبيبح 3 جوزلتو ًابتاك ةي واعم ذختتو كيدرب ينوسكتو



 لي 1

 ]1 ط1 | نب يندد! لق 611 +( ةدانحلاو هل اوقزفاف م كبم زير. نآقي
 6 ةحعرتا يعوق هلآ لوضداب :.لاقف لش نايفس ابأ اي ٍلسأ 08 لو هيلع ل
 كك ا د للعف انيش لي, امجأ ::لاق < نما 8 : لاقف

 14 جتف موب نايفس 2[ ماسلا نا ها نبل ةياطد بلدا“ تنم ويف

 لاقف هللا الإ هلإ ال كل 1 اها ءادع هع كا رشب داب : لاقف نا ردلتلا نين 7

 معن : لاق 2 هللا لوسر يفأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي : ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاق هيلع هب ادغ الف < هب دغاو كلحأ ىلإ ةلوللا كقي ذب فرصنا كمفلا اياب: لاقت

 0 5 كلا ةفرسلار "تحب :ناينس ابأ نإ ي و تأ ناسا كرا : سابعلا

 انا نادل نأ راجت نك ملسؤيدلع هلل 1 لوشر لافي فريش عش

 اذ هان نيل ونب ةعحلا 00 لاقف 2 يراد ع د انواع ال راع لاف

 : لاقف 2 دجسملا عسي امو : لاقف نما نبل دف ني لاس ةبعكلا عسن

 اهاورو < قييبلاو انتا ةيانز دج و ٠ ير ةعدإو ددخ : لاق نما ويف هاب 0

 لوسر لزن امل ؛ لاق سابع نبا نع يدقاولا اهاور املك ؟ و.« اذه نم لؤطأب قهبلا

 00017 لو ليت تالا: لسابلا لاق نايريطلا زوي ملسم تلج همل يلم اهلل
 ةلغب تذخأف :لاق رهدلا رخآ شي رق كالحل هنإ ةونع ةكم للسو هياء هللا لش هلا وشي
 دجأ يلعل كار الا ىل 1 عر تاكو اي بك رف ,ءابهشلا | رم هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناكمبمربخيف شي رق ىلإ ها كك لو اذلخاد 6 أ اناسنإ وأ اًباطح

 يفو| هللاوف تجرح < ةونعارخدي نأ لبقهونمأتسيف هوتيل ملسو هيلع هللا ىلص ها لوسر
 نب يكحو نادل ل ترحم ذإ هل تجرخ ام قمل اهي فوط :كازاالا ين

 « ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نعربخلانوسسحتب اوجرخ دقو ءاقرو نب ليدب و مازح
 نأ هللاو مده : ليدب لاقق < نارين طق مويلك  تيااداام أب لاوقي«ناينفساإب أ تععمو
 هذه 06 ّن لوم كذيأو لقأ ةعازخ : نايفس 7 لاقف برحلا اهتش*# ةعازخ

 : لاقف._ةلظتح اب ألي :.هل. تلقفأ نايغَتس يب | تاوص.تفرعف,:: لاق <ب مه:ريشعو عماري
 اك > تاقف 2 كك ء[روماع أو أ كادف كيل: الاف معن : تلق 9 افلا
 ف وهو هب م لبق ال امب كل فلرادقا ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر

 تاق 2 ناله 9 يلرماتءام يمأو تن أبي 0 يا

 هللاو هنإف ملسو هيلع هنا لطم هابل ويسر ىلإ كيالدملا ةلغبلا هذه رجح بك رئ معز



 سو رك ادع زلزؤع وان
 مكيومؤتفف «كافازتلا اسد وقعا لعدلخأ قا ويوم خم ياارب رك نانا
 ينبت أتيتح كحالس يف بيش ثدحت ال : يل لاقو « مكيف لتقلا نوكسيف لاتقلا اولصنف

 تاعجو مهمنارين ىلع مهعم يلطصأ تاع موقلايفارهظ نيب تلخدىت> تقلطناف « ينا رتف

 هجو ناك اذإ ىتح ملسو هيلع هللا ىلم هال عر ها ف فاي يغار كرمد عادل ١

 نم لجر لك رظني : لاق مث . كرشأو  يدغلاو تاللا ىعدف ناّيفس 7707

 ينذخأي نأ ةفاخم هديب تذخأف هيلإ تيثوف رانلا ىلع يلطصي مهنم لجر يعمو « هسيلج
 اودان حبصلا اند الف-6 ىلوأ : تلقف « نالف نب نالف انأ : لاق 2 تنأ نم : تاقف

 يعامل "يلا نات كايد ءااوراقوانلا سانلاا> قموعورا يرش وال ل دل ا

 انيعأل :ةئدنلاد اهلا تايجأل“ -ءكاولاقف ةيقواملا- نر او ةداقكلا كيف .اىندان ةحئناشلا

 اللواعت ةتايع الإ ! هاربا كلك وجاف قارا يلع نا اعقووأ اذا ةحرابلا هب

 هثحتسي لع « لوقعم هل لمح لع تنو نايف ابأ تدأر و هتأفك الإ ءان

 يب رقل هتيمرل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب يفرمأ امالولو « موقي نأ عيطتسي ال
 « نايفس :يلأ ربخ نع هربخأ تاعشل ملسو هيلع هللا لضا هللا وسو تحس اك. ةعلم

 هلوق ين دهاحم نع. ظفاحلا يورو * ءهباينأ ىلإ رظنأ تاعج ىتح كحضي لعج
 ةرهاظما لان( دونم :كيداع قرانلا نيبو كشر نمت هنا ىدعوز ناش

 ليقف < يشاجنلا اهايإ هجوز ةبدبح مأ هتنباب نايفس يبأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا
 أ ح مرا : وب وهو نايفس ي لحلفلا كااذز» لاف ها كتباسكم طفوا دع :تراقت# دلل ايكروكد ناك فل
 ريغ ءارلاب عرقي ال انل يور اذكه : يركسعلا دمحأ وبأ لاق ٠ هفنأ عرقي ال

 نأ ةطالاواهراعملالا» لفن قف ع ريغدب اتم اهيا ولكل فاطم در زور اويكو تسمم

 دقن عرقي ال .مرقلا كاذ : لاقف 2 ةجحيدخ بطخي ًادمع نإ : هل ليق لفون نب ةقدو

 يف همدق يذلا وهو اضيأ لادلاب ىوري و: لوقأ) ٠ ةخالا لهأ بهذي اذه ىلإو

 ذر اذإف « ريف نوكعت نأ وهو < لحفلا تعدق لاقي : لاق 9 « ةياهلا

 ىعتتا فكي و عدترب ىتح هريغ 1 حمرلاب هقنأ برمذ همي ركلا ةقانلا بوكر

 ع
| 

 ة
27 

 اذإ دري الغي « هقنأ عرقب الوأ عدقيالاعاركا فك" ادم نأ كلذ ةقرو دارأو
 :/ نارغلا كنقنأ ]للا ةياوو غون ة رك اولغ

 ( عودتلا, اطنانوم ةلبزا :ناكيل ايالكي نبارغر # عااد
2 

 ابأ «نإ : مل يلع لبا( هلا ؛لوبلر لاق قارب كانا /لاقيمنأ [رزنأ ىو



 تنياكب# مساوي" ٠

 هيدا ا: نا 11 لاك وانس قالت نود مل عماتئانأو نيفبارأأ ددب
 :.لاق مث: هوبيينأاسو هيلعدللا لينا كور مهاهنف : لاق « اًنالث اهررك 9 دمع

 ٠ « اهررك و ؟باطخلانباموقلا يف : لاق مث« انالث اهررك 8 ةفاحق يل !نبا موقلايفأ

 هللاو تبذك ٠لاق نأهسفنرمعكلم اف < مومتيفك دقو اولتق دقف» الؤه امأأ :لاقف

 مويب موي : لاقف < كؤوسي ام كل يقب دقو مهلك ءايحأل تددع يذلا نإ هللا ودعاي

 7-0 1 َء 6 يؤ دام | ةلثمموقلا يف ند كنا لاحس يراظاوازادب

 : اولاقفهنوبيجت الأ: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف . « ليه لعال يه لعا »

 : نايفس وبأ اقف < )) خا :رعااسا ردا :!لولوق لاق هال عرراب

 9 هن 0 ال ًاملسوهيلع ةئاا لطملاا كاودسوا مل قفا « يكل ىزعال ىزعلا ان نإ 0

 ذدسأاو ** «مككل كتونالوانالو مهلا » : اواوق لاق 7 لوقتام هلال وسر اي : اولاقث

 هلوسر مك ةبحصهلاىلإ وكسشلاةئر دطكلاو كار نأ: ِ 22 !!يقبيبلاو ظفاحلا

 هللا لل ىلإ | ةفي ذح لاقف « هزئاوهوفشيأ ارو ” ا ام ًامكنأو

 2ْن 1 3 تباناب  ىردترال هللاو « هورتإو هلوسرب مكتابإ

 دقو ةريطم ةدراب ةايل يف قدححلا هليل كل لكيلا 12 هللا ل عم أدتب و دق

 بهذي كر نم لذ 0 الا لا لوم |اقفةص رعلاب 90 : عار

 رادجل وتلا ملعاا ب بهذي لجر نمله : لات مث # ةنجلا هللا هلخدأموقااربخانل هيف
 لجر نم له : لاقف « نا مأق ا د ناقل هللا يف يهاربإ قف 5

 لاقف < دحأ انم ماق ام هللاوف « ةمايقلا م يقيفر هللا هلعج موقلا ملع انل لعيف بهذي

 كاوا لوجرب نان 110 5070 نأ ل

 طلق مب فاذا تأزم ل اعف كضأو اعنا وأب كلل > كاتفقمج دعنا: علسو مايلغ
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 0 تدب دقو ىلليخلا ىلع نددتش ءاسسنلا كرد“ از هللاو اناف : لاق « ءاوعالا

 ةمينغلاءوق يأ ةمينغلا : ريبجنيهللادبعباحصأ لاقف < نربايث تاعفار « نبليخالخو

 هلل اًيلص هللا لوسر مكلا لاق ام متين : هللا دبعلاقف:2 نورظتنت اف كباحصأ ربظ
 2 0 كلل اويهدف ةمينغلا نم بيدنف سانلا نيتأنل هللاو انإ : اولأق 000 : هيلع
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 لاق « معن : تاق 2 ثدحتتف ةقفرلا هلع مدان كل له ناس ان اي قلما

 لاقف < ف رشو نس هل : تاقف ةعيب ر نب ةبتع نع ىنثدح : يل لاق اندعب الف « انلعفف

 ندم في رشو : لاق « من : تلق 9 ءراحلاو ماظملا انكم 4 نافوطلا 11 1

 ا يسارا دك كدا كلهدإ طرز جيلا هفزنعلا“ لاق مننا كلف

 ترصنت ذنم يل املوقب ًادحأ تعمم ام'' ةلك|بنإ نايقس ايأ اي : لاقف ارش دادزا
 تع 2 ع دحا ك1 لاق 3 ا . تقف« كرا ىتح ىلع لحعت ال

 اذإ قارعلا لهأ تسراد الف < وه أ كشأ الك لب نع 5 هذه انترح نم

 اودع تخت ع 52 00 حلصي ًادحأ دجأ مييف ترظنف فانم دبع يب نموه

 ترضف *لاق « ةيلإ حوب ملو و نيعب ر ل هاج نيح هب سيل هنأ تملع هنسب ينتربخأ

 00 انيك يق تحرحو < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يحوأو ةب رض رهدلا

 :هب "ىزهتسملاك هل تاقف تاقملا أب ا راع ُ نك 0

 ال115 جاودقاو قبسات ام :::لاشا) ةللتنت كك< يذلا ىلا جر دق ةبمأ

 كددخأ ككل ودق طاسن نما ال اال يدعم لل اق 3 ةعابتا نم.كتنعاام

 ناقش رأاال كلبء اك و2 ةمأا لاق ع © فان. دبع يب نم مالغلااًعبات يوري اوم ينأ
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 0 ف نيكي كلذ الركام نبال 1 هي ل لاو هكا
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 زأ ملف هارون اعلاف رف ا لاق « هيلع لادن و انيلع لادي لاحش : تاقف ؟ هنو

 تقفاا "١م امل اق: كلود نم اندالو تنم قر همر هورال تكا لذ 9 يه الإ هيف هزمحأ اًثيش

 هللا اتا كلو: ياهلا كش يوم شن انس ال ةيدملا لع اأن“ ا
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 5 تاكل الد ةلاما1ع كرقأ) 017 ءاراك انأو مالت الآ هلا لخدأ اى

 ةبج نم هيلع مالكلا ا الكلا ىلإ ةجاح الف هحيحص لئا

 < ةاورلا هادر 20 أ رانك ارفع ةرات « ةددعتم قرط نم هاور افاللا نأ

 ا ل رجا :'لوقنف فالتخالاو ةدايزلا نم تاياورلا كلت ينام ىلإ ريشن اننإو

 نا يلا هدم ب انحرم ناكم آل لاق هيفو و يرهزلا نع 2 نب نايفس

 ا لكل جا قاس 612 اناا يح رطو هلع ههنا لص هنا لوسا) نيبو

 ىاقف ءايحلا كلذ نم ينعنم ن 7-1 نك نيذلاب قاعضا نك ص تدك

 يبل قيراط نم 0غ الوطم هجرحأو .٠ ' انم ةورذلا' يف : ثلقا) كيف هبت كفيك

 نبالاق ( هظفا اذهو الوطم قيمبلا قي رط نم هجرخأو ٠ قبس 0

 ىتح انترضح دقبر كك ار ل6 و 11040 نم ناسا ند :ساع
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 < هايإ 15 تدك ةرقاو" © طغالا هيلع 1ع رأو انها يح رخو سارفلا نم هدالب
 التل كليا لإ ارككشتم قدمه جرفت مانثلا نم نمد ةلزام ناك و © كاذ هغلب الف

 كاب للصف ايلي! ىلإ ىهتنا ىتحنيحاي رلا ابيلع هل 5 ا لا هل تادسف < هيف 1ك

 كاملا اج: هتقراطب هل تلاقث < ء املا ىلإ هفرط باقي مودبم وهو ةادغتاذ حصأت

 كل 0 ا لاق ملدا اولاتف 1: نانو امل م تكا دقا

 تي مثو دوه الإ نيت ماألا' نم ةمأ "لعن ام هللاوف 110 ناتحا كلم! نأ

 الف ابك ك تكتاميف 00 كسفنب اذه”عقو دق ناك نإف « كناطلس ينو كدب



 م اق رك اننعاؤإا عا

 هنيد نع م.م أ دنيا لع هلمفالا لاق توق أ الف ول 00 نص ءأ

 لماع خو هلل تلق فخ ليفت ناش الكا لفلان نأ دعب هل ةطخس

 : نايس وبا للاق ١ كاندى حسا دو امتي ثلا يت رةلا ور قا
 مربع ناز وت_ للا فاخأ ال الإ ب .ةسيا يهين نات
 اتانطا 8 نك د : : لاق < معن : تلق ؟ مكلاتاقو هومهلتاق له : لاق

 لا ا لان ير بل 0 ناني الاطر الاد

 1 ايا انقلب د أئيش هن |2221 وذل هدو نك نال تلق

 2 : هنا رتل لاقف « ةنام الإ ءادرأت ددعلاب ءاف ولاو فافعلاو ةقدصلاو ةالصلاب انر د 1

 تدك ىف كف دن تنال 6-00 لجرلا اذه بسن فيك" كلاس ف :هل

 هلق 0 كن لوغلا اذه لق 7 ءاو مطلاسب 0

 0 0 :.كلقي هلق ةدجحأ كيميلاوألا اذه لوتس نت و

 لانو ناررق كلا هنومهتت تنك له كتلأسو « هلبق لبق

 كتل أسو « هللا لع بذكي و سانلا ىلع بذكلا عدي نكي مل هنأ تفرع دقو« ال

 بلطي لجو: يتلف كلم هئابار نمر ناك لو < النا تمعن .تذلما هتان نس ناد
 هعابتا مءافعض نأ تمحزف مو اقعض مأ هنوعبتي سانلا ف ارشأ كتلأسو « هئابآ كلم
 كلذك, 6 فود ب يأ تم وصال له كتلأسو < ل 0 رلا عابتأ مو

 6 ال نأ تمع زف هيف لخدي هاد ةطخس و .نمدحأ دكت لهكعلأسو 2 ىتحناموالا

 ردي نه كتلأسو , دكا هل دال يراقلا ةضانب ةظلاخ ناني لإ

 نأت معز : كلئاقو هرم اف هالك اسبوع لدال سرا و

 « ةيئاعلا 0 505 ءايبت يلا ل لود.هبر -ومكب حلل ٌلعف دف

 اع مك اهني و « اًنيش هب اوك رشتالوهللا اودبعت كيس ة؟رمأي مكتاأسو
 2 0 كنف « ةنامأألا ءآدأو قد.هلاودهعل اي ءافولاب ؟رمأي و <؟ ابا دبعي ناك

 وار« هيقل تمثحتاهيلا !صاخأن ل هللاوكنيتاهيئدق تحتام كلعنأ كشوبف

 قد رطنم ظفاحلل ةياور يفو ٠ هسمدق نعد اسغاو دنع ينك" 7 ا عب 2

 أ ا وهو : لات دئيعلاو ءافولا ءق دصلاب ا كتم هنأ را ا

 ماسو هيلع هللا ىلص 5 لوسر باتكباع لو مايل

 ىدملا عبتا نم 2 4 مورا 3 ,هىلإ هلوسرو هلا دبع د ملا

1 

 ل جراخةنا
3 

 اف
 أ

 هللا مسإ هيف اذإف «هي هيلع“ 6 رمف»ب رهاف



 ٠ ان ا

 0 عن لاو رم طا جرن فاو ع الأ تيار. لاق ةنأ
 لاننا ل اين نان وع نسب هب. لسن * لاقف ةسرتملا نع عاح وبل لتس * .نابأ مام د

 بالك نب يصق نبفانم دبع نب 3 5 كامشلا دراما >- نب 26 كم د

 1 سا الا كايزاانا مولا العب, ملبسلا+ 8مل الا,تللظنتب وبا نايفسوب ا

 ناوي رااوم افادت وشلا طصااةكوب لقماقلا !ناك ىء كومربلا دنيشو 6 ةيرواغ»

 خللا ةيلطيمكا خلص ا لل وهل هايخ ١ يامل نبأ نأ اةنعرو اهإ دلع قع دواذ
 كالا يرمافلا قلكللإ ةيخد 5 هاك ب يدلل نيييظتلا تك

 تفينك الل يصل قاكسوب رشف لإ ىرصب يلظع هعفدف : الاف كرمي يظع ىلإ هعفدي

 امل 1 ايليإ ىلإ صم نو ىنهافأ ردن ةياور طال رو تاي عا

 ملسو هيلع هللا 1 هلال قوش بادب ةيمقتلا ل اجد انيس تاهل لاق أكف شأ( ءالؤأ

 : سابع نبا لاق ع عار دخل لجرلا اذه م وق نم انهه له : ا نيح لاق

 ا اال رك دال واجر فيماشلا ف اكاسم اا طلتك نإ اتنس وب فرخ

 وبأأ لاق لا وني وق وافك قيبو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نيب تناك يتلا ةدملا

 ىح ايي لإ ةايباغيطأر و يف قاطاش ماعلا نطفي قزيمبقا وشر .انداسوف :نايفس

 ١ ادرس هلع ةيلطإ ويلا + تعب ابتسع و كلت 000 رسلاج وهو هيلع اناخدأ
 : نايمسوب 1 لاق ىف أن ءزييذلالجرلا اذه ىلإ ا ل | مللياوا هناجرت

 هكا قا: يباجمأ يلإ راخأف اع تام نقل 0 كا 11 نك

 ىف سلو« يهل نبا وه + تاقا# (كغبارق انقب# لاق« ميرب رق 'ا.انأ:. نايفلت املاك

 د[ ال دا يوم هرتدلا»: "ريصتسا لامن © كاتم دع نوب نت لجو انوي بك را

 لجرلا اذه لئاس يفإ < ممل لق : هناجرتل نافعا ةااوبك< انفع هع لوا واع

 ار ار تاون لكاس ربا قاف < هراذكلف .ابذكا .نافاك قل هنأ معلا هئانلا اانم_خزغ

 د بو كك وقع ىاذكلا نعنوبا ثذككلا/| وعن يابكسأا ليان ضيقلعلا لقت
 كيم 0 هلام« ب ًءكيزعال ؟لاقف؛© هع هتقادشف 57 قع ايفا اورث ب ا

 2 هلمق دح يقل اذهل اق لههلس : لاقفك< بسن وذ انيف وه : كنف ”,كيفلجرلا اذه

 ”راعام لع نا ورم كدكتلالاةنودتبس مك *لكاءلاقا# لاق الل + كله“ لاق

 لل انور قي يوت كل ائازب |: نساك رامون مز دللا كلفن اق

 نودي زب هلسف : لاق « مؤ افعض لب ال: تلق لاق 2و افعضمأأ هنوعبتي سانلا فارشأ



 علال 06 نبا خرا

 يف كرد نيببؤملا نا : تلقف « ةنسح ىلإ تب وطت نا لوبا دب 5 تجرخ يفإ

 + يورخا لاوكلا دع

 ايدوه كار حي شملاو اعارتم_ ع ب هاقلاناستك كلب نع

 اليم يفاخالا اقاقوب كاوام يك ةزعلفلا طةرظخ راح

 ايلطملا» ااه كني داجلا لل قير يوتقلا كلا ياغو د ةةنلبلا تأت

 اذه يف ككردأ نينمؤملا ريمأ اي : تلقف « اهيلإ عجرا نارزيملا نم انانوساو : نا
 : لمح لاك

 امتاولب دالي مايقاظ داون ىلا وساد لإ دع تح يا را

 امهدلكك ناي داولا_فاظف اهليق ا ا ةلخا 2 ةلحر اذ لل

 :نينمؤملاريمأ يل لاقف < تلخدف نذ الا جرخ نأ بشنأ ملف ناوزيملا لعوخدف : لاق
 :.هلوق يربضللا ينمللا نب ردضل هداف كل ١

 تالا كام دع لنا سا

 :,س.اك ةقيدج لع نم الاشلا
 اهلي حايرلاو ينيع عمادم 2تلبسأفس أك ت اخ ىلع تررم

 ابليسم ضاف نافح الا نمعومد تايعساف مثاوس موق مراد يفو

 ابليبب اع ب الا يدع ( لا فا ل الل كانا

 : ضنا لاكن

 قلعة رجع فانك 1 هوي احتل: معبأ ظلوا احا ل1

 قرشتملا ةيحلا .ىولتت 1 . ةبابص نربي يميزايح يوأ
 [ ل
 هنع بيطخلاو ظفاحلا نر كنرابملا ةرئارفنع ةكروو نت ني دجملا ندي 1

 هللاو :.لوقب .ءادرٍدلا اب (تمعس: لاق ينالوخعا سب ردا اق نع ةرسيف ني سند
 تاذ حالصإ نم هللا ىلإ بحأ لمع نم ام« اهدعب الو البق فاح هتعمس ام هللا أو

 دانضوالا ادي اَيلاع دبل طفاطسإ هديسأو - ٠ ناو دساملا لإ ىلا
 حالص نمو «زئاج اخ نمو « ةالصلا ىلإ يشم نم اين المعي عا

 صالخ الا ةقيقح دبع غلب ام : لاق سيردإ يب أ نع نسوا رع ووو ا :نيبلا تاذ

 سنوي نع ىورو * لجو زع هللا لمع نم يش ىلع دعا سك ناز دل



 كيدش 53

 ءاقأف 8 اني 5 ةلثان اطلاق هل م ةنبأبأ تذل 0 مجرتملا ناك قرا هتاحابم 0 ٠

 مدن اجور ل ىلا 0 كل هدب هيلع ابعوق

 داع م 3 هتليغ تلاطف ماشلاب قحلف هيلع ميقأ يذلا دحلا ىحتساو « كل كا طرف ام ىلع

 تاو لعل عينت خلا اوتو هرءانإ سلك له لو ايإه ال ناكر نلغسسةيف

 : لوقت الو ًاديدش ع 1 تل زيلع كين هل وم رسصل هورتشأ نيدلا

 مساورلا تالمعيلا ثحمو ىلب اهبحأ ال يننا لما فعول
( 

 يمال لوق اممارجم يف تعفاطو هويام زهور .داقتالا .تكلوتر لاو
١ 

 مرا

 ا( لت ا»ب للرل اح ايل نر اذا ءادعأألا ةاخاتنإو
 امويع .ترقف ىئادعأ 0 كلاب ينيع 5 ينعظن نإف

 اموجو ءابحلاب يلق ا او اوي ا نهارك ضد

 ٠ عضوم مس كتلي

 انا |فلغ ىعتانرو ١ نتف لعب تعد اموأ ناعما ليلا دوظراَمَو
 اع تان تتابع نإ اجورنا ةعمطمب اذا بيدا ءاذإ ١ انا

 م امال ا م

 عيطم نبا ةيرقل ءادفلا 0 ا لا ا

 عبي د لك ضيفي ني> ناولح اهنا كدا م

 عفر دالبلا اكلكساو عفان ِق اهرصق دِيشَو اهتبانم 00

 عرورو 5 تاآد لخنلاو هضاي ر طس :نوحرزلا هلكسنَو ف

 ع ورصملا ةريع ميا ىطعد قل
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 اك
3 
 يدك كا ذر نارا ال3 كار تس ل لكنا

 قل هن لبا هيام كماقتي ات انتإو اذ كك تانلإلا قالو يزتانأ
0 

 1 فدع زاهر ادراج اهنيص ادب دكا كاررأ املي اهيقول إل 3 كازا
 ع يريبز اي كحيو : لاقف بابلاب يفر اهيلإ لخد ايلف « نارزيخلا دب ري لبقا يدجلا

- 



 مم رك اع نبا خيران

 نع هلأس 0 هنع هللا ير رمح ترضي نأ عقل لقعلاو < قلتم رك

 رمح اشاحو هتسلا# نع ىعنتب ا ين ٠"ق-هباشملا نم كعمل "ن را "م اا مح

 :نناسي نب“ نايل لاقوت باكية دع انيطت همك :م ةجردلا هذه ىلإ لصي نأ

 رمجهيلإ لسر أد ناكل هباقتم نع لاش لمعت ةفطاحملا ءدق غيبص هل لاقي الجر نإ

 رمع ذخأف « غيبص هللا دبع انأ : هراهتن# عرالاازم أدان نشأ نوط أدل دعا دقو

 تداح هلو لازاامرا<رمتما طبع نأ لاوس لموت زو نر

 3 ل قدح 31 يذلا هذ دقب كبسح نينمؤملا ا ا 1

 رصم 5 يح" نينا هاا قاكارتل ةلا هباشتم نع ل اأن 0 1 عفان ةيادر

 : لاتمدلد بابكللاب لوسرلا هانأ الف  باطلغا نب رع صل نبا وراح

 : رملاقف هب ىف أف 3 ةعيجولا ةب وقعلا ينم كبيضتف بهذ نوكي ال رضيأ 7 يقرا 3

 6 ةربد هربظ كرت كاكاو رخ نم: بئاظز ىلإ زر

 نإ : يبص لطفا ىرلبل طي اعدقل عزك يملك 12 ل0 < عمر 0

 ترب هئناو دقف يند هاذ نآاد تنك نإ وأ ليج ذلعت ينأتقاف يلتق كير 5-7

 نيململاو كاوا لا الا وأ ١ع معدل سات سكك شو ل
 هيلا كدكلال ©“ نع وع اذ قئاوع الإ طرت ا ديلكتي قوافي 5-0

 اطفال وب رقت ناككللم ده لقت قلو" .ينكار بل

 ازال هدول رع ايلا تك + لاق هنأ يطا هبع يورو« يذهتلا نع ا

 نم مر نا رما ني ريس نبا نع يورو « هنع انةرفتل ةئام نحنو ان ء اج ولف < اًعيبص

 * يجي بزحأ زيعج هناك اًمْيّص'تبَأر + لاق هنأ ةعارز قكاضبأ يورو“ هقزدَو هئاطع

 2 ني يذل 1000 ةقلللا مهيذاشم هيرو زكر مو" نتا واةقاللا لإ
 حار تك ل م 2 نأ : بيطخلا ةياور يثو ٠ هلوعدب و نوموقيف

 ٠ مييف اديس ناك نأ دعب هموق يف اًميَضو لزي لف هأطخأف علا بلط ًاًعيِبَص نإ

 روض همسا نم ركذ

 اوم في رط نب كلام دلو رضحلا ىلإ ةبسأ يرضلعا دعجلا نب د رخص ا“

 نكرم سل عال بألا نقولا كرد مرضخم يصف رعاش وه « مداوسل كلذب

 ةدايم نبا ع ةاجابملا نميرضحلا محلا نيبو هنبب امىضقنا امل ةدايم نباب ضرعي



٠ 

0 2 

 لست لط] تس يدللب الغلا ضاوكتلو» كشناهلظأكقسآ اند لع الو + كنب و

 نيلو ألاملع تملع نيتظفح نإ فاك ت العب كايف ءافإإ »لم واط هل لاقف < ينتوفي
 كلاوخأ* يش نوكت لووك تاما لا نوكيا ملعو ناك ام ملعو « نب رخالاو

 ام ملعو نك ا لعزل“ نياوداالا ملعو نيلوألا ملع تملع كلذ تلعف اذإف « هنم

 هيرب اماني لد كج ادحأ كلأساال مرج ال.::باشلا هل لاقف(2) نركب

 نم كي رش نب غيبص : لاقي و « هاي نا و ير د1 غيبص د

 ١ لاس اللا ىزكللا ةعارسولا يعاتب ب عؤباوا لإ 57 00

 دج ارا عرفو دلع هل ةركتلا؟) | لهأ نإ عنك نافل ناش اعيباطلتا قزا

 ل د هموم كا وفا يرق امن علال ناعم نيود نبا

 يلعو ةندملا نامز باظحلا نب رمع تنجح : لاق غيبص نع بيطخلاو ظفاحلا ىورو

 1 رمح لاقف ةوسنلقو ناتريدغ

 < هواتق نم نوط < مهرجانح زواجي ال 071 رقلا نوأ  مهتووال ةاهلتل ركلة قم

 0000 تاور ءارلاجأ الو ئيددأ ال نأارمأ مبلق نمل ىنوطو

 نرد رازعلا 2 كب نفعز تارا رتتك و داصلا حتفب غيبص : ال اا

 نآرقلا يف غلا هتدلكشلا نع لأن 00 انش رسل انيق

 يطق ادلاوقفاحلا:ىلو زو“ ١غ  نتلاخ ال. نأ رحأو قا ملأ ىلإ ةفسلل قم 1ع ةا

 طاع سا ايد لاقف رمح ىلإ يحيحتلا غيبصلا 5 فل قابلا نب ديعس نع

 ل يطمع يقافلا ال وو محال || يف: لاقف ( اوُرَذ تايراذلا ) نع نربخأ

 : لاق ( ًارقو تآلماحلا ) نع يفربخأف : لاق « هنلق ام هلوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 6 هتلق ام هلوقي مملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءعس يفأ ال ولو <« باحسلا

 تكئئت 2 الاروع »دعا بنقت» عاق ( الم تايراعُلا ) نع رشات + لاق

 ا فز اريلابق كارتل## رعبا ر مأتا+(لاقا# ةعلق اه هلوعيأ ةلقفاو هللع اها لضم لوجو
 0 قال 2 جيرتق لع ع 5 5 اذإ 0

 تاع هل يلق يوعز اق 1 يحس كر دكما لؤي لف 0 ييعبات نطور
 هلاخإإ ام هِيلإ بتكف < رم ىلإ كلذ يف بيكف « اًنيشناك امم هسفن يف دي ام ةظلغملا

 بي رغ رثأالا اذه : ينطقرادلا لاق <« سانلا ةسلا نيب و هنيب لن « قدص دق الإ

 نظأأو « هيف نومطم رثألا اذه لوق ١ ) هنع-ينبدملا ةربس يل نب ركب وب أ هب درفت

 جر : لوقي ملسو هيلع هلا ىلد :لارمر كو



 رك اسع نبا عزا

 الماما كن

 هلاعف يف لزي ل
 رت دقو ل

 اغت مل نإ ايانملاو

 ارا تناك 0 لاتو

 عئاوض ريغ سابعلا ىنب امك

 هتو تلاطي سورءلاوذدل ناكف

 هكا اس اهيكتط

 اهكمان نك دنا

 اجا ااا دفان
 افيطسضام

 اجتاز تونا د

 عطالملا ديبعلا دنع امس الو

 عئاسدل اوالعلامخض كلم ىلع

 عراشملا رك هاالاوم ودا

 ىدومو ىسومل

 عماوخملا تاشهانلا عابضلل ىقل

 عئانصلل كا

 ةنس بره هنإ مث < يدتيملا رعب ماقو ةريغملا لتقىلوت حااد ناك و« اغب نب ىموم ينعي

 < لقال" [ب5]شعأ هلذ دو عماسكا مر هيل عا عع جون وزع عا وني نم لك درفو نيتئامو نيسهاو تدع

 ٠ ةندلا هذه يف لتقف هب رفظ م

 ناسغ نم ةأرها تجوزت : لاق ةباكح هل « يكح مأ ينب ىلوم 26 حلاص ١

 : يل لاقو قشمد ىلع كلملا دبع نب ناهملم لماع وهو < دي وس نب دمحم يلإ لسراف

 الو اك أ يتبل هلاخلقف كرا[ اظل تكلا ةيلم قمرا جوزتت نا كل سبل

 اق ابتللم هلا طاوسإ ةزقعزو نوع وزع رصضطا هع سرع لإ ا

 الف < ةتبلا اهتقلط: برضلا ينماف 6 طوس يتئا» ينب رمخ ىتح كلذ يب عدصيب لزي ملف

 ها كاقف قر ند زج يدلنا «ليلاقنإ دللع طف هقيتأ وبكل تس للا
 قالطلا امنإ# كب عنصأ اف كلم اراض دوما نلاتاع تاس لع ن١
 « ىلع هدرت رهلاف يديس اي : هل لاقف « هيلع ذنن هبحاص هلاق اذإف مالك قاتعلاو

 : 0 ةياكمجلا هذه ظفاحلا ىور ٠ قالطلا همزلاف 2 اهجرف تالحتسا ف : لاق

 ٠ يوغبلا
 ناقف ينارادلا نايلس ابأ سلاج « داهزلا دحأ يناسارحلاسلاص ويأ 6 حبص لي

 كاقوآ < ةنيفاراملال- قبة رط 5 نايل ور[انل لاف © نيردعا وانا ىلاوطكا# مار الا للا امي ال
 سلجحف « ضي رع هافاوف هن. عمسل سواط ىلإ ةرصبلا لهأ نم لجر ءاج : حبص
 ىنبب ةبارق ىلع ىلع يكبأ ام هللاو : ل لاق كبي ةسأر دنع



 كدي مر

 مولدلاو, ل ءاتلإو ا ها مل اوان ككل نإ

 يتلا ةتابلاور تحي .انهرالاو ةلذللالصأ

 مل 1 للا نوجا يره انرتف نيب الاس اجف ىعاوهذي 6 لاق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسا عم كمعما عقب ودك كتلعاربشتن و6 كل رك ذ,عفتازبب لب

 : بعك مث ةمايقلا موي ىلإ لسو

 هساردلاوةباتكلاو رت . افدلاب لغاشتلا نإ
 اسيا فقيد هديت ةيقتلا ٠ نام

 :ني رضاحخلا ضعبل لاقف 6« نابقاعتي داصلاو نيسلا نأ خويشلا ضعب نم مجرتملا ععسو

 لوا هنزل كلم, اتي بأ اهب خيشلا لاقفرو جلاب وبأ : اهل لاقف)# تيشلا ةيكك) ام
 عيألا هجاوتأ: هتذمالت ضعب هل لاقف 9 سسقلانأجأ كيلع سنن نُ أرقث نأ ذوي

 اذهو عضاوملا ضعب يف داصلا عم نيسلا بقاعتت انِإ بذك هن ال من : تاقف ؟ اذهب
 110 ردع ىرسما دبع لع اعود + ةجرتلا لاق + قالطوالا ىلع هرك ذب

 6 كاينيف أب ةب واعم : تاقف 7 مزمز راب رفح نم : يل لاقف اذلاخا افعت 1

 #* هلزنه لخدو ينربزو حاصف صاعلا نب ورمع : تلقف 2 اهبارت لقن نم : لاقف

 لها ضعب هيلإ راشأف هتروع تدبف كرحتف ليلع وهو ليعت نب رضنلا هيلع لخدو
 هيلع لخدو 2 اك كي دمر ال ٍ هديارب : ل اقفيك ميابن هياع عمجي نأ دلل

 هل لاقف مهيف هباوج بتكي و نيثدحملا نع هلأسي ذخأف قاتسرلا لهأ نم لجر

 كا 1 داي 2ك ناديك وعي 3ك اعن 2. يررزقلاب ناتنشر يلون اهنا

 تف ةقيقحلا ىلع هتلق كنأ مثوتي لجرلا نإف < لحي ال اذه : قاحسإ نب ريا

 54 نأ هيف ركفت, يروثلا نايفس لثم نع لغم لأي نم 9 كبمعأ ام : لاقف « كنع
 لا را و جانا يفداك دبا لبس ني دفعا لاكرف + كك الق وأ اقنع
 : هل لاقو هقي رط ذخاو سلا لها نم لجر هيلإ ادعف « ناسنرالا ةجاحل الدعتسم

 « عقسأالانب ةلثاو انثدحلجرلابتكف « عقس الا نب ةلثاو : لاقف 8 كعمأ ام خيش اي
 ثالث ةنس ىراخبب ةرزج حلاص تام : يراخبلا لاق ٠ هيلإ تفتلي ملو حلاص ىض»و

 ٠ نيتنامو نيعسنو عب رأ ةنس : ليقو 6 نيتئامو نيعسنو

 يدلل لوف ااا لمان: نينفلا, لككوتملا.داؤق فحل قيصاو خيا د6 حلاصا

 : هلتق يف لاق يدتملا نأ



 عملا رك اننا خيرات

 فورمملا طفاطا يكاذعبلاالغ وأ هل ناز ارغب وع ورجم حلاص

 هنم ععسو « اهريغو قشمدب ثيدحلا ععس دق ناكو« ناسارخ نكس ٠ ةرزمي

 هده ىورو  هريغ ةعامجو « سم هنع ىورو ٠ ةعامح و « يعم نبى 9

 ايدل ةركام ما : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةيبواعم ىلإ

 الجر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم : لاق يسوم يبأ نع ىورو * ةنتفو ءالب الإ
 رهظ متعطق : لات وأ < لجرلا مكلاهأ دقل : لاقف ةحدملا يف هي رطي و لجر ىلع يننب
 مامرالإ: قد رظ نم يلع الففاطنا اواو ©" راح ع عوض راو كفاذلا ةخرعتا « لجرا

 ٠ نيتئامو نيتسو تسةنس ىراخيمدقو « نيتئامو رشع ةنسمجرتملا دلو * هظفلب دمحأ

 لاقو ٠ ناقترالاو ةفرعملاو ظفملا يف هنامز جييسل جرتملا ناك لمح حلاص لاقو

 لاقو  هملعف ناسا خ يلاو دمحأ نب نيعاخإتا ساطججواو راق 0

 : يسب ردرالا قيم ني ركل اسرع لقوات اناناك طف اعلا نطو نأ ىنطقرادلا

 ينل ةءاوؤب اماوكن الار نكد ةلارزعل طفطلا قى ناش اوت قالا ردت يورفالاط

 تريل اهوا اه يغيلطو ١ لطأ تى أ« ةياقك "ويح قم اهطتخ# لمي قامإو او[ قش
 د ا وج ا اح 30 5 أطخ ثدح اف 5

 كفل 55 : ظفاحلا ديعس نب ينغلا دبع لاقو ٠ هريغ ىلع ظفحلا يف هلذفي و همظعيو

 ةلقن ةفرعمو راث الا ملع يف هيلإ عجري نممو ©« ثيدحلا لهأ ةْمَأ نم اًقراع نظفاح
 دادغب نع لقتنتاو« ناسارخو ريض ماعيلاب خياشملا يقلو « ريغكلا + فوم زاكالا

 مو هظفح نم زروطلال هد ثدحو « اهاهأ دنع هئيدح لصغ 5 ىراخب ىلإ

 « ةباعدو حازم اذ ناك دان كيا جرش وطول ناك نوب *+ يخف 52-7

 دخت ل
 ةرمأ

 ن#-رلا دبع ثيدح يف فحص هنأال ةرزج بقل : ينطقرادلا لاقو تالق 26

 تجلت دف ذوب اهواك ,الاهمعما ىدنإلا افاق د دلك عنك فلا للا

 . ىراخب لجر قاكو لة دعتادغ ا ىف ةويع كيف باطللا لافونب وتفسانظط#

 00 ىلهحي لمح اهب ص ذإ ةرزح عم يشي وه انبف « لمح هل لاقي ظافحلا نم

 لع اروح دارأ 6 كليلع انأ هل لاقف 2 اذه ام : هل لاقف ةرز> 00 لجلا دارأف

 يزعم هرعساللا وي خية خ ةادلاقب امهدحأ : ناردل وا دعت ناك ؛ : مجرتملا لاق * لمح

 « كوبظ .بدودخيو .« كرصب ىهذب وزوسكتال رابع ق لاظفطيز لوتنلا لك

 :ةيلع ككاو قاعك< لح م كذقن هادو



 بي ذه 1
 ني هيلا عم انوزغ ظفاب هنع ظفاحلاهادرو ٠ هعاتم قرحب هيف 1 لو لاغلا يف

 ارو | رك لتحل ل كك موز ري نزولا نعال روعو رمح ن هللادبع نب ملاس انعمو ماشه

 حلاص تقمع: بلل 0 ا ةيويرس طعب مو برض و 00 هعاتع ديلولا رضا

 < ديو كا ىلإ ملف ةوصبلاب وعلا يديم يب ديو رمح لا دعع لاقف“ م. تاتلاب نرسل

 نبا لاقو . ينطقرادلاو متاح ءاوتع د زوو او 0 ٠ لح لاو نيعم نب ىبحي هفعضو

 3 ليلقلا الإ تددحا نم:هلا ن بلو < ر راكنإ هيف هضعب و مقتسم هبي لح ضعب : يدع

 * لاقو دعس .نبياو نسمع نب دج هفعضو ٠ مهتيدح 5 سل عدلا نم وهو

 5 هك ان 6 تاك « ةنيدملاب دمحم جو رخ دعب تام « م زعيحاص نك

 ةئامو نيعب رأو

 « ناهبصأ نك - ٠ يناهصأالا م يخركلا ناذاش نبدم نب 96 حلاص ع
 وبأ هنع ىورو ٠ ثيدحلا عمسو« ةكمو رصمو قشمد ىلإ لحرف ةلحر هل ناكو

 عل نأ ا ا ف ا وردم نب هللادبع خيبشلا

 0000 3 دال هيلإ 2000 الحر اس ل ل ل نارف

 دي رثلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كراب : لات شا ىلإ هدنس هيلإ 3و وباو ظفاحلا

 ني رشعو عب دأ ةعس حر ف ةكمب مجرتملا يفوت 7 لاكي ال ماعطلاو روحسلاو

 ٠ ةئاعالثو

 ةي زور نبا فرعي يدادغبلا بالجلا يلع وبأ جلاص نب دم نب 6 حلاص

 هدشسل ىورو 2 ةعامج هنع ىدرو ©« ةءاهيرعابو ىودرو قشمد مدق . يرونلا
-_ 

. 

 ةرمعلا ىلإ ةرمعلا : ملسو هيلع هلل ليم ا لعب كات لاق دري فايا لإ

 كا ساع نا نح مع 5 27 ةنحلا الإ ارح هل نذل روربملا جحلاو « ايهنبب امل ةرافك

 : لوقي رعاشلا عمست ملأ « يعدلا:لاق(_ميِنَر كلذ دعب لتع ) :ىلاعتهلوقيف : لاق

 0 ل ةدايز لاجرلا هيعادت منز

 ٠ يلمتسملا يعوطملا يزاجحلا بيعش وبأ حلاص نب دمحم نب د حلاص ل«
 لوسر لاق لاق نشأ ىلإ هدد جورخاو 0 ةعامج نم قشمدب ثردحلا عع

 مجرتملا عاعم نآك . رانلا لخدي ال هنإف مانملا يف يف ار نم : سو هيلع هللا ىلص هللا 5 1 1 : آ) 6: : 0 3 ّ 0

 ٠ ةئاعب راو ىدحإ ةنس



 مسالة رك اع نبا خيرات

 اذا هنآ ةتدئاقو ةذرعاولا قمة غائم ذغاو ندع خرا ناوط
32 
 أ

 لورا 61ز» عا او "30536 ةطفال تروم اذكر ورق وكت هلقاعر] رار تنقال

 ءاذز + هيدي نيب ريا ادا عدب الو ةبعكلا فوج يف ىلصي رمع نبا تيأد : لاقو

 ::لاقو ”ياقحرلا ق3" نمااب* ديب لل *:قيكم صورت الاول زكا رق حال

 نعءاجلاف انتككتو نادت لاكك دل انتة زملا قللظا اك وزي حرا اانا

 لشيلاالا "تاه "هناعئشأ نع ءاهناذ بكت لا" ناتا غامر واضع نا لظا
 ةكرشلا ل

 نباو سنوي م رمعم م ناسيك نب حلاص مث كلام نم تبث ي هلا

 نم ا اديفو هر ناار و لاكشا دعس نب ميهاربإو دعس نب ةقلا

 رد يعلو 2و تاحتمأ الوهن انلا> را ع راتم او كلا

 : يرهزال لوقي ناك و « حلاص نب فسوب نب نمحرلا دبعو دمحأ مامرالاو روصنم نبا
 ٠ ةنس نيتسو فينو ةئا٠ نبا وهو حلاص تام : كاحلا لاك © كنانكل 2

 نبا وهو ملعلا هنع نقلتو يرهزلل ذدمات كلذ دعب م ةياحصلا نم ةعامج يقل دق ناك و

 ٠ ةنس نيعبس نبأ وهو ملعتلاب ادتباو ةنس نيعست

 ىورأ يبأو سنأ نع ثدح ٠ ينيدملا يثيللا دقاو وبأ دمم نب 26 حلا 4
 <« يمودلا ناك ل يو هانحو ملاسو بيسملا نب ديعسو يباحصلا ىمودلا

 يصوم ا يعي 0 ظفاحلا ىورو * اب أب زاخقشمدءدقو « 2

 0 ةنجلا نم طوس عضوم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع هنع

 يل ههللا لوسر تعمم : لاق رمع نبا نع هنع ظفاحلا جرخأو *# اييف امو اذدلا نم

 و وه جرخأو # تكتمل وأ ًاريخ لقيلف اًمامإ ! رضح نم : لوقي ملسو هيلع هلا

 هيلع هللا لت هللا لونمز لاق : لاق باطخلا نبرمت هدجىع هيبا ن ع ملاس نع هنع يلعي

 نب“ ةغلفن" لفن[ فزد *: ان هغاقن اوقارخاو هوب رضاف لغ دوّمدحو نم : ملسو

 ةنفاكل ىزعأو ةناق نكي اللا ةتونف الاس عدوك“ ارغ نم جوا دحلان كل
 اذه حلاص : ناسغ نب ىلغفملا لاق < هنمِثب قدصتو هموقف اقحصم هعات» يف دجوو

 تلأس : يذمرتلا ىسع 5 ]قو ةربك ان ند فر دلل دو كو تلا 0

 هروب لاق هارت دا اذه نع يراخبلا ليعامسإ نب 8

 ملسو هيلع 7 ىلص يلا نع ثيدح ريغ يف يور دقو : لاق« 0



 بي ذب نسب
 ٠ لوو امهالكف لضفلا وأ بلاص ىلع هيف لمخلاو < حيحص دانسإ ىلع بك ر لطاب

 يف ةبءاعم عم جرخ « ران نك علا زوريف .نب 6 حااص د
 : لوقي وهو رتشألا هل | جرخ ذاربلا بلطو ٠ لاتقل جرخ ايلف < نيفص فرح

 مدقأ انيلع تئش اذأ مدقأ مدألا نادحلا فرطلا بحاصاب
 ملعاف كع لكم كح كيل كلا يدو علا يد نبا انأ

 * هلعقف ةب رضب رش الا' هردبف ايقتلاف

 00 رك لا وأ سودا نم ةارلا كوم ناسك , ن6 حام دى
 0 نايلسو هللا دبع ااا ا . هر ا ا كد

 0 كلامو رايد" نب درع هنع ىورو ©" مثريغو يل
 لدلو دما ءاكرلا جركأ 4 ”"ةينيع نإ نامنلو نؤشحاملا نإ زب زعلا دبع نأ
 وأ مد دال ا ا نع قب رط نم
 0 ا هللا الإ هل هلإ ال : لاق رم ل نم لقفل ىفوأف وزغ وأ ةرمع

 00 هد ل 00 قدص ريدق'ي* 0 ا اللا

 نم ظفاملا جرخأو 7 0 1م انبرا ندب اع نونا ل نإ ن 0 هل

 ا 1 نيتك و ةدلتعلا ةيضارا لاق 1 0
 نم رو #* رضملا ةالص 2 دي زو < رفسلا ةالص ا رفسلاو رضحلا يف

 حلاص ىلإ اوبهذا : رانيد نب ورم انل لاق : لاق ةينيع نب نايفس نع ىلعب نأ نو
 : لاق عفار يأ راسي نب ناجل انثدح : لاقف 6 هنإف

 ا ل ل ولع لزمأبال طب الاب ملسو هيلع هللا ىلص يبناا ةبق تب رض
 ىلص يبنلا لقث ىلع عفار وبأ ناك: لاق راسي نب ناولس نع حلاص نع ملسم هاورو
 اا سووا اخ حطب الاب د تر كل نر كك لعبا
 اكل ا دعا ع ةمشف# ملاغ ناك و« سود نم ةأرما ىلوم حلاص ناك
 ناك د , زعلا دبع هنبا ىلإ همضق ه0 0 007 ماوه

 يدع نب ميلا هلعجو « ةءورملاو هقفلاو نر دك 7 6 ن2 1

 لاقو « 6 نا ةردعل راما لل ةمدتال 13011 ا ل نع نبا
 ” 12و ركل ىنب كانو < هيف كشاو ءوضاو قلحلا د ناكو © نسوز نه ”يذقاولا
 عم هنإ : خب راتلا يف يراخبلا لاقو * جيدا ريخك ةقث ناك: تراخلا لاقو



 ا كاع نبا خي رات

 *: ق شمة رمإو مموملا يلووررصم عيتف يلو يذلا وجو 4 ىشمد من: فمقلا دعا
 سابع كب هللا دعا مدح نع .هيبا نع هنع تارا يزارلا مامتو ظفاحلا جرخاو

 نأ نم هل ريخ تك ور كنس ل امو نيسمخو عب رأ دعب كدحأ يبري نأل ًاعوفر»

 نيثالثو نام ةنس يلع نب حلاص ازغ : ىرفصعلا ةفيلخ لاق * هامل أدلو يبري

 لتقف حلاص هيقلف ةئام ف مورلأ ةيغاط نوتلا نيطنطسق ةليقاأ 0 ا لزنف ةنامو

 : ملسم نبديلولا لاقو 0 سانلاب جح نيعب رأو ىدحإ ةنس ينو « 001 جودت يح

 وحن ىف ةيامو نيتالثو نآعةيس [خاص محو عيه لأ نيسؤملا ربا ىلإ رمالا

 سدقم ىلإ ريسملاب هرءأو < رصم نم هيلي امو ماشلا ىلع الاو ناكو الأ نيعبش نم
 كلت "ىف داليا انما كلذ ناكف < اهبل امو لو ناس و ل مالا

 لصوملاو ةريزجلاو ماثلا لهأ نم ةعاج يف 000 درزن ديفا ا

 ةعام يف دمحم نب سابعلا ىزغأو ؟ ناسارخ.ل اهأ سوح نم ميم نذل 1

 ها ىتح مب, راسف « يلع نب حااص مهتعاج ىلع لمعتسا ؛ «قرشل

 5 مانغ منغي لو « د اي عما ملو اعجار لفق م« ابيلب امو

 لها أه دعم نم ةئامو 3 00 كلت همس 0 3 ةيناع ىف سانا فسا

 يالسلا مغيض نب لاله هحوو كانه 0 4 قبادب 6-0 نأ ا 3 ناسارخ
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 رصعلاة الص هتوفت يذلا :لاق ملسوهيلع هللا لصيبناا نأ زمنا ىلإ ةردبا ىدع نبا

 ٠ ةادرلحا و انأكف

 حفلا تناك لعبا يداشن الار وتيعت وبا رميا دبع نيت6 :كاضرو#

 عفار يبأ لإ هدنس ىورو #7 جاح> رصق دنع قشءد ن 9 ناك 5 752 تو دما

 ننام ,.ةا تقع لول !!ال دلما لع ىنلانأ



 1 رك اسع نبا خيرات

 ةباملا ؟ودع رودص نم هللا نعزنيلو « ليسلا ءاتفك ءانغ كسدكلاو ةزيعك فقم

 لاقت دولا امذد هسا لوول < لئاق) قاع ندولا د نفذقيلو < مكنم

 يلأب هانك و مجرتملا نع ظفللا اذهب اوما ٠ مولا ةماركم و اانالزوبرجا

 سي ردإ نب دهم لئس ٠ ( هظفلب نيقي رط نم ظفاملا هادرو« ناب وث نع مالسلا دبع

 ٠ لوبحم : لاقف مجرتملا نع
 « زي زعلادبع نب ةزعاب اكإ نمي قلك 6 نذؤملا بلاط وبأ ديعس نب 6 خاص د

 < نيمعلا و قيد لصق ةزيخألا ب ءاشملا :تتقاهرءادت وسلا صو اناتتكتي- لا

 ناز ايف < لافن الا مسستفاف ىتحاف. شلج مث نيتفيفخ نيتغك ر ىلصف:جرخ نأ ثيل القف

 رجفلاب تنذأ ىتح اعد ةمحر ةيآب رم اكو « عرضت في وخشب رم الك أرقي و اهددرب

 قار دز نزار ةيفلا ةءالجلا ويتنع توأم واطي د ماص قي
 ديرب نيب جلاسور داع ل كلوت ال عل زبقا.:: رحال ]نب ورمح لاق د ةيلزعلا كغ

 هدايع يف دفان ىلاعت هللا لع : امل لاقف اهثاعدف « ردقلاب نالوقب : امن هغلبف 6 رم ىلإ

 نآك ]لذ « اجرخت ءالكلا مق: لاقف نينمؤملا ريمأ اي ذفان لب ال : الاقف 7 ضقتنم مأ

 ياس ف نكي أ : لاق بضغم وهو اعبلإ لسرأ « افرسأ دق اهنأ هنلي ةضرم دع
 يمر 50 رمح لاق 2, ذجست:ال هنأ دوحسلاب :سلبإ نما. نيخ همللح

 تاف « الاق ام فالخب دان ألا ىلإ باتكلاب و اهجارخإإب رمأف « معن : الاقف معن الوق

 ايلك ملاضَو ناليغ ناك و «ييتكلا كلا نق نأ لب زي زعلا دبع نبا ينعي رمغ

 اهتبغر هرسف « هيلع اهلّخدأف رمعل امثرك دف < هسرح يف رمع اها .نأ محازم نه

 لوط أ رخاقجتو نماهصقلا تورو ٠ . تسلا كيوت ع تا

 ردقلا يف ناكمت نال هو 012 تان 5 ةكادع ع ع نأ كلذو « مدقن ام

 مف : لاقفنينمؤ ا ل الاقف 7 ضقتنم مأ هدايع يف ذفا هللا لع : التل اقف

 نايكتي اهعنأ دعب هغلب غاجرخف + اذفا هللا مع ناك اذإ ءالكلا نوكي 0

 لاق ام لوقت : 3ع لاقف ؟ هب ناقطنت 5 مالكلا 03 لاقف اههيلإ لأ

 عدل نم :نيح ناسإلا 5 نهر ل لاف هاما اقدام 0

 50 هيل رجاقمأ ةفطل نمناسنولا انقاخ ان 1 2

 رقف أرقا : را 0 ارك اش امإ ليبسلا هاَنيَده انِإ «ًاريصب
 )ا 5 اميِلع نك هلأ نإ هلأ < اني نأ الإ َنوؤاََت امو ) ةروسلا رخآ غلب ىتح



 ان

 : او

 1س تا وايل

 انقلاب و فويسلاب اًحابص معنأ

-_ 

 قاتلا, هل وو كامو اكبلاب

 ما كالا وابا يتلما زئابإو مة وعفا اج .اينادلا نم هزت !ملاغ اريتعا : اؤتيت ناكو

 ملعاو < يلبدق اب كنملبي مل امو «ىضمدق اب كرمع نموتب امو < كباصأ دق اهكبصي
 ٠ ازدلا امنا 0

 دمعي كيفك احن

 ةاكحمر هامر ا

8 
 يف أي ليللاكاذك و 0

 ناعم جا "هوؤط

 رارضخا هيف معان

 رارفصا هيف اذإف

 راهنلا هوحمي م
 ا 2 كيا اذإو <رغلبقأ اذإرمأب مدصأ م 2 ملامو «اهتنصوهذهف

 00 رد انما نم اذان مارا ودك نأ دويغ ىكنوت اكو

 أ هملق ٍُس نانيعلا عفنت لهرزر  هناعفنت اا 6 دكر الأ

 هب راقي يش تاريخلا نم سلف هلقع ءرملل هللا مسق ل

 هشساكمو هقارعأ 00-5- دقف' هلقع ءرملل نعلا لكك الاذإ

 باد الاو ظعاوملا يف لوقلاق يشر يفوك رعاش يمخللا حانجنب حلاص :يفاب زرملالاقو

 5 لئاقلا ودو

 ا كش لياذإ دبع فر خالو هلتلا دمت رار نانن الا لغا آلآ

 اهرش لخبلاف تافالا عمجت نإ و

 بذاك ناك اذإ دعو يف ريخ الو

 : مالكا نشأت

 ما تيلي دك اهنافإجرم

 يتفلاب ني ذأ معلا نإف ملعت

 ماعب سيل حار ندميف ريخ الو

 لطملاو ديعاوملا لخبلا نم رشو

 لعف نكي مل اذإ لوق ىف ريخ الو

 رمتلا لهأدععب الإ .لعلا اف
 كلا هي ءاشب ا ا عوملا نم

 معتم الو يقأي اب ريصب
 د نيعبأتلا نم ناك « ,ثاه يفب ىلوم مالسلا دبع وبا متساو نب 6 اص د

 ' ال نأ وطسألا كوت هلت وزهلغ هللا لص هللا قوس قاهيخ لاق ةاباوث نع قور

 متن 1 ا مو ]مل يضابوإت نم" لبق ةامسظتا خيل هلك ذل يعاذت 5 يباع



 اى 1 نبا خيرا

 ح الص ىنتلاو لاما جم اوحارنيح سلا موي حار لق

 جاحص :بزرع هوجولا, نضين+.. حام رن, ياا لك ؤم
 ةيملسلا دز دف دو ب اوعدك تلا ريك د بع اذ و

 ع 2 ر ع ل

 مسازرلا راج وكيت تععاضم

 رعت فان لا ظا ا طل تال داع ا سل كح ملاص
 6 درو - ىتمؤي ككدملا عم ٠ امهنع هلا يضر سابع نب هللا دبع ىلإ دشن

 نع هيف ىور ٠ ناطو الا ىلإ نينحلا يف اباتك فدصو« يوحنلا هي ولاخ نبا نع

 ينئادملا يلع نب دمحا هنع ىورو ٠ مهريغو هخ ويش

 هللا ديعويأ لاق ٠ ءاكملا دحأ رعاشلا يمخللا حانج نب ا حلاص هي

 : ظحاحلا لاقو ٠ 1ك. يندافتسمهمالكو 6«كتادلم ءابت الاك ردا 2 ناك : اتقان

 كد اهيف ملس لو ةليلو 0 كب ره اذإ يفب 5 َ هم يتشمدلا حانج نب حلاص لاق

 34 هكلم عوزنمو ء هندد كوم نموكف . ىل اعت هلل للا 00 8 كالامو كيسحو

 : كرت ةكو# ةيفاع يف تنأو مويلا تالذ يف هربظ مودقمو « هر كاوتومو

 هئاعلا وة مل اهلا :علاتطب عروس غيل والو

 ةياعلأ#ةلدللار دم" لكلا نما قفا دقتفكلف

 « هيلع تلبج اذإ ممل و « هنع تملح اذإ لبي نم سانلا نم نأ ملعا : ل

 كملظيو « هتملظ اذإ كفصني و 5-0 اذإ ”يس و« هيلإ 6 اذإ نس و

 فضنت ةحق مث « هقلخ نم كفصني قلخ نم دب الف هقلخ اذه ناك نف « هتفضنأ اذإ
 ملخ | ضع 5 كاذأ الإو ء هتلابج نم عدقن ةلابجو « هتحق نم | دقو < ناعذد

 ضعب ةلابخا يفو 4 رات ها 0 ل لصو ©« هدقعت هيف هل سل نيف ل

 : لق اناس لا

 جوحأأ نيياح الا ضعب ين لهما ىلإ يننإ , ملعلا ىلإ جات, تتك نأل

 ج رسم لهجلاب لبحلل سرف يلو محله ملحلاب محلل سرف يلو

 جوحا نيد هب 5 ىتكلو َحأالء ردخ ل جلا ىفرأ مل

 جمسأ رحاب لذلاو اوقدص 8 ةحاعم هيف سانلا ضعب ١ لاق ناف



 تت سأل 4

 011 ا ب ىلع نيب نايللا لاق < قودص,قفنوا ةي ليطت هع تدعكا
 ٠ نيتئامو نيسمخو عست ةنس

 رمت بتاك« ينيطسلفلا : لاقي و « يناربطلا يئاديصلا ريبج نب 6 حلاص لي
 لكلا 2 ركام دنع نب دم دبل ينك وك دنطلاو حارا لع ديرعلا ديحوربا

 اخير مليو هلع هلل ىلح هللا لوسر عم انيدغت : لاق ةعمج يبأ نع هيلإ ظفاملا

 الكفاح © كد انيلسأ 2/انم ريخ دحأ هللا لوبد اب : انلقف حارملا نب ةديبع وبأ

 نيبال هاورو ٠ يوري مو يل نوذمؤي 5 نم نون وكس موق معن ١ لاق كعم

 يبأ نع مجرتملانعمحد قي رطنم هاورو ٠ هنع بيطخلاركب وبأو « ىلعي يأ قي رط
 ل باك نودجي موق من : لاق 2 انم ريخ دس د ل د ل

 نع اذه نم 0 نبا قي رط نم هاورو ٠ نوقدصي و هب نونمؤيف نيحوأ
 اال ل لآ رس هن[ لس يحاص ىراصت الا ةعج ىبأ_انلع مدق,: لاق جلاص

 هعيشنلهعم انجرخ فرصنا ايلف « ذئموي ةويح نب ءاجر انعمو « هيف يىلصيل سدقملا تيب
 0 ا د كندا اجو ةوئاع يكل نإ لاق فا منال ان درازال

 هللا ىلص هلاا لوسر عم انك : لاق « هللا كمر تاه : انلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 انم رظعأ موق نم له هللا لوسر اي : انلقف ةرشع رشاع لبج نب ذاعم انعمو ملسو هيلع

 كيأب كرمظأ نيب .هللا لوسرو كلذ نم كن ام : لاقف © كانعبتاو كب انمآ ًارجأ

 هب نونمؤيف نيحوا نيب باتك ميهتأي دعب نم نوتأي موق ىلب +  امسلا نم يحولاب

 هي وجنذ نبا قي رط نم يورو ٠ مكنم ًارجأ مظعأ كئاوأ « هيف اب نولمعي و
 00( 121 ونه جوامع رام تي حلا ساو راب 2 ةديعتت لاف لعل

 اذه حلاص : يراخبلا لاق # ينوري ملو يل نونمؤي دعب نم نونوكي موق معن
 نب ىحي تااسو : يرادلا لاق < لوهحم خيش وه : متاح وبا لاقو « نييماشلا يف دعب

 تأ در عمون مع لاقت ةملسيبأ نب ها لان ع ذقن يال انوع ندعم

 د لت ا برتمخ ال تل "علا فيري الايداع نبا

 2-1 ال: كلف دعا ىل لؤقيف, 6 هيض عدلا عالي مهفراف# باغ فللملا

 ٠ هتيار اذإ رم الا يف انعجارت نا انم ىرت ام

 د دق, ٠ يرد الاي ئقرتلاب ماوعلا نب ريب زلا نب رفعج نب 6 جلاص

 : هوبأ هيف لاقف مورا ضرأ اي زاغ اهلامعأ وأ



 منال 8 رك ا عد

 هثبيدح :دنحأ مامرالالاقو < يشب سيل :نيع٠نب ىحيلاقو « ايما ناك: لاقي و « ٌةرضبلا

 دخن الخلا 2 اتصال علاق : يدع»نبا لاقو.“ هيرجععبو هيل دعتي هعفتلا قف

 « يلع طلتخاف عمسا ملام هنمو فيض 26 ةيطعلو ماعم او 6 لا ع

 نا هيلع امج: قير حو رووا 10 راع ور ندي قل لصالا)

 سلوا تو ا ا دمك ياا عامسلا نم ةءارقلا زيمن ال 52 - 5 | 9 5 0 6 َُهَء 75 9 /

 نب ىحي لاقو 3 0 كمت 3 هلك هنادخ "تقعف :” ناطقلا ىحي لاق ٠ يوقلاب

 0 ي رهزلا نع هثيدح : يراخلا لأقو ٠ !تفيعص وهو ؟ىشل ع هثب د دح : نيعم

 ضنا ةغرز وب ةنلطو# فكس وه : يناجز وحلا لاقو ٠ هقعصو ىمسسل

 ٠ يدع نباو

 نارقلا أرق < يرقملا يدادغبلا لبس وبأ اص نب سي ردإ نب 6 حلاص

 نبا نع قشمدب ثدحو « ام*ريغو هنا نأ ىلعو دهام نب يموم نب دحأ ع

 ورو #7 هريعو دلمخ هب مام هنع ىور . |هريغو يلاقا اا معا باو ناكل

 ةعاذنا“ ترق *كوقم فارع اللا نبا تقع قوقر دبل "كد "الاخ يئاران الن 115

 ا 0

 ا هربغ ا رطاطلادمح نبناورمندخ ٠ يرتحبلانب 6 اص د

 لاق هللادبع نب دلاخ ىلإ هدداسإ ري رجنب بهونعيودرو اعلن 2 َ راصن يلا راك 1
 اتا مر لج جوزف 0 جسرشت "شي زق تناك وا« ةفللا لإ

 هلاعبم يلا ع : لاق لعق "الإ ال : تلاقف انيتأي نأ دازأف ران الانف

 ) 0 ع 2 هال )لجو زع هللا لزن أف سو هيلع
 )ا 3

 بس ا ا ١

 مجرتملا نع متاح وب ان اكن ها ةعاوماعكيو نوكك ةأاللب ةفاحشتوأ ذاع 65

 ةهذدص اهي : لاقف

 عمس © يفاربطلا يدزألا سا 9 0 4

 »* نيثدحلا نم ةدع هنع ىورو ٠ ةعامج نم 1 قارعلارو نعمتو ىتمالتنناللعا

 يناضوأ + يذلا قهعدأ ال. لاضخ ثاللخ ليل يفاضوأ:* لاق ءادردلا يأن ىلإ :طخلأو

 رضحلا يف ىحفلا ةخبسو « [1 لك نم مايأ ةثالث مايصي

 فورا لأ 1 هيلع ىلض هما ل رتسر افك لاق رع و ار 207 6

 رشب نب حلاص : متاح يلا نب د وبا لاق * ةرخ الا يف فورعملا لها ايندلا يف

2# 

3 



 تندم مد

 اا ل لات ستنال لها م اينك 1: طيشبللا نيرا نب هذه لب اايإ يأ يف لاق مث

 هن اقول ايم اد ذل ةكرقلا لوز ةناكقف راه قنإم نارا | نم لزتنو )

 اقَو) * لوا ع

 نيادمحو عبدأ ةنس فود ٠ مراصبأ اوضغي نأ نينم وعلا لق !هاتعم 9: يضيلا

 ٠ ةيفوصلا رباقم يف ٌةرخصلا كيد يلبق نف داو اك هئاوسمجو

 يحصل: ناك نكمل دبع ب مانتع قوم ايعايلا زرضحلألا يأ نب 6 مئلاص دلع

 ضع صضعغن نأ 00 هأ لف ) م راصإ 1 نم 66 تي كلام اقو

 امهربغو ووكملا قب 5 نعو هنع ثدحو ةرصبلا رك همدخو يرهزلا

 يرهزلا نع ىورو #* ةعامجو ليمش نب رضنلاو <« يسلايطلا دواد وبأ هنع ىورو
 هدأ لعوب هيلع هاذ لع هنن ل ؤسار ال اق.: لاق ةريدوع. ايأ نأ تملا قيرديعتم لع

0 

 دشأ مبهوجو « ملأ نوةبس سا نما وارمز لوأ ةنحلا لخدي : نيماسملا نم ساحم يف

 :لاقف ةرمغ هيلعديلإ رظنأ يف اكنصحم نب ةشاكع هيلإ ماقف « ردبلا ةليل رمقلا نم اضايي

 لكل اوله را ماهوخما كيماخنا»::لاقف» »ملعب امص نأ هللا ع داذسا اناوغاناب

 نع ةدرع نع يئرهزلا نع ىورو . + .ةشاكع اهي كقبس : لاقف# مهتمين نأ هلا
 مطب نافكدب اكيلف اًقورعم يلوأن م: اسوهيلعهه الص هللا ل وسر لاق :تلاقةنشت اع

 وهف لشي ملاج عشت نمو « ه ركشدقف هرك ذ اذإفه ك ذيلف عطتسي مل نإف « هرك يلف

 دك

 ماعط انيلإ برقف نيتئاص ةصفحو انأ ك0 : علاق يق اع نع ةورع نع يرهزلا

 يلا طفافم, . . :راتماط نك ةاش اةطغلب تا دهأ «ةلظفلايفاو ٠> وم املك اقانفاثر دعيإف

 دا كاذياتركا دفن ةطفح ىتردق ملسوهيلعاسا ل ىنلا لخدف اهلي تن اكناكو

 اذهو ) ٠ هناكم اموي الدبأ : ظفل ينو ٠ موي اموص : ملسو هيلع هللا لص يننلا لاقف

5 

 027 قنح قيد 2 يدادغبلا تيطفعا ل رظ نماغي انذالتا 1 ٠ 0 و ا

 انياب نع قارا دبح قددط نما اورو« 2 نع ةورع نع ظفاحلا هاور ثيدحلا

 عوطتلا يف رطنأ نم ثيدحب ةش اع نع ةورع كثدح : يرهزال تلق : لاق جي رج

 نابلس ةفالخ ؛يف ندع نكللو  اًننش كلذ يف ةو 000 : لاقف < هفقيلف
 3 للا اع هدو أ فلام افتكر نك قفل ع قانا
 نككأو ال :لاق ؟ةورع نعي رهزلا نعوه:نايفسل ل يق : لاقو نايفس قد:رط نم ل

 ايا يدي اوناقبللف لور وع نع يارسول[ مف ءانثدح رضخألا يبأ نب حلاص ناك

 لهأ يف مجرتملا دعس نبا ردا * ( ضرعلا لبق نم ينأ ها وا ةدرعنع وه



 م رك اسع نبا خيرات

 (2)رامهانداب حي رلاتخلب و  ةرذ هلمحم دحاوف

 اكمهانزوف*(2) :انانبعصنا# اهلل كل نزور“ لب

 امهالظ مجري اهيلعا. احلفأ الو اناكأل ناكل

 نع ناك مال نغ اسكان مز ةلونراو وت 11:2 ىلا سل
 نسحلا لاقو « ًاديج ايش حلاص ناك : لالمخلا لاقو 6 هرك ذ ٠١ فالخ ىلع ةحامسلا

 ع مويلا كلذ يف قفنأف هناوخإ اعدف دصتقا دق حلاص ناك دلل هيقفلا ىلعنبا

 أذإف 6 ةدعو مب رم 0 0 6 ا نب رشع نم

 الو حفتفن ال رتسلا انيلع 0 رد فاي اقل لاق اعلا قد دق هللا دبعوبأ

 ارحل ا 0 بيطلا حئاور هللا دبع وبأ مشي

 ءأ ميلا عاب ا |اقف جرش مات مك مويا اهققأف نيمثردلا نيذه ذخا هل لاقف

 تام : ىلع. نب ندحلا مناف مع هد نيللي د ايكيا م لعفو كب هللا لمف

 : ظفاحلا ميعن وب أ لاقو . نا بابب هرنقو « نيتئامو نيتسو عب رأ ةنس حلاص

 هدلوم 50 ليقو < نيالا.و نيتسو سمخ ةئس هتافو تناك

 .٠ نحت انو كاولع دعس

 يزراوملا يناكلا ريملا وب أ ليعامسإ نب دهم نب ليعامسإ نب 6 حلاص ي

 < يماسيمسلا ةريود يف لزنف ملعلل اًبلاط انياع مدق باش ود : ظفاحلا لاق ٠ يفوصلا
 نبا دهزو ؛ نيابة لاا لسه حيحص ىلع ماقا و ةدم اهب ماقأو

 نس نا ىلع يراخبلا حييحص 1 ٠ كلذ ريغو « يعن ىفانشلا ددسموأ6 كاملا

 كتدح ععج دق ناكو « عمم ان احتج !]كحتو <« قشمدب ةعامج نم عمجسو « هرغلا

 ىلإ ايزاغ جرخو < سدقملا تيبلا رازو <« قشمد نم جحو « ةعا نم ناسارخب

 دق تنك و : ظفاحلا لاق. + ئشمدب اهلخأأ هكوذلاو 6 ىدلا ريتك « تاكو < ننال

 : تلاق اهتغا ههآ ئدز ةفئ اع ىلإ هدمت هنعائاورت خد أ اريشاز انس ركل تلال

 :برعلاهتلاق تدب 11 1 رعشلا نم نإ : : هلو ةيلغشما لض ها ل رت

 لطاب هبا ناكتا * يش لك الأ

 : قالا درت كلر اق اور ل اعدل ةحاضأ لما ناك لال

 : ًادشن» يل لاقف « ةكح رعشلا نم نإ : ملسو هيلع هللا ىلص يننلا لاق

 ءايشأ كنع تباغو اًنيش تظفح ةفسلف ملعلا يف يعدي يذلل لق



 ندد 0

 ينابيشلا ل ضفلا وبا دس لالهنب ليدح نب د نبدمح !ماموالا نب 4 حلاص دى

 ديلولا لاو ىنيدملا نب ىلعو دمحا مامرالا هيبا نع ثدح ٠ ناببصا يضاق يدادغبلا

 2 كار دك اك نا نيف دع ؟ةيوصوأ نب مهاربإو يسلايطلا

 نسحلاو ريهز هنبا هنع ىودرر ٠ لسم نب نافعو < نوع نب ورمعو « عراذلا لضفلا

 دلاخ نب دامح نع هدام ١ع ىورو ةعامجو يطئارخلا ر 5 50 ©( كينج: يا

 ك1 ددب ::نلاق نس نعاي زهر لا صدجلاو» داي ز نع 2 أني كالا لع طابخلا

 ٠ كلذدعد قرف مث “ لكم نأ ا اما هتيصان ملسو هيلع هللا ىلص ا نلوسأب

 ديعس َنَع يرهزلا نع نايفس هينا ةءاضيا ووو هع يسيرا اةقيب رطا زرع ما هاورو

 0 00 ب نادك هلوذو .ناقكا هع و5 ناءاجاوط * لاق هنا: ينلملا نبا

 ا د ب تال سلا عيوب ام داوم نا يووملا اوت

 ءامقىلو دق ناك و : بيطخلا لاق ٠ ةقث قودص ره داك تايعص اي هدنعريرتكا عاج

 ناك دقو <« سوسرط مدق : يربكءلا لاقو ٠ اهب تاق اهيلإ جرخو <« ناببصأ
 ؟ اص 2 نما .تلاقفاز تع تا هقفلل دادغبب سلي 14 ا ءاضقلا يلو

 ادا ام لاتؤةمار عف رف 8 تحبصأ فيك حلاص : تلاقو هد( ةينقرت تلح لف

 لحد هعفر ام 0 يش الو ج رخي وهو كانأ فارع اروح هل تلاتف 2 اذه
 ٌُع

 نم ” انعقلا بدأ داك لالخلاىورو د (1)قوف نم ةعقر امنأ ةلي وطلا ينعي

 000000 12 كيكو تاهيسآ ىلإ اص باص الل لاق ىلع نب دمج نع هعماج
 ا كل ىلانلإ عيتجاو ع نييك ليف ىلخدف ساق دل

 تكيقدلع 2 06 0 , لعجو ةفيلخلا هل | هيك يذلا هدبع ”ىرقو

 هل رعد خياشملا لعج ن ةء ارق نم غرف الف ء ديمو نيذلا خويشلا

 | 01 دل ديالا ضو دل اجا اكياع كت رفد
 011 هلع ناك د "لاك مال 0 "00 0 ':وردتأ

 0 هلام (عيققتم لخر وأ دهاز لجر هءاج اذإ ىنلخ أ 21 نك

 الق عسل الإ سمألا اذه يف تلخد ام لعب هللا نكد 00 اك را

 سلخ نب فرضاإ اذإب.ةرئ ريغ لب انعب ناكون دع مشا نأ انأفلايع ةرثكاو يبلغ
 : ةيفطايخلا سابعلا لاقو 7 اكعد ظالمة ترانا ا رفد ل كلا

 امه ازخأو هزي هحلصأ اص يب نيرانيدب داج



 مك رك اسع نبا خي رات

 < يمسبمشلا مساقلا وبأ مالسلا دبع نب دعاص نب نمحر لا دبع نب 4 دعاص ق0

 هعامع وع كيلا اورو« اةظيخ نزك «يارألا قاب فورعملا « ساحنلا يرصبلا لاقي و

 +لاوبز رشأو ع ذاؤلا / ؟نيسللا:اوبأ) معدتي وون كايا أو انكم اتراك

 0 0 ملسو هيلع 0 هللا: لؤشاز ا لاق و ىلإ هدنس ىورو

 دداعلا## لاق ملسؤاهبلغ هللا( لص نا نوعا ردو زادكم دجشلال رحلت

 سنوي نبا لاق *نالف ةردغ هذه : لاقي.و«(7)هعشا دنع ةمايقلاءوي ءاوا هل بصن

 ٠ ريسب همودق دعب أرب فوتو ٠ ةئامالثو قر شغو ثاال ةنس_ رضع دعا مدق
0 5 2 3 1 . 

 ٠ ةئاعالثو. ني رشعو عب را ةنس تام : ليقو «:ةقن ناكو
2 

 يفاص هع 05200

 0 يرقملا 3 0 م ينو 4 قا د

 يسدقملا م 9 « يلوقاعلا يلع نم ععسو « 0 ىنتعا 6 مالح الا ربغم
 ربآو

7 

 هر يبأ ىلإ 5 هنع ىور م د 6 نا ظفاحلا لاق

 - بتيلاو ةلكتلا نيك رتل نيت اهنم ورعا "كنتو هدغشلا لع شا وسرت اق

 ٠ ريغصلا بابلاب نفدو « ةئا مم ولو و عبس ةنس مجرتملا يفوت

 هللا دبع يل ةاغقلا يضاق قيتع < ينمر الان دحلا وبأ هللا دبع نب 26 يفاص اي

 هنع 0 : ظفاحلا لاق « دهازلا ميهاربإ نب ضن نم قبر ندكإا كك“ هاا

 هانكس هن ىورأ جت وداعا كك نانا ىف تاؤاضلا لكك ةاؤل اح ناكل

 ا نماض ماموالا : خلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب رباج ىلإ

 ٠ ريغصلا بابلاب نفدو « ةثئايسمخو نيثالثو نامث ةنس يفوت ٠ اوعنصاف عدص

 اص هع نم

 داوعمتم 0و نبت مالا: قباتكفومازل نب مساقلا نب دمحأ نب ب حلاص 2

 ةعاسج هنع ىورو « ةعاج نعو هيبأ نع ثدحو اديص نكس ٠ يمضاقلا يجياشملا
 ن 21

 يك ذا رع كلانوأ كنا كإ هيدا لزفاف هملول 1س

 كفو ههنا لاق ني ركع لا ةدع مشرأملا يفوت ٠ .نينذألا اذ اين: لاق لخو

 0 ةثاعب راو ني رشعو عسل ةنس



 بي ذب ان
 مدق < ةلودلا ٍيعزب فورعملا ءالعلا وبأ دعاص نب نسحلا نب 6 دعام

 ااذلاو ةراحم نامل هلاكرشلاو مظنلا ىلع ار دق ىدملا ني ارغ ارعاش ناك وز« قشمد

 « هرعش ٍاضي ةغالاو وحنلاو ضورعلاب هلع نكي ملو« هرك ذيام عييمج يف ةنسح

 « هماقم ةدم:هرارق رقتشاو «ناويدلا سبالو « ناطلسلا نه برقو « قشمد ىلإ لصو

 2 85 نكح د هيلع معيارم انك او هقعاج + تاليا ذ ىلإ ولع لفات نكن
 ه1 كيل درر وع لاه ةراجمل ا ندخل ناك( 21 ناعيا: ينم اعرسر ءانعأ يف

 ممسع ةلودلا 9 لمعو « نفلا اذه نم جاو كي ا مدخي انام

 ٠ ةلودلا فرش يف هرعش نمو < اههبشي امو موجنهيف ةيسوباقلاب كلف شي رق نبا
 فالكل 2 رررقلا ف ع فدا + © يتاررللا كارا نق بلكك ع

 اا ا لا

 ! : اوأ قترأ يف ةديصق نم هلو

 كلاصو مجرب اسيبي "101 هما قراظ مآ ىرساردبا

0 

 0 ا ا ا الا لل تقع

 يدصلا نم دورولا لح 2 ير ل

 د لا | دل ل ترانا نأ تملعو (عرذعت

 ىلا امل طار قوت نامل ٠ يدلل ا رداع 51 7

 يعل ل1" يروطلا ةءوساايا"“" ياعم صاصتلاوكحىأر اذإو

 دنا "اه ةنملا قالا 9... ياراك دعم يل اكباذغا نكللل
 كالا ع 7 كل ا

 00 هدا مورا راو حا ندع نب اجل قب خا 196 ةعاضاا وزع
 < مريغو ديدحلا قب نباو:يناتكلاو يدادغبلا تيطلْلا نع ىورو "٠ دع ناك

 00 جرخأو * هقثوو ظفاحلا مساقلا وبأ هنم عمو < ريسي يشب ثدحو

 ٠ ايلاع ظفاخلا ةاورو « لملا مادوالا معن : لاق لسو هياع هللا ىلص ينلا نا 2
 ء ناو 1 ع 0 0 52 :

 ٠ ةلاعبراو نيعس و نيتلبا ةنس قوتو 6 ةئاّعب راو نيعب راو ناك ةئس هتدالو تناك



 رك اسع نبا ران

 داضلا فرد

 7-2 هرعش نمو ديحم رعاش يبسعلا طا كا لماك سس 3 رداص 0

 ٠ ماذيلا كك م لثق لق تاكا 3 ان ال

 تكلم

 قفا نا دلل قربا الل اع

 انف اردب ناادحق

 هليبسلل ىضم دق ردب كي نأف

 هدوقت تسيل برملا نأ نظ نف
 تا
 اككاهتنك نإ ردباين دعبت الف

 اربظ ةهراك ليلا موج اهازأ 1

 اد ناو لد

 ازال رن نكتاو اذ الا

 ارمْا ببلي ىغولا يننمم ناك اذإ

 رسب ف ع

 00 ل

 تا

 ةراعب ا قس 0

 انعومد ضيفت ال سانأ نحنو

 أرثولا دحاملا و ع 8 نؤ

 ارصغ علقم نفح نم اهرص-د

 اربظلا عطق نإو جم كالاه لع

 اريص ادبا هب ىغ ام, لج نإو

 تسلا

 تغاص هنا نم رك 5

 ةديصق نههرعش نهو « رعش ناوُيدهَل رعاش « قىتيدإل ىلا 4 دعاص 07

 ساشا دام أب حدمي

 ققاع ميصلا ان نم دلع جاوا .انلادتسا دال د

 دفا ون نانلا نم م هت أدب

 قابل ب

 دفاو وهو ىجدلا ارالم ىلع راسف

 دعاسو فك ءازوملا ةهبجملإ

 علاطب ىف الإ نم مح ادب امي اذإ
0000 

 هليلد لض حبصلا عيطق نآك

 ةعلجر للك 1 فروا رسعأار نقاد

 اييح نقع لي ناقتلا نك

 اهعورف تدامحي 1 اهتعجر 0 اذإ

 )2 دساوح را رهظ ىلع موي

 ديما ناروعت -قيفطعلا سان سَ

 ديا كتاب فسوي ىف تدعمه سلا



 بيده مرا
 نابللاو رملاب شونأ هنبا هطدحو « ةنس ةرشع يتنثاو ةئاعست هرمع نأكأو خمونخ رمع نم

 ٠ ملعأ هللاو مالسلا اهيلع مدآ عم زونكلا ةراغم يف نفدو ٠ ةخيلسلاو

 هدكشوواوألا اضن ره نوصأو ةئاباوطأل ف لحي حرت ا ناريش دى
1 
 هنا

 نع 5 8 ةيدوهو ان دوم مجد سو هيلع هللا ىلص يبنلا نا رمع نبا ىلإ

 .٠ ةئاعب راو نيثالثو نيتنتا ةنس لبق

 4 ةلمه قيشمد لو 0 نيدلا انسب فورعملا يداش ص 2 0 د

 جحو « ابيهم ًامراص امادقم اعاحش ناكو « ةرم ريغ م.موصح حستفو ةحنرفلا برحي ماقو

 اهل

 يف اهفلخ 6 تاعفد ثالث لعرصم رايد دصق مث « ةئامسخو نيدمحو سمخ ةنس سانلاب

 2102 ١١ هسفلا وال ويقل. ىلا ةةوغف هللا نرتب اوت ب قيل تلاع ن اكو «ةفل الا
 < ابب رصانلا للملا فلختتسا دق ناكو « همايأ هللا مادأ نيدلا حالص رصانلا كلملا

 موي يف رصمب هللا همحر يفوتو . 0 نيتس نم اوحن رصمي نيذلا دسأ مايأ تناك و

 ياذجلا رواس لتقوجن رف الا درفممل اًنيعمههات افنيدلا دسأب مهلهأ ثاغتساو « اهكلم يف
 : جن رف الا دب نمهرصم رايد ةداعتساب مآسم لك ع ةنم هلو « رص رايد ىلع ىلوتساو



 مودإ رك اسع نبا خيرات

 نم يشب ءايين الا” نم 0 صقل نأ 5 لاطنأو 0 هتفزاحب رورغ٠م هب نوتف»

 يف هب رئدتتي نأ ور هدام وقل قلب نمل ايل كفل اريل هجر عادم

 56 هيلع هنييعتو < كلذب ء[مينألا نم يبن ربخب هتوبن ةحصو هقدص ىلع ةلالدلا

 نم هب نأ امم يش يف هل ةجح الو « هردت ام ريغلعكلذ نم هلاحأ امزكو « لكشين ال
 «نالدي لب هناليي لقعلا الو عرشلا نك 5 مل ذإ هل رذعلا عقوب ةهبش الو < كلذ

 وحصر انقل زاإ يف هلو « هب قداصلاربخلا تدث دقو « هتححصب نادبشي و هزاوج ىلع

 هتركف تحص نم هلثمقالطإب نم دعبب مالك مو هيلع هللا ىلص يبنال قدصلاب هتداهش
 اديه تدعتتسا نفك رك هعتي_ رك لعاحتعلاو ةلقتلاو لماع .ةرظستلا نس

 ادن حيحصلا رظنلا نع باهذلا يف خاب نمم يدنع 5 ل ذإ « هنع يل كح نيح

 عضو» ريغ يف هظفلو هانعم يف هتبج ىلع هتيلج دقو < هطخب اًنبثم هتبأر نأ ىلإ دحلا
 اذه, انباعك | نيبلؤ <نحسملا ناوقلا, لع نعيزجوملا لب ىاتلا ىعسلا ان اعك_ تلد“

 « هداسف نييبتو هيف لوقلا حاضيإ و هتياكحب لاغتشالاو كلذ نع نايبلا عضاوم نم

 نهم رك لوقأ ان لان معي 2 0 اع علا لحأ ضعب لات دقو

 ناك و" ع نق ةحمصلا 0 كاش و“ هعدقش و هضيقد و “ يو رد و« هعدرب

 بضغلاو6< بيد اعلاب تان لاخلا 2(1) عيذتو « تالابجلا (2) عيشت نع هفرصي نم

 وأ ررضلا مهلاني امع كلذب 0 نأ ان وجر« ب اعلاو 02

 ٠ ىولب و ةثداح لك ىلع ناعتسملا رم ىلإ و « هجيج نماةم ل

 نأ رابحألا بعك نع ظفاملا ىورو * ىلاعت هللا همحر ىفاعملا ىضناقلا مالك اذه
 : هل لاقف ترش هبا نع لقا مع ا لل مد ىلع لزنأ هللا

 تا كو « ىتنولا ةودرعلاو يوقتلا ةراعب اه يدعب نم نم يتفيلخ تنا ينب 0

 ىلع اب وتكم .هنعما "تير يفإ) 0 ىلص دمحم مسا هبدج ىلإ ا! رك ذاف هلل

 علا يلا لف تاومسلا تفط يفإ ث6 نيطلاو حو | نيرةنارمع ا لإ

 الو 5 ها 6 ف ةنحلا 0 كا هلَخَب 5 ل مدن تت

 نيعلا روملا روحن ىلع اب وتكم دمع مسا ت1 ل بوتكم دمحم مسا الإ ةف

 « عاملا ةزدس قرو ىلعو « ىل وط 5 ةرحش قرو ىلعو « ةنلا ءاجآ بصق قرو ىلعو

 هر ذم كلل نونة كاح ربك أن دك تالا ةرعأ قير ل 7

 هلم لييرتتم ىو كيسا قال اقياخ ملغ هل اواكمك ةوكتانط# ةعاشض لك يف



 ليو هذ
. 0 8 

 نأ ابيع كبا نفك و نون أبءايف هيلع دع الو كشفت: نمفرعت ام نمأتلا نع ك زبي
 : ةياور يفو . (2) أي ايف مهياع دعو 647 ليقف و ليكم خساعلاة نما ف امن

 ليعاامةسانلا :نمب قرع نأ : لاضخ3 د لق نسور كك 3ع اك“ لاق من

 0-5 برض < هينعي ال ام هيلج يذؤي و « هيف وه امم مط يحتسيو < هسفن نم

 بسح جل تفكل5 عزواالو دايت لمع أل تدان انناع لاقو يردص ىلع

 فاعمل خافلا ئرادط نم هاوار ركل تن قرط نم ظفاحلا هأآور 0 قلخلا 00

 0 رباغلا 1 يطسا دة رسما ليالا يأف : هل تلقف 4فو رد 0 نع

 ىف: تلق هيفو

 اة :/ تلفها الهاذبع مو 2 اهدلغأ 3 اضف باتزلا يأ
3-4 

0 

 تلق هيفو رس يف ريقف ىلإ لقم نم دبح : لاق 2 ىلذفا ةقدصلا

 2 ا لاقف ”ىبمو مومو مهاربإ 0-0 5 12 ايندلايف له

 و 1 لب“ 0 0 00 0 نم قادم

7 00 

 0 راي:تلقفديفو٠ 0 | فحص كف 50 ىلا ينأ اذهنإ 2

 م
 لاق «مال يقلل ا 0 رم د نأ ه ةمللا 0 لاقف 7 دز

 ع
_ 

 نع 31 رالاوول 0 ةوكلا زم عاونأ دهر ةفاربكف : 0 زنب ىفاعل يمغاقلا

 9 لا لذ 1 هيفو « ةيضاملا ماي الا نع رابخرالاو « ةيلاخلا رومألا

 ل ل ا ا يف انيور دقو « ليصحتتلاو زييمتلا يوذأ هيبنتو

 0011 رو 010 داء الانف هلع لكما اك ةعرافم رخو © ياو ةلظاقلال
 كالا لإ تر كلو اذِإ امأالإ 12 ردالا هنل اع تايلر كلا دق رك
 هايل ا 02ص 2 رع ا هاو ١ نم اطلس د واذ

 « هانعم ةقيقح ىلع عطقلاو هتحص يف بير الو هيف هب م 1 دل ا

 ىلإ لسرأف ة دل انوا نقسم الا نع نأ ىلع لد ام زذ يبأ ربخ يف : يذاقلا لاق

 0 سل هيلا كيرف ىلإ 0 0

 03001 2 لا لتالا ىلع هلا تو
 فو كر دهان 21 دل 2 ىل

 لص مهللا : مهتءاعو نيدملس 0 لع لمع للا رددتتملا اعدل“ 5

 نيب لصفلا يضتقي اذنه رهاظو « نيل رملاو كئاينثأ لغو « نيب رقما كتكئالم ىلع

 قب رف هل يعدي نمو مالكا لع ىلإ نيبيتالا ضعب اذه لاحأ دقو « نيقب رفلا

1 



 مؤ رك اسنع نبا خيران

 لاا هقاخ معن هلل اقول لستم ينقال كذا ا مآ: لاق 8مل

 مدا : نويناي رس ةعب را رذابا اي : لاق مث (7) 00 هديب

 برعلا نم ةعب راو 2 توما (ةلاب طخ نم لوا وهو نس ردإ وهو خودخو 6« ثدشو

 تانكر ك هللا لوسراي : تلف ورذاابأراب كيينو كزلباشإو ى بيفشُو دوغ: مد

 نيتي ترش طل وا ناعم يعل كتل ضل هلزنأ

 « فئاحص رشع مهاربإ ىلع لزنأو < ةفيحص نيثالث خونخ ىلع لزنأو « ةفيحص
 ناقرفلاو روب زلادليجنوالاو ةاروعلا لوناو كت ئايطص رقع ةاروتلال يق ضوه طل

 كلملا اهيأ - اك ةالاتمأ تناك: : لاق 9 ميهاريإ فحص كفاك ام هنا لوسمتلب ل

 7-5 كلو « ضعب ىلإ اهضعب ايندلا عمجتل كنعبأ مل كن ! رورغملا يلتبملا طلسملا

 لعلام (ناتل و < فاك نم تناك 2 اهدرأ ال ينإذ مواطلا ةرد درتل

 تاعاسو < هبر ابيف يجاني تاعاس هل نوكت نأ هلقع ىلع اًبولغم نكي مل ام لقاعلا

 اهيف ولخي تاعاسو < لجو زع هللا عنص يف اهيف ركسفي تاعاسو « هسفن اهيف بساحي
- 

 دوزت :راثالتل الإ اعاظ نوكبي ل < برشملاو معطملا نم هتاجاحل

 ًاريصب 9 5 لقاعلا ىلعو « مارك رتخ ةذلو < شاعمل ةمرهو < داعم

 اهف الإ همالك لت هلمت نم همالكب سح نمو« هناسال اءظفاح « هناش ىلع البته « هنامزب

 : انيك اربع تنك لاف سرب تحسس كفا ل را ا

 تبجم © كحضي. وهو رانلاب نقيأ نمل تبت < حرفي وه م توملاب نقيأ نمل تبت
 كالا ناطا ناو لاا ل وه م ردقلاب نقب أ نأ

 : لاقف 0 كفن كلملال تاع تالا شا
 0 م وا ل

 < ءاايسلا يف كل رك دو “< ضرأالا يف كل رون هنإف:هللا رك ذو: ارقلا ةوالثب كيلع
 بهذي و بلقلا تيمي هنإف كحشفلا ةرثك و كايإ : لاقف 7 يندز هللا لوسر اي : تلق

 هنإف ريخ نم الإ تمصلاب كيلع : لاق + يفدز هللا لوسر اي : تلق « هجولا رونب

 : لاق © يندر دما لو: تاكو تلد رع دا 7

 ناك الا بحا ةيلاف 2 فورس ل تاق « ىتمأ ةينابهر هنإف دابلاب كيلع

 نم ىلإ ظنت الو كتمت نم ىلإ رظنا : لات ا لوسر اي : تاق « مبسلاجو

 : لاق 7 يندز هللا لوسر اي : تلق « كيلع هللا ةمعن يردزت ال نأ ردجأ هنإف كقوف
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 بيب دب 6

 ءاسنلا سيقحاف" اًحابق ءاسن اودجوف مهيلإ اوطيهف < ليباق دالوأ انمع ودب لعفام انرلظن
 ضرب من كاداننلا لايف ةسيئان ؟ةفئاط :تلزنف.هىاا ءاش انياوفكلمب منن < لاجرا

 اوالم ىتح ليباق ونب رْمك و« اوطلتخاو اوحك انتو ةيصعملا تءاجل مهلك ثيش ون

 نيمدق الا خي رات نأ مولعملا نم : كوهاعلر دع انوا فاق رغ نيذلا مهو < ضرألا

 امور <وب نملا ادباحكا يف اًلعاامهلاز مضقام الإ هنمردنإ تا نافوطلا لبق امن صوص

 جرخأو 2ك عيب ا : ملعا هللاف ا احييك ماعي ل نادك هادع

 ملسو هيلع هللأ ىلص ل لودر اذإف دحسملا م : لاق 0 يلا ىلإ هدحلس ظفاحلا

 53 لاق ؟ لجو 31 ا لأ كاكا هللا لوسراي : كل هيلا ل هل>و سلاح

 : خودخأ للعو « ةفيحص ناش ثدش لع 7” لزنأ : كعك مك ةئاام

 فئاحص رشع ةاروتلا لبق ئءوه لعو <« فئادص رشع جلاب ا ملع دم ةفيحص نيثالث

 را اون دقو رمتم تواليت اذه« ناقؤفلاوةرويازلا وز ليغ ءالازو ةاروعلا تاونأو

 ملطف لع دكا لست لوصكا اذا رحتمملا تلو + لاق يزاقألا زد! يبأ نع هظفلو

 سلاج

 تاهل تنل كدع ملأ اهتعك رف تي معك اق ناككرر م

 ل و1 كما عود معرب : لاقي ”.ةالضلا اف ةالضلاب ىتيرمأ كنا. هللا لوسراب

 "لك 110 قل دار جم هللاي نام... كاك + ليضف ا. لام الا: يلف نها لاوسر ايزغءتاق
 هللا للاب - تلق كاقاج 7 هر اناعإ ل تنينمووملا يأف هللا لوساب

 ©لاال 2 را: تلق © هديإو ةناعلل "نم نسايلا اس نميع لاق 8 لسأ نيملسملا يأن

 كارا كلا اياناولا وشراب هتان تاكل رع نم: لاق 9 ليفأ ةرعملا أذ
 اال ب لض زد لام# ءانطلا افشل ل رتكرا» ءاقلت <توتتلا لوط :.للق
 هكا 1 ن0 ليمان افاسأ لررا عاقر“ ةرعك نابع

 كو ولع نإ ناقد لطفا كاقزلا يأف هل لوي راي : كلف «هندا زج رحأو

 «اركمااديآ : نافا» كلعأكِئلغ هما لزنأ امناعأف هللا لودر اي :تان « ابلعأ دنع
 4 الف ل 2 ٌةاقلم ةقلحك الإ يسركلا عم عبسلا تاروسلا 4 رد نا 3 لاق مل

 اقل مل راع فلنا دفلطإ ع .ةالغلا رق ىسركبلاب لغا نترتلا لْضقو
 د1 زل حالا اس ودام تلقا قوز عراة ا ةقام' لاك + ةكينأألا

 هللا لوسراي : تلق مث < بيط ريثك : تلقف ريفغ مج رشع ةثالثو ةئامثالث : لاق

 ]1 أ نإ ند ايلان نلاقق هثلل تقل ةقوات تقيضافدحو



 مو“ رك اسع نبا خيرا

 اذهام ءاوحاي :لاقفهتروص ريغ يف ناطيشلا اهاتأ م« تدق و: تاق ليتر هياكل

 : تلاق 9 ٌتاهبلا هذه. نم .ةمديرب' هلعل : لاق. يردأ ال :.تلاقف ؟:كنطب.يف يذلا

 9: ءاوحاي كتيدجت فيك: لاقف اهاتأ تاقنأ ايغ انذإأ ىتح اهتنع ضرعأ ع .يردألأم
 تيارفأ :لاق تق اذإ دا عيطتتسأ ام ينتفوخ يدلك نوكسي نأ فاخ اليفإ :تلاق

 اندفع رمل فن6 قلطيانللا ةيزيشستلا مد لثمو كام اناسنإ هلءنف هللا توعد نإ

 يلإ و « 2 يلا هذه نم ةحببم لف يف يذلا نأ قا ما مدل تااَقَق

 راع: ازعألو ءدآأل نكي كفا لاف ههه وكي نأ نسا 0257
 ًاحلاص 5 نأ 2 7 علا لجو زع لا لوق كلذف « هتعضو ىتح

 اموت ملغ تداوله ولت, نأ (ليقرانع مدار ادن قاكت ور ايست عوكل

 ىمست ولو ليزازع هعما ناكو 9كعسا امو :تلاقينتدعو اك هيتيمم الأ : اهللاقف اهاتأ

 امَلَق ) : ىلاعتا 0 تاف ثراملا دبع هتمسف ثراملا يما : لاقف هتفرعل هب
 ا 0 امنع هلأ ىلاعتف امهات ١ اميف اك نش ذل لج اَيلاَض عا
 دعورشل يح قاطناف يشرع لايجب مرح يل نأ مدآ ىلإ هل 5

 : مدآ لاقف « يتعاط يف مهنم ناك نم كدلواو كل بحتسأ يشرعب نوفحي ةكمتالملا
 قلطنافاكلم 0-0 ءانا دخل أ الو قمائىزفأ تنل * كاذب لأ كيك واكف
 انبعت انب لنا : كللذلل لاق هبحمي ناكم وأ ةضورب رم اذإ مد[ ناكف < ةكم وضتدب

 ناكح نكد 6 تقرأ ناكك لكل ناكق مدق ىتح كناكم : ثملا لوقيف
 01 وع او6 ؟ انصار وكلا نع نأ دا تزل موسع رافنقو زوافم هادعت

 ل
3 

 و

 .ء

 تك

 كالملا هب جرخ هنانب نم غرف الف « ءارح نم هدعاوق ىنب و «يدوجلا لبجو « نانبلر

 ْفاطف ةكم اهب'م مده لمن عويلاطسانلا» المن» يللا "كك انخل هدرا تانك
 : لي ربل ثدش لاقف 0 دا ل : را تامل لغو خلل عجر مث « اعوبسأ تييلاب

 0 نينالث هيلعر صو ءاعلنا مال ا ا ”(لاضافلا ىلع ل اصف مدقت
00 

 رس

 دلوو هدلو غلب ىتخ مدنا تمي لو“ ا ليخذفت يقابل اأو «ةالصلا يعف سجل امأ

 نأ ىحدواف 3 داسفلاو را تر ١) مهف مدآ 87 : داما للا 57

 تفاح هيلع اولعجو « ةراغم 2 هدا ترطاتت لدخا لواق دعا و لكانت

 نك و.« كيش ونبه نوؤتعتم و" ةثوتاح نبذل نو لياق# وب نفدحلا ةنؤتلال

 ول :حابص ثيش ينب نم ةعاج لاق مث ٠ ةنس نيثالثو اًتسو ةمس ةئاعبس مدآ رمج

 56 م ْ 0
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 بيده نكح

 هتارك لف هب هلا 17 0 ءاوطلمد ١ ا « ةحيبت لياه اعلخ و 4 ةنسح ليياق 5

 نع اذه نكلو طق اذهب هللا رمأ ام هللا لاقو ليباق طخسو ليباه يضرف !هيذبال
 ءايسلا نم ًاران هللا لزنأ اهب قحأ ناك ن مفاكلاب رق اب رقف : مد ا لاقف « مد[ اي كرمأ

 ال12 رغم مارت هزت: تال ناكاو لجاحتا عة رع) كالانب .اهضوفهناي_ رق تاكأف

 مدآو هر جااينلك م غللز لقا قفة ؤعل) م لتاق كفك اديازو

 هللا كلب ع اتي ايلوللبأ اللا دشن ىف: ليي اق ىلاقو هب ريم 31 اعاو :ناباارقلا ل عضوف:ل | ععم

 ليباق ناب رق .تدن#و ليباه ناب رق تلك اف رانلا تلزنف« ادي أ حا ليباه سكني ل

 كنلتق ال .: لاقف همدغ يف وهو ليباق هاتأف ليباه قلطناف 4 لقلا ىاز نكي مل هنأل

 ينخأت :و < ياي رق يلع درو كناب رق كنم لبقث هللا نأل لاق + يناتقت م لاق

 نه 1في كت اكلنا مويلانذعن ا دنع در فاتح لوك وسار

 كانقأل كيلإ يدي طسابب 6 ينتقل 1 0 نال + واقتللاقن

 نق همنا 0 2 اي َنيَملاَعْلا بر هه تفاح ف
0 2 

 :كعق اذا ٍ يلتق لاؤقت ى موب 1 1 نيملاظلا غا نح كِلْذَو راثلا 2

 ١ 0 2 العمق ) يناتقت نأ لبق كيلع ناك يذلا كمإ ىلإ مفي

 كرا فل ةيرال ضرألا يف ثحبي ايارغ هل ثعبف ) هدسج راوي ةك رق
 يح بارغب وه اذإفلعف امرظنيل ةودغ هيلإ ادغو « ةيشع هلتق ناكف ( هيخأ 0

 00د | ا اذه لدم نإ ]نأ تزحعا امليواي لاَقَك )تيم بارغ ع تحس

 00001 دال نع بص اةروز يي زلاياعدف «هيجأ ةلوس | نه ئرارب أك ( نك !ةاوس
 لازؤت الف بهذا : ليباقل مدا لاقف«ضيفحلا ىلإ ذ : ذون ينعي ليلا نم اهب طبه م ا

 عا ليال لبقأف« ماهر آلا  هداونمدحأ هب رعال ناكف«هارتنمنمأت ال ًادبأاب وعرم

 ا د ات دابا ع الا ىيزخا ليات. كويأ, انه: هنبا حالا لاق كهل يا هغمو

 : ىمعألا لاقف هنبا تاق هنبا مطلف هدي عفرف : كايأ تلتق هامبأ اي : ل نبا لاقف

 اا اق تداونر ءارخ تاب, غدا ييدبطلب يبا تلتقوب يمر أ تادق يل ليو
 اذه : هتدلو نيح لي ربج امل لاقف ليباه مسا نم هل قتشا هللا ةبه يمسف « ارورع

 « نك ىضوأ هيلاوك ثيش._ةيئايرسسلاب وب تش ةببارعلاوهوأ< ليباع لدب كل هل: ةبح
 اًنيفخ المح تامحف مدآ اهاشخت معك ةنس ةئامو نيثالث نبا ثيش دلو نيح ناكو



 ما رك اسع قنا خزان
 تناكو « ىسوم اضعو « جلثلانم اضايب دش أ ناك و « دونم ًالارححلا هعملزنأو « اضييأ

 هيلع لزنأ م نابلو < رمو « ىبموم لوط ىلع عرذأ. ةرشع !فلوط « ةنجلا س1 نم
 ديدح نم. بيضق يلإ لبجلا لع طبهأ نيح مد ا رظنف « نيغبلكلاو ةقرطملاو ةالعلا

 ةقارظلاب تلين شع ده اراكشأ سمك قنقفي «هنااقع نننا دما لامن رض انزع كلا
 < ايل قعي ةاكلف هن دكه اك رخ عن لوا ناكف كاز يك وامعلا »كلذ ياست

 جحح اللف « باذعلاب دنهلاب راف يذلا وهو « حوت هيرو يذلا وهو روتعلا برض مث

 © ملطلا ىلابل ايفا ةكح لع ألا ليضيااناكت' نقينف بأ لعلوم الار وسما عضو مد

 نوددمدل هللا را دقو نياس عب دأب مالس رالاؤاو ةناكأ ذ <« رمقلا عل

 ىلإ دنملا نم مد جحو: © سيبق يلأ .نم نشيب رق هتلزنأف < .دوسا هنوحشميف هبلإ
 مل نذ 4 "ا لكلا 2 1 نيح هدأ 5ك هيلجر ىلع ةحح نيل 1 1ك

 دف نم ا تاراصق 6 ربلا كاد هلوط نلف تمت « علصلا ةهدلَو تق

 « ةنملا حير نم دجيو «ةكئالملا تاوصأ عمسي لبجلا كلذ ىلع وهو مدا ناكف
 ندح عمجي ملو < تام ىتح هلوط كلذ ناكف « اعارذ نيتتس ىلإ كلذ هلوط نم طخ

 كراح تنك 2 لوقيمد | اشنأو 6 مالسلا هيلع فسوبتل الإهدلو 50 0 مذ

 ني اوكادغرراهن لكن“ كنود كفار الواكا ل ريغ كارل نانا كراد يف

 : ! ينتطب : مجاراوب ةكن الملا تاوصأ] عسا تيكف نيدقملا زياده ىلإ ..طبهات < ك1

 ضرالا ىلإ ينتطبها مث < ابهيطو ةنجلا حي ر دجاو <« كشرعب نوفي ثيح

 « ةنجلا حيد ينع بهذو «رظنلاو توصلاينععطقتا دقف « ًاعارذ نيتس ىلإ ينتططحو

 ا م لاش ا اعف مد | اي كتيصعلالاذ. : لاذ اك

 1 ةنلا نم زخو 2 هللا 1 ينلا جاوز ألا ةيناغلا نم نأغلا حبذب نأ

 3 و لعجو ©« ةبج خسف 4 ”ارسوزرع حشو أ ا وح ادعل انف هفوص ذخأ م هحيذف

 تيمسف ةفرعب افراعتو 6 اع# تيمسف بق عمجيب اعمتجا انك دقو « هأسلف ازاخلو 2

 دلوع | امري ثيسب لأ ابرستم لو ناك انا لورع هيل ام فنانا رع كا

 ل برقي و « مدا هيلع ظبهأ يذلا ذون لبج ىلع ذئموي امهو اب رشو

 تك مش 4 هتموت را لوأ تاي تا دالك

 لولا“ نطل عقرب نأ“ ماد1 هلا زم اودلز اينسعشكا رت اقلفإ سأل لراعي كل
 تا حاكتلا يفنينطبلا نيب فلا لوألا نطبلل يناثلا نطببلاو « قالا طمال



 ديد سؤ.

 انس يف ةار 2وبأ ةفيلخل هعمو ةياواغم لإ ةببش جرخو ٠ نيثالثو عسن ةنس

 : ةييش لاقق كبت دح دق ناكو دحلا هنع حسفيل ةحاط

 ميلا يافا ركو# لدطي كبل. : هلعأل .كتأ .نم :ةازإقل ءابأ جوزت
 فئاصْثعشأودو عانقلا فديو 2ىرسلاو رجاوملا رح ىلع ربصي و

 افداوع  عابعلا_دنوعلا دليلا نم: ؟انادب دقو "لقانا امر 1ك

 فصاوع يطملاو ثول ت تاذ ىلع لحعت. يننإ قدص نايتفل

 ااا

 عجاضملا ناوه دعس 0 ا مرا
 نامث ةنس : ينئادملا لاقو ٠ نيسمخو عبس ةئس ةبيش يفوت : طايخ نب ةفيلخ لاق

 ا عضوم يف لاقو < نيسمخو ع هللا 2 مثيلا لاقو 6 نيشمخو

 ٠ نايفس يبا نب ةيب واعم 0 ردا

 نع ور“ ايعبات ناك ىكمللا لاقي و < يطساولا زواسم نب ع ةبيش د

 لع 1 رم كفلحتسا 0 * لاقو « زب رعلا دبع نب رمح لع دقوو 4 سابع نبا

 د ل لسري ل هللا نإف 0 1 لاق مت هيلع ل نا ريدملا

 ناش عا ند < باعك ا 01 ىلا تاك |١ دع لد وك تلرمر

 « ةمايقلاءوي ىلإ مارحوهف هلوسر نال ىلع مرح امو « ةمايقلا موي ىلإ ل الح وهف هلوسر

 0012 0 ل 0
 اا تال عاطل نأ دع ال يبل هنإ دال دام مكلقت ايكو مكسم دحاو
 00 * 3 تعب له الآ 2تعمس أ لهالأ

 ٠ اخوتي مو 0 2 يلو اربح نك يلو هيلع هلأ لك يللا ىاذ
 ا ا هعساو مد 1 نب ثيش لاقي و , < مالسلا هيلع 6 ثيش اي

 ' ادع د ا م مد ] جرخ : لاق هن |سابع نبا نعيور * عاقبلاب هربق

 01 اص هناي 0 < قدر الار" لطلل ةراقتلاو 2 ا

 ةاراز 2 فل ةرادع تأ ةرادقم ناك موج هسا هئاهيلملا يو 1
 كايضأل 1و ينل لاش لاب ليش صام ا ريجاف ه١ دا ءاا طيب ااع ةنخ اقل
 تلاته ام التماف :اهتيدوأو 'اهرحشب قلعف « ةنلطا حي ردهم مد لزنق < ةدجي ءاوخ
 يللا سبط نم هعم لت : اولاقو.٠ مد مني ر نم ٍدنملا نم تيطلاب قؤب م نفف « ابيط



 م رك اسعنبا خيرات
 ياك نأ را ذاقإ هداني: نع يضف وا دز ليدي انابيلا ةيضدلا

 هنقاوم نان :نع دعا وألش يل عفرف هثآرو نم هتئجل « هلذخي نا همح نب : تلقف نايفس

 اوعباب نييدللا ني رجابملابا خرا نسابعاي.: لاق منن ل 0 يل لاق

 ىلع راصن يومك تالاف الانف اورصنو اووا نيذلا راصن لاب از خشلا تك

 هللا .لوتطوا ل زي 'يماسفاهاقجل و٠ + لع بالا ةقطتم الإ لال هيلع شا يطا
 ىلع يدع ف رحأ» كنك لاس أالا"حامزف : لانا مخل قا لشواهيلعمما

 علا نم يلوا سابغاي :لاق نت © زانكتلا# امر نت لج ههيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لدا ا انعم سرا اما

 تهاش : لاقو مههوجو يف انح ىتح ءاحطبلا نم ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز

 6 مور لع هجم لاو نابت نانو 1 نسا ص ا

 ا قاحسإ نبا ةيادد ينو 500 4 ٠

 حاتفملا ةاطعااو حتفلا موب هين اعد ملتو هلع هللا لص ىلا نا ذم ن

 اذه ترد لف : دع ني دمع لاق« هحب لع هلا نيم | ترافق اذه كلل 0

 ملسو هيلع هللا لص هللا لور لطحا املك عونه لاقكا رمت 22
 0 لسأ امنإو « ملي مل ذئموي نافع نب ةبيشو < حتتفلا موي ةحلط نب نايتع حاتتملا

 هو ةبيش ىلإ حاتفملا ع عفدف يفوت تاك تلا حتتف يلي ناهنع لزي لو « نيدحب كالذ

 0 هللا لص يتلا لاق :ييوتبلالاقو .. ةيث كلو يف هباحملا 2ع

 : ةورع لاق ٠ , ةباجملا ينعي ملاظ الإ كس. اهذخأي ال ةدلات 3 ملسو

 * ةباحملا ىلع ةبيشو هتباقس ىلع سابعلا ماقأف « ارجابم ملو ءانمأ ةبيشو نسافلا تا

 تاخدف « هيكل ىلإ ةيده ماردب لجر يعم ثعب : لاق قيقش نع ظفاحلا ىورو

 ول « ال : تلقف ؟ هذه كلأ : لاقف .اهايإ هتيطعأف يمرك ىلع سلاج ةبيش اذإف

 كدعتم يفبباطخلا نيبرمج دعقبدقلب كاذ تلق نال اما لاق انم كَ 1

 لعافب زا ا: حلق ةقحعلا لا مسقأ ىتح جراخي انآ ام : كاقفهبق تنال ىذلا

 لبسو هيلع هللا_ىلض هللا, لوبسر:ثأال : اتيلقر# لو: لاقرال :رتلق نافل لبا: لات

 5 : لاق « كنم لاملا ىلإ جوحأ امو هاكرحي ملف هناكم ايأر دق ركيابأو
 سانلاب ةبيش جبحو * يروثلا نايفس ثيدح نم يراخبلا هجرخأ < جرخو هناكم



 بيب م

 0 ملسو هلع هللا الط هللا ل |رسرانع اندزا لغرلا؟ميلق |يفاهننا ف كقفا 7, كل مله

 يف هللا فذق»عزاو لكفأ هذخأ#“ <” نالك الع ويحتل قل لاق م4 هردص ىلع هدب

 «هعم ربص نمم نآك اكو« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ل |تاقو ملسأف نامي الا هبلق

 ةنس تام : ليقو ٠ ةي واعم نب دي زي كردا ىتح يقبو < نيماسملا رايخ نم ناك و

 مع 0 همالسإ هّمصق د0 اى ورو نك د ةب الث هلو نيسمخو عست

 نع ثدحي نك و6 لصف هل اكطاص در ةبيش ناك : لاق ناينع نب رمت نع مدقن

 موز نم هيف مك عد عا كلارام : لزق ماا ناك

 لآ 001 د سلا انك 11: لوقوع« انؤلبا تالالملا" نم هيلعاو

 نإ ىسعف نينحب نزاوه ىلإ سبق عم رش © تلك 0

 0 رأثب تف عدلا 0 ا ه1 9 نأ اوطلتخا

 ملسو هيلع هللا ىلص ادم عبتتا الإ ل معلاو برعلا نه. قبب ملول "1

 لف «ةوق الإ ىسفنيف رمألا دادزي : 0 1 ا 2 كافيا ةنينأاام

 0 هتلغب نع شوال ع مآ لص هللا لوُسر سانلا حتت وا سانلا طلتخا

 ظاوش يل عفرف « هروسأ تدك ىتح قو تجف روإ6 هنادي ن )اماني نأ توندو

 تفتلاو 6 هيلع 52 يرصب ا 2 رع اح ودك نان نع قوبل ٠

 حسف « هنم توندف « ينم ندا ةبيش اي هيفادانف ملسو 00
 بملأ ٍدئتعاس نة 0 ا و شل ا : لاق 5 يردص

 «لتاقف ندا : لاق ها ام هلا ا <« يدفنو يرصل و ي ا[ لا

 «'يش لك نم يسفن هبقأ نأ بحأ ينأ ملعي هللاو “ دلما جزءا 33
 نميف هللا تلقا ه كاسل! اني ةققو أل يحق هيل لا ةعانللا اكلك تف علدألو

 ىلص هاتفك تب رقو 6 دحاو 0 رع قر كلل ل نابع الشم

 لإ 0 مك اقرت ىح مرت أبو كيش اهلك كمان الس هيلع هللا

 وهن راؤول اخ ئاريغ دحأ ةيلغ لخد امو:هيلعات ىلا كعاشا لخدف كلب

 ينتدح متلك تالف تدرأ 5 دعا كناية ارا قر جد اخ اان هكيلروزبمو

 هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ : تاقف « طق دحألل هرك ذأ ملام يسفت يف ترعضأ ام لكب

 هياكل الو رفع دق + كاف هللا لورا لاو كثي اقا لاوس كنأو

 اه أكء[غيب عرد هبلع سابعلاب انأ اذإف هنييتنع هتئجل : ةبيش لاق ظفاحلا ةياور يفو



 م4 رك اسع نبا خي رات
 مالس نأ نع ىوز. ٠ يعازوألا رضناا 1 0-8 نب ع ةبدش دى

 < ةقدصلا بحاصماشهو « ملسمنب ديلولا هنع ىورو ٠ جاححلا نب ةبعشو « داوم ذل

 لوأ نم هللا لوسر اي ليق : لاق ناب وث نع مالس يأ نعىوزو * روباش نب دمحمو

 نيذلا "< عيبايت ةسندلا“ بقيوتةز- كلتلا + لاقأق كمازع كلامو زو را

 5 يدر © 0 ىو دك ء تاركا نو الو < ددسلا مهل حتفت ال

 لسعلا نمىلحأ هبارشش < نام ىلإ ندع نيب ام يبذوح ةعس نإ : ظفار الروطم ىلا

 0 أمظي مل ةبارش هنم برش نم « جاثلا نمضيبأو

 نيذدلات اعنا نود الو «ددلا محلتفت ال نيذلا «مهسوؤر ةثعشلا «ميبايث ةسدلا

 يبأنع مالس يبأ نعك درو * محل يذلا قحلانوطعي الو < مهياعيذلا ما نوطعب

 ملسو ه هيلع هللا ىل اص هنلا لوس رنأ هنرح ىو الا كا ا نأ يرعشألا اص

 ا لاق ءدوجس الو هعوك د مت ال لصب لجترب رض

 هعوكر متي الو ٍلصي يذلا لثم نإف  دوحسلاو عوك رلا اوهتَأف <« دن ةلم ريغ ىلع

 أ + عشر دبع نام ال نييردعلا وا عرتخلاال اك أي ال عاجلا لغم هدوجس متي الو
1-8 7 

 01 قيوددسال

 نب ,نانع قي يزعلا دبع نب تادع ةحلط يبأ نب نامثع نب 6 ةيدش د

 يما علا هولك نب يردبعلا يشرقلا نا ىنع وبأ يصق نب رادلا دبع

 ا لح هلا لرش لاك لاق هيلإ انفال دع 7 وداع ةىاور ١و « اثينح دبشو

 ناكمعس وأ رظنيلف الإو سلجيإلف هل عسوإ سلحلا ىلإ إ مدحأ ىعتا اذ ذإ :ملسو هيلع

 0 سو هيلع هللا ىلص ىلا لخد هدو ”© هيف نيلجللف هأرب

 كلذ. هيلع :دعشاف :/لاق هده ىفك"| ةيشاي :(لاق ئزواصت اًييفااذإف:نيحك ترد

 :لاق جاجزلا نمحرلاديعزعو 7 لعفف « نارفعزب اهخطلأ مم اهنيطأ : ل < احر هل لاقف

 لصي مف ةبعكلأ| لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآءاوعز د علق ةيغاحتا

 هعطق "اع ئضلأ عا“ نيكو نياوولعلا ا! نياو لص دعل ني ياوااورانكك © لإن

 هللا ىلص يبنلا عم ةبيش جرخ راكب نب ريبزلا لاق * هنع يلعي وبأ هاورو < هربظو

 ىلك هللا لوسر نم ىارف « هلاتغي نأ دي ري وهو « كرشم وهو نينح ىلإ ملسو هيلع

 ةييشاب *”لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسو هارف < هدي ري.لبقاف ةرغملسو ةيلع هللا



001 

 مك دودص نم اضغلا رمح ىلع نك

 اكيان] نينو اللا ريما مان" ب لقف

 ٍ : هتصق ربظ يف هباجأف
 ىلا يي "نفل ند

 ىوملا يف بعصاي ءاروملا تراجدقل

 تالت ( ترادملا يفد اع

 اهدوب كيلع لبقت مل ث نإف

 ات 2 نا اع ت1

 بي دب

 ردا زكا الرا شمت ك1 كانا

 بعص لعاروج مكحلا يف يرأت ساو

 كلخلار  ةعدا كبع

 الجزل انور كرات عطلاط
 كخرلااو ةدوملاب ام كاقلتو

 تاقيصرع كافل يضقأ م

 : هتصق يف ثراحلا نبا لاقو

 الع 2 يلف تركوا وحلا قدوملا باين انو تادضت

 كمعش:!( رتغ ةارجأ ّس قش ينتقلخ نيحسش رعلا ]دانا كيتشااولف

 ةح الا  تملع

 هدا ا

 نك كلا الا كيدي

 دي دح وص نم 00 ناكلإ ل:

 ديجي س بلا س ١ نيو ةطماو

 ديعبب ىدرلا ينم م ل

 دودح تاذ ماكحأالاو كش ا ل ا
 ع
 م

 :ادتمق ربظا ف بتكف

 ايا ل ا عر

 توتحاو كداوف تداضإ 6 دعب نما

 ةرعسل كلا 0 نم ١ ل

 ايان لا اهل ةعرا كلف
 اينقتب دال ةياكاس للا

 كي املس تا امف الهيل 0

 دودصل ىومهلا هجو تذث هيلع

 ديجي هيلإ هيمن نم" سانا نمو

 دوهشو اهدنع ءاكب لوطو
 دودو 2 تراح ةّومص عدل

 00 عيمجلا 0 امهاوهب احوبي مو اهبح م نيذللا نابيشو بعصل ىذقف

 ٠ مهنع لاملا قاسو 6 هنووبي نم نيبو منيب عمجو « ةينس زئاوجو تالحو

 تانغ ناك دمونعللا يناجدنب والا جرفلا رادع كرم ' نب دع نابيش د

 يف أرقي لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر تماك : لاق ةداتق يلأ ىلإ هدنسإ ىورو
 ل لولا فاكرك نيمو كونا نآرقلا, مناي" قصعلال) ١ رظلا ال نيبلو آلا !نيسك زا

 0 هيل و لولا دمك ا



 5226 5 لع نبا خيرات

 سانلا ملاظم نمت حاف ىَح ادرخا اهيلإ رظن الف < سانلا صصق يف هولعجو « همزلي ام

 « هنيد همزلأو هباوج مهنم دحاو لك باجأو « اًيفاش ًأرظن اهيف رظن مث  مهصصقو

 : هتصق يف ورمع هلاق يذلا ناكف

 زرصلا تاضذإا تدون. اا هعؤس . .هطخ قب هواك تاج ةم را
 نككةلاو «قاعفلا هفيقف اة هفلا ىلإ. ةلاق بير ملي نات ئدبلا امرا

 زدعلاكدحو دالي يملاةليط ف ريسمو كولو دكاقل رئت نيل[

 : هتصق ربظ لع كلملا دبع نب دي زي هباجأف

 رجملا كب لينأ قيقح تنأو ورمج اي ةيضقلا كيف تحضو دقل
 ردضلا - هيض يذلا كل تهوثو يئ5 تيك يذلا رعاة

 ردعلا كرك يفو د كالهتف ةويص عيه ىوملا هين

 ردتلاتكيقامي نأ -الإنف ءاّر ” ىرملا وبلا هفعضإت ذا ا
 : هتصق يف دب ز لاقو

 مستلاب ايه يداؤف تاني لاا يم حورلل يلانو

 ةلكست ل 92 سات اير ثراغلل ٠ ايه واه نيل يقتلوا

 مكمل رهمضلا زارنا نونكمي ةبامص اهو ينم ىوملا حاف

 تملا ماهتسملا بلق نادرأب .تكسأوءاجراباممتكسمأف

 مكحافكتحلاسيعلاكيلإ انصصن امنإف .نينؤملا ريمأاي لقف
 : هعصق رهظ يف هباجأف

 مهبم ريغ حضاو يلج مكحب اميلع مما سدب زايريكملل

 كلا ةليدقاو» انك كرد وبكل كون انو يكتم

 (2) كحأفاروج ركحلا يفهباهيلع يرأ امو اهنمىملا كتعماق دقف

 ميتملا كنم بلقلا حور نكلم انيق دك فم أو هاج لااا يفي

 مرصتف دعس نبا اي مان الا يف هب حبت ال ك ريض يف اهاوه فخأف

 6 ال اي ا . 00 - 8 ىاخ

 بسد 2و 52 0 ريع لع ه وعص دعب يل نارحم لا كيادحإو



 بيده 8

 تاج املاد !اءادكلاا لاك < :نت اركب نتنل + ةرما لاهم © هيلع تاو“. هقثوو  هميدح

 مهضعب نأ ظتفا وع ةبيش نب بوقعي لاقو < نيعم نب ىب<ي هقنوو < ةقن يبات
 الحر ناكو « قالك غدت فقوي مل : ظفاحلا دمحم نب اص لاقو« هيف نعط

 كبذايْخَأ اقوزي و4 «ةريغ انيف ذك" رش دا كيداخأ ىور ذنأ الإ كنيال

 فيملاو ء اتشلا ةلحر شي رق مكمأ ليو هتءارق اهنم < هريغ اهب يق أي ال تآارقلا يف
 »لوفي 0 اذإ انكف ا وطب قيراط سك ماج ركل ىلا لاق
 ناك .« نغم يمايد مالغدعمناك و « انزبخ هب لك أن اهنإف انروبتط 0

 قابس 0 كءانغ رك ذتساف لخاف حنت : هل لوقي

 مارد هنم ذخأف لاما عم“ خلع ناكر هلي 5 3 فر همن يف قديع

 : لئاقلا لاقف

 رهشاي كدعب ءآرقلا نمأي نق ةطي رخب هنيد رهش عاب دقل
 دل راالده نإ نا رد ولا نم 0 نائبا و هقلع نع أبي تاذحأ

 نع راش قع لي زاديبأ“ نب لالب تيدح 32غ نوعا وبا ت أس : ذاعم نب ذاعم لاقو

 يح ةمخلا مد نِم درا كحال < لاك اه رامزع تال لانا 2

 دق ًارهشنإ: نوعنبا لاقو٠ هك رت دق ةبعش نإ رهش عنصب ام : لاقف «هاتجوزهردتي
 تاكا كوتا ىلا هاأزإ نأقو كادي ارش قفلت ليغ نبارصنلا لاق الوكت

 : لوقي ةمي زخ نبا 0 يوكل اننا لاق ىمانلا كر ذاحلا هكر

 وه : يدع نبأ لاقو <« نوراه نب ىمو٠ هفعضو ٠ بشوح نب 0 ىلإ أ

 دعس نا لاق ٠ هب نيدتي الو هنيدحب جتحي ال نم ودو « ثيدحلا يف يوقلاب سبل

 ا يو و اك اذهو اكن نادم لفل« نيفلتو نأ ةنس تاك

 ا ةرسع ييذثا

 را 1 قوز ةاجيفلاا قم ناك ينامانسلا تراثلا نيك نايف ع
 الإ مهيف نسل «هتفالخ يف كاملا دبع نب دب زي لع اودقو ةعب رأ نأ يلوضلاىحي نب دمي
 تايلس'نب ةمتملاو ا يركطقلا دعس نب دب زو قنللا را وياارع مهم# كرد رعاش

 صصق يف رظني سلاج وهو هيلإ اولصوو هيلع اومدق الف « ينافطغلا نابيشو « يسقلا
 لام ةايألاو دؤخ يذلا هلإ نك شوك اءناك لدم طغلو لكك تكد 4 قتئادلا

 مهنم دحاو لك مزلي و < مهئاوهأو مهلاوحأ نم هوحرش اهف مهنيب ركحي نأ هلأسي و



 نات رك اسع نبا خيران

 دعس: حرب :لهش_ نع هدانسإإب ىورو * توريس ةرايكم رمعم ٠ يروصلا يراصتالا

 كنإف تئش ام شع دمتم اي : لاقف ملسو هلعستا لع يلا ىلإ لي ربج أ لا

 لعاو : , هب يرحم كنإف تئش ام لمعاو « هقرافم كنإف تيبحأ .نم_ببحأو < تيم
 ْ ٠ سانلا نع هؤانءتسا هزعو « ليللاب همايق نمؤملا فرش 31

 ينزملا عبس نب ةي داعلا لأ نب دعس نب رواسم نب رورسم نب 46 باهش 4

 نع دعس هدج نع رو كبل كراكو رو * رورسم هنبأ هنع ىورو ٠ هيب !انعىور

 راج فان انا ها نم ةعامح يف ملسو هيلع هّللاىلصيبنلا ناك: لاق هيب
 110000 0-5 لح امش < ةني زف نم : اولاق 9 ةزانجلا نع : لاق

 2 راجل ع لاش ةقافلا ثري ذم فل اف ةنب زم نم : اولاقف 9 ةزانجلا

 هللا ىلع اومرك طق نايتف ترجاه ام « ةني زم ىريس : لاقف ةئي زم نم اولاقف
 : ظفاللا لاق فج أ اهنم لاجدلا كردي ال < ةنيزم ىرريص « انف يبعرسا ند

 نارام ساالا مك اانا ل ا اذه
 00 دي زي تن اعل لوم عر 0 تضر

 ىورو ٠ سابع نب هللادبع مج ل ا م
 ةرق نب ةيبواعمو ةداتق هنع ىورو ٠ مثريغو ةمامأ يبأو ةري ره يبأو ةلدابعلا نع

 0 ينال نا ه1 اب

 ةزيت رهيبأ نع هنعو * سراف ءانبأ نمءوق هلوادتل ايرلاباقاعم لعلا ناك ول : لاقولس

 اجو لع الإ/ مانأ ال أو ره لك نم ماي ةنالث مامي مب 000 لاق

 ؟ لسويهلع هللا لعشا ل عر لاق ا هنعو * رحفلا يتعك رو
 دق : مالا .لهأ نم ىف لع نب ويلان, )يضل راح رح سا

 تضرع“' لاقو « ةئام ةئس تام لاقي : يناربطلا لاق ٠ نوي رصبلا هنم ععسو ةرصبلا

 لاقوة الل ا ل ا تار نياعي ا

 للا ,ش يعد : ةزب ون نب نابتع
 تت ل

 3 ا نم اك نراك
 ا هال 1 30 دار و يا 2 د يف هعبصأ عضو رامزملا

 ناطلنلاو: لتي لجو «ءاهنجأف ةسسنو ل ىو يات ميما هممت ط١
2 

 بايثلا نم ار ليوا قار 9 5 تن : لاقو 9 سشلابدعب

  نيصنأ ام: لاقق دمحأ مامإالا هنع' لئو ,: اع رك ناكن إو رهنع هللا ضرع



 ٍتيذبش كد
 4 ركللا ف ابلشلا يرانا نب ةليازي نبيعضوج قي «شاارخل ني. 6 ”بابش< <

 نعي ثدخنو ١6 .قشمابراتجاو < نيطسلفنكتسو « ماشلا ىلإ لقتنا + يطساولا' مث

 < رامت نب ماشهو < روصنم نب ديعس هنع يورو ٠ ةعامجو يروثلا نايفسو مصاع

 ةريره يلا نع اص يبأ نع ليهسنع نايفس نعيورو * ةعامحو ديعس نب ةبيتقو
 هاك 6 دقق 4 هلع نوران هذ نم ليي نع تاؤنلا ىدقتسا + اعوفاف

 جاد كاخلا دمحأوب أ وظفاحلا هاود ٠ راب الإ ةعاسلا موقل الو « نوعستو ةعست
 : سو هيلع الل ا ل را لة عوفر ل نق رط نم يلعي وبأو ظفاحلا

 3 دع نموياال < ردقلاب 000 موحنلاب قيدصت ل احا را

 ردع ا

 00 1 عفا راشلما يوري تيدحلا اذهو..) ٠ فردو, ةواج < ةرشو مريخاةلك ٠

 نب بيعش نع جرتملا ىورو * ( خا ردقلاب تنمآ : لوقي و هتيحلب 07

 يناكلا نزح نب مكمل : هل لاقي لجر دنع اسلاج تنك : لاق ينئاطلا قي ذر
 ةعمس عباس "ا نيا 0 لاا كو تدق“ لا 0 ةيحص هلو

 اًعدف : لاق انل وعدتلك اشتأ هللال وسر اي انلقف انلخدف انا نْدأَف : لاق ةعست عسات وأ

 عا اههف اندهش امايأ هدنعاتتلف: لاق نود كاذ ذا ! نأشلاورق نم ؛ مال م اور

 اال ابا دقت كل يضع العر! لاق وأ «لسوق 000 وتماسوديلعتلا لع لوس ءاقف

 اوةيطن نلو اولعفت نايكتإ رسانلا 0 : لاك 11 تا تان ككل

 01 1 لب سان ال ا دج خلاب ؟ةاو شن اواو دنس نكلو 24 مكيزمأ ميك

 الو « يك لد ديك هل 5 اذنه بابش : يدع نبا لاق * هلظنفلب

 011 ااناافولل ةعيروهس تاارابلا جا الانا مذ هيقعورضالفعملا قوعأا
 < يل أرال : غ3 وبأا لاقو.٠ ”رامعنب هللا دبع نيدو <ينرالملا نية لعدقثوو < نأ

 3 4237 تدادقلو 5 لكن نطو د انو دكر هما اوقدي نأ اذان ةياردقلا نإ *لوقأ ناك

 2 كرش تام خب : ب2 ار ا

 اوشرحتف مهننب رجش يذلا او وك نياالاو 4 كآلقلا ىلع دفلذ اتيابن علسأ و !ديلع سا حلم
 لاقف باش انآو نيعبسو عب رأ ةنس اًباهش تيقل : راه نب ماشه لاقو ٠ مهيلع سانلا

 نق نإ دهيم ىف انت هلا تاعفا يعل نذجب اةسكوروهل واب ةزالق نكل> لانإ مل

 مماقلا وب أ نهاقلا. دبغ نب ىحي نب باب شأ نب ذب# نب 96 بابش

 : نوال وقب مو هش هذه نكات ا



 4 رك اسع نبا خيرات

 نباوزوه رخأو 2< رإبلا يفاعرشلع ناك امرك وبا دع كي دج رب داك /ءايا حت ل١

 يلو منهج نم ريك" ىلا : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز لاق : لاق هنع هي وجنز

 نأ. نييفيتمدلا ههتريع جطقعزارلاب قيط ل كج ودع لاما ضل نعل لي

 ازمة ف سك لق ةاموظلا (ئاوط خم كلوأد ركز ىدتي زاك لكلا

 هكا عضوم يف لاقو < عضوم يف نييقشمدلا يف طابخ نب ةفيلخ هاعسو « 5

 تيداَحأ ةسح هلو« سدقلا تي نكسب ناك: ربل لاقو م رضموك ا 17

 تدتأ : لاق هع ظفاللا جرخاو -' اماغلا نكست ناك اننأ لع تاياورلا كك ل

 كيلع لمحت ال : لاف ةسشمو ”نارقلا لق هل تركت 23 [سو هيلع هسا قع هللا

 لاق : ّلآق هنأ هنع يورو ا 00 0 كيلع « يطق ل16

 بحملا هنودو رحبلا ىلع هشرع عضيل سلبإ نإ : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 6 نانثا موقيف 2 يدالا نالفل نم: لوقف 0 لجو زع ا

 ناكف مكتباص الإ و و ىعتلا كنع تعضو هاّتب وغ) نإِف ةع اكان ل

 الف. هيفازغ شعب نم ةناعر زيأ لفقو * اريثك كيف لاصادق- ةناحر يل لاق

 6 هزي ماو هلك < كارلو 6 هدخسم ىلإ عاقو اطار لإ فرصا

 اكل كلاقف هيلع هتنأف هباقك هيلع دشفا نكلاللا :نق ثذؤملا ند قَح اهريغب

 9!نيضنو طع فاتن ليقكم ملأ < ت شذيق ع كتوزغ يف تديغتف توزغدق ةناّير

 ةيتيلاقفيك قدح عاش اكل كتم( فولو < لاين لعل .توطح ام ضاب ا

 نم هتنج نم كد ايف يلق ىوبي لزي مل: لاق 2 ةناحنر ايأ ا. كلكم ىلا

 انإ ةيلاتوزحاد دكر د دلل نينوملا عيج كح ايتانلو اييلير انا

 00 لإ ترضناف م فلخأ الو بذك أ الف <, كغم لك وللا يرام لجأ

 نم ئطبن نم اشور ىزتساف نيقرافايمب ةريزألا يف اظارع ني الح تأي ملو

 3 نئسرلا ةبقع ىلإ لصو الف < سولفلا هل مفدي ملو لفتف سلفا اه

 د يدلل 20 رو * نسرلا نع هاطعأو نيقرافايم ىلإ عجرأ يطبنلا رمأ

 يقربإ تددر الإ بر اي كيلع تمزع : لاقف رحبلا ىف هتربإ تطقسف ةريوإب طيخي

 اهيأ كلم: قاقف عاعو مونآ تاتءاؤمفلا ملك دعشاو "اهداف ا لح
 ٠ تيزلاك راض ىتح رحبلا نكسف يشبحدبع تنأ امإف رحبلا



0 
 بدمه 46

 : ان رد رداد يوك اج ةظلطشي لايدخل لح قفا هعر ذنلا تعال هحم رب

 دل فادي ءايرح امكيل, ١ جاك نمرغ ا كيلا تين
 التاق وأ ةلتاقماذك الإ الكان ودعزعءاموي ريم

 .الماعلا ىاذرياو ايرض مهحرإب

 ينرقلا #,لاقياو <« يداضن الا! لاقنبو 1ئدزألا ةناهاز_وبأ ل6 نوفعت دع
 هلا كرسرا قنا ةيكمر طلع اةمييعملاب انتيعلاب نودع لاقت و4 يدؤأ ولأ .خصالاو
 « اراد اهذنتاو <« قثمد حتف ده نمث وهو « ثيداحا هنع ىورو ملسو هيلع هللا ىلص

 كي اقرأ لل يربو طفل ل ادي سأو دج نشدتملا | تيب. كلذ "بعت وركسسو

 1112 عقل كيمو ةديل عالما قلم هللا ال وسيد نأ انغلب, :: لاق منع. ي]يملا نيضلما

 2 ل لعل ةناطز وعم ةيضيالللا دل اضرلاو .ةمعاكلملاو ةرعاتشملاو ةدنتلاو مشولاو

 دايما اك نعو « راعش ريغب لجرلا ة نعو <« فتنلاو « رشولاو « مشولا نع

 لهي نأو « جاعأألا لغم اري رح هبايث لفسأ يف لجرلا لعمي تأو « راعش ريغب
 ماما سوبلو « نب رسول ينهتلا نعو 6 جاعألا لثم 7 رح كوع

 لو ا رازمعلا كيركلاد: لاقو هوني نأ, مامرالا ءاورو :: ناطلس يذل الإ

 11 لاق. ةناعا يا نع يبحلا لعالاب نع يبعزلا يغم.نب دمع نع ظناثلا

 يف رف# لجرلا تيأر ىت- ديدش درب انباصأف ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر عم
 نم : سو هياع هللا ىلص يبالا لاقف « هيلع هسرت عضي د « اهيف لخدي ةرفح ضرألا

 اهدف « هلا سشاف 2 تنا نم : لاق« انا : رادن الا -نم لجر لاقف 2 ةللدللا انسر

 نم : لاق «انأ ؛ تلق 7 ةليالا انسرحي نم : لاق مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل

 لص ازاثلا افا رب لاق غاع يجاصل اعد: ام: نود يطاعادف« اننا غزاونأ :كلق» اك

 ا د لا لا كد وأ: كك ىلع < شا قبل اونا تقف ب نفس قولحأ | ةجات
 ارو ساو ص انيستا ةقلاث ىرشنأ نيعاعة انلا تمالك. دا لاقز ةياوزاقو

 رانلا تمرح: ظفاب ةنا<ر يلأ نع يناد.ىلا يلع يأ نع (ضيأ ريعم نبا نع ظفاملا
 ”لوقأ») هل! ارا نع تاذغ نيخ لع رادلا كمارو كاهل ليرد يف:تزس نيغ لع

 طقسا تاياورب هادر هنا ريعم نبا امسي مل يلا ةثلاثلا ناي ةياورلا هذه نم حضذتب

 جرخأو * (ثالنلا عمت اهعودجمب و ثالثلا نم ةدحاو امنع ةدحاو لك يف

 بسلا نم : لاق ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر نأ ةنا ر يلأ نع يلعي وبأو ظفاملا



 كل كاع نبا خي راث

 هنع هللا يضر نيسحلا عم انك :لاق نسما نع ظفاحلا حرتتاو رع الا ناذط

 لور لاق هلوسرو هللا قدص : لاقف نشوملا يذ نب رعث ىلإ رظنف الب رك يرغب
 ناك و قبب لا [.دييفاز هلع مع ق5 نإ ارضا ناككل# انتر ميع الرا
 نشوملا 5 5 1 يىلو يذلا : يرفصعلا ةفيلخ لاق « نم

 هعم .انأؤ لعشي جارتللا !«يلابتتلا) ,ملتل»«لإقو [«فل كلاما كر ادتسا ردع رتل ا

 كاط >ى .اقي رز هةمالغ قلو« وريفتلا ةنايخايومتلا قغل لدتؤترادل هي

 كاي رعت طاش عع ةيناتاكلا : ايل لاقي ةيررق بناج ىلإ لؤ:ىخ رض مط لا

 اذه ينامككيب ءادنلا :هل:لاثأ الع اتم نحأف ةيالقلا اكلنا ىلإ نسر, كوت ال
 اوبس 1م ريت نيالا سل هن أوثع ب لعكب و« نيبازلا نب بشيتملا لإ

 زاك, :ناككفنتو 6 ةرم لاه توب "ايف هر زكا لح دا دع جلعلا ىضبث < نشوملا

 <«ةراطبلا هاب قب وا هللتتايف ةحئاقبم نوكعيل ةيدوتلا تالتنىلإ ةايألا كاين 117

 وه انيب و «رعش نمىثل ا.هيلإ وكشي نطفي كتل كلت دره نم طلبو جاعلا كلذ يقلف

 اذإف جلعلا ع 00 رع رجا كاما نم يراد د ! هملكي هعم مئاق

 هشبو مهثب سيل اذإاف < هب وه يذلا هناكم نع جلعلا اوأ ءفادعت نما هاد ىك

 ةليللا كلن رعش عم ناو انإو : ملسم لاق « هيلإ نوريسي اولبقأف « غسارف ةئالث الإ
 رف اذه لكوأ : لاق < هب فونت إف ناكل اذه نم اب تاحترا 1 هل انلقف

 ناكو : لان « اًبعركب ماقد الام مايل ةثالن هيل 2 اليا تانكلا ده
 ذا مال ه ناظقملا نيبل نإ ذا اوف 0 ننلا دفتر انك عدلا ناكشلا كد

5 -_ 
 َح

 دا م6 ىل ا اذه : يسفن يف ن فلفت للا 0

 موقأل د تبهذو « ىبدلب اذه 5 د يع تحسمو تهبقناف 5 نم

 انلجرأ ىلع دتشن انجر غن « انتايبأأب اوطاحأ مم اوربكف لما نم انيلع اوفرشأ دق مهب اذإف

 أكف للا كك اد ذأ دو نك هنإو رع ل ترف «"انليه اء

 0 نأ ها دق حمرلاب مهنعاطيأ هنإ و دربلا قوف نم تك لوا ىلإ را

 هيك ءاسا مع ذأ عاد تحت امال اوغتا انكجر نان ينق: لات هدا
 بحاصةلناونانأ : دوتكلايب اديبع نب نمحرلا دبع لاق: يترشلا لاق < ثيبختا هلال ثق
 ::قرشلا لاق رع تاتت اناا ةرمك بأ 5 تنمو جلعلا عم 7-2 يذلا باتكلا

 اننعاطف انيلع جرخ معن : لاق 2 ارعش دشني وا اًئيش لوقي هتعع“ له نمحرلا دبعل تلق



 كك لباب

 : لاقي و < لفوث نب نامنع: لاقي و «ليبحرشهعساونشوملا يذ نب 26 رعش و«

 وهو ةيحص 50 د يلا يبابضلا م يرماعلا روعألا 50-0

 نع دمحأ مامرالاو ظفاحلا جرخأ دج هنع هللا يضر نكلبا !ءاتاقا نم دا 6 يعبات

 را اعلا هوما 57 نا دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدتا : لاق نشوحلا يذ

 هذختتل ءاحرقلا نباب كتئج دق يلإ دمشاي :تاقف « كرشم ذئموي وهو < يل سرف نباب

 ٍءرَدب تسوس كالا لعو < ةعّقتاانأ كعش نإ نكلوادب يل ةجاح ال.: لاقف

 اقف « تلعف ردب عورد نم ةراتخلا هب كذيقأ نأ تعي نيموكك طلبو
 نفك رك واقل < ييقعلا هكلاس دل لاق ريغ مويا كدا م

 :ملسوهيلع هللاىلص يبلا هللاقف ال : لاقف 9 و ر.الا اذه يف مس لوا نوح

 كلوت تدار ةقافر يو «1كيرااردلوبادق كموقز امرأ ا لاق + كاوا

 اكلنا مهبلع ترهظ نإف « عدصت اذام لنرإف ء كزراواو كر جاو كي دك دق

 :تلق لاقف 7مبعراصم نم كغلب 7-0 لاقق < كعنمأ مل كيلع ان رهظنإ و كتعبتاو
 يرت نأ تنعي نإ كلتل::(لاقف "6 اههظقتوةبعكلا ىلع بلغت نإ: تلقف ينغلب دق

 )تر دالالف 21 كاف يقزدتلا نمر هدوزتا لجبرلا,ةبيقح دح : لالءاب لاق غب“ كلذ
 ر6اخبأ نك هادا كاف ابك ار كتاونذا يلهأبا يفإ 507 لاق < رماع ينب ريخ نم هنإ
 ماسو هيلع هلا داو المطاط و لاق 2 سانلا لعفام لا

 ف نبا هاورو « ابين كولا ةريكا هلأسأ مدني وي ا تاون 1000

 هردصن ال نشوملا اذ عمو الزنف ةفوكلا ىلإ لو نشوجلا وذ ناكو * هوحنب ةبيش
 ع 1 اا يلصيب رمش ناك : قاحيسإإ وبأ لاق < تان ناك

 يل رفغاف في رش ينأ عت كنإو فرشلا بحن في رش كنإ مهلا : لوقي مت < يلصي م

 ا نا ىلا لوسر نبا لتق ىلع تنعأ دقو كل هللا ر هلا ع رت هل تاق, لاق

 نإو مهفلاخت لف 11 تذل علان ان نإ عنصت 2 كحيو : لاق < لسو

 - ناكلا1: تملا قاحسإ 1 لاك 5 ل : انك مانفلاخ

 ينإف يلرفغا مالا : لوقي مث يلصيف ةالصلا دعب ”يحي ناكو 6« سانلا عم يبدي ال

 نيا لق ىلإ غراس «ركنلا» يأزلا ءيبل لنا دلل جاطبل 10 فررت طم رك

 مكانك ولف ينع كيلإ : لاقف ءاعدلا اب , وعدتو ملسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر تن

 0” 1 1 ككل تللار اهواك فاسقلا ىف فلا نما: يكل كاك أو كنا لوقت



 ضف رك اسع نبا خيران

 ريبكب نعتست يل نعتست نإ و < اهيلع نوموقي و نوامعي لاجر الإ ابحلصي ال ةلسلسأا

 ينمحقي نإ و « يلإ 0 ةةاريملالا ينفعي نإف < ءودلا ناوعأ فاي فيعض قو

 < حيصأ قس مونلا :نونن ايلف زم الا ]ذم رجلا لك اس ذل فاشل مانعا
 نقادلا كلغأ اماسا ماو + لبفتع لع هلإ؟ففكارذإ كقيكف نم اذع يمال[ تذل

 هدعأ :.. يل لاقو .كلذ“اهبحعأف: لاقل“ زيمالا انيمأ .كابإاهبعيره طق اريمأ اوباع

 ينإذ طق 1 !ررلهي ارأتلا كي اننا كل وق امأ : لاق ةعاس قرطأ م« هتدعأف

 اس تا ا ىلا كالا الجر ضرأألا هجو ىلع لع ام هللو

 نإ انإف محتتأ يمحي نإو 4 يلإ ال ريم يلا يئفعي نإ : : كل وق ا سابلا

 2 تا كفا كف رامناذاخأ اق < ا كزيغ دجن ل نإ و < كاديفعأ كري اندجو

 ناسنإ يفع رافق خيشلا اوددس : جاححلا لاقف« ل 3 فاك يقرا

 221 رع التت ؛ لير يق ل زفت > انامل اخجل الناب نأ ؟َياَووَم وا داب يدل لا

 تبلور قيمت مرسلا! سادشلا قاقو ةارملاب لخلا ينافس فا كرما كلم

 ثاريملا 0 لاقف 2 امك لخدي نإ لبق امنع كلبف ةارعأ ا 6-1 ف لوقل

 رعأ انا دلال لوف ةؤميط وسما هبع تدع لؤقل ناكل مدل

 مود جرتم ا عب ناك : اص نب كيعس لاقو ٠ ةعجا موي لستغي 3 يذلا نم قمحأو

 «ذيزعلادبغ نب 0 نمز 4 0-0 هي ١ وبأ لاقو 0 2 ةئامو ناسمح نبا وهو انز' أند

 مو وهف نيعسنو عسل ةم كأف هنإ : هدنم نبأ لق ابو

 حارخلا “6 ناك 0 قد لحأ 0 رعاش قاودعلا داش يبأ نإ 1 2 د

 نيملسملا وزع لع ررانأ تالم ناتاخ ضرخ اف هنثزاب تالا

 : حارجلا ةيالو يف ةينيمرأب مهو

 ءانعلا 4لإ 0 دق ا ريعص نه كلايح يف لعحنا

 ءاقالا سمح اذإ هل نذلي كي دنعبتب ةحاحد تاب

 2 .امسلاهرظنمُ توصي اًيصربقر مح نس

 تكتف.« يطعن لبلاك و “زينو طلال اخلا زحل لوصف ةغوتمم] ف .ناقأحلا |37
 ٠ عطقف يلا ودعلا نان عطقب ماشه



 ارب دع ندا

 اص لجر وه : يلجعلا لاقو < عيك و هقثوو <« بئاتلا هيمسي دوعسم نبا ناكو

 نير يانا رقلا م 0 و اا ا د أاقو « يل هاج

 نم لوطف ينع فعت ثايك ينع فعا بر « يلرفغا بر : هدوحس يف لوقي ناك و

 نم هبيحن عمسي ىتح يكبي 6 قوبسم الو ملاظ ريغ ينبذعت ينبذعت نإ و < كلضف
 ةرشلا ىلإ عيرخت اذإف < هتبادزو وه هيف قوكني بصق نم صخ.هل ناكو.64 دحبملا ءآززو

 دعب راك لاق هاك 1 ادلع ادلعتسا هع انو أ هغليرو + هأنب عجر اذإ و« هضقن

 ردي ملف قنادو طاريق عمسيف قوسلا يف ريناكو « هبءيسي ام اًئيش د 000 أب

 هتععم ام : مماع لاقو ٠ + طاريقلا مأ رثك أ قنادلا له : شمع الل لاقو « وه ام

 0 لسع فراح ذل :ةالطرب ف رمتنناب 4 فاكس كبدفكيب هالزماث انا !تسن

 نقب“ الا ا انو و عباس كيتك لهلاوا »تحال كليك "دحلا كوي
 « نيتنثا نر. ةدحاد مدنع سبب لوبا اننارنأ نإ ةائلك نما وطم
 قايل انولانغتا هيفا لهأإ مذلحأ لوا“ < ءالشإالا لمأىوقتا + مالنع سي

 الد ءالطغر از1: قاقو ١ «ءاناطغام# ءامطأ اولا ايار ةبإلا"ا مت كورا سالب اة انلرأ

 ضحلا نم 5 4 فاحت فوص كاد نئاوض هلك نامزلا ال116 0

 مآقف « هتبحأف جب اء ورش ب اهيطاوخ فخ محب ءاااذملا نم ترارشو

 - هلال دك علل ةاني ويا افلعحا 2 نيلوبتا ال . يقي اذاؤسانبم ' ةانج كئمفالاجلإ

 كشي نسر قاجأف >.« .لاملا كدب لع داياز يلممتسا ::لاقو *  مويلا رئاسة كا-كفل
 تلقف داي ز ىلع تلخدف « كناكم : هل تلقف « هرد ةئامناك خبطملا بحاص طعأ
 ناهنعو < لاملا تيب و ء آضقلا ىلع دوعسم نب هللا دبع معتسا باطخلا نب رمع نإ : هل

 ةانق مهقزرو < ةالصلاو دال راو تارفلا يقسن 5 ام لعآ يمحي نبل

 ابعب ر لعجو < ددجلاو ةالصلا ىلع ناك هن لرش اًيعراك و ابطقسو اهفصن لعُج

 عيرسل ةاش موي لك هنم ذخؤي الام نإ : لاق مث نانعل اهعبرو < دوعسم نبال

 ثعب : لاقو * تئش ثيح بهذاو حيتافملا عض : دايز نبا يل لاقف : لاق « ء انفلا

 فرع دقو الإ زيمأالا يلإ ثعب ام : تلقف 2:كعما ام.: يل لاقف هتدتأف جاححلا يل
 نيم لتلك لاق « يلهأ هلزن يلايل : لاقف  دلبلا اذه تلزن ىتم : اقف « يما

 ليك يعملان. دير وزن انإرب#ا لاق <: ينافيك ةعييتتإ اكيد أ وقأ. : تلقاثو) نارا

 اننا هجن“ ةلسلسلا لع : لاق تالا يأ صن دا تاه كانلاعاس



 مرسم رك اسع نبا خي زان
 يلا نب مصاعو شمحالاو يبعشلا هنع يورو ٠ ةباحصلا نم ةعام نعغو « ةفيدحو

 هاور يذلا دوعسم نب هللا دبع نع دبشتلا ثيدح ىورو ٠ مثريغ ةعامجو دوحنلا

 لع: ناقخدأ لخد.:«لاق ةعدي ودم نياو ليفادتا.جزحأو + هحيحتم يف يزاختلا
 ةذمع لاف“ كولماب نر ءاذكفو قاقن »كرست ا تضامن »يعل اهن هما ناكل 2

 اقف <: يعف امامظا كل: تهم هيفا ادينمؤللا يمانع ناهس طدع دل لال
 غافل ةعلاستالا +: لقاك يل قا ؟ محعلا ريوادت نم ءيش كتب يف له : رمع

 هيلإ ثعبف قاطناف « هيلع اندزت الو ماعطلا نم نولب انيلإ ثعباف قلطنا نكلو كتيب

 معن.: لاق 9 ذيبنلا اذه نم ءييشا كتوادأ يف له: ةمالقل لاق هع" لك اف ماغطلاب

 مث تارم ثالث ء املا هيلع بصف حي رلا ركنم هدجوف هعث م ء انإإب هبصف هب يتأف
 ٍلوسر تمععس : لاق ٌعااذكه هب اولعفاف اًثيش مكبارش نم كبار اذإإ : لاق م هب رش

 هلآ يف اوبرمشن الو « جابيدلاو ري ركلا :اوسيلت ال :لوقي ملسو هيلع هللا لص هللا

 قيقش لئاو.وبأ .:.نيعم نبا لاق *:ةرخلا ف انلو ايندلا يف ممل اغاق ةغفلاو كلهذلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ : يراخبلا لاقو ٠ ثيدحلا ريغك ةقث ناك ةملس نبا

 تكل 000 5 عج ةةر ولا ل تام اوك ايش هنم عمسي ملو ملسو

 ل نك ا ةيلهاجلا يسب نإ نرسم دك

 يلهأل ًانغ ىعرأ ججح رشع نبا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبي نأ لبق تنك
 نيح هنع هللا يفد يلع عم نْادملا دروو «رتفؤكلا نكلط نعاواكو ٠ ةيدابلاب

 ضقي ملف درمأ اناو ملسو هيلع هللا يلص يبنلا ثعب : لاقو * ناوربنلاب جراوخلا لتاق

 هتنتأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدصم ًاناتأ هنأ رك ذأ : لاقو « هاقلأ نأ يل
 ىأر هنإ : ليقو * ةقدص اذه يف سيل : لاقف اذه ةقدص ذخ : تاقف يل شيكب

 لاقو ٠ حصأ هري ملهنأ يف ثيداحألاو : ظفاحلا لاق « ملسو هيلع هللا ىلص ينل

 « ريعبا نع تعقوف ةحارب موي دياولا نب , دلاخ نم باره نحنو تشيلو شلل

 ق.نوثدنلا نلتخاو 2 ذانلا تناك لاا تعب واق 6-35 ت0

 لاك ةيلعا كا ةذيب ماطعا وا دكقل فن د نب دم ىورف 2 رع يقل هنأ

 م : ليقو 2: ةكر وادم ىورو ٠ ابيف امو ايندلا نم 5 3

 ييهاريإ قا وكاد ةيلنم هربا كاصصالا دانك د انك ناكل ل لولا

 < ءالبلا انعدب هللا عفدي نمم لئاو وبأ نوكيي نأ وجرأأل نإ : لوقب  يعخنلا



 ٍتيذبت كن

 ا لهأ هوجو عمج ديزيل راصمألا لهأ ع هاني نال ةياءاعم كازآ التو ع7 هخيفال
 لسوهيلع هللا ىلص هيبن : لك كصو < هيلع ىت ولا بفن رت نان * اقف < ةفوكلا

 نه ةوفن ءادس :نيقمدوملا ا ةفالخ يهتنم ىلإ هرادقأب ترج هللا رومأ ن نإ :.لاق م

 ناكو « هوعاطأف ممرمأو هوعباتف مالثتسا « ةمألا هذه فئاوط ين مجرلا ناطيشلا
 1ع نيد لبا 7 مداعب. 1 اف < هناطلسو نينمؤللا ريمأ ةفالخ نم دل نع ام. ىلو هللا

 ةملالا هانقو 4 هباد 090 عساوب مهيلع داع لب «| وبك ر اههذخاؤي مو اوعنص

 لاما ةاءاررزب لكم ىنا | 2 ك1 هنيغر قع عار لكل ئاس هللاو « نانفن للا زامأ :ةقعار

 هال ]للك لاو نيا كم هيلو ةقك تن اكو للا ةعقوب قيقا يمحو
 ا اا دوب نع الا" :روايملا مالكلاب اريلغ ءالرطشلا اناني نه ةسيرأ

 : لاقف مانبج

 ٍلصملا ميئلل اًعدج مانهج هلاوعدو لحم يليلخ توعد |
 مارخ ار ل تملا قرشيلاوجبب الود ملا بي كتيب نمتزلابأوب اه

 -- ينب ةغبانو « أف <« رصن ابأاي عسوأ اهب كؤانف نكلو : مانبج هل لاقف

 : لوفي !غح
 ملظمتمل جلبألا 1 هب وعك معلا حمرلا رعشي الو

 ناسالا و عمن كنلمأت :ءاادقإلاب نع هعدقيفا يشل ليل ابأاب هزماخ نكت, هل لاف

 : رون نب قيقشل لوقي نيح
 قيطمب لاو هتلمح امل هنطب سولا قرخ ول عذج امو

 هدو نهرا مز حد ىلعحت ام لاو“ يعدل ينام تدرأ اكلامالبأ اي"+«قيقخ هلا لاقف
 الا 21 تكندأ :!ةقنادقلا ثلا لاقو#«ةيلبقلا رطب نتاواسلا اب الح

 اددنق اذإ از 6 ؟ناقلكا- كب از امور يف عدتأ اذإب <, هنودا ف وو نك قيقش”ةرصنلا
 الو فراطملا اوسبلو اوبك ر ناطلسلا اوتأ اذإ و< ةيسك الا اونسل- مهتينفأ يف

 قح نم مو « هانققح دق لطاب نم ؟« 5 ميمعيلا» لاق ةافأللا هزي
 الجر ناك : لاقو هيلع قشو عجرتسا فنحألا ىلإ قيقش ي نا ااا"

 ٠ هموق هب هللا مصع ةنتف تعقو نإ : ل 0ك تك

 5*1 ينلا كا ياسألا 010010 4 قف د

 سايعنباو دوعسم نباو صاقو يأ نب دعسو يعو نايثَدو رمجو ركب لأ نع ثدحو



 مم رك اسع نبا خيرات

 قدي كح يازيلتعلل قاف تت هنو ولع اكمال ا مدعلا نان جفا ظرك ل

 سوؤر الإ هيف ىري ال موي يف كرتلا برات فاصم يف قيقش عم انك لاق معلا

 اذني ىف تاملااي سلكت ىزت قسلك" لالا عطقتل فويسو فصقت حامرو ردنت

 هللاو ال١ :تلق + كتازما كيلا | اهيف .تفز 1 ةليللا يف تنك ام عوج

 لِ :تفزا علا ليلا كلك 56 لغم عويلاةلالع يقف عرامسازا كلارا ولاق

 اق ١ ١ هظفطخ ,ايعع ىح هسا كي هتقرد و«نيفعلا| نيب 0
 نتف: (لاق !ةيةعالام هلأ تلف ىذإ مولا كلذرفف نباص ني الجر يئس

 هل لاهطنار عوف هللا لإ ارسل راع سام كبة يتانرت حلذ ل لالالا
 يهود نوكالاال !اذاءاته ا ذكيا الا نككلو' اءزخك لفااللاو لعق لع هب ا هينرجفلا
 مويلا كلذ قىتاحي 1 عا لاقل فيسلأا عوقو دنع هباقو 5 نأ ن6

 راح 6 ةيلوخشم هاب لفي ناك ليال »د قلق نكي لف« يذلا قل

 هاقلأف هحيذف سراف هءآجذإ هفنخ نم نيكسلا بلطي وه انيبف « يف هللا نذأي اذام
 جلا لقا يدلل ةقان و نيكو عب 00 7 وزغ يف قيقش لتأو * ينع

 ريغ يلرفغ : لاقف + كب هللا 1 ام هل كلقف مونلا قا و زارخا ديعس

 «ةيافكلا دوجوب لجو زع هللا ىلع انلكوت انإ ٠ لاق ؟كاذ ملو : هلت اقف كسلا ال انأ
 انو تيهتناف .قدص قدص خارصلا تعمسف لات « ةيافكلا مدعب هللا ىلع متكوتو

 . خارصلا عم |

 نب سودبع نب ورمك نب نك ريهز نب ريذع نب روث نب ال6 قيد دج

 نب ناؤع نم. عمم « يرصبلا يسودسلا لضفلا 0 ةياكنج نب ةياسن وزع نا

 نينو 31.4 يلماز يقع زوروا مصل اداللخ ةيعشمو نون ايفل

 * يرعشأللا ىموم يأ عم رتستب روث هوب أدهشتساو « مالسإالا يف لئاو نب زكب
 ةالجر نأ ريم ملا مداه نعاينللا كل نبلاو هير وك نياذ ظفاذلا جرخأو

 تال تملبر أ اوابألا حلاق داق قاطت رجس كو ورال_تاورتت هامات
 كلذ زيرالا :.تايرابلق .انلإقد#. تقياتمتك عقل امن قال الرع ان ةارلا ظل
 نفل كنب :ةندالن تع ناك هنأ نوملغت امأ.: لاقف.« اثالث,تقلطف « ثالث قلطت تح

 نادع لك رز نب قع دفن | ومع ظعحلا | اندرأ اذه ام. : اولاقف اًنالثا دع جب اعقل

 *ناينع لاق ا الف « ةيذقلا نع نامنع 0 نأ هاا 4 هنع هللا يضر نافع نبا



 كندبت كلفن

 9 ةيذغألا نوهأيب قثك أ ىتف : تلق « ليلجلاو قيقدلا كيلع ىصحأ دقو « لاح
 د كاف« تاتنللا ةب وذع عاطقنا ةعرسو ع تاونوعلا ل انإو كتفارع اذإ ملل

 الآ 1[ كانه اع انتيك رفح مشا اذا وهز اقوا مبلغ ىتفاع الؤردما ذوتوأ

 ةحدؤم ؟فا قمل <رتذا يري ىلإ لافطتنل نيفالت نقش لإ تفلتخا : متاح لاقو

 : تلقف 7 يهام : لاقف ابك ءآيش راس يك البت [مةسياوأ هل تلقف ! انيلإ

 23 نأ ظراوت هنأ هاك هشأ افتقر هن نم اقزر نأ هلك ب

 | رككأ كهربا احلا رككأ إف ا كاع الايك ب: نيكلات
 00- < ينطاب 0 ياض الخ, ىلإ نويرظتي وليا تايد ازيا < خم

 هيلإ قاخلا وعدي ابعاد نأ 50 قاخاةةيقل (نيدا تظن اناا 2 للض

 1 11 مجلة لقفل: جاجج رالف 1ضوت ةئإ سملا تدعم
 2 كلا نر ما اي كلا نا[ نال اق ةبوتاايقمتاغام - هلي كلوب أ كايغلب

 : هل ليقو < ريخلا 0 ةمزالمو ء املا تارا نارك كنان عوقولا نم قاقملا فوخلاو

 شحوتساو ةعاطلا عن. دق دلعلا فنان اذإ : لاق * دورطملا دعابملا دبعلا ةمالعا»

 ةلدودجالا يف دهزو 10 ُِى 20100 تينحو ةيضعملا هل كلحو اطباق أهنم

 لي نجل , دعاس دبع هنأ ٍلعاف « ايندلا ذخأ نيا لف هجرفو هنطب هلغشأو
 رقفلا كل مسق اذإ د محلل ل اب فاي الو نات ال ايريتتا اي لاق تح قدم
 ا اذ م ان حاول ممل نم ريع ع[ جيدسلا شيل لاقوإ ا ليغ قوكم اال

 يكمل لل 3 ةلبل كاد "انآ انيب ة 155142 فيان زيي ام: وردتي الااوف كفوعوزك تيلوأؤ

 "يمل ءل امحّدح أ لاقف لع انقوف.يناأ نيكسلم كانمب يف تيار ذإب مازيتابدخشللا| يف
 7 قيقشو ' هل لاقف نالفو نالفو نالف ةثالث جح هبحاص هل لاقف 7 ماعلا جح 5

 ديلي ل1 قف ادقإ رانأ انيق ءايعيف تحح لباق ناك الفك ٍتوث لفف هيلع قرقش 6ال -لاق
 نالف ةثالث لاقف 7 ماعلا جح <: هبحاصا امدح ١ :كاقفي قادم يفي عسا مارا
 ةثالث لع دما ريسفت : ذا دأ لاقو * جح نم لكتلف مهعفشهللا نأالإ نالفو ه نالفو

 « كاطعأ امب ىضرت : يناثلاو « كاطعأ نمفرعت اًنيشهللاكاطعأا اذإ :لوألا < هجوأ

 ىلإ هب تازن ةبيصءاكش نم : لاقو ٠ كفوجيف هتوق ءاد ام هنيضعتالنأ : ثلاثلاو
 1 يس كك اند لاقو ٠ ادب ١ ةوالح هللا ةعاطل هباقيف دجي مل هلل ريغ

 ئوقت فرعت : لاقو 7 قثوأ هبلق نوكي اههت أب ساعااهدعوومهللا هدعو ام ىلإ رظناف



 مع رك اسغ نباذي رات

 <ملع نم يع ىلإ لطأ لو" ةلوطنلا "قرخاتباو ”نرملكتب' ىفمد لقا كتارا

 ةتلسلاو | قيِفَواَعلا نارا نوفغل .دادغب أ 00 ينبجعت مل ةقبط رصمب تيأرو

 ناينش مقا كتم ذر ةفاوكلا قيمشمذقو 7 نور دراسي لكم 2 ملعأ

 تلق ام لاقف ف كشناكللا عنمتو لكوتلا ىلإ وعدت يذلا تنأ : داع

 قطني اءانشر وا يس نرسل تسل سا
 يفاثلاو < ءالعلا مهلوأف : تاقبط سمخ مهو ةماعلا ىع ةصاخلا نم ةفآلا تلخد نكتاو

 ةثرو مهف ءايلعلا امأف < ناطلسلا سماخلاو < راحتلا عباارلاو « ةازغلا ثلاثلاو « داهزلا

 3ك اذا « علا اوثرو انو« رار ذ الو امهرد اونروي م ءايبن الأ نإ « ءاينن الا

 دهازلا ناك اذإف < ضرأألا كولم مهف داهزلا امأو 8 يدتقي نب لهاجلاف اًمماط ملاعلا
 ف هللا كانيقأ مهنإف ةازغلا اما ؟ ئاستن ني بغارلاف سانلا يديأ يف اهف بغرب

 راحتلا امأو 7 وزغب ىف يلاجلا+ يف زدنطتلاو + البطل! ْبَح .يذاغلا ناك" نان هلع

 م يدتقب نمي نئاخاف اًنئاخ نيم الا رجاتلا ناك اذإف < هضرأ يف لجوزع هللا ءانمأ مهف

 ماك ايلادص ان تدفع 8 يارا ناك انف « ةاعرلا مهف نيطالسلا امأو

 : لاقو اًئيش هيلع دري ملو نايفس ماقف « اهيف كماق٠ ردق الإ اهنمه نعمجتال نايفساي

 لك و تمو « هلام ىلع لكو تف : ماقمدحاو لكل : قيقش لاقو د ىضمو كت

 ىلع لكوتمو « هف رش ىلع لكو تءو « هفيس ىلع لكو تمو « هناسل ىلع لكوتمو « هسفن ىلع
 هللا ةرتخب حاذزتسالا قطو دفا لعبالك ولما امأفا< لجو رع هللا نع كر لا

 ىلإ احورتسمناك نمامأو 2 َّت 6 ال يد تر ا ( لاق

 لاه منكي مل كل: اواو لانو قييفدب عطقني نأ كشويفهريغ

 2 كذ حمي ىف كاوا6 الكوت هلا يعم هللا نيب و كنبب ع اذإ نيقيلا نإ

 حصي ىتمث : ا « كيدي نيب ايف كلمأ تفذقو كنيع يف ايندلا تحمس اذإ : لاق

 كيرا يف ااكت ا ذدتلا قف رانا ل رو ل اذزا نو

 9يل ربحأ ىتمو :تلق ءاّسنأ كسفنلهاوس رت لو «سيلجكل هللا ناك اذإ : لاق 9 بر
 « رفظلاو منغلا وه كب لزني ام ناكو « ربصلا نم رمأ كنع هطخس ءام ناك اذإ : لاق

 تعج ةاذإ ١ لاق ىو ىلإ اتعاب جفال كتر 5 ذا

 تلعج اذإ :لاق# توملازاتسأىثم : تاق « ةكسايندلاكل مست مو ًارارقكلةرخآلا

 يلا هللا نأ تملعو < كينيع بصن ةرخآآلا تاعجو < كربظ فلخ ايندلا



 بيده 8
 ايامك ادي كل لطا 4 ريتك( نب دابع نم درا تدخاوت لاق ٠ راك حق ريفز نم

 يف, نيدهازلا| نم هلمجا؛منبللا : لاقف ناسازخ نم تاقف 2 تنأ نأ نم : لاقف'دهزلا
 ولحو ضماح نيب ىلغت رودق اذإف هلزتم تاخانفا؛ لاق اعد را ترو راع ايدلا

 0 نو تدر رف كلو ادام ناعم تيرا تيكفأت
 دلل ال. [قمو/ قامو هكا معطي ول>-و ضماح نيب رودق عبس موي لكل

 هدنع اسولج انك « هدأ نب ميهاربإ نم لكوتلاو نواعتلا#تازخأو اق هامل

 ©13نيللاوأ قيكا انما ىلع ابغا قدضُف# نيت ةللع هيلا يادعلد ًازاتغمزباربقت قفا لو

 ىلب : انلق 7 ماوص متسا 2 لانك انل عدت ول قاحسإ ابان كل ايلف :7يدعشا لاق

 ىلإ مكلمأ لوط ةاتن تعمل سالي نوفا خنإالا قرح ا 5 ءايحن كل نش ل: لاق

 اوتنحأو اهللاب اوقث :.لاق خ« نيميشلابةريقعأ دع قاإذو <هللاب كف ءوفلما“ ءاشبلا

 تدعو لاق٠ ( قاب هللأ دنع امو نفك يا ا ..ظلا

 عمو 87 غزأتب وهو اصلا 5000 هو نم اد فتلك رو لولا كارت

 ل ل2 اكل لاقفا 2ع تيتا ني اوم ؟قعوسلا لاقف انك لوف. قناة ست جفلا

 7 ناوع نم ينطبي يف. له ظنا: بيشو هل لاقف « هقفتيا لجرلا اكو « لأست نأ انل

 ةكم هك اوف نم لك 1 مل يناف نادوسلا جرخ ذم : بيهو لاقف ال : لجرلا لاقف

 هللا دبع يلع : بيهو لاقف ةثيبخ رصم نإو رصم ماعط نم لك أت كنإف : لجرلا لاقف

 هب مرص ناكفاد لاق 14, الهلح يل عمل نوكنتاىح اماعط لكا 1.ال نأ ةقاعيمأو
 ةدابعلا نع فعضلا ىشخأ ينأ لعت كنإ مهالا : لاق رطفي نأ دارأ اذإف مايأ ةثالث
 «هب يلنذخات الف مار ا تراس نعام هدفا 5 ميللا “كك 11 يف! ينإ الإو

 لطم رعاذإق طفلة ءاشعلا دعت لخابف : لاق« هلك ليف. .ءاملاب نتابلانيلعاب لا غ

 معن :انلق 7 متمعمأ كا عزان نم : هل اداقف انل نذاف) انذ اعسأف قيقش لاق « هسفن

 ” سدو لاك نر طفاال ءاشعلا بع! تنبلا:تاخد الف ائاط نمل ادا منم تنك انزلاق

 "يا اسلاك ريظلا دنع ناك الف < ئاضر مويلا انأف تيتو تك تقي لما دي وأ
 ءانعل ادم تنبلا تاخد, الف ©مئاصايفل : تلقا :هتلك يأ ول :كفيغإلا اذه نيس أر ام
 يدفن دهزت ال فيك : قيقش لاق « حلملاو ةقرملا ىسنتو ينعواطت يسفن اذإف رطفأل

 يناوخإإ اوعنصاف اذكهف 2هيف تومال يذلادولخلاو ةنجلا يعن ىف اهبغر أو !اذلوايندلا ين

 < ةايل لكل قلعم زبخو رقفلا يف نوملكتي ىتانلا تك ردأ : لاقو * هللا كمر



 مس م رك اسع نبا ا

 نجلا هارب الا,زادم» خام. يدع كبك هووسأ ين نيعسرالا عا هطل طال نأ كرر
 00 يلع لاف قع ايأ أ انفاحسا همنا لاقو ابلبقو مهاريإ كل

 عزفك) هل: نكي ل تاهاامو هدب نييك كلذ اقف: ةيارت:ةئا نالت يدخل ناكل نا 1

 يا
 فوصلاّت سلو ا " كيك وع عزدنملا ا ةثاعالغب تح رخ يل مكب وتلاهللا يفز رنا عا

 2 ]و قو ناك ه اهب نود ع نافل عاقل 3 همك هبانو « هب تك

 نسل قيس ايا: نانا طار دال لا ع ىتح ملعأ ال انأو ةنس ني رشع

 لجو رع هللا فوغش] ةقرملا ف كو ألا :تالث لن أشلا 5 ريعشلا لك أذ نتا
 يف اه نورك نالةعلاتلاو 4 كاعتاشا' قع لفازا ةيئانلاواك انعم كرش لا
 خادم" يلاوتفايلدل اهلنا قمنا ق1 نقرا ا'يذنأ قاباقاو ولك

 قمن املاح همك ام عج نوكي نأ ةاثينع هبا ةلرشت الدم ذيع نأ لاه انعاش

 كلذ لك« ربلا لامعأ 0 وأ ضرف ةداعاوأل ةاوغ نأ جح وأ هلام موص

 الهع لملك دبر كاهل وعر .ناكاايمق )هب الانعاةح الد نا عل

 نع هديبغل اسئدللا نإ : لوقي ناكو *(9)( ادّحأ هير ةداَبعب كل رشي الو اًسلاَص

 نم تذخأو ء العلا تيقل : لاقو + صالخبالاب مهيحني و ةمايقلا موي يهنلاو يناثلا
 ردق اراذإ هلع تنازا هدم :نودلا:ساقا تاكا فو رولا قاس علا مهبادا

 هدبت نأ ةفاخم هيلجردمي وأ اهب رثم سلج سلج اذإ « مارد ةعب رأ هنث عرذأ ةعب رأ

 هل. لاقن مارد هازال كعيلع هوما ةانلك هيلع نأ عآم د

 يس لمع 8 كلا مأ ريخ مارد ةعب رأ ةقسايلغ هوما ءاهك قاؤعا او ناش

 جارد ذيل ذل 0 لب : كيا ردا ىلا كاف 8 قبأو سانلا دنع ني زأ مارد

 اظيلغار دولا انك واضعا ام كائاو 2 ةاف ب واهم يق.أو سانلا دنع نيذأ

 نودعتت اذ نسخ مل يدوظ ا لاقل ويل كلل ىلإ و هللا ىلإ 1 مارد ةعب رأ هن

 ها كعضل رق يدون نأ انه تعلم اك دووطترتللا» ؛كتب و كايد نبي 00 « انب

 نع نم فرعي ال هلوخ سوا انك < نينوي نب ليئارم |! نمن اوشا تالسأ واةيويلت
 نيب و هنب نسأ لاَض لجز. هنأ تدلغف « ةرخ آلا. ركتفت نم.هلاغث نع نمءالو هني

 ريكستلا هللقل اهيل ظاك ومع نب اق نم ةشعملا دصق ركلو :لاق أ قيعباطلا

 ناكف < كلذ ىلإ هانبجأف «يدنع اوشعتنو اهدغتن نأ طرش ىلع أ اقف نكاوتلا

 بربمو سودرفلا بلطي نمل اذه : لوقب و تب زلاو يللا مادإو ربعشلا زبخ انيلا مدقب



 كك 1

3 

 نادام نب ىسع -ةمأا هواك و 12 ناينفلا كتاف نك نوددو« فوم ذأ 1

 :ةيعاسأ لك يعسف هبالك نم ابك دقفف « ديصلا بالك برن ناك و“ غبن ريمأ

 نلف هللا عماد لخدو برضو لجزلا ناو ار وخر انك 1

 عاين ةثجلت ىلإ مكللإ | هدرأ يدنع ٍباككلا نإف هليبس اولخ : لاقو ريمأألا ىلإ ى

 نمئايئاغ" حتر. ناكأ .ثلاغلا موُيلا ناك" لع 1اس نبش علف هراقن 59

 قوقش ىلإ ع :.ناقو#مزجلنا# 5داللقءفلع اك قي رطلا يف دجوف عجرف خلب

 ىلإ هلو هب رسف « ريمأألا بلك وه اذإف قيقش رظنف « هيلإ هادهأف يتفتلاب لغتشي هنإف

 | اق ملط نام كم دارو ان قالا لبا هقواكتلع نامل لون لف ووينأألا
 ءاينغألا كح ايفيزم هناك هيأ ةعب وت دك 3 ل يريشقلا لاق ٠ دهزلا

 دق> اموال يا رف: ماهصأالا كني لخدو < ثّدخ وهو كارلا »ضزأ لإ ةزاحتلل جرفت
 ايا كلذ نإ ادا كاتبا قع لاف طلة اوكلارا "ياليت لسلول مهابلع ل هلي أأو» قاع
 هلو م ناك نإ لاقف عفنت الو رضت ال يب 2 ءانصألا هذه دعت الو هدبعاف اًلاع

 2 ندا قيقش دانيل راكبا انه ىلإ تالعت لف كدلبب كقزري 1

 هدهزبرس :ليقو ٠ | 1 عيمجي قدصت عجر املو « دهزلا قب

 ويت ذل لاقت # نيطعتم ٠> للادلا قاسر دسلو اناعو رز وطبعا 00

 كل ]اننالو كيسفلاو نوما قم ىلانلااةكنام يوتا 2 كل يذلا: لاعتقال اذه أف

 ني جاتحن ام اهنه هيلع لخدي ةصلاخ ةي رق يالواو كلذ نم يلع امو : كولحملا

 متمال هنإ م ريقف قولخم ة)ل موةلضل اك ةنغز ةالولل ناك نإ : لاقو قيقش هبقلاف « هيلإ

 ميعاربإو قيقش عمتجاو « 9 ىنغ هالومؤقزرلا د ثلا ياو نكات هقزرإ

 ترسم : لاقف 7 اذه كفاب يذلا د 0 ودبام : قيقشل م ٍ.داربإ لاقف :كقا فاد جزا

 تاقف ضرألا نم .ةالف يف نيا واكب ب مار تاون رك ىف

 او ةدارج هراقنم يف ندع دق ا د تانجو لقكو فان 0

 رئاطلا اذه 0 قد ا: يسفن يف تلقف « نيحانم لا وعككال ريطلا راقنم

 اميح ينقزري نأ رداق وه ضر أل نم ةالف ين نيحانجلا روسكملا رئاطلا اذهل حيحضلا

 ملو قيقشاي : ميهاربإ هل لاقف « ةدابعلاب تلغتشاو اناكتك "نك ف تدك
 تع انأع ذك لضفأ 7-0 0 ليلعلا معطأ يذلا حيحصلا ريطلا 5 00 ل

 تامالع نمو ؟ ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع



 ماب رك اسع نبا خيرات

 لعل ,: لاغ هيغو يميل اورج دفا رس[ ولابغلا ىأر تأ ةبحصدل نأمعز لع داخل

 نبا هاور « ايندلا قراف يحرز نان تن1 وب اسأو ه هيلع هللا ىلص هللا لوسر يقوت

 نب دم نم هععم لبنح نب دمحأ نإ : لاقيو ٠ 52000 لاقو ةدنم

 هادعسا نب ينغلا دبع اقف ما 6-1 مام,الا قي رط نم ظفاحلا 5 فوع

 فوع نب دمحم ريغ هب ثدح ادحا رعا ال ادحاو اثيدح رادهلا نع ريقش ىور

 ٠ ةمحتملا نيشلاي ةنأ كاوضلاو < ةلخبملا نيننلاث_ريتشمت1 باغ كح

 ٠«فوصتلا خويشدحأ دهازلا يخابلا يدزألا يلع وبأ يهاريإ نبذ قيقش 3“

 ممدأ نب ميهاريإ بحص < فوصوم فوصتلا يف مدقو « فورعم لكوتلا يف مالك هل
 ىورو ٠ 0 تبان نب نامعنلا ةيس يفك دابع نعو هنع ثدحو

 ني كلام نع مدأ نب مهاربإ نع هيلإ هدنم نباو ظفاملا دنساو #*: ةعام هنع

 هلع هنا لا هليل د كا لاق بط نب رع نع يالوغا لسا يلأ ن ل
 نانئالا ناك« غ«ناتوألاكاونوكتتأَى ىتح تمص و «ايانملاكاونوكل ينح تيلص ول : ملسو

 مل رانيد نب كلام : ظفالا لاق ٠ ةمءاقتسالا اوغلبت ل دحاولا ارا نسكسلإ بأ

 نع ريب لا يبأ نع ريثك نب دابع نع ضي هيلإ ديلا إم لم يبأ نم عمسي

 1 اولخت ال : لسو هيلع هللا ما وشر قلقا لاق ير نان الاتش ادع نك

 داكدلا نمو « نيقيلا ىلإ كنشلا نم.: سمنتا ىلإ شما نم كوعندي ملاعاالا ملاغ لك

 ةيغرلا نمو « صالخالا ىلإ ءاي رلا نمو < ةحيصنلا ىلإ ةوادعلا نمو « عضاوتلا ىلإ

 ةةنلاق مرزيو م كك ن2 ل معلا اوعقعو ١ دهزلا ىلإ

 يلصن كارأ ل لوشرات : تاقف اسلاج يىلصي مع راسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع تلخد

 و عوار يك را ل لاق 2 كباصأ | امشلاج

 نع يلب الا مشاه يأ نع هنعو 3 بستحا اذإ عئاجلا بيدت ال باسلا ةدش نإف

 ْى ماسملا ةجاح ىضق نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كلام تب عرفا

 قيقش لاق ,* : هليل عايقو هراهت مايصبةتس قال 1 ةعبس ائئدلا و بديل

 لااقف 7 ناسارخ 1 يهاربإ اي : تلقف ماشلا دالب يف مدأ ع ني ميهاربإ تيقل

 الكر د اي انحابختملا ىعاش نسوا يف مرق 5

 :لوقي لاري نمو « حالف :لوقي يارب نمو < سوسوم :لوقي يلاري نث < لبج ىلإ

 7-25 ف ناسخ تاع د +أأ نم قيقش ناك * مسألا مح لاق # لاح



 ف د ضن

 : تأ هلو

 افرك | ماع لم هروماقب - 1 تنملوو ١ هناي تطوان ذق

 افش ىلع بحلا بصلا هبس<يو 2ىوملانمولخ لك احيحصهاري
 نبال 06 قودنص يف ا نارقش هدنعو دي زي نب ديلولا ىلع ةدايم نبا ندا

 كفي أ 1 نوي لل د اق دفنت قوديصلا الع هليلج ا خت الفا“ ةدايم

 : لوقي وهو لحفلا رده 0 وهو نارقش هيلع جرف قودنملا

 ماكعا تصنيف رجح ىلع سبق بلك ةعاذق نع كعأس

 م0 ا ا و سل املا كرما

 : عمسل وهو أ لاقو

 الاشت ديري ةعقاب اضعب 2مبضعب ىقاال ءارعشلا اذإ ين

 00100 و ركل هن 1077و اذ ارنا كرا وفقد

 املابس تقلح دق قفانعاهنع يجلب زمرت ًارمز مهتك رتف
 ىلا ا ل ل يللا الع ىعا فنك ١ نيس اوملا ريمأ اي: هدام قبال اقف
 00 اة اولا ١ كرس دكا كنا ةبعأ :اذلوا لاف «هريمأف عزفالو

 الو يبسنو يبسح يف يلثهسيل وهو دبعلا اذه نيب و ينيب عمجت ا نينمئوملا دال موال

 * نارتس لاق يبصنم الو يلاسل

 نضحر نيرترت سلال ل

 00 ا ل ا ا

 ارجرج ضع اذإ راوخي تءاحف ' افك رارصلا يولت لئاح ىلع

 8101 اذه ام: هل لاثف ةداننبا هيقلف © هزات اذه" رغأ هلكو ةماملا نم نارقش لبقأو

 : هحزاع ةدايم نبا هل لاقف حاب ر بز هل لاقي يلهأل هترتما رت : لاقف 9 كعم

 خابر بزب نفق تن اذإإب "٠ هزمت كاعتالا لتعن“  ةكتأك

 : نارقش هل لاقف

 حابق هوجولا دوس ةوسن ىلإ هب .قلطناف هب ز اذه ناك نإف

 داهشم فرشلاو تايارض“ هبارضف 0 هيلع ا ةدايم نبا ضغف

 ٠ اهنيب ءاجحلا ببس كلذ ناكف

 نع يور * ناورم نب كلما دبع نب ديلوأ1 نب سابعلا ىلوم 6 0 3



 2 دواري ضارحتالا قا كلما

 معو هكا نبا خيرات

 يف مزح نبا ىلإ ديلولا هب لسرأف « مهدفنأ نع كنار

 سلبلا ىلع هميقي ء.اعن 5 مطاع تصب تار ةئام هلاك هداك كلذ لعفف < ن

 : :اهيفنلوقي يلا هتاشار تالا ة يلع ع ل

 اذه لكن ةميظع نمام

 ناليغنب دي زي نبههاربإ 0 بيعش
 ٠ يشرقلادمج وبأ

 ينأغ عفرتو ينفرشد الإ

 تت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دبشأ : ا تلات وسل 7 .> ةادكساو توريس

 ظفاحلا هاورو « نهرابدأ يف ا اوتأت ال ملا وم كت ال هللانإ : را هنأ ملسو

 هرابدأ ف "0 اوت نأ ل ال هيثو م ا قد ٍرط ريغ 0 7
-_ 

 ةعاضق نم ينامالسلا اي نارقش 6

 ىجاهو < كلملا دبعنب دي زي نب ديلوال احادم

 :ريلولا نادم 22

 ا ىتلاكل

 هدرا قم الا نم 5ك داو
1 

 تقر نيو( راس ا

 للاوف
١-7 

 ا يما 2 ا رعاش .

 لعدج ري ديلولل لئاقلا وهو « ةدايم نبا

 -ح
53 

٠. - 2 ٠. 

 عسأتلا ينوهوا 5 ءارذع
 - ا

 عما

 عناص وأ ةوقلاو مزحلاب

 عدا ىلا ىلذفلا سحلب

 عقارلا ىلع

 عناصلا ةليملا يذ ىلع ىبعأ
 قرخلا عسلاو

 كك

لا ىلع راغأ ِ جضخيو داقناو كد لق يذلا لواذملا
 ىتح هيلع اوعش نيدلا لع نأ 0 و

 نم ىلإ لضفلا ع عودا لطي

 * هاج ا لاقو ٠ هتب وعصو

 مارك لف ىورأ ابأ كاك

 ةقرف نيلياخ نم عامجا لكل

 دع دعا دعا يئارف نإو

 : هلو

 يضاشب 501 مويأا يد رت امإو

 ىرأ دقو اباض فيسلا لثمتحبصأف

 هنالَس مدل 00 <« صلختلاب ىخذري و هعدخ

 ليك تاتش ريش تلاد

 لِيلِق قارفلا ن هد يذلا لك

 ليلخ مؤدي ال نأ ىلع ليلد



 كد نح

 نود زل لكل ال لوو ناك دنا: يدرعزلا ايلا هداالب ىو "ادهن ١ ةعامق الثا .ندنغ

 ل ايدل نأ كاذب فاعضأ ىف ةوكااذملا ارقي .ناك اذإ كيدطا نوحشو

 هدر فيا ناكو < .ةناكل ايلا ةييجعلا)ةاننملا ءايليللو ةدككتؤوملا/طاللا قلتككو لادلا معني

 هادا زاودا ةركتعت توا .ةعلمابو شمالي

 نحأا نمار ىلا يشرقلا صاعلانب رك هللا دبع نب دم نب لك بيعش

 رم وك وارض داجل !هقعا ىزفراؤءا ++ فوم نب هللا دبع هدج نع يور ٠+ زاحملا

 ا درع 1 هنلادبع_ ءادجي وعر ىدوروا تدار يغو كاتمار علا ءالعو آذتلاكياقأ

 مايأأ ةرششع كلو اًموي مص : هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع صاعلا

 نبا قوس ليلو در لاق انا هكدا كلة نيمزت مص: لاق كا لو راب ناتو

 لرب را مطعما تريعاف ل كبلتا قاقوف هدارإ هينا كالو مليئا متن الث مم : لاق

 اقفال: يزوو دج ١ نيالا نم عطقتت,و لمشلا /قما ةازب الإ دازتاءام لاقت نااذع

 هيل : ريك نجع كيفما لاق غرف ايلف اًمبس هدج عم فاط هن | مجرتملا ىلإ انامل

 قول افبانلاورحتللا نيب.ءاق“ رحتملا ملتسا ايلف < رانلا د اطيل اقفي# ةوكسلاللوا

 ددسأو «. هلعفي اسود هلسع ا رشا لان ةبعكلا ىلإ هندب وهنطب وهبجو

 هللأ دبع ىلإ رات ًارماب عقومرحنعمل اسي ورمج نب هلادعع لا 00

 هلم يع دقك بزل: ةفودت ف 1 هلأساف كاذ ىلإ بهذا : لاقف رمج نبا

 عم جرخت ل اند لاش ايفقافا ٠ جنلاد لاق ل يا

 نب« هللادبع ىلإ عجرف « دحأو جل لباق كك ردأ اذإف « نوعنمي ميلف قمانلا
 هل لاقف عج رف ان هللادبع ينعي كاذ ىلإ عجرا : لاقف 00 ورمج

 لوقت اذام : هل لاق ع < سابع نبا لاق اب هربخاف عجرف < رمح نب هللادبع لاق ام لثم
 قضْوَخ ناك وكلملا دبع. نب ديلوا نع مجرتملا دفد * الانام لغم لوقأ :لاقف ىناا

 دواري لعج صوحأالا نإ م« هيلعلاهناهخبطمب رمأأو الزنممل نياق ةحيدعماو هللع لان
 ةدلل ك1 اريل الذو ك ذي نأ نورسي الو ٠ بلت | نع نيةزابخ ظلوا نسق
 ىل ول نس د: ناهلغلا هتدوارمب حضتفي 010 يلا تاغ ايلف «هاحوهل ىلوم لع بضغ دق

 ” كاس علف نا رألا يسن هورأب ركا داقا نيمو ريمأ لق ]خد ار نادابل اقر كلذ سيعش
 ددشاف  اروغ الكتل .نإ :لاقف7لوقث ام: لاقق ييعخىلإ :ديلولا تفتلاف < يلوملا لعفف
 :ني زابلعا ميآ لاقف « قمل فرم لاق ه1 كيناتطأ , كاقدسب هب



 فين رك اسع نبا خي را

 اهيا تلت اهيف ضرعي هل ةديصق بيعش يندشنأ : محد لاق . هيض

 : اهنم ىلع يلمأو

 عماس تنأ ام ملعلا تاغب عمسأو 2(؟)هلثم وك زي سيل نم نع ملعلا
 عضاوءرملا بذكلا نإف 5 هتععت ١ نودتح ىف دير

 عماخما لاجرلاو مهتعمج اذإ ءلخا ىنسأ قدصلا لثم 2 مو

 اوعرسأو هيلإ اولام يتغلا ىذ ىلإ عضاو ملعلا اذ لاول اكو اذإ

 هدلوم ناك . نيتئامو نيتسو عب رأ ةنس تام ٠ قودص: لاقف أح نبأ نعول

 هنا نيا

 ينابيشلا هللدبع وبأ دمت نب رصن نب رمح نب نمحرلا دبع نب 96 بيعش ا
 ينلا نع ةري ره يبأ ىلإ هدنس جرخأو # ٌةدع خياشم هلو اثدحم ناك غابدلا

 مويلا يملالحي نوباحتملا نيأ : ةمايقلا موي لوقي لجو زع هللا نأ سو هيلع هلا لص

 نأ هدلاو ىلع دلولا قح نم نإ : لوقي ناك و * يلظ الإ لظ ال موي ىلظ يف يف مبلظأ

 ينملسأو « اًبيعش يفاعس « كلذ نم ايش يبأ يب عدصي نعمك يلم 7

 ٠ دوييلا ةراح يف قيكسأو « عابد

 يعبضلا دم وبأ لبس نب ورمع نبا : لاقي و < رصن نب ورمع نب الك بيعش ا«
 كيندال با كيان عيك و ةيقاغ نا ناينع نع يورو !”يزطحوت

 اصوح نداو ا ٍ مثريغو يدبم نب ن+رلا دبعو

 سابع نبا نع هللادبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع نايفس نع ىورو # ةعامجو
 ايياهإ متعزن الأ : لاقف ةتيم امل ةاشب رم للسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةنومنيم نغ
 * اهباك أ مرح اممِإ : لاق ةتيم اهنإ هللا لوسراي : اولاقف 2 هب متعفتناف هومتغبدف

 ىلص يفلا نأ شن أ نع تباث نع لياوطلا ديم نع نوراه نب دي زي نع اًضِيأ ىوانو

 هيلع هللا ىلع يبنلا كاذ غلبف < سان لصاوف ربشلا رخآ يف لصاو ملسو هيلع هللا
 متسأ ركنإ « مهتمعت نوقمعتملا عدي ةلاصف» تامازل يملا انلادع ول لاك ملسو

 ٠ نيتئامو نيتسد ىدحإ ةنس يفوت . يقسم او يبو: معطي تنبأ اف[ نكيتبكا

 تدي < يليبدلا يدبعلا مساقلا وبأ بيعش ,نب دمحأ نب د نب 6 تيعش دج

 تماصلا نب ةدابع ىلإ هددسل ىورو 7 ةعامج هنم ثيدحلا ععسو « رصمو قشمدب

 ةنس ناهبصأ مجرتملا مدق دب رارض الو ررمض ال : لاق ملسو هيلع هللا يلد يلا نا



 سا ف

 #* للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص تيلصو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 : لاق ملسو هيلع هللا ىلع يبنلا نأ ةبعش نب ةريغملا نع ءاطع نع بيعش ىورو

 نع ىورو # هيف سانلاو ةب وتكملا هيف ىلص يذلا هماقم يف مامرالا عوطتي ال

 تعمم : لاق هيبأ نع يملسأالا ةدي رب نب هللادبع نع يعخنلا ميهاربإ نع ءاطع
 * مارح ركشم لك نإف ركنم لك اورذحا : لوقي لسو هيلع هللا الصادق لوكمر

 ”ىلطقراذلل لاكو « هَل: شار آل + ئاحاوبأ لاقو <نييفاشلا ف يراختبلا ةدع اذه يغش
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 مدق ٠ هيوبعشب فورعملا يضاقلا يزارلا ريثك نب لبس نب 6# بيعش الي

 ند اقل اكان كاس انلا ار حاو 4+ ندع ”ناك و لكرشلا عم قشمد

 للا ر هنا اركي ىلا نعت اللا نبي اطعي رح يقرؤتلا نائف قع كواحم نإ حابصلا

 ملحن كك ةفأ : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ناؤع نع
 0 0 ا ا اذه ةيوظلعا لاقاك 0

 ناك ساق مجرتملا ناك # هجولا اذه نم الا يوري هملعأ ال يملسلا نع

 : لاقق متاح وبأ هنع لئسو « دايعأألاو عمل مايأ ةفاصرلا دحسم يف سانلاب 7

 كاكا ف ءا ءاجأر "ءادسطش"اوتأف نساعلا هلع ءاقو هبت يأ غرب ناك هلا ءازخأ

 ةالالدلا نادت للغة رشأو 2 قاولغ «نكارقلا نأأ رك لف -هدختلسم لع ةبنكا نأكك

 لوا وهو « مهنم برهفهسفن اودارأو < هلزنم سان بهنو بيعشباب اوقرحاف < باشنلاب

 الماحتم ةنسلا لهأ ىلع ابدعتم مبجلوق لوقي ناكو « هتيب بيتناو هباب قرح ضاق
 01 د ل تامل لسكر هولا اقوا ا دخل ليجال م طاطقفما يلع
 01 ل ا 7 فيللع ق5: قداقلا «فلختي نتا بلهاك نب ذقللاب لات" 3 يتفاثتو
 ٠ ةباورلاو تافصلا يفني و نارقلا

 نع ثيدحلا ىور ٠ يثرقلا دمت وبأ قانسإ نبيع ل ني عن ع
 )0 110 طفاطا ةلارع رباو يزارلا,ءاح وب او:هللا يي اعلا نعي قوؤب 3 ةعامج

 001 يكل يعارولالا دعا ةرينملا_ قرأ زعا طرررب عا لعامل عيب الودلا
 مدل انجل النزل > ماطر ةيلعتدتلا' لطم هسا لور لاق: لاق,ةريتزعأ ايبأ نع ؛ةملس

 ظأ ىورو #7 سلاج وهو نيتدحس دحسلف صقتن أ دا يردي الف هتالص يف

 ؛يفلا رهظي مل اهترحح يف سشلاو رصعلا ىلص.مسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ةشئاع نع



 مسيأ ا

 مابك نب رعسمو « هبهذم ىهذي 50 5 م ل

 ماشه نع قىورو ”* ةعاجييتم رك | ديوك. تذللاا هنع قىورو ٠ ةعامجو

 يت نم : لاق .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج نع ريب زا يلا نع يئاوتسدلا

 # / راثلا_لحبور اًييخ منك ريتني هلو نتورك هنا لكداشم يقر

 لوسر نا ةريره قااوع هلالس يأ نحريفك انا ني ي2 نع ىاذولا ل ىدرو

 نإك يلوم, لإ نينا أ موي يتلا اومدقت هل : لوقي ناك لسو هيلع هللا
 هامان اًنقشمد ناكاو 0 2م ةرشع نام َه همس مجرتملا دلو 7 همصنلف م ءويعت

 هشب دح تأ اميةقب وه : دمحأ ءام د لاقو 0 0 رو ناكرو « مردكلا د

 ةئس تام ٠ قدهدص وه: لاقو ماع داك ىئباسنلاو نيعم نية مك

 ٠ ةئاهو نيناعو

 كالملا ديعنب ماش ابقأك ناك . هيما يغب يلوميمحلا رانيد نبا بيعش د

 يورو ** قشمدب زاتحاو 0 ىلإ هبحصو يردزلا نم ثيدحلا عمسو « ةفاصرلاب

 هللا لوب نفي ع االا رجأ ناك 2 لاق هنأ هللا نكع ني ناج نع ريككملا 0-0

 نبا نع ىئتاتسلاو دراد مل ٠ اغلا تدق ا ءوضراك# سو هيلع هللا ىلص

 لاق ةافولا هترضح املو < ثيدملا يف اًيض بيعش ناك : دمحأ مامإالا لاق * سابع
 ليلق نكو6« ةديقه ةطوبضم هديتك تناك ينع اهوورا يبت 5 هذه : ةيايما

 لاقو ٠ تك ةئاعي رانا م ل ىللغفملا لاق . طقسلا

 0 هيما ًارشع ناك و ؛ لاق نيعمنبا هقثوو < ثيدحلا اص تنث وه : نبأ

 سرا د 5: لاَتو ساع نيءلعو ميحد هقنوو « ةالو ١١ عم يرهزلا.نم .هعاعب

 ثاللت ةنس 6 ليقو ٠ ةئامؤ يتسن“ دبس تام: يراخبلا لاق ٠ هدب ايل اعبي

 9 ةنامد نيثسو

 00 59 . يمدقملا يأشلا ةبيش راقت قد 2 : ناك بيعش د

 7 ئوصبلابنئدملاو تاكل 0 ءاطع لَك ثدح « املامعأو قسمدب زاتحاو نيظدلف

 :يللروق بسلا نب نوع تعض” لانرفاللا للا اا نع لسع نب ديلؤلا هنع ىدرو

 ةالصلا ىلإ م اق ع« هلكأ اف رانلا هتسم امن ماعطب اعدف 5 نايع كأن

 ا لش ررععداتدعق# ناَتَع لاق 2 ىلدؤ
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 بيد قارا
 مهلع :ءايلا/كراض رقلظلا/ موب أ بادنغي :ننأ نب كلامزلاقو . .٠ ني رفاكر موق

 رع اطر لل ناك ولا اندكللا لن اروبا نك تيعش ,نإرمن قرب اع نب ا:لاقوزك أ ران
 < يهاربإ و حونو سيددإو مدآ ىلع ءامسلا نم افحص هللا لزنأ ام : لاق « ميهاربإ

 مالسلا هيلع فاعلا <يماعو /1 لاقو ني منجم نيم تيت لعل 1ناكو

 |تعجر «(ريقف ريح 3 نع ا 85 ىلإ ٍْبَر): لاقف لظلا ىلإ عجر ٌمبيعض ينال

 اذهب نوكيا 1 ءالسلا هيلع ع ل اعيبأ ىلإ

 تلاق)و اههجو تطغ هتتأ ايلف يلإ هيعداف ومذلإ: امشادحوال لاق م“ 2

 اكللت ير عك تلاد تللاق# لفلم ل قلقا 0 ريل كوعدي يأ ؛ 1

 كا د رأى نادت اهني نإ نئالا دز نعل هنكلا اهيتي ال نأ دازأو

 لعل < زم تاذ تناك و اهزجح ىسومل فصتق اهب ون برنت حيبرلا تناك و اهعم جرخف
 قي رطلا ينيدأو 0 ىف كل ت1 2 انام هل ليجد ارم نع ظالم ىموم

 نرتسلا دانا يلجأ :هللاقفا ايد ”ءافتلاب وه اذا | بيعش ىلع لخد الف < كلوقب
 000 تيا ؟ كلذ الب: بيعت ]ل لاقق هقاب دؤعأت::ىنؤع دل لاقف

 ايش عيبن ال تيب له نم انأو امل تيقس امل اضوع اذه نوكي نأ فاخأ نكلو
 هل ا كلو تانا هازال ةبكش هل لاقف © عد ضزاالا لم ةزخاالا ل نع نم

 ا ال 7 اف لل مرو لطفي ءاعطلا تطتوفيعلا يوان
 ليعامسإ ربق امهريغ هيف سدل ناربق مارملا دحملا يف : لاق هنأ سابع نبا يلإ هدئسب

 لاقو ٠ دوسألا رححلا لباقم بيعش ربقو « رحلا يف ليعامسإ ربقف < بيعش ربقو

 راد[نيب ةبعكلا يل رغ مروبقو نينم'وملا نم ةعم نمو دك بيعشا تام: هثنمب نب بهو

 ٠ مهس يف باب نيب و ةودنلا

 اثدحم ناكل يثرقلا حبر ذ نب اص نب ديما ددع نب دمج | نيك بيعش 0

 يل لاق : لاق هدج نع هيل نع ا ىلإ هدنس ىورو * اديصب ثدح

 ا ادع علا فاق يبست ز ةانإش 00 للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . لي يم

 ىور * ثدحم ناك يشرقلا قاحسإ نب بيعش نب قاحسإ نب ع بيعش دى

 :لسو هيلع هللا يرش ل دا, لاخذ لاقرتر ارق ىلإ هني دع نا ماه نع

 ٠ تيلللا ءاور ٠ نسانلا يدي | .يف ام قاتمتسا]هزعو ل للاب هتالص 'نمكوملا فرش



 م8 رك ًاسع نبا خيران

 : كاحّشلا ؛لاقتو : اعداوت الإ يرام ن نع عفدي مل هنإف هب أدباف نالف نب نالف وه

 كك امادعلا كويخللل ا 0 لا 5 لا اكس! ةيرك 0 ل هلوق يف

 ع عنتما ىتح ًاديدش ١ رخ مهيلع لسرأ مهك اله هللا دارأ امل « اهيف لجو زَغ هللا

 نأ نازدلط ةلمزاؤ الذ ةةضينل "دوت ءاعن ةقاكدل هللا ثعب و < بارششلاو تويبلا عالط

 : لجوزع هلوق كلذف مهنق رخافلو ان مهيلع هللا لسزأ اهعجت اوداص الف اولخدف الخ امل

 لبا دك فرغم( ةييتقلا أر *هلبر ةعسم اكل .ءافعاا- ةقيلاقع ”هَدَخَأَف )

 و يالا ىلإ رحبلا لحاس نيب ةضيغ باحصأ ةكي الا باحصأ: سابع

 ا ٠ نيلسرملا كيرالا فاحص يدك يف: قلم 14

 نوقتت ا لو 0ع 219 :مهسنج نم نكي هن ال بيعش موخأ لقي
 07 ايف اوكلهأ دقو نيدم كالهب نوربتعت الفأ 7 نيمأ لوسر ينأ ٌتملع دقو
 يا مك اونتسا كرشلا نم هيف اوناك كام غم ةكيأألا باحصأأ ناكو

 0 و ٠ نوعيط أو هئلاوقتاك ار 8

 (نيمَلاَلا بلع الإ 0 نإ )لجاعلايفمكلاومأنم(رجأ ١ نمهيلإإ مك وعدأايف

 اركلعأ نيدلا نيلوالا» ةوارلا ف( نيلو وألا ةّلِيِطاَو وج يلا اوقتأو )

 نيدراملا نحط © رد أ اَمَنِإ اولاق ) مهلثم اوكلبت الف يضاعملاب

 "نر افتكر وم و كنظت َنِاَو اًمأدم يشب ! الإ تأ اَمَو )
 لع 2) بيعش (لاَقنيِقٍءاَصا ل ءايسلا نماعطق ينعي ( 2 الا

 دق كلل مول 0 مادو 0 1 ةدلر دكا لوتس ندا

 ٍّط م“ يل“ يل هدرا ق1: سان: نبأ عاش 6 ميظع ماب 20

 رابقلا“ فني يلم © نر ف اذا سده ا ا احا

 مهياع ا :اعاتبف ل : .لاق. < نيب'راه مهتلمو مه زانم نم اوحرخف « نويعلاو

 ءاضمرلا مهلع ةللا «ظلشف مهجاج يف كغلغت يتح مهتيشغف مهسو'ور قوف نم لبجفلا

 ةوزملا ةتاخللاك ةلظ مدللة نابع هن زلت أ مول ت ترش نس را ظفار

 [وناك اذا + «*بلا نم هيف ماك ابلظ يلإ نوتيغتسي اهوردنا اهدار ل

 00 ا كي علا ابعد

 للا رك اذ آب“ ةسسفت + يارسيا لاق“ بك اهطلقزر نمت لأ ام ب هللا: لزنأ«نيذلا ههوقأ لع

 ل ىلا تكلف "كلل ئعسقت او يب ا شلالإسل و كاش كمل نإ وفاقسلإ.  لاعت



 ديد مار

 هللا ةدابع يلإ ماعدف بيعش أدبف « اهنوتأي اوناك ةريثك بونذ عم مءآيشأ سانلا
 له وب ارباع _نباوأ:طفاطا عنو اممأ كلذ يوسام كرتو م اعلا ةيندك ب6 لاقب

 ادا اوريكم هنا (هنليقع اعين كااركل انإإ )+ ةياكح 4 هلق كراع

 نيابدِعس لان“ نقولا قم: لاق ( ني علا 06 00 ىلاعت هلوق ينو

 ماا 0

 هه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق 0 ل ل

 نلضأ هيلا هللا ىجوأو « هرضب هيلع هللا درف < يمس ىتح هللا بح نم يبنلا بيعش

 ىبب أام نأ 0 ياو لاقف» راثلا َنْمااَف وح مأ َةنَخلا ىلإ اًقْوْشَأ ءاكبلا

 كيلإ ترف د ع يامع دامح كرد كاران نم اًقوخ الو كنج ىلإ قوش
 كاملا نسمع كادووركت نإ ب تارقيلا لآ وأ < عمت عدل ا

 ىلإ هدنس ظفاملا ىورو * يميلك نارمت 2 كعمدخأ كلذل ا

 كا 32 5و ا يف : سابع نبال لاق الجر نأ كاحضلا

 0 رجا يال | حفتتت ثا يع ل نإف» لاف وجرأ :لاك ؟ كلذ. كلب وأ ؟لاق

 ديلا شاقل نو رمت ) : لجو رع ةلؤق,: لاق 9 نع امو : لاق لّفاف هيلا باتك

 ا 01 ل يتلا ةكرشلا ناتءاحل : نادت الا هده كحأ لف مكلفا نونو

 ثلاثلا فرحلاف : لاق ال :لاق 2 ةياآلا 20 كج.( كرامتك الاب تناولك

 06 ا 3 اد را ؛ كال هلع ليقع حاملا دقملا لوك لات

 نرخ خلا عع اود كتم ادياف: لاق ال: لاق ؟ ةيالا هذه 0
 كالذ وةحيص بيعش موقت ءاج : لإ ا تانك ) :ىلاعت هلوق يف سابع

 د10 دفع ل 0 امنه تفجر ةحيص حاصف مهيلع فقوف لزن لب ربج نأ
 نيح تي كلذ ( 0 1 ميتدَخأ ):: ىلاعت هلوق كلذف مهنادبأ نم مهحاورأ

 جرخأو # لجو زع . ن[ةلام + دع دل ا

 هللا لوقي <« نيتيم مهتمرف را 4

 رضا د ا يم 1

 كلا ا رت نسما لعأ لإ ةاور فاع ا ل اور

 : لاقف جارعملا ىلإ عجرف كلبي نميف هكلهم نأ هلاهف هللا باتك ولتي الجر دجوف
 للسرل تلكو ميككلعأو -ياتما لف. ال نيادم ىلإ تتم سودق وم كنا ميلا

 هب ينفرعأ ام هيلإ هللا يحوأف < كله نمّنِف هكتاعأ نأ ينلاهف هللا باتك ولتب ةمئاق



 ما رك اسع نبا خيرات

 هللا ىلض هللا ,لوسر ىلع دقو,هن أ ديب زينب "لاه هييأ نع حي رش نعيهدهن نباو ظفاخلا

 ا سو هيلع هللا ىلص هللا َوَس هعمبش /هماوق قم سانأ يف اسوهيلع

 0050 كحأ نإ هللا لوسراي : لاقف 2 ركملا يبأب ءالؤه كينكي مل : هل لاقف
 يمسي دلو, يل سيلو كلل يأ سكتف ءاذل . الوهو ء ًالؤد يا بلا

 : لاق حب رش : لاقف ميك مما ام : لاق معن : لاق 2 دلو كلل له : لاقف ملا

 لاقو * 1 ماموالا نب هللا دبع قي رط نم هدنم نبا هاورو . 0 تنأف

 هنكلو < سو هيلع هللا ىلص يبنلا قلي مو ةيلهاجلا حب ديم ةيدأ جاجطلا

 : ايبالمإ اي 1 فاي منالس لاقد . مدع اجا 0

 ٠ ( طقس ىلع لدي ةخسنلا ا ضايي انه : لوقأ )
 لها لاقفرهيس ىف“ الغلا فناتحا رب مالسلا هلع هللا ىنوتك ا

 نيدمش لاقو ؟ مهاربا ن نب نيدم نب تيان: نب-افنع نب ..نوفض نب .تبعش وه: ةاراا

 ةئبا نت ا ميهاربإ نب نيدك ني تن نب لنك بيعش وه : قاحسإ

 :.بعش موق نع, ةياكج نلاعت هلوق نيسفت ىف .يالسلا نالاتر رخال

 ناحل ا ا اا د 0 هدفتام# ع

 مين تناقل كيريشع لول ىف 3 ني ةلوقو ناتنا هل ناك و هل

 اوتع الف : 0 نبا لاق < ( زي زي انيلع تا امو ) كانلتق ينعي ( كاَنمِجَر 1

 دوه ةروس يفو ( ني اج :مراد يف اوبس هيجل ”ع ذحاب) لجو عيه

 2 انو ؟هلوقد مة ١ مهطزانم يف ينعي ) نيمثاج 'هراي د كل

 اكلم سا نإ لاك لا يأ ميتاج هانعم ( ةَفجرلا
 نبا لاقو « ايف اومعني مل ناك يتعب ( اهيف انني مل ناك ) : هلوق كلذف ةحضلاب

 اع او 0 مل هل بيعش موق لاق أمل: ا

 ا 0 كافاديا لي ايلا (ىتاي 11 يلجأ موقاي لاق

 نإركب طاحأ بر اعنأ ريغ هيب ا 1 مكر ينعي اير ,ظ د

 عوق الاف ) هاذعب 0 مذخأو 0 اودر ايلف ( 0 0 اع يب ر

 )نس 00 50 0 كل كبد

 ىلا اكلاتي كا د 1000
 صصص

 ٠ يلعتلل سئارعلا باتك نم نيسوقلا نيب عوضوملا انلقت (1)



 كنيدي ا

 قبااطرتلا 2١ ةتلضلا 2 بي رغ نب دبع نبا حب رش نب ديبع نب 4 حب رش دل

 رعاع نب ةبقعو < رذ يفاوا# دييغو ةلاشفو « ةي هاعم نع ثدح ٠ يصمخا يرضحلا

 هك لكلا اي نة مدقو « ا ةجااعا غو

 ةبقع نع هنع رك احلا ظفاخلا جرخأو راس تن اخ ف قيل الع ماا زغ

 طمكدا كتي مظع لوأ وأ نإ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هنأ

 نأ ءادردلا' بأ نع هنع يناربطلاو ظفاملا جرخأو #* هذخف هاوف ألا ىلع متخِي نيح

 كانكب عب دأ يل زرع هاا قلو مشلاا لاك نال هلع افلا رطل علا

 مل يع كرمك لاو اال "قرر تل ام يذل فورس اوال علوأ نم

 لإ تلا نازلي هيلا ورع ا نصا هور يللا: ةباقتخ ناتايشنلا لاق قاوم

 نم : لوقي سو هكلغامللا لكما لاقف ركتف مقف مويلا كمالك

 ال ةععمو اسوا هتان هللا هفقوأ ةعمسو ءاير الإ 8 سمتاي ال ةبطخي ماق

 نب:المع ”ركنأو: 6 ةقث يبات ياش و ا دي مولا حبارش نأك

 حرصل مو ةقث وهو « ةباحصلا نم 2 1 ”ًادردلا يبأ نم عمعس ن 00 نأ

 يده راب انك 16 لت عمس هنأ جندل © ىتنا عاجلا

 ينطقرادلاو مكاذلكاو

 هيلا لص يبل *كردأا 2« ينرككلا 'يراطا اداري قايتافاغ ند دي مني رشا 9ع

 ل اكازيلع ارز ةريق رمق ار ةصانرا ات طكلو يلع نم عمس « هرب ملو سو

 يكحتلا دهشو ع تاما 3 نمل ناكل 1 ريشب نب لتاقمو يععشلاو مادقملاو

 جفال نع دنا تب هاأس : : لاق هن أ هنع ظفاحلا جرخأو * يلع ةباحصيف لدنجلا ةمودب

 لور نكات ل افلا فال «تفماخ# كلاقت ملع أ هنإف ايلع ت تكل كلان نينا لع

 ةاوربيبا110 الن ةكرفاقتملاو تلنلاو# موي تلا عقم ل ةيرااةرأإ نيني هل ليم

 : ينطقادلا لاقو« اعوفرم ثيدحلا اذه ىري ةبعش ناك : ردنغ لاقو ٠ السم

 نب د هب درفتو < ءىفاه نب حب رش نب دمح 00 ا

 هلعؤما لص وللا ناك ال ةقئاعل تلق: لاق مع اللا جررعلاو نيج اةتع يدسلا نق

 لخد .اذاف لص ا فلا لبق نيتعك ر ىلضي ناك : تلاق  عدصي 5

 هللا ىلص هللا لوسر أدبي نأك ها د ا ةشااعل تلقةياور يفو قريشا ملا

 جرخأو #فكانلات أدب ناكرد: علان كهلان كيلإ عجر اذإ ملسو هيلع



 "16 رك اعاول خيرات

 رمهلاب حب رصتلاو « اهتيدهأو سورعلا تيده ناتذل هيف اهجوز ىلإ تيدهأ : هلوقو

 :ريهز لوقءادملا نمو «ينعملاب قيلأو هبشأ وهو «ةيدحلانم ال نادل نم هن أكو رثك أ

 ءاده ةنمح لكل حي تائيخم ءاسنلا نكت نإف

 «نيب وغالاو ءابقفلا نم موق اذه يف مككبت دقف < كتنتخ هذه : مسب رشل بني ز لوق امأو
 دقو « هناتخأو نالف راهص ال ءرملا يصوي دق ذإ < ةنبب كلذ ةفرعم ىلإ ءاهقفلا ةجاحو

 نيالا مابلا ناحبالا] : موق لاقف « هناتخأو نالف رابصأ لا تف

 اذهو« كارتشالاو لخادتلا ىلإ اذه يف موق بهذو« ةأرملا 02-52 |
 : هبجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق دقو < يدنع نيبهذملا حصأ

 انلإ مهلك بانلا بيجارو كك يزيغو يلي كال
 ىلإ نالف "يضل يفك عليرت اذه لير قالدإي وزع ةيحوو وأ سو هيلع هللا لح يننلاو

 ىلع اههئارجإ يف ةرهادملا» بسناا ىرحم ىرجف رهصو ةرهاضم موقلا نيب و“ نالف
 نمقاَخ يرذلا َوهَو ) : لجو زع هللا لاق دقو « نيتبجلا ىلع اهبب نيترابعلاو نيفرطلا
 : يلام شا خرق يف لب وأتلا, لأ قع :اجلقو © (1 رموش هلحف ارش ءاكلا

 ةدَقَحو نين مكجاوز ١ نم مك لَو اَجاَوْزَأ 7 0 1ع
 ىلع لمعلا اذه رهاظو «ناتخألا مث : مهضعب ل 7 راضالا مث :مهضعب لاقلاوقا

 نوكت نا 1و 6 هع اسرع نإ تهذ ام سسحي نيينعمللا فالتخا

 : ىعاشلا لاق اك مدملا ٌةدنملا : مهغعب لاقو < دحاو ىنعم نع نيظفللاب ربع

 اتا ل ةسوأ كونك ا اننار يي تيل طوخ كتاب

 : هايأ بنطاخي ةبءور لاقو

 هانت كوي الا توعد ولو اا هالك اوك كيم نإ

 دجن يأ دفحنو ىعسن كيلإو : مهلوق اذه نمو « كرمأ عابتاو كتنو أعم ىلإ اعارس يأ

 يرش ىصوأ: يديكلا نسق .قب .ىحي لاقو +١ .كتعاط قا ىنسنو كتدايع يف

 لعجي ال ناو < ةحئاصهعبتن ال ناو« دامب دوم ال نو« ةنابجلا يف هيلع ىلصي نأ

 «ةنسني رشعو ةئام نبا وهوتامو٠ هل دحلب نأو «ريسلا هب عرسي و «توباتهربق ىلع

 نامت ةنس :ليةونيعبسو تس ةنس : ليقو 6« نيناع ةنس :ليقو «رشعو ةئا» نبا وهو :ليقو

 «نينامثونيتنثا ةنس:ليقو «تاياورلا:رثك أ اذه لغو نيت ب ءاضقلا نعل نعام دعب نيعبسو

 . هيلعو انيلع هللا ةمحر نيعستو عست وأ عبس : ليقو « نيعستو ثالث ةئس : ليقو



 ننال 921

 تحدق دقن دعب اماكن دمع لع 7 ىلصو 3 دمحا تاتفا:للاقاكلو ل ل ؟ةقلاسأو

 وأ اذه اوبحأ مهئاسن ةديس هللا ءآن نيا تنأو, ل راد لهأ ىلع
 ضاق لجر ين :تلقف 2 كوروزي نأ يداي كناجإ نع ىتيقيت عراق ىووهرك

 117 انا دز لع اسفلت اذ نايل زك ىع اودي نإ 000 ةاريزك

 0 زوحح اذاف ءقنلا سيخ نم 0 تعج إف < قظف يذلا مويلاب ين ار دشأ

 - اقل بالو ده كينج هذه احلا 2 لديتز ازا هانجإ نم > تاقف لاكفإ و غدقو

 7 ل11 لل دك د تما اياك نكي ةةيبللق 2 دع ايفا عنك

 تل يلا فرار تا اوس قوكسم الاقاززل ادنيل ..اكرلاقف ربطا لكك" تلف

 لادا تال ديدان ايري فلاحا نت هباو نان ءداهيور بيع يتيلتح اذ اور < امالق

 ا ل لكلا ىدخ تلاكن: بدلا نزيسلاو قضابإلاب سنك دغر كتناراوجأ
 ها ل درا ال تي قع اه وتسلا نيوورتع اسما قي كزريطيق) حي ةكصاللا هيلي يصوت

 1 د ترضي اورتن يدك تمكن ١ كاذو ء اناظر اف رتكوإو موب الز
 ةالصلا ىلا تءجروم ءانرالاو كابيل بنيززباي : تلقو.ءانرالا اهيلع تأنكةابلتق نع

 عم ران 15 يش ايي نتي ار .وللا+ ترحلا# اهتبزوتغف نومك ارخخف :.ءانرالا :يلإ تاحبف

 ا ا ديا دق لل لاب راجل للا فك ور 3 :نيعذ وعملا هيلا 3 ايضا

 : ا كالو دنع 20 هتحوز برضل

 انذيز اة نيح ينيب تلشف مث ءالسأ نؤرإ نضن اقر لقب '

 اي ا ا ا ل اد رز كوب اوك ماببللاو نيعت تنك

 ظ 00 يذلا ان

 تزل تلك ا ايي نإ رايلعلا ر ةاهيراز هانتوز مارا
 امداد عرعر ىل كيو تياورارت# اهتدن: :عيتناف "كن قمع ايهيلذ

 : هلوق يف حب رش راغأ دقر : ىفاعملا لاق ٠ ءاسنلا نونإف يقل يت اين كنليف يبعشاي

 ::ارانعملا,نب :نايعنلا 2 ف ةغبانلا لوق ىلع سمت ليي

 ةينيلتتم نوح كلاي لك كيتو ير كاطع نسل ةنقلاو 0

 رك رج اع عطر اذراذم ا هيقك رار تكرار ريش كابن
 عاش لقا جالب ول ابقار تان ارداف لايق اة راعس ؛: كاوكاو د [ذانملا لاق

 ميظع اهبالع تانيثلا دور تيناسوم 1 لق. «ةناصعت



 ما رك اسغ نبا خيران

 ءلافنم اتيللمأ هانا لاف ةليجركتلا شوا دندجو» ةلاهف 5ةكطلا سالك لا

 و هديب ذخ : لاقف ال

 سجن الا ثيبللا عم شارحلا ب ايمورنب طرا ةذليطلا كار

 5 6-5 هيكون ةفليعاو ةرب الع هال يحن مير كا ] اال رك
 قلشات ه1 هلق يوي ذاوستب هود نيم اتعف ةلطابقإكا

 ياحلو قلم كفن اركشرم"# قاتم هانا رهن هكدا

 نسنأألا ل زغأ يقغرغا مايزيد تعا عقار انين كاكدارتلا

 اجر يل كاف للا" ىقلغلا ىلإ ؟ءاببباتاي وك ١ نر نانا عع ا

 ان مل زها 1 يك 6 علت ءاسنلا نهنإف ميت ين ءاسنب كيلع يبعشاي

 نبللا : تلاقف تيقستساف دور ةي راج اهعم زوحعب اذإف ءابخب تررف الا

 ثيل هيما هني يع لاق » يل !نتعأ كيرلا تلد و ديري! م كلنا لبا قرف
 ةذع + الاعف +ةةيلااذلا رمت انما ؟ءاكرم كيرق»ارف يمدح اللا

 "كا 0 ينب نم من « ميغ يب ءاسن ىدحإ ريارج تنب بني ز

 نم تعنتماف « يلزخ» ىلإ ١ تدرتخان 65 تيك ىفإ كن : تلاد

 دوس الاو « عدجألا نب تا ير الاب ربظلا تيلص ايلف « ةلئاقلا

 نع يل ىحنت يف ار الف هدحسم يف وهو ابمت ىلإ تحر موبصلا كلش نبا

 ةيمأ ابأ اي كي :اًبحرم .::لاقف“ ةجاح ٌريلاط "نحو كتل قحأ تنأ :اكلقف هسلح

 كي الو#ةغرا كشر اعوياز ل اهنكحأ تيس دخركا ذيفإ :تاقف2 كتجاحام

 اذان : ك6 ؟كمذدق 81 ملا رصقم |هنعخ

 ينكلو نيتقمح عمجأ دل الق 5 ابقالطب اهيلإ 6 تاكل 7 يسفن قع

 تلسرأف « اهتقلط 22 نإو « هللا تدهح ةينساراتع تب أ » نإف يلإ اريخأ

 نم نإ هاذه ار"د(قلقأ) انبع ءاسنلا ماقو يلإ تتدهأ ايفأ“ اهتمارك و ابقادصب اهيلإ

 هدكوبلا#كامتتساءال اواو هدفت نيتك ورخت أ اغقز) ةأرمإ تيضحأ اذإ ةئسلا

 كاسر لع ف علاه ديت دمر باك ال كيتو لرد لع وقعا م ةوارسأ
 دعب امأ < هل اودم انديس ىلع هللا لصوهلل دما : تلاقف لفك زر !!:تاققف

 لجو .كنأو « اذه 'نم لع .كمضأ وهاك اوما سبك رام ثلا »الو ةئي زغ ةأرما ىف

 اذه يلوق لوقأ « هنع رجدزأ هركت اهو ِتنأ بحت اهب ينربخف كقالخأ فرعأ ال



 كن 0

 مرات دكا رع قلو! دج وزكاة نع 'مآبا نك سرعان ينشأ

 اهردصو « روث قنع اهقنعوك«س رف سار ابسار ةربابج عبس ةقلخ اهيف ةدارألا هللا حبق

 اممطب و « ةيح بنذ اهبنذو < لمح الجر اهالجرو < رسن حانج اهحانجو « دسأ ردص

 ا 31 21 لاس اعلا دنا هيباشلا نردلا) ادع فا ضرع + كرتع ود

 يفو ٠ فاوطلا كيلعو < كنيميب طوسلاو « كلاهشب مامزلا دا 4 لافف اهيا

 تلاد لاق ا عيبتأ : كات عب رأ ىلع يمت ةقان لاق 2 اذه ام :يبارعألا هل لاق ظفن

 ا ا ا تا اع اا راسا وراق 1 اه وسبكع : لاق: اهجرحأ

 1 يش لا لاق فا ءاطإلا تيكر: لاتجشن قو بلا ترق علاق 2اهباح

 يه اذإف « اهب ىضم الف < نمشلا هدقنأو « هنم اهارتشاف « مرد ةئاثالث :لاق 9 نمنلا

 نع لسف ةجاح كيلإ إ تضرع نإ : هل لاق دق نك 5ر6 ايلا والت «اريعلا ةكبلطي

 ام 0 10011 1 ل1 اقف ءاقلا ارئلكع ا رعل اذافي اداوم فر كل ريدجتتس ىف ةقمأ
 ىهدأ حي رش لاق يبعشلل ليقو * هلاقأ م « هل لاق ام همهفاو « هانداف < تفصو

 هءاجيلصي ماق اذإ ناكف « فحنلا ىلإ نوعاطلا مايأ جرخ :لاقف 2هعصق اقىلعت نم

 ىلع هلعحف هصيق عزت 3 هانعا الث  هتالص نطل كاد مها" تفقوف ناعت

 لبقأف حبشلا كلذ فلخ فقوو « هيلع هتمامتو هتوسناق لعجو « هيك جرخأو « ةبصق

 ىهدأ هنع اولاق كلذلف « ةتغب هذخأ ىتح حب رش هل ليحتف < هتداع ىلع فقوف باعثلا

 ظفار رد رو د5 زاك كارلا ع ل 0 م 2

 لاق." لعي الا نم بحعب امنإ : ا ىلا 0 0 شمحألا

 يع دا 1 فوووق زلازل. ١ نناع تكنو از عاق نك ةزتاويلا نبا

 1 اي واف عارطأاك هاش هنا عأبا با نأ كلداز اعطت يأ ىذا
 وهو © ريظني نالف : محلوق هنمو « ريطلل ةفايعلا فلصالاو « ةفايع اهفيعأ ريطلا تفع

 نبا دري لو « نرقلا بصعو حونسلاو حوربلاب نوفيعي مدت دق مث « ةريطلا ديدش

 هلا بما كرش فور اوف ادور وسل كو فدانا نط كوع عن نأ كاران

 11 فود ىف هولا اهيل ناك نأ دارو نكمل و: ةليككايوا عقلا نم
 الأ كمال © ميلا قرم ناك اذا زامل تال اهأ# لاق 15" انهأوا اع *فائاع

 هبش فرعت و« اهعبتي و راث آلا فرعي يذلا وهف فئاقلا امأو «هنظب باصأ اذإ نهاك

 هب لوسرلا هءاجف هبلط يف ثعبف هل نبا حب رش دقتفاو * هيخأو هداو يف لجرلا



 ا رك اسع نبا خي ران

 رز عيال 17 ثيتايقلاب نت أف : .لاقرمست : كاقن# اري احن دي كناكا

 اقف (عبالولا نيج ىميتلاب ل هيو ع هي كن دح هيف هتدجو | رث الا صنقأ

 1 57 لاقنر_كراذ_نولوقن الب ةيرادللا لهحأ نإ : هل ليقف لاملا ةلزنع هلزاي حي رش

 ناك : لاقف 7 حب رش يوري ناك نمعف : هل ليقف قبستلا هرب ةناؤلتر ةسئذلا لدن

 لبق اه وعجلا نق راع كلذ ناك و.« يوري قلع هلأش نأ: نمل اةيطألاو : لأ

 تاقف ةحرق ا وس

 يرسل :ةهل ليف (ويح : ا ربو كيب ترك: قاتق ةسدقمل اخ
| 
| 

 هلو له هداظ كحك كاوا كول 10 لا

 د م 6 ارو لش 0 لاه طل اها هل ليقف سمشلا

 ناو « هنيد يف 0 درر هي وع ين ا الإ 50
 3 ا

 ثك ا ع تلد ا عا نو
 د أ 3 :

 ةييصملاب باص 2 ناو < 20 كفقف

3 
 0 اح 0 عا ره جب ل اايلع تاجا يقرر ذإ هدمح او « [ ممم ل

 م ذإ 1 لاب نم هيف وحر امل عاج رتسالل ينقفو ذإ ا 1

 تجرخ :.يبعشلا لاقو ٠ هك رتي لو ءاغقلا ىلع دعقف هل نا تاءو * ينيد يف اهلعحي

 دو البف لك لف ةالص ة ةفو لا لحأ 2ك و حب رشو قو هرسم عم ديعلا يف

 املو هر هب عنصيل اه سانلا يردي ال هيف واي 5 ةعجلا موي لخدي ناكر: <ياهدع

 ليك: ا الو تربخأ ام نينس عست يل : ناكرس لل نيانف كا

 تروح ,نوكحل الإ نأ يناجل الأ نانا كايو“ عرضوا
 ميغ دبع عدبرإل ,هنإفر< كبي ري ال آمي ىلإ :كبب نيام ع3 هلا دبحاي : لجل لاقو

 «هراد يف هلع اغا يقر طلا ىلا ! ًابازيم ينعي 5 عضيل ال ناكو « هدقف دحيف اجرت

 مهتععم شمالا لاكن ل ذأ مل يف هنفد روئس هل تام اذإو

 500000 مهل لاقف نولوحت هل ل ا 1 حب رش نع نورك ذه

 لإ كييشا, كج دنا : لجيل 0 اقوز# اغلا ىدأ اندم يي مراقي ل ١

 يني ننرتا لاقت تهتف ىف اهايجودع كياغريل ةيعتاطوك فت كل لن
 ةاومإ هنتاي عفر فن الو هاذ نياك دل - نانو ايي

 : لاقف ةمولظم الإ 7 علا هلي لاق عك تايعد اسرأف < الجر مماخت



 بي ذه 0
 ةلمج نم ةياكسحلا هذه انرك ذو « قيس ايف اهيلع ءالكلا انعبشأ دقو « ةلسرملا حاصملا

 ةعب ريم « ةبكاولا ةديدنس هذه نإ : لاقف هتأرما' مصاخي لجر هاتأو * ( اهنلدأ

 نود هللا ناحبس : حب رش لاقف « 0 ا الا د تا
 ليلق « دوزملا رفص وه5 1 2 رملا تلاقف « هللا كافاع مالكلا ازه

 ظفح ريغ يف ينع أموق ا اقف < عبشتسا عبش نإو « عرض غاج نأ « دنعتلا

 3 : لاقف هتفرح نع ةانلأسف انيلإ انانع ذهاب اولاقف لرب موق هاثأو * هللا

 006 باودلا 1 هل متلق الفأ : اقف سانا عيدي وه اذإف هانجوزف « باودلا

 : اناا لاقو يسرض علق اذه نإ : مذا لا ا ةاعاوا دعا زيتا زاجل

 ناك و * ينع [موقا ان | يديكم ةدقاوا ةعفنم ا ةينثلا : ه1

 010000 تلخد اذإو «كءءافش ذوبشلاوك واد مصخلا : لوقي

 < كتلاختخأ نبا:كيلع دبش دق: هل لاقف رأت |حرودنع 1 د ةركشلا/ نم

 هملكي لعجف ةموصخيف هاتأ اي يارعأ الإ ملي زيت نم تفضتنا ادحتأ راعن 1١ :يبعشلا لاقو

 [ + يفارعأألا لاف كو نم لوطأ كناسا نإ : : عيرش د لاقف هديب هيو

 هل لات ءارتب ذلكم قرأ 1 يفإ + مهب ريش اهل لاق# ماوقي نأ ذازأ الف 9: شمع الف كنأ
 موقي نأ هركست ةاضقلا تناكو :سيردإنبا لاق © (9)كيلإ هتمرجأ اذ :يبارعألا

 يرماس

 تاع نيب ضقي ملو ماق عاج وأ بضغ اذإ حب رش ناك و « نابضغ وهو مصخلا

 15 لكت انا عدلت «قاوتأ قران اكاوبع همنا خيلراتأ يق وكي ضاذقلا* يبس خخ +: يلحفلا اقف
 م اذه ىلع متعمحاو : مهل لاقف لزتعاو مات أل ٍِ هل اولاف يشل م 0

 قالو هااطتم زكا هلل لاه نحر كأتألا هنأ نيلوأر زم الع كزتغاق 6 ننال

 < هيلع داعأف < لع هدغأ : هل لاقف <« كنبا ىثتراو « ككح نع تلهذو « كمظع
 بأ أولاوق © اوم رد : اولاقف ء ءاضقلا ريش نب دعس اووي زلم اك ٠ ينعأف ىعتساف

 : يعشلا لاق : يلذحلا لاتو و راحل و ديعس هيلإ قدمو يبا ناااوول

 اعلن وك فلواف هايكقو هيو نييك ةعقؤلا وانام كارت هما ناجم:

 نر ةيفلا لق ايش هنا لا وا وككل اهيرمتتلا اهي ناو نحلل الاف »هلو ركذ أ اولا
 ٌلضتول كنإف عدشت الو عبتاف « م ككمايق تققم ةنانلا كل ١ كحيو « ةيدلا فضن ديلا

 هدبم يف يبدلا اذه قه ناز يعشلا يللاق : يلذحلا لاق« رث'الاب تذخأتام



 من . ف راع نبا خي ران

 : اولاقف :انيد .هرد. ةئايسمخيكص هيلع لجرب موق هاتأف تب رش:دنعاثنكا ,: قابلا

 هل لاقف « انالوم وثراو نحنو ايد مرد ةئامسمخ اذه ىلع كرتو تام انل ىلوم نإ

 موتا ديعران أوال رسوم ناك وا الو ل ومار جا جا واك: نافل وتنام حا

 هكا ل كيوب عا تاقكإب عفتتأ ماردلا هذه ناطعأ نكمك< ن1

 :. محل ,لاقو جيرو عملكم < ليعت إف ماردلا هذه يل اوعذ :ممل تاتفك الإ +
 اوبأف رع ةليعرك ذر دقو مكل هيأ لاه نئاسو اردلا ده هلاوعدتين ابيكا
 انةحي انل ذخ : اولاقو اوباف اولعفاو هللا اوقتا : حي رش مه لاقف « انقحي انل ذدخ : اولاقو

 < كلذ ىلع هدب نيب نم اوماقف < كل ثاريم ال دبع كنإذ ممل اهعفدا : حب رش هل لاقف

 ليم كنأ ترك نز كيرورو هل, اتاقدمم ةيشورعيتب تتاهاظ رك
 2ةمأ وأ ةرح كتجوز امن : هل تاق« ثانإاو روكذ دالوأو ةجوز : لاق 2 كلاي

 ؟9لجرلا اذه لوقي ام ىرت الأ ةيمأ ابأأ اي : تلقف حب رش ىلإ تعجرف < ةرح : لاقف
 يلإ مهدر : لاقف ةرح ةارما نم رارحأ دالو | يل لوقي : تلق 9 .لوقي.امو : لاق

 نم رح دلو:لاقف رارحأأ دالوأ هل معن : اولاقو هب اوفرتعاف < مالكا داعأف « مهتددرف

 اذار ظ ا مكسنم ثاريملاب ىلوأأ رحلا خأللا نباف ةرح ارب

 نب ديلولا ىورو #* هيلإ هعفدو مهنم كلذ عزتناف « هيخأ ثاريم نم مكيديأ

 : هل لاقف جي رش ىلإ لجر ءاج : لاق ني رّيس نب دم نعايرصبلا لاس نع علسم

 هعمو داغر ملف ةفصتلار لاف 5 اتاي نشا لاف اداوم
 لاق مهسأ ةثالث اهنم هل بجي مبسأ ةرشع نم يه اذإف ةلأسملا هذه يف هل ةموصخ

 ءاطعافا رم اإل ايشخ ا دايس ااا ال اينحأو اكو هكون تك الارق كا
 هتلأس مكيضاق يلإ اورظنا : لوقي كلذ دعب لجرلا ناكف'« ةرشعنم مهنسأأ ةنالث
 :هل لوقي خي رش ناكو < ثلثلا الوفصنلا يفاطعأ امث هيلا تك احو<فصنلا يفاطعأف

 اويل الخل" اتئاك( :ةكتراو انااوكل 7-1 ذ ينعي أر اذإإ هسفن ودع اي

 كلاقَذ نه دلو يف ناتأرما هيلوا مصتخاو 3 ءاققلا ةقتح كو ىرجك راح

 هذه عم اهقلأ : حب رش لاقف يت ره دلو وه : ىرخأالا تلاقو يترهدلو وه : امهادحأ
 ٠ ال سيلف ترعشقاو ترفو تره يش نواو احل 6 يهف ترطبساو تردو ترق نش نواف

 : للاقي؟عاضررالل تدعما دي رب ترطيسا ةلؤق# ةكرايز]و تازهوع نرلوزةياؤلا ىو

 إثم نم ةيضقلا هذهو تلق ) ترعشقاو تشفنت ترأب زاو «دتما اذا ”يشلا رطبسأ|



 بي ذه نك
 قاد وقل ا راق فهاد ناش نال ينأ نب هنا راطم 3 ا49:ىمقتسا نم
 فدكا:هاناق 5 < نولوقي كلذك لاق كن تا :!قاررعلا لهحأ نم

 :ىفاشلالاقو ٠ نولوقيا سل 9 هريغب يضقعديالوقارعلاب ىضقتسي ؟ .اذهنوكي

 5 ناك معن : لاق 0 دحأل ابضاق ناك أ: هل ليقف رمسل اًيغاق حب رش نكي م

 ءاغقلا هتيالو يف حب رش رماف <« كلام لاق ام هجو فرعا ال : ظفاحلا لاق « دايز

 نود ةرصبلاب دارا هلعلف يعفاشلا لاوذ اما < ل فحم افتع هوبا يذر ىلعو رمعل

 ةدقنلا ىلا د1 ىريطلا 1# نجلا ناس: عيدرط نكن هاروت ا هت ةلْؤقل ناكل ةسوكلا

 * هدعب الوولبق هلثم انيف ضقب مل ءاغقب ةنس انيفىضقف حب رشب دايز اناتأ :رباج لاق

 5 ناكها ال لاقر ككضرب ا هاناررا لعأةوقي لجر ىلإ حي رش رظنو

 ظح نوملاظلا ملعيس : لوقي ءآضقلل سلج اذإ ناكو 7 رانلاو ةنجلا نيب القنا فاز

 هللا دبع ناكو ٠ رصنلا رظتني مولظملا نإو « باقعلا رظنتني ملاظلا نإ  اوصقن نم

 ىلعىضقف < نالجر هيلإ مصتخاو * هدر جاجحلا يلو ايلف «ءاغقلا نع هلزع ريب زلا نبا
 بذاكلاويشترملاويثارلا هللا نعل : محب رسل اناكبتا ثيح نمتماعدق:لاقف اغرخأ

 نإ و) : ةفوكلا ريمأ هل لاقف نيدلا هيلع نم سب<ب رمأف نيد يف هيلإ نالجر مصتخاو

 لل ردا ندور ابراز يف كاد كوشأدل لافف (َوَوتْشم لإ ةرطنق وسع وذا ناك
 راك 1 كا تاع نع سانا او فدعا لزق همم اك

 ا ولا ل ير الاء كدا يف
 ماقاءلفع سيخ هب رمأف بسن حب رش نيب و هنبب لجر ىلع لجر ىدعتساو ٠ ةعقرملا

 قحلا كسبخ نكلو كسنحأ مل انأ :هل» لاقو .هنع ضرعأف هملكي لجرلا بهذ
 ات را يعن كاتب ادماشأ ىو ال. : لوقف« ىشلا/ نع هل أي هلهأ ضمت ناكاو

 ريغيصع يبأ نبا هيلإ دار كيلع مأ كل 6-20 ل ءاوسلا ىلع كبحاصو

 حدارالا نإ كيصع عم سلجاف مق : هل لاقف ةسفنطلا ىلع هعم سلجف الجر مصاخي

 ًامصخ تنقل الو« طق مصخ دفعت ددش |: لوقب نك يدان ايلع انآ و ىرصتلا

 : لاقف طئاخلا نيب و كشب : هل لاقف 2تنا نيا : هل لاقفلجر هءاجو ٠ هتحح طق

 ءافرلاب : لاقف ةأرما تجوزت ينإ : لاق قيحس ديعب : لاقف ماشلا لهأ نم لجر يفإ

 : لاق انني ضقا: لاق كثالعا طرشاا : لاقف ادراد ال تطرتشا يل ؟لاق نيدلاو
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 دره وبا لاثو * مبطورش لس:ع نودلسملا# لاق هنا ةايريفد اع تكيفردت



 م. رك اسع نبا خي ران

 0 ٠ هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ ينإف اهتذخ أف قروأالا كلامج

 عب اربدقلا "يعلن اك ا روع ا عما كا يهفتسملس أ ذإ اًمَأ ؛!لع:لاقف سو
 يفق, نعتز |نيفص_مويبي دعا ل ور تفل فل 6 هنا للورق ة لتاقي

 020 هنباب هءاج ةسيبلا ع رظزلا م جت واول اون مهاخغلا نأ نطل

 ؟ نسحلا ةدابش درتأ : لاقف نسحلا ناكم ًادهاش يندز : حي رش لاقف ربتق همالغو

 قبلا ::ىلع اقف هدلاول ,تلولا»:ةدايش: نوت إلا تلق كنأ :تظنح ىكياوبإل»: لاقف

 ةدببع تنأف تدلكت ااذإف « ركبت ملام كدبع كناسا : حب رشل اعلان + قاع

 لاقو 2# يضف: هيلإو يضمت مفو < يضقت 0 ىضق' ميفو “« يضتنامأءر ظناف

 هانت رار تق تمام اتاي اضطرت ل لس 2

 تمرع 1 لات, # ادهاغب تناوب لوقأ.: لاق. اهبف لقا: مم ربل يلع لانك ضيخ
 امان لت دود نعنع زم وع ايعار ماع نب 0 نإ : لاق كيلع
 ةغللاب نولاقو ٠ نولاق :يلع لاف تاح دقف يلصتو ءرق لك نيب رواغت ضيخ ثالثب تضاخ

 لئسو * ديحأ ماعرالا نب هللا دبعو < يدرواردلا ةصقلا هذه ىور ٠ ديج ةيمورلا

 5 ال اهوخأ الاول امهدحأ « اهم ينبا تفلخو < تيفوت ةأرما نع ب رش

 : اولاقو هنع هللا يذر : يلع ىلإ اوكجرافاك مال خ اللف يتب امو < فصنلا جو نا : لاق

 : ةناقف هل .يعدف قليب الاأ بسلا: يل "ازعل لاسر اذكاو. نكت نرحل مع ردا
 ىف ملأ اذع اهنكو هنن قام 4 لع لاقف هربدتأت»0:نيانع نيب كاكا قابلا
 ف وه نييأو : لاقف هللا كاكاو : لاق رق هللا لص هللا ل وش لم
 فيكاو ضعي لأ ' يع أل ( اولوؤأ زارا اكاسس عادات هما

 29 الا نت خاللف قب اي ةلينعللا جزا هللأ تاقك يف د2 :له:.لاقف ( هللا

 ٠  نافصت اهنيب وهف يق 3 امون ضسيلا ألا نه يقلون درر ميرو ننلو

 دلو يلع كوكل انيعاي رطل يلعناك و < يوغبلا مساقلا نا دعا يقال كرار

 مث « ةي واعم نمز اهيلع اًيضاق لزي ملو « اي 217000

 دايز نمز ىذتو حي رش عجر م6 عدج لإ: كلا( قاؤرنن ستاد قطن

 املو « جاححلا مدق امدعب و ةنتفلا :تضقنا ىتح ادن زي مايأ قبل اق اك تا

 هافعتسا مت < جاجا هرقأو «كلملا دبع هداعأ ع < ءآضقلا كرت ةفوكتلا ىلع راتخلا ىلغ

 وأ نم : هل ليق.هنأ اعكلذون« مغ نمز ضاق ناك_اًيةرق نأيكلا» زككنأو «اقعأف



 تيد 0
 ةحلصلاهيف عبشتف "يش لرد الا لودبام اريدك او.« نساجقلا لإ ةذاشإ كيا رابف ديطعلاف

 ©"ناتحفسالاب ”ةرائا' نع عملا وككل ذو"« هنغ"سا يذد ر يلا ملعي ام ييلاعلا

 ا ىلاغتهللا نيد يف 5 ةلعأ ام 0 انمامإ نعهللا يض رف «ةلسرملا خاحلاب ةراتو

 الإ ملعلا د ِّ هقداص ريا 0 7-5 و يبايلا ةضيق ننَن ماح ل ظفاحلا ىورو

 ء راثنال :هافقتسا نيححي رشللاق رمع نأ ةنانك نمش ينثدخ :لاق «هنداعم نم

 01 ماب ضاعلا رول اقف 1 غبتالو < رتشت الو < راضت الو

 الصف موصخلا لوا اولصقو الزع 9 1 تأ ةهاذقلا نأ

 2 2 ا رس اح : :
 "لع ناَّض ةلا لفك او 0 لو مهنه ركحلاب او>-زحزو

 7 42 لاه دل هةر اوم تحافءازقلاللا اوما باحتمال اموي-لغ لاقو

 3 يف نواوقت ا١ مهل لوقب ١ فان لغح 5 كتف راقأ نأ كلغ أ ينإ

 دقنو اوعدصتو رابلا عفترا ىتخ هربخيف 2 اذك و 2 انكيام لا ينام

 0 ل لاتال 0 حالا الل ةينيك نع تاج حب رشو « مثدنعام

 عفن 11: يو را ل 6 نك 00 لاق الإ 1 يش ع الع حب هه لاقم

 ءاذقب : لاق 7 2 رش يد 00 0 0 ميهارب ال تاق : ةريغم لاقو ٠ فبفرغلا

 7 هنأ كديع 0 ل ل 2 ض رغب 0 نم صل !ارغب ' كلف دوعسه ن 0 هل كديبع

 وه اذإف قوسلا ىلإ هنع هللا هل 0 ن5 لا 06 ظفاحلاو قييبلا ىورو

 4 نتكلسملا ضاق كني ١ ىندب يعرد هذه أ لاقف عردلا ىلع فرعف ًاعرد عبي فاتك

 ءادقلا | يلح, نم عاق. نينمءوملا :ريمأ ملي رش يأر الق « [4 رش ىضقتسا قنع ناكو

 امأ : ىلع لاف « يلارصنلا كناج ىلإ همادق عي رش ساجر« هساحم يف ايلع سلجاو

9 9 1 5 8 1 1 1 ُ 
 هللأ لاوسر تو مت كل 6 0 نشا هعو تادعتا 00 7 ند و حب وشاي

 « هاضرم 1 ةاوعت الو« مالسلاب موادبت الو 3 موحفادتال : لوقي ملسو هيلع هللأ 1

 ضقا « هللا مث رغص 5 تورغصو 6« قي رطلا قياذم ىلإ م وئْلاَو < مهيلع اولصت الو

 لنه ينم ثتيهد يعرد هذه: 0 نيد رااوللا 0 م 00 0 هشب د يدي

 لاقف محب رش قدص : يلع لاقف 0 هني كل لهف هدب م 2 نأ 6 ا 2 رش لاقف

 «ةطاق "ىلإ "يع نيدم'وملا ريخأ < ءابننالا ماكحأ هذه. نأ دبشأف انأ امأ :يئارصتلا

 0 كلا دقو شيلا عم كتعتتا «كعرد نيدو 3 ري اب آل ثا هيلع ي ىضقي هيضاقو



 م. رك اسع نبا خي راث
 أ ورع نار تل رع قلت كحاب: ىنتلارانلاتب يلعلع ع

 0 ا
 يقارعلا حب رشب ىضرأ نإ : لجرلا لاقف الجر كنبب و ينيب لعجا : رمت هل لاقف

 ع
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 هدرت ىنح::نماض هل ”تنأف ايل: احييحص هتذخنأ : نعل مي ربش' لاق :هيلإراك احن

 ةضتلا منع ئعورر <  ةفركلا "و طراق ءاقو دعيت هكح ريغ نان« لسا

 نابتسا ام ضقا : هل لاتو ءاضقلا ىلع مرد ةئام رمج هقزر: يبعشلا لاقو + قيهبلا

 لرد ءاضق نييك نايما اب ضقافدلك هللا باعك ملعت مل نإف < هللا باتك نم.كلل

 ملسو هنلع هناي لص هازل كر يدق لك ملعت مل نإف < ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 ةسمالا هيب تاققام'لكملعت, ليناف < قيدتيملاب ةمأل !رومأ نمر كال ناتج دك

 ةصقلا هذه يتمم ىدرو . حالصلاو ملعلا لها رشتساو < كيار دهتجاف نودتملا

 ل است الف هه تاعك كلل نييتزلم ناظنإ ىة رمعول لاق لاف نعشلا نع ا
 لاف نا م امو « ةنسلا هيف عيبقاف هللا باعك" يف كا نيبتي مل امو « ًادحأ هنع

 هلأ بات ىف نإ كاع اذإ هيلا عكر ررخ نأ اتئاقر فو يكيانوم 2

 ةنس يف رظناف هللا باتك يف سيل ام .كاتأ نإف < لاجرلا هنع كدتفلت الو هب ضقاف

 سيلو هللا باتك يف سيلام ك ءاج ناف اهب ضقاف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 « هب ذخف سانلا هيلع عمتجا ام رظناف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةنس هيف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةنس هيف: نكت ملو هللا باعك يف سيل ام كءاجبنإف
 كيأر دبع نأ تع : د نإ « تكش نب رمألا يأ رتخاف ثابق دحأ هيف ملكتي لو ملسو

 ىورو*٠كل ًاريخ الإ ! رخأتلا ىرأ الو# رخأتف رد نأ تئشنإو كد ءدقأ

 تئش نإو « دهتجاف كيأر ل 0 كف نإف : لاق هنا الإ اهوحنب ةصقلا هذه قوييبلا

 ملا نافدظفل يفوح مال لاول ؟ريجنالإ يانإ كتوراؤم ىرأ الو ينوماغب كر هال دا
 وود ل وقأ,) 76 1 لووعلا ةئأو/ نولانقلا هر وضق اع نقفاتاةسأ ال تاكو

 انع هاضت ألام لع قودي لك جماع طاح ا ةوكعك يانا تقلا, نع ينيبلاو ظفاحلا
 باطخلا نب رمع وه امنإ لوص ألا ملعل دعاوقلاو ساس الا عضو نم لو أ نأ ملعت ا

 عاجرالاو ةنسلاو تانكشلا .لضازودي هل 1 الايوق هنأ ل غر

 «عاون الا هذهل لماش هنع هللا يضر رمج مالكو « ضعبلا دنع ناسحتتسالاو سايقلاو

 : هلوقو « عاج الا ىلإ ةراشأ نيدتبملا ةّمأالا رمأ نم كل نابتسا ام ضقاف : هلوقي

 1 مج



 بيذبم ني
 دل يابلادي ةامءاسوراديلع هللا لط هنا لاوتشازا لاق أ لوقُي ركب
 : لوقيف © مهلاومأ تبعذأ مف 9 سانلا قوقحب تمض أ مف مدآ نبااي الزعم ةماعلا

 اناا لاغنو كوابل شا: عل وقيف» اق رغ امإورناق رح امبإ» تدلع" نيكل .هدلطفلا 1 كاذااي

 + ةنجلا ىلإ اب نع .هتانسخ عجرتق © .مويلا:كنع يغقانم قيس
 ةسا.ىلتما ىلا: ىل حيرش 6 لاف جوش قبب ةرسسم نب هب راش وع ديلا كاووو

 0 يل نإ هلا لروسداي ”لاقع ملم اق ملَسَو ةيلع

 لإ افلا تا يتم ودقو #١ ا ا 1 مج نح

 لاقت, اهدق ,كقحن ةعرأ: عيدا لاقف دل قحي الجر كلاظناةي واعمل ضاق

 تلحر كنظ نعام : 0 ل

 ةي واعم ىلإ ربخلا ىمنف « هللا الإ هل هلإ ال : لاق قحلا لوقث كنظ اام : لاق قارعلا نم

 ىور » قارعلا ىلإ ل هر ال عرفي نأ رمأف حب رش اذه : لاقف

 مهتما ةفوكلا,, دقي, مو توف يضحبو رجب ا نئاسوا ىيئازلاا نب, نم اي رش نأ ضيطحلا

 دعب هل لاقوتبرعلاىضق | تن | : هللوقي يلع ناكو «ةُع 0000 و « حب رش ريغ

 ن1 ىرجلا بالا ندا لاقي رطبال | يملا أطخسأ ٠ اهتفيهاطخ وك ىف كلذ
 0 ترس راو عاضتلا نع هالو : يضخ مودا ع اقو « تنس قت انو نيالشع عيوش

 نيعم نب ىبحي هقثوو « هنم عمسي ملو هرب ملو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف ناكو
 ناكو٠ ةدنك يف يدادعو « مالسرالاب مهيلع هللا معن نم: لاقف تنأ نمت : هل ليقو
 ككل انزع انف اح ناكر ان هل سبل اًجسوك" ناك و <:[قئاق حارا ازغاش

 امي نال قايلببلا ةدضمأ ناكو ايميل لءوقلا ملعيا عيب ريش ناك ,قلبشلاا لاقو

 «هزواحتتب ملف دوعسم نب هللا دبع لوقىلإ ىهتناف سبق نب ةمقلع امأو « ء [ذقلا ملعيف

 مهعدوأو الع موقلا لقأف ٌثيخ نب عيب رلا امو يش لك نم هل قو لامار

 حيي رشناكو « هقفلاو نضئارفلا يف حي رش؛نم ملعأ ةئفملع ناكل: ناني اقوا + اعرو

 مهو « قارعلا لهأ مم اندنع ةرصبلا له ناك: ربل ايوب هكالام لاقو ٠ ءاتطقلاب عع

 يمسي ناننإ بثو ىتح حي.رشو دوسألاو ةمنقلع لاجو ةفوكلاب ناكد قلو.« سانلا

 "هيلع اًمسلل و ) ناعتسملا هللاف شانلا دسقف هب أرب هب لاقف.ن.دلا اذه ضرتعاف ًادانح

 نا ةسينإك امانا# لقا دوس يان ع رشتييأر أما: :قئئاو وب أ, لاقو (ةتولسأي ام
 ٠ العلا ةضوافمب : لاقف ملعلا اذه تيصأ ' ينبعأب ::هل ليقو ى هنع.هاواضعسا الإ هبت



 م رك اسع نبا خيرات

 ::اذكه يناغلا تنبلا:يدريو

 مفلاو نيديلل ائيرسص رخف هصيق بيج عمرلب هل تقرخا 00
 لاقو + ةنئاررب, عرتملا اذه. هعربط+ امي رضا ةآزا قيس ادنغرهللا يضر يلع لاقت

 هيلع لمح امل ناكو 6 ناش رح ل نب كاع قادت لات كارو لئاوزؤبأ

 هلع كَل اسال ىلاعت هلوق اهنم ينعي و« م ا : هل لاق حمرلب

 اي رش نإ: لدايرولا نايكا اقوا لا هلل( دلا«يف ةاوملالل الإ ارجأ

 هلق نبا : لوش ناخ دال تع داحسلا هل لاقي يذلا ةحلط با وه

 رهغلا موي لتاق يلع ىلع جرخ امل (نِع رش نأ يربطلا ري رج نب دم يورو ٠ رئشأألا

 هيلي نم لج ناكو « راه: نم الي وط هيف ةملث ىلع لتاقف « رادج بناج ىلإ عقوف
 : ذل رف كفر ذخاف < ناذمه نم

 ينك“ اياهانف ىف :ةنعان هو هيلعا ةيواح للبت

 هيشعلا يتملت يحأس كل

 : لوقي وهو ميلتاقي لعُخ هلجر عطقف يبهرملا ةي هاعم نب سيق هيلع دشف

 0 مرقلا

 اولتق نيذلا جراوالا نم تاكو“ ؛نيفالشو عسلا ةنس كلذو هلتقف سق هيلع دشف

 ميكحتتا لبق لع باطتسأأ اه «ازقلا هر نت ناو ا جا

 رماع نب ةيواعم نب مهلا نب سبق نب ثراخلا نبا وهو يضاقلا 6 0 3

 دالوأ نميهنإ ل اقنو ©يدتكلا ةلمأ بأ روث. ننب ةياقاعم رب تراخا خب (اضتارلا ل
 هنا : لاقي و هقلي ملو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ « نمبلاب اوناك نيذلا سرفلا

 ىلع ماق أو < هنع هللا يضر ىلع هرقأو « ةفوكلا ىلع هنع هللا يضر رم هاضقتساو « هيقل
 «تااثنب دي زو لع“ ىورو ٠ ةنسةرصرلاب ىفقو « ةنسنيتس اهب ءاضقلا

 ميهاربإو « يبعشلا هنع ىورو ٠ دعلا لأ نب ةورعو ركب يأ نب نمحرلادبعو
 ناك ضاق ىلإ كاحو « ةب واعم نمز قش.د مدقو « مريغو نر ريس نب دمو < يعخنلا

 ل لو يذاقلا اه رش تع كلاق يبعشلا 3 هدهس ظفاحلا جرخأو م

 تو كس كرا مارب ةماعلا الإ هنطبع ٠ الاسلام ول بلاط يأ نب يلع تعمم
 ىلإ امهدنسب يلماحلاو وه جرخأأو د نيعمح أ مهيلعهللا ناوضر انأ م« ناينع م 2

 5 0000 هفعد كون .اهرزش ل وسلا« لاقل: نعود



 م.

 هنإف اهولخدت الف ضر ًابناك اذإو

 بيذبخ
 يف ليبحرش يفوت : رذدملا نبا لاق 6 بولقلا قري

 : هرجع عي مسا ليقو ةنس نيتسو عبس نبا وهو ةرشع ينامث ةنس ساومت نوعاط
 ابأ نأ هدج نع هيبأ نع ىور * خاص ناكينارادلا د نب 6 ليبحر ش د

 هب واع ثنيعأ كلنا ولي. علساللابأل اي,” ةلئان هقأرمانملا تبلاقف دلبخلا هزيضح يئالولخا ملسم
 نم جلدي ملسم 21 لاقل كش اد ادرس الدف ان سة

 2 ا ا ما

 11 كانتا جر وتل ءاغب تيفا# ةيجي لق لدم ايأ نأ نإتدؤملا ككفونالا ول" يعن
 ءارو فقوو دحسملا لجرلا لخدف « لوقي ام عمجاو ملسم يلا فلخ فقث ىتح بهذا

 2 1 دك تلا واعما ار اسأل نأ يعل آس ةلئان نإ. نبل قوتي معسسف ماس يأ

 هل لطرف“ ياواد جاو لكلا( للسنه « كاكاو نمرمايرا كلأسأب ىكملوت: هلأسأ: ال

 دق : تلاقف هتجوز هتيقل هلزنم ىلإ ملسم وبأ فرصنا ايلف « هريغو زوج نمرك ذاملك
 - ءاع ردت ايوا كلل 3. لعرمهلا طم قنا يوغ تا تملا .كدكل ور اذك<و اذبكاايفءاج

 نب ملذح نب ناطيش نب رح نب رهاذ نب ديزي نب يندأ نب 26 حيرش ا«
 نين !يارتسملا 0 رموز نا يدنا هدا كبد نسق لإ دبلن عدني ةيوح

 يلع ىلع جرخ هنإ مث < قشم د ىلإ ةفوكلا نم هتفالخ يف هنع هللا يضر ناؤع مريس

 مجرتملا ثراكو + ناوربنلاب لتقف نيكللا ةيمكش رعناو طبع هلل يضر

 اجرخ نيكملا يكحت ناك الذ « هنع هللا ىخر يلع عم هللا ديبع نب ةحلط نب دمو

 ينعي هلعقي الف لو الا سئربلا بحاص / ىار نم : لاقف هلتق نع ىلع ىهنو « هيلع

 0 يك نوكتت نا نا تلاقي يرام ملأ لب دموي ةشئاعل لاقف ادم

 هلتق لب : ليقو“ ةم زخ نبدسأ ينب نم ل ايرادات < نق تنكفرع كدي كك مذآ

 : ل لودي دا وهو «كيدملا فكرا طيور اريج نقم 8 ماصع

 لغم نيعلابىرتأ ايف"ىذأألا لبلق

 هياصإ عز ا) ةعفد جيف حمل , تأ

 هتنعط امل ميءاح فةكدذي

 اهات 0 نا ريغ يش ريغ ىلع

 تلو قيربلا, . انيرضإ جف

 مسوم فرط ربظ نع هتيدرأف
 اعلا ىادت لب

 مدقتلا لبق يماح الت البف

 مدني قحلا عبتي ال نمو الع

0 

 ان



 مم رك اف خيران
 ولالا عب ةريثا نك يدلا خلا ةاغناد : قادوا ذا رمش لاق م« هع ادلاخو ةدييعابأ

 ملوع ةيلحر ابلغ ابك 0 يح كاف غلف < دحأ عماني *.سويلا وهو

 < فك قم يرمأ لسور لن زاابزكللو نحل اكل | كنإ ال: لاق 9: قيتمؤملا نيا

 سانلا اهيأ : لاقف سانلا يف ماقف « ةنحه ينك ردت ال سانلا يف ينرذعاف 3: لاقف

 نضأأو -:لجعوت لف ىزقأ الجرار كلو ف ظلم نع ليحلرتش تللوعأ ماس لد
 نوعاطلاعقو املو * ع ادولاب سانا ينماقٌت« "يش ىعسو(9)اوهألا لعةسع نب ورمع

 ياو لا يف اورافتف ع ءقو دق ز>رلا اذه نإ : صاعلا نب رمح لاق سوم ماع ماشلب

 فب عملا اليل بكور طيوش طق ةاعم وهو ء اجف 4 ليبحرش كلذ غلبف « باعشلاو

 لا ل وسو تفحتصو .«: ئيلصو قال دقل ناو يلإ و« كبحاص 1 دل عع د

 0 ةوعد نوعاطلا اذه نإو « هلهأ ريعب نم لضأل ارمع نإو ه < ملسو هيلع هللا ىلص

 قيما بلا :لاقن ذاع "كلذ عغلبف < كيف نيد ماو مكبدا ةمحرو

 نمحرلا دبع هنبا نعطو « دحاو ربق 5000 هاتنبا تتاق 6 رفو الار تاع ل بدصل

 ءاش نإ يف دحتستا) ::لاقو ( نب ركمسلا نما ناركن لق: كب ولم ئعالو) ؟ لف
 عم لإ: هيسلأ يع أ لؤتيو هيلي هياط انك طقوم نورك( رياصلا نم هلأ

 7 الز ضل را مام ارو لت كنإف(4 )كمت مغ بر :لوقب هنعي رس اذإفمنلا رمح

 + كين اهتنضأ ت كس يكل ناهد كيكي اه اق وعض لات
 يف ناك ميهاربإ نإف كبت الف : لاق < كنم هبيصأ تنك يذلا علا ىلع يب أ ينكلو
 هللادبع دنع: ةعب رأ دنع لعلابلطاف تم انأ اذإف « يلع هللا هاتف 1 اهتارفلةرتإلا

 قو ءادردلا اع وعو ©« يسرافلا ناملساو' « ءالس نب هلا دبعو ادا

 نوعاطلا اذه نو < نيذه كيا غ از ةكسفإ شانيل اي># قاقيكافسلا اطر

 مكنإ :لوقي لسوهيلعمللا ىلصدللا لوسر تدعم دق ينإو مكين ةوعدومكب ر ةمحر

 تاجارخ ابيف مكب جرختف (4)ةسمو٠ رسج : اذلاقب فو نولزاتف ماشلا نومدقتس

 ء؟لاومأ اهي يرو« مكي رارذو مكسفتأ اهب هللا دهشتسي لمدلا بانذك بانذ ال

 كلذ نع كاسل 1و ل5 اهلا عفذ نا عير دستل الأن قرر فت لأ رم فمك نإ انللا

 دقل هعاؤ :ورثع ل وق عم ا لاق زهيخوت نأاةئاوأر قو. "بتسفاول ذل و قو الاطملا

 لص فا وسر نإف 20 ادرظلاف « دحأ لج وم لدفأ اذه 1 نإو كيفك

 «؟قانعأبتوملا نإف اوب ربت الف اهب متأضرأأب نوعاطلا عقو اذ : لاق لسو هيلع هلل



 كبدي 0-1

 يف رقنب و هعوكا ر متي.ال لجرد ىلإ لايت مليسو دع هثلاب لع هللا لود نأ فو بثالا

 ميال يذلا: لاق مث « دمع له ريغ ىلع تامل اذه هلاح ىلع اذه تام ول : لاقف هدوحس

 4 مين هنع ناينغي ال نيترمتلاو ةر تلا لكأي عئاجلا لثم هدوجس يف رقنب و هعوك ر

 هيلع هللا ىلص هللا لزوسور نع اذه كتادح نم : 1 نتايتفم: حاط وبأ ل أاق

 ياك 1 رت دس صاعلا نا درع وبكت ولاة لا انج الاء نأ: لاقت سو

 نوعاط يف ليبحرش تامو * هخيرات يف يراخبلا هاورو < ناينس يبا نب ديزي و

 يفوت : يثربلا لاقو < رمح نب دمحم هلاق ةنس نيتسو عبس نبا وهو رم ةفالخ يف ساوم<

 217 ا ىلا لاق قمانلا اذ اس .قيانلاب ن انرفلل قم: ناكءاو < ةرشغ يلا ةدثم

 هيلع هللا يلص يبنلا عم. ازغو « ةيناثلا ةرملا يف ةشبملا ةرجابم نم ةكمي مالسوالا يدق

 رصم مدقق كم < ماشلا ىلإ انك ربإآ ليلا نقع نيذلا 71 ل الادكا وهو «تاوزغ انتو

 الويل دج: ايم وشو مسنو هيلع هللا ىلص يبنلا ينوت « | سو هيلع ء هللا ىلص يبنلا نم لس

 <«. ايلا ف للي دع لاب وعر كحل كيلا نان عم ةشيملا نم نورجابملا مدق

 ىلإ يقدزلا ىلعملا نب ديعس وبأ همصاخف عهفلاخ ةرهز ينب يلإ رمت ةفالخ يف لوحت م
 ا 1 ا اع رتل انف «يريخ ىلإ عل ودعي نأ مل نسل يلج ةلاقو « ومع

 « امجر يب هب رقأو لإ سانا بحأ ناكف (#) ارعموةيفوامهعب ر يف يوخأ عم تلؤز ا
 تيل نإإ كيسا اياإي ةدزبع لاقف 4:تدرأ|نم تفلاخل يسفنا كررخلا عا دفا تانازلف

 م ةرهز ينب يف ل الحرب ” ىقب ةنيبب كيعس 6 أي ملالف « هسفنب ىلوأ وهفالإو ةنيبب

 كلدو :ةؤلباص اهلخأ قاف ةيؤبط الخام ةاوتغ ابك ندوأالا حتتفا ماشلا حوتف يف ناك

 ا الرا زب تااحرب نب : مط 0 * ١ ةاديبع يبأ نم رم 1

 ماب تزبعأ» نينم'وملا ريمأ اي: ليبحريش لاقف < ةثالغلا ءارمأالا ىلإ .اوقرفعي .نأ.هادنج

 انانيكل ملأ نأ ترق : لاق-2 ينتلزع ملف : لاقف « نت ملو زحعت مل : لاقف 2 تدخ

 لا تاس ناساف نيفيا ويملأ اه فرالعافسالانإو كاذمت ايلا ةعوبلا كلجأ

 رصم ىلا ريصملاب صاعلا ٠ 3 هدافي رم ماعتلم ا مل كل ادا[ يغاكيلع وو

 انا وعن كرب مطل هي رك جلو :.ناننسافلل 5 و ةديبع وبأ ماشلاب قب و

 عد يلو كشر طلادع ااكيخأا ىو «قاذرأالا مسق ةيباجلا رمح مدق الل: لاقف

 سيق! نإ ركل ل ليست به دوك نأ تدعي سل يفر ديون ع ا واع ادار

 رقأو < هناكم ةب واعم لمعتساو ليبحرش لزعو 6 ةروك" لك نم لحاوسلا ىلع



 56 رك اسغ نبا خي ران

 نم ناكو « ةرسبملا ىلع ةيسداقلا موي ليبحرش ناكو « ةديبع بأ عم ماشلا ىلإ

 كك «ءانلألا ؛رغ طاب هامات اولا« مئاطلا تدع 000 00 ناسرفلا

 تك را كك كن راو نهار كي ةاياشللا قي اقره هنااا نات كنإ نعال

 نأ لجرت اهب“ هالفعما ةقوكتلا: ليت ده دقو .تيرعشلأا 5

 لما نكون قلنا موتا ووك عيا اق: نصمح ىلإ لقتتاف كامو

 هيد يس

 نإ: لاقف 1 حو حولا اقم دكتيحلا كريعتسااالإ

 دلو هربطن ىتح انث ألف ًءدح مكدم باصأ نف « بارشو ءاسن اهيف اضرأ متلز

 رول هلم فيغف اناس كا مأاألا قل لوتياهبلإزإ انيكك ركل
 نأ ”كاجأ لانا كاذ مالم دع كلج دارو ناكو « مييلع هللا

 تمظع اذإ ةماحلا نإإ : هل لاقف ةب واعم رياسي اموي ناكو 0 ٠

 امنإف يثماه الإ نينؤللا ريمأ اي معن : لاق لقعلا ةحصو غامدلا روفو ىلع كلذ لد

 :لاهق ذأ كا كنك اخلاق واعم مستف « صقان فيعض يلقعو ةميظع

 هلع ا الاعلام قدم« ل انركويمعا قكركك هفقإلا "5 ىماعط ال

 نكيلو «هل ءاعدلا يف اودهتجاو يأ اوان هلاقو يرانا

 اانا ةرقلا+ ووتر هيفا ةكيفطلا ' ندفعلا“6ل «ازيغأ هأبللا«يكاتل 7
 ٠ ودع ىلع هللاورصتتساو « محجلا باذع اهقو < كليبس اوعبتااو

 ىزعلا دبع نب عاطملا لاقي و « ورمنب عاطملا نب هللا دبع نبذ ليبحرش

 وبا تاو هلا فو بسلا لييحرتش» وهو <! ١نباأثوغلا ”نبتولطق للا

 ادن نادل د6 ةرهز ينب فيلح ى دنكلا ةلثاو وبأ لاقي و < نمحرلا دبع

 ليبح رش رخأ 0 ماشلا تفل ركش وبأ مهبجونيذلادانجألا ءآرم ًادحأو ملسو هيلع ٠

 لحس لودع لاهبكلو ليز شا ءأب كيسل اان الاعمو ءرعلا هيلو وسحلأالا
 يرانا ل16 يحمجا رمعم نب نايفس كنج تناكو# هتالوم تناك وع (ققإلا

 ةيرتعلاي# : ادلشإب نبأ لاخر: ؟.ةيلكدمم زيك أ 1 سلاعو كرش اري ال

 : لاق اذك وع همأ يف : طايخ نب ةفيلخ لاقو « ةيناثلا ةرحملا ين ةشملا ىلإ ترجاه

 هللاىلص يبنلا نع ىور ٠ نيثدحلا رثك أ كلذ ىلعو « ملسمو ةعرز وبأو يراخبلا
 هللا دبغ يلَأ نع يرعشأالا حلاص يببأ ىلإ هدنسب ظفاملا جرخأو * اًثيدح ملسو هيلع



 بي ذب "0
 قرب طاطا ١> لاوقيب كو ا هلع هنا ليما الور !ثمعم لاق: <: اعثدح

 هل ىرج هللا ليبس يف ًطبارم تام نمو « هءايقو رهش مايص نم ريخ هللا ليبس
 نا ال عوفر يراك واط إمارة وول 6و الإله الج
 دا 12 ادا هلل كان كر عاو ركض كح اعمافأل وأ

 ه8 رإ 0 يل : لاقف كراع للا ا ّاعت 2 لا نال

 ها حلا لع رن رت "يف" توك اعلا" دع نركت

 ةليلو موي طاب ر : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ينإف لعفت ال
 يف ماتم نرخ يق هاي ه0 ل ل

 هللا .ليتس يف اودَهاَج ّن نيِدلاَو) م 0 1

 5 ةفيلخ معز * ةيآلا 3 َّك 0 اقدر هللأ مهنقز ريل او 0 ارق م

 نبا لاقو ٠ لحي ال يدنك هنأ حيحصلاو مهو وهو يلح ليبحرش نأ طايخ

 ملسو هيلع 0 ينلا ىلع دفو يمالسإ يلهاج وه : ةعبارلا ةقبطلا يف دعس
 ٠ لزانم ابمسقو اهبحتتفا يذلا وهو صمح يلوو ةيسداقلا دبش دقو ملساو

 ةتفيإ ادق ع نو 4 ةيحص هلو صمح ىلع نك : خي راتلا 2 ا

 لاقو ٠ ماشلا لهأ يعبات نم وه : ةيناثلا ةقبطلا يف عيمس نبا لاقو ٠ شنج ىلع
 هدا دب 183 راب ل ل ال يرورالا اقل خا نب اربع نب نما

 ميعن بأ ةلاقك ام ككملاو "موا نحو بالتلعا قب مَع نمذ'ةنباملا ىلإ رجاه

 الات 3 ا رو تلو فتان ايون قطا لقفاحلا

 لاك ام داتا, 16 نا ويش ووو الن علوا ارتفما منقي": قوي" نبا
 نا" وا كاد الإ ةدرلا ىلع موا ةقدصلا عنم ىلع 5 دا

 الكابل ول اذهل نإا ناو "هلأ قفا ةيب واع قلع يق" اطاق“"اطكردإو ةهئباو' لكيحارت

 111 هيما نعل سكات نإو' <(9):نقنتلا نارحا

 « لطابلاو ؟حننبقلا ىلا حلا نع“ عوجرلاب 0 « راعلا ةفافغ اهنم حضوأ ىلإ

 ءاللزس اكرر لإ اق علااج نع وسدانل ب انإوال ا دظأ نرغلاك وتكلم الاثإا كرا

 ليبحرش ناكو « هيلإ امضناف ديبل نب - ا اللا وت اوت خوح

 تفلح كلر دق ناكر أ كلود ضرما هاووز] ل هنزل نك هرتاففا سالك عذر
 ماعتلا_ناك«إعلا وول, ناككؤا# ةفركلا( تطخلا' نأءيلا | ةقفادملا نينإ اف قرشلا لع



 وبا رك اسع نبا خيرات

 دينبغ نبا دئازنت قيبديلولا..مذان ادري دام ةبلقيطانف 07 هني د يف اهتم

 , |لئااقملا وهو هدب قيد: كلل

 نبللا جالع ميطعسأ الوب ..,.ذسيبلا يف ةجاح نم يلام ١

 نسحلا نمو تابكلل, نمو. "دالظلا دعب (9) زيشاربلل وف
 نمزلا ازيك الار اق نار 1و صلال ا نص دق

 نكلا 2 مق هيمو , تدعج مهل ندي نا

 هزلي ندر لكل يرد ما اودو ويسب
 ::تافتم راوج هلو ةفركلا لها نكيناك ةيوسالإ نييك للا

 نعل بزيرلا نود, كيم هب مري ١ ردق لع الام ةجيظغا نحت
 ٠ ةعبب رنب يدعنب ةلبجن يدوس الا نب ليبحرش نب طمسلا نب6 ليبحرش لي

 نع ىورو «اًثبدح ملسوهيلعهللاٍلصينلا نع يوردل ةبحصال لاقي و ةبحصدل نوالاقي
 : لوحكمونادعم نب بلاخو ريفتنو (ريبجو ييرضملا ةرم ني ايسكو كالسا

 ريك نعي ظفاحلا حوتأو + لوح كس ناكيو هيفويح طغت لع تيمور 1 1

 ضررتالا ىف نومللملا لا زيدالا جاوالووبا طيتفلا ىرباو يمس ينال

 ةماوق ةفئاط لازت ال : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو ةعاسلا موقث ىتح
 نمرإلإ فرعي ال كيادجاا نبع لاقويءابنم قرا هاو اهنلاب نمءاغرته اال هللا رع ل
 تا ليبحرش نع ويفت ني ويجب ىلإ ظفاحلا .هسبأو- + كيضلتإ كيد

 < كللخز نعم هك اقنخلالاق ظني رز راسن اوكي نا يللا دنية رعا

 يراخبلا هاور ٠ عنص ملسو و هيئاطبمتا ]لص طا كولي و كوز يك عنصأ امنِإ : لاقف

 ليج م 0000 نع اضيأ دنسأو 5 دمجلا نب يلع نع هخيرات يف

 تامزنم +, عل رتب مل ورابع اهيل ىلزبأ هه مناع عمم هنأ نايس وع يلدا

 # ةمايقلا مود ىلإ 55 هل امنو ريقلا باذع نم 0 هللا لييس يف اطبارم

 0 ملو ةباحصلا يف انك دف ماشلا وكم طمسلا' نيب ]بخ ربت: ري دلل لاق

 لييحرشا ىلا ظفاحلاب دعيسأو ١) ١) كاس وز فل يا قلم :نيفلاببىلا هدديااكانساإلا

 نالس مهب رمث ةصاصخ مهتباصاف يازمن نس يع ل ادام

 هللا لص اثرا + بؤسر :٠ نم دهسقت طوي مكتانحأ الأرب هرب اقف ليداقلل
 هللا دبع ابأ ان ىلب : اولاق «اذه «كلزنم ىلع مكل انوع نوكي علسو هلع



 بي ذبح 55

 انقل كءلالالخأ ىلع اًدعب عطقف «ناك اب ةازيخخ كاملا دنع نبا ناملس .يلإ. ةلطشم

 0 راجعا ييسنإ ب 29 ه ةالاغعر قره اخارنغ اك اخف

 لفق ة مث« هللا همز يفرم وعلوم (2) أ 0 دالد ىلإ ىضم

 ئدلاخل اطال تعالاغ فزونل عطقي مل نايلس نإ :.ليقو < هدنع ناكلف ةخلنم 3

 هدم“ ةللعب لاوؤب لوثالالا تيل وم موق راتخا ا كسا راما 55

 ناجرب عم لاعتلا مهني ناكف « ةري نجلا لهأ ىلع ليحارش هنبا ىلوو سبق نبا

 ٠ ةعقاولا هذه يف لتق ليحارش نإ : لاقيو

 نع ثدح + قشمد لهأ نم يسنعلا ورمع وبأ هرم نب د ليحارش
 نإ اهقأ دننح اوني دمت مسم نب ليبحرش هنع ىورو ٠ ةعامجو ةييلإإلا نب دوم

 تدعم لاقأإ] خس ب هع 'انبلق ور ياو داكع ع ىوزيو ع قللر

 نمةدحسو ةجاكر لكايف تاحيبست عبس ىلع ظفاح نم : لوقيملسو هيلعهش الص ينلا

 كلملا دلل عب ةزتللتم قيد بويأ نع ىددو لاب تلعن هللا اكد أ هيا اومكلل غ1 'ةالطلا

 ةعاس مايق : لاق هنأ سو هزدياغ ياي لع هللا لوس نع ا ا ارا

 دانسإالا اذب, يورو # ةئس نيتس ءايق نم ريخ هللا ل ايدس : يف لاتقلا يف فصلل

 < هنع ضرعأفنغملا نم ةلاقع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس الجر نأ ةري ره يأ نع

 نيب انك لاق 9: هوان نم لاقعبإب كلل نمد لأ اقامقلع:رثك ١ أ ايلف« هنع ضارعأف داغ ع

 2 1 ادلب مزعل كيا ردنت» ليوتملا نع طظلال كاع

 نالصتو ,ءادردلا يأ نع يور ٠ ياما ناذع بأ درع نب ليا رد
 تارفلا ىتمنا نهتلا نود ءاه ابا هللا. أطوأ .امل :لاقؤ: + قشمد عنتفادبشو يمراقلا

 كتدحأالا : : لاقف انل ددم يف ريملا نالسانيلع مدق ةدش هيلع انتباصأو ةناع انرصاحو

 2 هيف نأ ام ضعب هللا رسب نأ ىسع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتععم "يشب

 رتفي ال ًامتاقو رطفي ال اًئاص همايقو ربش مايصنم ريخ ةليلو موي طاب ر : لوقي هتععم

 ' ١ لا ادع قع تنير ىخ لمبي ناك, امل المتملاق ![يرجل ظراراإ تام نيف
 نيئاشملا نيطعيل أذإ : لوقي ءادردلا ابأ تعم : لاقو * يزارلا ماتو ظفاحلا هاور

 دلاخ عم ةماميلا ىلإ راس مجرتملا ناكو * ةمايقلا موي الف اروقل لطلل يف السما بملا الإ
 ٠ ةمليسم لاتقل هنع هللا يضر نيلولا:نبا

 اتجام قب رظ : اعاش ناك + دسأ يب ىلوم ينوكلا ذوبدنإلا نب 3 ةعارش 6



 ؟ و رك اضع نبا خيرات

 يدابعنمأدبعتيلتبا اذإ. : ىلاعت هللا لاق : لسوديلعهللا ىلص هللا لوسرلاق : لاقوكفا

 اوما هند وكل هعحضم نم موقي هنإز هب هتيلتبا ام لع ربصو ف دعاس

 منك ام هل اورجأف « هتيلتباو اذه يدبع تديق انأ ىفإ : ةظفحلل برلا لوقي و : لاق

 مجرتملا نأ مهضعب كح < حيحص وهو رجالا نم كلذ لبق“ هل نورت
 : قشمد حتف دبش :ييعم نبا]لاقو < هانمدق ام حيحصلاو مثو وهو نميلا ء اعنص

 : ةيناثلا ةقبطلا يف 41 تريل « ٠ ةقن ىعبأت يماش وه : خاص نإ دمحأ لاقو

 ٠ ماشلا "53 نكسف نحيل ءاعنص نم ءاع ]3

 دي و0 وغلا ولم قاوسضوباو ٍليقعلا سبق نب ةديبع نب 6 ليحار شاد

 نويلإ نإ : يلعيعملا ديعس وبايلاقو < كالنلز دعب ن: ةملكن عم ةينيطنطسقلا ورَغ

 50( عك ةيلغلا ران“ ىفشأو انراصخاب قم سموا ثق اه تارا

 انازيخ ترقد قصاخت اننعطم ب 000 كارغلا ]لوز تكفي ةه فس اك

 «يندالاف ىفد الاو برق الاف برق الا نولتاقي امنِإو < مهنيد فلاخي نم ةعامجا نم
 ىلإ و كيلي نوصي نب ةودع_اهيلعاا واين هأاةياؤللا منيت وزب وم ناصر تك لق
 ( 0 ا

 مةيلو لو ابنك هلا عاق ا ا ”دادنلا نم مهتيو انشبب و مورلا ةنيدمب كلوزن انغلب

 اكل فم ا 00 لوف سو ارمددع 5 ددمه نمادللاةتححا ايف ايش

 يلإ عناد رادكماو ةانعاالو ذدعبانل ةجاح اليهنإ تهل 1 هليل اميكلت 2 21
 توجو دق يف :.ناجرب ؛بحاص هيلإ.بعكف < تعطتسا ام هيل ثعباف (قوشلاو ةريمل

 هب كيلوا ذوفنلا نع نوفعضي 0 نم. ثرحأ اما: لكا نم ةهيف. يطع اًقوسالكللإ

 اليخ مههلإ هوو. للاك كلك: زو جعل كلباخا وول ار ماوصل قفا رمبر الأ ل17
 ءاريششلاو عبيلا ذا وم الأ !ة.وكيسسلا اب فدع انوه ار تيلغ رول ل للا

 انضعب عبتي يلع الرش اهب رتب لاق قاؤطللا فاد بارع | 2 رامؤلف عم جرخيلف

 ةالضو تلا لكل ناش | ( مده نمل نوح الو رفق غلا لاطلا

 لابجلا كلت باعش اس هد ااظاماتنانضأ متت ا ١
 عيبلا مهاغشو قوسلا يف سانلا رشنناو هركحسعب شيلا يلو نوت لفاع كإعل
 « مرعُأ نم الإ اًؤآش ام اورسأو اًواش ام اولتقف بئابكيلا ميلع عدلا

 ه1 ا ل ا نمو ةملسم غلبو مدالب ىلإ ناجرب تلام مث



 تن 101

 كيل ملقلا ذخأف < راموطي دادش هانأف ًاراموط ينغبا : هل لاقو هبتاكةي واعم اعدف

 يكل كوق دل : لاقف

 ا يك زل ار رول ااا فاول

 ٠ تبيلا اذه ريغ دي مل هحتف الف < ديلولا ىلإ هب لسرأف « راموطلا وطا : لاقو

 ةي رغم اوءاذيملا يف أب رحرلع هموق ضرحيهرعشنمو ٠ رعاش ٠ يباكلا 6 ةدش
 0 ول اا نادك

 0 ا ل ولاا

 كارلا نس ير تيكا 0 ل لا

 كا ل ا ا
 هلا ا ا ل وكدا < ون

 تك ب ا

 ريم نب بابض نب بهو نب رباج نب طيقل نب رماع نب دادش نب 36 ديدش ع
 دلال ا ا ا وو رد اد نا

 : ماوعلا نب ريب زلا تنب ةلمر ةي واعم نب دي زي نبا

 ديدش رهأ دق لبحو هاوق 2تسلت لبح نالبحلا يوتسي ال
 ل ا را اراك رولا عنا كيف
 ل 0 و يد ىلا 012 * "دلاع مسك انم يف انرظن اماذإ

 27 بياك نبا ا ا 1 بل ليحارش 4

 وأو 00 نكرر داق ١ هداف نع قو ناكل ٠ اعنص نم يفاعنصلا

 نع سو. نب دادش نع محلرتملا 7 ظفاحلا دوا * ممريغو سوأ ينبا دادشو

 عا نانح الا اةلفك<«لقبو وع <« نإ: لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا
 كدحأ لحلو © زغقلا" و دتطحاف متاتق اذإو < يذلا انس متحبذ اذيإف « ل

 انيلع ذخأ © لاق ةدايغ نعامجرتملا نع اضيأ جارحأو »أ ةعحتييالا حزيلو « هترفش

 ارو كاتم فايبر كاكيطقاال أ ءاذالا نع اذخأ و ة!انييرللط و "اا يطشألا لوشر
 قرط الو اقع كضعب هضعي الو < كدالوأ اولتتقن الو « اونزت الو < اوقرست

 ردوا ةزاقك اقاوةروتشلا 6 كا نقر ا” كس اذاكأ نف « هب رع فورعم

 نب دادش نع هنعو * هل رفغ ءاش نإ و « هبذعت» هاش نإ < هللا ىلإ وبان اقع ت رخل



 كت رك أاسع نيا يبان

 اول اقب وايش ل: ةنزواس لركن كاكا للبت نب 26 دانش اي

 كيد راس لاو طل مانع ني تان كنا ف ١

 1 تاني كيابل اتش د 4 ِ ًايبتف ةفوكلا

 دي هامل الإ يب او قي و دونجلا

 اكل ]انف باسات 0 ْ 0 اعدف

 ءافشلاك سال 2 كا نأ اذإ امأ : لاق « كتديكم الو كيأرب هنع
 ارقرن دق ىاركلا عا نإ ناقد نانطمأ يشع عاب سانلا ضخ 0

 ا رييبملاب نورخ

 بغل >< رسف ريسلا هنأ تر كاد

 دق « ىلعل نوفلاخم ةرصبيلا لهأ نإ 5 « مدح اولفو © مهتك رش ام « معمج

 نا امنإو « لما موي ةفركلا أ ديذاندو مدي دانص تان دقق 6 مثرتدو مهلتق

 قدك كقح يف 00 كتفيلخ لق دق نم مينم« ةليلق ةمذرشب

 هلليالو ةمؤاغ ن|دارإول .دقمن اف[ كتقو مانشلا اولا ىف يك رى. رم
 :.ورمع لا ربنق همالغل يلع دقعو < دو هللا: دنع

 اريح ينع نوكملا ىنغلو أرينق ينع نادرو

 انيس ا لا
 نينغي له

 : لاقف ايلع كلذ ملف
 م

 يصاونلا يدقاع. افلا نيعيس

 ءاخ < كل قو كاس الإ بلاط داس

 ال كا نيسحم

 نب را ام * لاق وع واعم كلذ عج ايلف

 صول الاب

 مافعأ نمو م هيلع :.ءط هلا لع كا ننال كرم داو ةب داعم

 | ثعب ديلولا كللد 5 الف < هيلع مهاوعتساف ثانع مد

 عن أ 0000 2 هيلين دل

 لع كرا ارفف 000 كنإو

 5 لكي ةةلمرالا كل

 ىناوت نب [تايثلا 5

 لا 32

 ىح راتوالا نك لكن الو

 اوريبأ دق ةشدملاب كموقو

 اخ نك

 بالا مح دقو 0

000100 3 5 
 وشفت ينال وكل
 موعومت الو .ةيفملبأل أل از

 مق ينال الارامل
 : يأ :
 يملا ا ب
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 بيد "و5

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف < لعدم اف*ا دح تنص ينإ : :لاوقت

 : - 11591 ءقضرا ا ا سيلا < كتيب نم تجرخ نيح تبأرأ

 هع : لاق 5 كار كل رفغ لق لحو زغ هللا نإ هوا < هللا لوسر اب ىلب

 كاكا «ملعتو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ناب وث نع ىورو * كبنذ كل

0 

 كا هاتفا هعواما جرا ار ست نئاذاذأا اذإ ماسو هيلع هللا ىلصدنلا لوسر ناك

  ءاركا الاوان الب ادا تكلاغتو تك رازن ءالعلا 57 مالسلا تن 00

 ةييولاولا اواو ناكر رع اذ لع انااا فاذأ' دمامأ يأ ذاق

 ا مانيلا فورا نعل ذم ةنكلا»وتاايإ قدرت از نع الاس نذل فدو لا

 حاملا فضيأ: يلا" كؤدانلا لك دا يه راقت يف ىسدقللا ءكيعلاو«ةييبكللا
 يلعي ناكف هر ,ةس يف نا ون الالم الك لاما طلاب ىلا عاب

 000 ك1 يبأ نبا لاقو «؟قاودطأ ذادغ': ةلفاخلا 1 لاق * نيا

 : نيالا لانو 6 قطب هب سيل : نيعم نبا لاقو < متاح يالي ا 5

 ٠ يبطقر ادلاونا فس نب بؤقعي و.دمخأ نب اص:هقثوو«اةقث وعبات ىعاش وه : اص

 لدا ةللاو ايما ياؤاعلا ينال ول "دقق ف ةنكاا اديزع : نفك ةادغ 0

 ءاططدلا لأ: نع ا ةرسألا ا هجن ةيبأ وع «غؤرتا# كدعتحاالا ”نياباةلف زعبي قققمد
 هك الج تا وعااتمع نابوت تشع لاه اون مالها .نعب اةعورود+ الشر
 نم اضايب دشأ هؤام« ءاقلبلا نامع ىلإ ندغ نيب داي ها لاقهننأ ملسو هيلع

 ايفل قسما كلتا نع كاع اسسلا, ةرخأ ودعا كلززكجأا ن نيلفلا قمن لح أو داللا

 (ناينوندلا موؤر تعشلا نيزجابملا ءآرقف هيلع اور: سائلا لوأو « ادب اهدعب أامظي

 نوطعي ال :مهيلع ىلا لك ةروطغ ندي ايلا نوف ل ددعلا مل حتتفتال نيذلا

 “الس | متراطإ هاوزبوب <. بي نعام لح : "لاقوت يانمؤتلا ةاورنع لؤقأ)“ مل يذلا لك

 يناربطلاودمحأ مامرالا اضيأ هوحنب هاورو < ةمامأ بأ نعء ايضلاو يفاربطلا هوحتبهاورو

 : ظفلب يعارللا بهو نب ةثراح نع لسمو يراخبلا هاورو « رمح نبا نع ريبكلا يف
 مجرتملاةعرز وبأ ركاذ © ( الج اك لشتتا الاف تح ةلئاو اقص نيناك يغوح

 52000 كظ رو بسفا داع ول ايعامسإ نأ ظفاحلا جرخأو#* ةاقثلا يف

 نيدحلا 11010 ءانأ ام: لاق راسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر عااادي تماما

 ٠ هتمأن مال دعديبنل هللا لع مل« دك ليعامسإ لاقف « ءآوس الإ هللا ةعاطب تلمع



 "و رك اسعنبا خيرات

 كك غلا نأكإ ان اي كيلا لاق َ يلع هديب برضف 9 مالسإالل

 هللا ليبس يف اوزغ الاجر دادش عيشو * 9 رخآ [هلِإ هلل 1 | عم لمت نأ الإ

 لعأ نأ لبق ماعطلا ت تلك كن ىلا ناقل كن اخ ايلا
 يكحي توالي هيلع طا! لضا] ساب ةلوضو .كسايرادس لسا ايلا

 دق رانلا نإ مبالا : لوقي و ىلقملا ىلع ةبحلاك ليللا نم هعحفم ني اذإ ناكو

 سانلا بطخو * حبصي ىتح يلصي لازي الف موقي 2 2 مولا | نينا يا تل

 < رتاتلاو بلل انقر لكما راع نزعل اندلا © الزب ماعلا اناا سلفا

 يف هريفاذحب هلك يخعا نإ الأ دات اا نوقف هام لسا ةيجالا ولأ

 هر جة لان لالا هزل ا علا نإو الأ « ةنجلا

 ل عظفأ كرما :ةلافون نحت لل سرح لامر

 ؛ رودقلا لغو ضي راقملاب ضرقو ريشانملاب رشن نم دشأ توملاو « - 0

 * موني اوذل الو شيعب اوعفتنا ام تول مب ايندلا لها ريخلاف شرس
 بحأ انيأو 4 بلاط يبأ .نب ىلع مأ لضفأ انأ دادش اي: ةيدواعم هلا لاقو
 ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر عم نك اع منا لك هل لاقف 9 كيلإ

 يلع ىضم دقف بلا اأو « اًبلق كنم ملسأأو « اسفن كنم عجشأو « ةقباس ريخلا ىلإ

 تلك .دادعشإ بق رتا:* ايس [نيلاا لاق دع تدعم 2 حساتلاةينع مولا تشل

 ردم بالاؤهو ب ذاك قدا د ف: .تام : لاقي 5 :نيسمخو ناكتيفعسا ةطافتملا

 ٠ اهب تامو نيطسلف ىلإ لوحت : دعس نبا .لاق .٠ ةنس نيعبسو

 اطنااجب مالوم يومألا ي :ةقلاا داع نبأ اما بع 1 دك كادت

 ايم | سوااب الد ان هيل داو عقسألا 3اس الرسل 1

 : لاق هنا ةماءايلا نع ىورو * هريغو يعازو ألا هنع ىورو ٠ مهريغو هلطعو ٠

 لوسراي : لاقف لجر هءاج ذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع دعاق انا انبب

 ل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع تكسف « يلع هقأف 58 ثصأ يفإ هللا

 ىلص يننلا هنع تكف « ىلع هقأف [دح تبصأ يفإ هللا لوسر اي : لاقف داعأ
 ةالضلا تمقأف« لعاذقأف نب كلمطأ ينو الز لركوب: لاقف داعأ ع« م اا

 ا ةغول اق فرصنا مث ملسو هيلع هللا ىلع يبنلا ىلص ىتح ايش هيلع دري ملف

 هعبتي لجرلاو ملسو هيلع هللا ىلص يننلا عم ينإ : لاقف ةماعلا رب قدح
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 بيد 5
 الإ مارأ ام : لاقف كحفن اًنارف تفنلاف ءانكحض نأ انكلامت امث اهلاق ةك

 نأ كلان م 0 الذ ركعن ل ع قلما كا ل ثان

 ةاييوقكلبا نام نيكون نإو « ركقزافم الإ نزاع ايسر اوللاز كك

 ىلص هللا لوسر ناك اًيدح كدوزأ نكلو « هومتينفأ يداز نم كتدوز نإو
 كرا اها تلي اناعدكك اهلعا لمأفا ءةرقحلاو/ قينلا" يق فاتسلخي لو, اةيلعاما

 نمار أساروزع ةرضرلاةةلوق كلأسأو «رمألا يف تابثلا كلأسأ 9 مالا ميحرلا
 ٠ بويغلا مالع كنإ ملعت اذ كزفعتشاو < لعتاام رش نم كب ذوعاو « لعت ام ريخ

 ل مر ناكل "تاب العيد !اكقاربل همم كد أ لع اذا. هل اناا هلا قو
 1ك دبل زج بااوارمنان» قرع ) انرعأ اذ نذعل كري اكلم" دبإ» لكاويأ هما
 اللا ا فر املاو ناتو( اقف و اذ لاء اقو هرك< العالؤزبا
 هذه زنكاف ةففلاو بهذلا نوزنكي سانلا تيأر اذإ دادش اي : لسو هيلع

 ادظنب ترك ندم ناقالا تي طنا .ااداح ةازر اغيكأ هيفا ا ورأ" ار اقع فارككلا

 | دار وتراجم وع كلارا نكس قارفأ #3 هقنأ نيناقاسما ىلع يف مالكلا

 نم ريبكلا همجعم يف يناربطلا هاورو <« كش الب صقن هيفو خي راتلا اذه

 001119 كارا اذا د طنطا كارلا قفل كاوؤتسسم وقأو قيم هني, ىليوطلا قي ازط

 تايثلا كلأسأ ف عزرلا 5«تاوغدلا ةديبك«عاذاف ةضفلاو !بعننلا' ف 'كوانتي

 فدل رع وفل او 6# كعنيتا ركع اهلاتلأو ةلعرا»ةعوع كراشأو هزمألابف

 نا نللاسلالا« كذا ةنابسلو © يللا نام كأس أو < كئاضتب اضرلاو © "كلت ذابع اخو
 نب ةداع نعو * ) عت امل همت انك ف كب ذوعأو < لعت ام ريخ

 م هلزنم ىلإ يف قلطناف يديب ذخاف سوا نب دامش يب رم : لاق 4 يس

 كل را نش عليكك هزات الفال تيك ع ام اسحع

 د تا سوا روزا م دقن كي دتف !هزكلاو لإ" لاه فيكتي
 لوقأ 0 كتتملا ةيقلاو كدشلا 5 0 ا 00 نإ 2

 انام فود قل 15: ةايمإإ 1 نع هلال يعن وبأو هجام نبا هاور

 هوقو رق اذروأ قلع نوزيلي نؤعأ تفلأ ىلإ نأ قايد اتغرالا ىدأل لع

 رك والطرب افلا واس“ وروال د 6 ةلطتكل وا خنقا ريغلا لامغأا قكنلو

 هللا اناده دقو كرمشلا انيلع فاختأ : تاق.« هرخآ يف دازو عييرلا نبا

 ما



 ا رك اسغ نبا خيرات
 نق يف اهنم دحاو 17 بتكو <« ةغيفشب اهئم دحاو لكل نم 1 رانيد

 ةزاهزلل :لاجرلا .يذيايررلع ,ةلرتع دبب قلد تادضازو دع خا مسا تك ماملا

 نلجتار كاتي نديخا ردا رح نع سلالف# هما 50 5

 نم هشارقب هلشانو همح رثساو ين ارح الل يتئا : يدبملا هل !لاقفي «يائيف

 ينم الف ينحر فيرق دق. مالا ززإ ::ناثورركولدسف .عيلظه لا لص تل ص د

 لسو هيلع هللا [ل طرده اول وس رن كليع , نيا. اهناانطتخا رتساكسم سال
 : باهولا دبع نب دمحم لاق ٠ اهلا لع اهرقاو خيشلل يدبملا , قزف ةجيلا ىل

 نيلجرلا نأ هايغو دادلش كلور نم ال خياشم نم اك[ دا نم كح

 نبأ ناك و ردخ زايقعب ىلو املرتاكا ام كلمتور اكلع:لعنلاب ف اادهذ ايلا هللا
 نسوأ رن: دايت ,ةمأالا يوذحي ,هيقفو < انيقفا ةمأ .قلكل ,نإرد_ لوتس اداذللا
 ةاصن الا داطمغ لاضفت : قييزعلا راهلبع نب .ةيعس' لاقو_٠ 1 تا دقلو

 :ةنادعس نيردلاحأ لاكي م |ظيعلا دنع كلاب و“ قطللا دنع نآثلاب,* نيداصخ

 مانع قلد رم ىلا الو هقفأ الو ا ماشلاب ةباحصلا نه قبب مل

 كبامفاق نشا امور قو ٠ معن مالقوك كاك: سواي دارس كلا

 جرخأو 28 لح و رع كار دن للهيو رك حبسل لعجو مدن اهيف ام

 ضرالا يف انولع الف تببلا مون انقلطنا : لاق نيقلب لها نم لجر نع ظفاملا

 بعل بص» كلل ,: يحاتمل !كلقفرك اطاظسف ؛اهيق, اذإ و .«ةثوثبم#ةينيخاير نك |اذإ

 انيلإ جرم انملسس طاظسفلا باب يللإ انيهتنا الف < موقلا ديس هنإف طاطسفلا

 اين أ ,نم.: (ىلاقف ًاناطلس مالو طق ,ًادلاو' اهبين ل ةباهم, هانبه, هاني أر للف حت

 الإ يناوأ الو كاني ست وتئدج دق لنأو:_لاقن ير تنبلا مون دش جالا

 توفدي بابش ةيبخألا كالت نم هيلإ جرفت لاجرلل ىدان مث < كبحصاس
 يقر تدب رك د يلإ : لاقو مهبطقن مهعمج 01“ يبرسلا فك م هيلإ

 بتم باش ىلإ. .تغتلاف 1 كب !ديلع رحتي فراس ء.اراق الإ مانا

 هل لص شان لوسرر حاعرخ سول نيرفاس وه ت انه فيس دز[

 قيوسب انل اعد مث : لاق ٠ مزتعا ناثع لتق نأ ايف ًاريمأ ناك« سو .هيلع

 انولع الف < هعم انجرخ هجورخ رضح الف < انيقسيو انمعطيو انل سب لع
 هرفصب عوجلا انع عطقي اماعطأ اادعا عنصا : هل مالغا لاق ضرالا يف

 5م : 6



٠ 
 بي دب "58م

 نيشلا ا

 نيب نام دز نا ورح نر اها قوي ددتللا نب تيأث ب نسوا نب كك .دادعش 9“

 ىورو * ةبحص هلو صمح نكس ٠ ىلعي وبأ راجنلا نب كلام نب ورم نب يدع

 هيفا قاب قئاةرامخ يخأ نبا وهو « 0 ملسو هيلع هللا ىلص يلا نع

 نيتسو عب رأ ةنس لعق وك نيسمخو عب رأ ةنس :1لئقو 6 نيلمجو ناي ةنس نيطسلفب

 تبب بقعو ةيقب هلو : دعس نبا لاق « نيعبسو سمخ نبا وهو ةي واعم ةفالخ يف

 نأ ساو رارا يس شو 11 هللا ماكو زم« كملف ذاتك ةدانقا هل ,قاك وب فوا.قندقملا

 جرخأو * حييحص ريغلوقلا اذهو « اذ كهش ًادادش نإ : مهذعب لاقو « نأ موب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كالا راو 'ب دادش ىلإ هدنس ظفاملا

 كقلق ١ : ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف « سلج م مات عن قيلع عداد ماق

 ماتت لب و ماعلا نإ الأ. : لاقت <« ضر الاون تقاض ها لوسرإلي ::لاق 9.ذادنش اي

 نم هاورو ٠ ها نإ ا ا كدع نم كلو تا 001 ل نإ ! حتفتس

 ىلإ زمدو 4 ريبكلا ع ءاجلا يف يطويسلا ظفاحلا هدروأ : لوقأ ) ٠ يفاربطلا قب ط

 قاككداذه نأ 0 0 ا ا ل ردا يس قف ترورطلا هاور كلا

 ملو تاق ىلعي امأف « رذنملاو « باهولا دبعو < د#تو « ىلعي : مو تنب و نينب عب دأ هل

 نيثالث ةئس ىلإ هتنب لسن ىقبو ٠ دزاالا يف هتنب تجوزتو < ةنالثلا يقعأو «

 ةتحرا تناك و« ها 7 لاوزو ملسم لأ جورخ ناك ةئسلا هده يفو « ةنامو

 « راصن ألا دالوأ نم كانه ناك نم ريغك ينفو « سدقملا تيب يفو ماشلا يف ذئموي
 ه2 2 |[ نادرا ذأ نم قاك نه لطادا دن نددج هيف ناك يذلا لزاما عقوو

 كلذ دب رمق :ءدرلا تح هاجر تييهذ دقو« د : هل لاقي. هدالو نم دجاوإ اجنو
 < دم ىلإ اههماف ةادش دنع ملسو هيلعدللا م يبنلا العن تناكوأ“6 يدملا مودق يلإ

 1 ور و لدول ني يع اا همخأ هل ت تاك ا ا احلل

 كلو ةلعتإ لفرساو [لوسرو نم ةم كم نا لا د وطعا
 6 علا ]د انك ذلك ةدحاو هنمتذخأف يدلو اهيف كرشت نأ 5-5

 اال يدنا ديالا يدل راص نأ الضيق هد الوإ كرد ىح اهدنع لعتلا

 اة 1 7 ا اي للعلا لبقو كلذ د نو دا دش_تنيتسمل هوفرعو



 "ال كا خيرات

 اكل لهأ ها ترقد انوار تسع

 رئاط» الخأ عب رلااةعزعز ا ذإ 0 هناك كوالا . انسو ةيفع

 جحو « مورلا ء اظع نم ًايظع ذخأو 6« نرقأ متتفان مورلا ضرأ ماشه نمز يف ازغو

 ئزهزلا تأ نميرتلا] ايد" ةقارفولا هبل نسوا ةمافق# رج تازات ق1

 نبا لخد سايعلا وبأ هلتق املو ٠ هيف عابب اًميش كرتي ملف دجسملايف عيب لك جارخإإب

 : هدشنأف سابعلا يبأ ىلع ىلجبلا رجاجملا

 الظأو ىتعأ كاك نم اونا: ١ ةهتام ككل نإ سابعلا ينب نإ

 انس كمال ملاعب از يلدا ق1 ىريظ ما
 ا

 نيبلا كلذ :نإإ "ءءلثوو :يفيطابا لع رخابملا قنا نهاظا :لداءام نسال ول لج

 / تهناسلااق نيب اوه اهواك ارامل

 نحل فرح ىهتتا



 ' تدع "1 0

 م ةفوكلا ناكساو لالا ىلا سارح «يزهز! و اذا وب أ ىموم نب 36 .ناملس
 دب روع كاد نب ليعاح نع ىورو ثيدخلا ىور ٠ قشمد ىلإ 0

 ينل اا و لا نوت لبلاك أ ؛ يلع لاق : لاق

 ل ع اس ااه: [سو هلع هللا ىلع ل ل ل د

 ةب وقعلا ينغي نأ نم مرك أ هللا ناكو هل ةرافك ناك الإ هدح هيلع مقأف ًينذ ايندلا
 0 ا ل | رك الا اييدلإ ىف هديع لع هللا رس الو ةةبرخ الاإق

 يربقملا ديعس نع يورخلالسأ نب رهاظمنع لاع دنسب هنعظفاحلا ىورو * ةمايقلا

 |0000 الع ارب ناك لم وديط هللا لص ىبتلا تأ هنعرةللا: يمد ةيريزج الأ نع

 ا 1 دك يام نلف اناسارخ ترتملا ناكا < .ةلئل لك تار ل <
 "يارا اح أ لاقو ٠ قشمووكسو © ةفوكلا لهأ, نم ناك و.« دمع“ نب :ناوارم

 ٠ هثب دح لع عباتي 0 يليقعلا لاقو 6 ثيدحلا حلاص قدصلا ها ايقعسم هني دج ئرأ

 سائلا بأ ب كا نب ناورم نب كالما دبع نب 2 نب 36 ناهلس 4

 < ناعب كات 15 هيد نر دولا حس دق اكو «ديحرعش ل « ةدمأ نبأ

 ا ا ال ل د دب قلو نسبا نم جرخ ديلولا لف الف

 « هعلخل © ةعباب و تاوُرَم لإ نمأتسا خ6 برهف رملا نيعب دم نب ناورم هريشتك
 000 ت0 كارم هلا تعف ةفالطلا قف عمطو « الأ نيعبس وحن هيلع عمتجاو

 سيت نب كاحفلاب قلو ناورم هيلإ هجوتف « اهب نصحتف صمح يلإ ىفمو ناملس

 : جراوخلا ءآرعش : ضعب لاقف هعباب و يجراملا

 00 5 ا لسلوك نظأ هناا 1

 2 مجرتملا هلع د ال ةراتلا تسع ادا ل

 0 لاتو * يرعزلا هيلإ بهذ 1١ ريغب اوتفأف حاب ر بأ نب ءاطعو بيسملا نبا

 نب رضنلا ينئدح : تاقف 7 ىرمعلا يف لوقث 0 ” ءاظع ل لإ

 0 لطف ع ا كنا م رعر نأ ةرارحا نإ 2 كل ننارشإ نع

 0 لو هل د نااالا ئرع نركحال اممإ : يرهزلا لاق « ةزئاج ىرمعلا

 نوذقي ال ءارمألا نإ :قيتفالات < مدقتملا ل ا كلل لاق

 ار نقر هاك ود اكس الو نارام كلل دل ىعف لب < ءاطع لاق < كلذ
 : ةشأ اع هتخأ بطاخي بدق نب كاحضلا عم ناك امل مجرتملا



 مر رك اسع نبا خيرات
 07 نب ىف ةلأسو 2 تنالكا 48 ك3 ئرها لركك نأ 6-0 نيعم نبا

 ! حاكن الا عرفثلا تتاح ك دنع حصي له نيعم نب ىحي مارك لاف 2 يلوب اللا

 هنع "كلآم: عب رج حبا لاق < نت ”يارقؤلا لكل "ةقن"ىنم 3 نادت ف

 رع اذه لقي مل : نيعم نب يحي لاقو + حيحص اندنع وهو هفرعي ملف يرعألا

 ضعب هثيدح يف : املا دحأ وبأ لاق ٠ جي رج نبا نع ةيلع نباريغ يرهزلا
 تا دعينا اذرم داع قمك < لوح قول اانا انني حراما لافو <

 »2 نام 0 2 نأ 0 7 ناكر ع : تلقف ةمرخم ا يال

 ناقد قلتم كرك "15 نا هيلإ اقلظناف < تئش نإ : الاق < امكعم يناف :تلق

 ةرشعب ةنسإلا لعجو « هللا ليبيف ةقفنلاب ؟رمأ هللا نإ « ةيلهاإا لهأ نم لخبأ 2

 0 مق أ امو | لاعلاقف ةريخآك فاتح لإ ةفعص هلا 00
 ع

 ا

 بهذلا اهتيلح ْظ قفاويسل حوتفلا تحتف 0 0 ,قزار 1 ريخ مم هفلخي وهف

 ' مجرتملانع ا لاقد . دب دل او “يبالعلاو وه كن 1 ا ا متيلح امو 6 مخملا

 لوتس را رع د ا 0 ١ لما ءلعا هك

 3 تدك موب لك ف نت ”نايلس"' 1 ا ا ٠ مهنم مدقملاو

 لهأ تاك كديسو © جير - نيل ادا لدا تاخد ءاطع لاثو ٠ ملعلا نم

0 0 

 مكانا دقف 0 نايلس هءاجتاذإ ةياحص ال لوقي ناكو< را 1

 نب كيعس هلعاوتاو 03 لعل م ةلأملا نسح : لوقي نآكو < كيت دك

 : متاح وبا لاق« يوقلا كاذب سل لاق يئاسنلا هفعض و 6 ي رهزلاو 0 ديع

 نم تاعلا هنع ثدح هيمف وه  ئدع نبا لاقوكيبا طخ اينو دن 2

 4 0 ا 3 درفند تن داحا 065 دقو 0 ءاقلا ا ء الع 9 وهو < سانلا

 لو 2 3 5 هلذع : ىراجلا لاقو 6« قودص تت ي دنع وهو هريغ

 رجاف نم ربو < ”ىد نما ند رشو < قمح | نم ملح 5 ةنالث نم نوفدتنب ال ةثالث

 مدقو « هل هيف ال نم لذ : لوك ميلاق < هوحارما صان, لجو يح را

 ًاماشد نإ م « هإتقفذب رش ماش بيبط هاقسف ةفاصرلا يف وهو كلملا دبع نب ماشه ىل اع

 : لقول ةئافو درع رمح ةنش كااذ ناكر ٠ هلتقف ءاودلا كالذ نم بنبطلا كالذ ىقس

 9 تنلفلادكا أ هيلعو « ةنامو ةرشع عسل هس

 7-٠



 كبيذج "م4

 رظن هيف دلاخ نب دممو ىفصم نباو دلاخ نب ماشه نع ينعي يور اذإ اوت:

 ٠ ةئاثالثو ةرشع عست ةنس قشمد يف جرتملا

 يناورهنلا ىلحبلا روصنم وبأ لي اجا نب لضفلا,.نبديدمم نيت .الك ؛نائلس ع
 نالقسعو اقيلدح» تينا عرس ٠ يلاحصلا ىلخبلا هللا دبع نب ري رج دلو نم

 * امهريغو يد االاو هنارقا نم وهو يدنغابلا هنع يورو ٠ نادلبلا نم امهريغو

 نإ : ملسو هيلع هللا لص كلم اا هنأ ةري ره يبأ ىلإ هدنسب ىورو

 الإ اًيغ هللاب كرشي ال دبع لكل رفغيف ةعملا مويو سيمللا موي ضرعت لامع ألا
 0 وا احا طصو  ىح نيذه اورخأ : لوقي هنإف نيلجر

 : مجرتملا نع م الت وللا ل6 هلظن هقرارإ نم قره ادع تاو

 ظفاطا ورمع نب 3 عض رك فيعض وه : ينطق رادلا لاقو ٠ ماقلاب قربللا هي دح

 ٠ نيتئامو نيناثو عبس ةنس تام : عناق نبا لاق

 : ىقإا ىايقنالا جوج اوللا لاعب و« عيب ا ا

 هلق ةعورو : ةعاججو لوحكهو عفانو 1 رهزلاو ءاطعو يلهابلا ةمامأ نا

 هنأ مطعم نب ريبج نع نيسح يبأ ن , نمحرلا دبع نع ىورو * عا عازوألا

 6 2 رو قوم قرارا زك ملسو هيلع هللا لع هللا لوشاو لاق لاق

 كج كي رسال جاخ 00 ا

 لصعلا_نع'لّكس رمع نبا نأ عفا نع ىورو * حبذ قيرمملا أبا 6ك يزعل

 نع يرهزلا نع يورو * ملسو هيلع ل وردا

 ند ا كت ةارن[اجأ 3 لاف دنأ لتر ادلع هللا لع ايلا نع ة شاع نع ةدرع

 < لظابابحاكتف ةي اور يفو ٠ هل يلو الن ميل و ناطلسلاف او رحتس |نراف «لطاب اهحاكنف اهيل
 طور وعر قال الا هانت ظفاخع يور ابتسام اياه زم التو لطاب اخ اكف 6 لطار ايخنكت

 نواف «ل دعي دهاش هيل وب الإ حاكن الاطملب هادرو 71( هنن رطقت اك قرط ل

 ايم ارو كاادراتس روح كقو ,ةواقلطاد ونا

 ناك و 2 6ةفاك لف ظيدحلا اذه نع يرحزلا تلال هاك رجزقيا لاقل ٠ ةريفك

 دمح ال تلق : مرثأألا لاق + ٍبئات ثيداحأ هدنعو : يزاخبلا لاق < الضاف ناولس

 نم هعمسأ مل معن : لاقف < ليعاعسإ هيف دي زي يذلا مالكلا يلولا ثيدح : لبنح نبا

 يي 7 م: بانا اوكي مو ةدايرلا ١ ركشا ءيذزغنلا نراك ٠ يهتنا هريغ ل



 ندب 00

 19 < ا 01 0-000

2 

 يىسلر نفت ماوعأ صو شعملا ةدش را كلا

 ليقو <« يدحإ ةنس مجرتملا يفوت ٠ ردصملا ٌساعملاو < عضوملا شيعملا 0

 * يزورملا يعازخلا دمج وب اه ابعت ا ند هني ناوي هك 6 ناملس د

 هللا ىلإ نايدألا بحأ : لاك علشو_ هلع ملا لج ىلا نأ هدج نعدسا ع

 7 مهنم عدوت دقف ماط تن 1 ماا نول وق ال أ 2 اذإف < ةحمسلا هم

 ٠ةرحشلاتحت اوعياب نيذلازيعبسلا دحأ هدج ةيمأ ناك : يقييبلا ركب وبأ لاق

 - هزم زماألا ضعب يف نابلس منا كا ارعا ملم ابأ نأ ىتلي راج 1

 لوك عددا ق يواديصلا ةملس وب 1 عك قل 0 د نايلع د

 هلا لج هنلإ لوعر ناتك ب نط در ع ىرظزلا 222 يدر يس

 لاق ٠ 2 6 عك ةرشع ةطارط 00

 نع يح نب“ ةعزق نع لوحك نع ىورو #* بي رغ ثيدح وه : ظفاحلا
 0 1 لع رمما لوس كلاي

 ربي وج نعىورو * ( حيحص ثيدح هيف سل : رازبلا لاقو < مجريغو رازإلاو قييبلاو

 دا ايهم : : لو هنلع ا ل اص هلل 95 لوضر لاق : لاق سابع نبا نع كاحذلا نع

 ةنسفهلاا تاعذإ يف 3 /
2 / 0 

 نإف « هكررت ىندخ ال ردع الوق لتلاوة هكا

0 

 ي موصلا هزت كاكعأ ناك قاحضا لاك 15 قرتتع كتم نورغ ضايع |

 نم ظفاحلا هاور . ةمحر كي يلا اح 0 ميوجلمب ًءذخأ أف« 56

 درمخ نب دمخ لاقو.“ ثيدحلا فيعض : مجرتملا ن 000 لات * يقبيبلا قر

 يدع نبا لاقو 6< هثيدح نم 2 عباتي الو 0 تدي : ىموم نبا

 0 00 ا ةقاع

٠0- 

 نع ثيدحلا ىور ٠ ىعازخلا بوي كامل ليعاعمإب نب دمحم نب دي نايلس

 ىلع يتلا نأ ويررع قل ىلإ هدنس ىورو #* هزيغو ىنصم نبا هنع ىورو ٠ قلخ

 ك الا لاق ٠ هرادج يف ةبشخ لمي نأ هراجمك دحأ نعني ال : لاق مسوديلع هللا



 ةقيك كدي

 ان ال ار اهل ل لنقول لكن < نايلس ااا او« ةقابلاانامإزبقلا قاعساف هل ةفان
 ! : لاقف < دعس ينب اخأ اي هللا كايح

 ريثخا ميظع 0ر1 ا ل

 زازتها هب راط دق بلقلا» زاولجلا قشاعلا يناتأ ينإ

 : لاقف < كتقان يريشنل كيلإ انذعب امِإ : ناملس لاقف

 ةقاالكاو < ' اجا 1 دقو ةقانلا ءارغ ا انه لاقاأَم

 :لاقف « ا لاقف

 يتنيزو الملا يف يهجو ناكو ندر ىشو لارسا قرح

 : : لاقف 9 ةقانلا عيب ىلع مزعتفأ : لاقف

 سك وأن او الا ضعب يف عيبلاو ريك ءااللا د سانا

 : لاقف 9 كيلعاهؤ ارش ؟ : لاقف

 كلا( 2| ءايعلا يناثلا نمر - هكا نط شع اهو ارش

 دام عدرا يف توران ب2 ةادزأ وأ رعدلا عيبأ الو

 : لاقف 4 اهعيبت كسب : لاقف

 ديوافل" قد 4 ةقاث اإف هذزاو سمخيو 0

 : لاقف « انطح : هل لاقف

 ناز فاو عر اقول ع يشب كيلا وا سلكت
 : : لاقف « 2 كيطظعن الو اهذخأتف: لاق

 هداف مرالا قف اعنا نإ سفالا لالا 5 قر نيأن

 : لاقف 2 اهيف كل نزأ مكف : لاق

 يلطخ هم 'رّقفلا قانيادإلو يطععت ام ينشءني ام هللاو

 لاا تل روم ءاركلا نيبال برر ' ضايع قار كيب فاقدي
 : لاقف باوثأ ةرشعو مرد فلأب نايلس هل رمأف

 اع نال يلو وأ ١ عاكف د كوستال

 يح د كسا لاضإل عناق .- ديا درللا ةذدا قلا يكلف
 ةريدك نادرا داق اامقرتسر داع رقت تأ سلوا قعر
 ناضل ال ا اك نديم امل رع فاطر



 م رك اسع نبا خيرات

 المو :بسلكلاا لإ. كتبا هجر ةامإ + .نايلس : ينال تلق ::يداوللا يأ, لا ل اقد

 : م لاقو ٠ طيرا لا مدح مم باق حافي سل : يل لاقف < ةنسلاو لالخلا

 ابك رت نمو رع اهيباظأ ننوه زيشلاءانرك اةهيبجإللا ب تيلع ار 5

 انأ امأ +: كارلا رك يالا اناس عراك لاقخإ د قلص كك نس اناس
 ٠ اهك رت ىلع نعب مل تاوهشلا نع هلغشي ام ةرخ آلا نم هبلق ين نكي مل نم نأ عزأف
 . نيتنامو نيدالبو سمح حس يوت

 نب رايس نبا : لاقي و« ناسنإ نبا : لاقي و نمحرلا دبع نب 26 نايل اي
ًّّ 

0 

 يب هانا نعذ 0 ظفاحلا ج ا 7 ةيم | ينب ىلو نما دع

 سو هلع كلل زك هلل لور لس: لاقف اناسوخلا نم رك: اع هتلاسعم لان 1

 نيبلا + اجيوقلاو © اهيوع نيبلا ءاوؤملا : سبا الكبعلا قم روك ال : لات كا

 يوغبلا ةياور ف تا -: يقنل ال يتلا ءافحعلاو « ايضوع نييلا ةذب رماد اهجرع

 نرقلا ادا نفض نلاف كا رمش نذ لاو نر ينِاف : تلق

 نب مساقلا نع ىورو * حلا لع هكر 2 الو نعد اذ 7 نإ: لاق

 "ا ب16 نع رتل عدم ااأ امدلخ قدي ال نأ ردن هلأ تال 0

 ىئتاحلاا كيلطللا ادع نري ياسلا نبراها دعي نبا لعب نيرا ,تالسو

 غوود نعام رسم كرك رس او ع كلو 0 520 ع 5

 هنأ حلاو و ءاداورع ا اهيركك ناك عوف[ اجا لاقأ؟-: ةقالووا نم الزو ةقادالواا ف
 هر د < ىل نيكو نارحازلاو | دعبلا لوو كنانشللو حافسلا دنع اًمدقم ناك

 هلا> فرعي ال هموق يف هفرش عم وه : ناطقلا نبا لاقو ٠ تاقثلا يف نابح نبا

 : لاق هيأ 2 يالا كي دمر ديلا نبا ةيفازكا جرخأ ميا

 ينب نم اًنونحم 2< رلاب نإ : دل" |[ كغ لاو ةرصبلا يلع نب ناهلس' مدق

 هنامربق ىلع نب ناهلس هيلإ لسرأ ىلع كتي ال باوجلا عي رسم دعس

 ىلع يقتسي نونحلا ٠ اواي لاعبا هرب زوأ رت لطم لا ا هل لاقف

 امبر اضهنا لطي« ةققمز قذنالدا قر لاو كوالعما ةجبتلا فرع 0

 ٠ بيذهتلا بيذهت نم اصخام نيسوقلا نيب ام اناقنف بذهلا هل نطفي م



 بي ذب كيو

 قشمدب عمس ٠ يملا ينارهبلابويأ وبأ عفا رني ديلا دبع نب 26 ناملس لي

 هنع ىورون ٠ ةريغو حب رش نب ةويح صم و « رامج نب ماشهو « ذئاع نب دم

 هللا ىلصهللالوسر لات : لاق هنأ رمينبانع جرخأو د ظفاللاو هئذس يف دراد وبأ

 وها ,عجترتملا نع عاج يأ نبا لاق * هوبيجأف عارك ىلإ مك اعد نم : ملسو هيلع

 ' لاقك, قولك الوزاتقت جدل تفي اللقلا» لاق < قودنم

 املس ىلأ نب ناملس وهو ةيطع ناءادعأ الا حك ةيطو#

 هيقل < موقلا مولع يف لاع ناسل هل نأكو ٠ مهياشم ةلج نم ناك يسنعلا ينارادلا

 يزال يأ مزال اعيد بلاس ا دنع ناكو «اردع ىكشاو# ىزاولعا أ نإ النعل

 يف هاطعي هنإ ايندلا يف ةه الا نت يهتشي ام طعي مل نم نإ : لوقي نابلس تععم

 قسما ةيكلي الا تترأ اننا يف ةذل هل دجوت ال لعن أ ىلا“ حلا

 ضرا انذإ : ايندلا لهأ لوقب :. لاق مب رم يبأ ْنَع يس ادا لاق دع ةارعلا

 يذلا باذعلا نم انزع دشا كبذغ نإف باذغلا نم بست عون ياب انبذعو ادع

 رانا نأ الك < نمأ اداب نرشلا + كاف: ناهلتس يأ نبك نايل هناك دفن»:لاق هيفي
 ارح ادهزاز:الو اًءدحا اضرال فرعأ ام.::مجرتملا لاقو:+ هلل نيعيطملا مالك اذه

 ا يبل 28 هقي رط الإ "يب زكا قنا ف و2 اسكن عروال الو

 زمو < دعزلا دح غلب "ي 1/10 قدز نسوا ازا اة ري ان زج الك يلم

 نم ةعامقلا ةلزنمع 3 نم ع رولا *:لاتو ٠ تراسل دقف *يش 0 توت

 علاغت 11 ا و أ ءاشلاب انأو :« دبعأ قارعلاب 00

 قع ملت 2 لام لادتج 5 عاش ع : ياف : لات « هتعاطب : لاق 2 هتفر

 ناك اذن لاقفب هت نوككيي "كلاب هنسفت 3 يأ ةردسا هور 0 5

 بدؤملا دسفي و مالكللا حاب افإ < كلذ هل زاج هب ىدتقل بدألا عضوم يف

 رم اذإ تاناخ ثآرقلا اذه يف نإ :نايلس وبأ لاتو ٠ هيف ةداررالا ردق ىلع بدأتمار

 - اذا" * لاقف نايل يبأنب ن'لسل ةياك ملا تزاذف « اهيق اولؤن' نودي رملا اهب

 :+ لاق 2اشكمأ فاكس قكؤا يأ« اهلا ليقشا# ةعانأتلا لا لك كاؤقلا اتش ةعفارشم
 ا نائل وبا كاقو 2 تلاع جت ناس قاع

 : ىراوخلا 4 نبا لاق 2 اهيف مدهز دقو ازدلا نوبحي فيكف اهيلإ اوقاتشا ام

 2 مه اهعذ ول فيكف « اوقاتشا اف اهيلإ مهتوش دقل هللاو : لاقف نايلس هب تثدخ



 "و 0 نيابع دات

 كَ رمل قوف دادزي لق نإو ديفملا حصنب حيحص فرحو

 ذيدجلا»(2) هو نعد ضف دعو وكنت .لاثل طالع عتلاو

 2 ل ايما. اق5 اج اكان كذكو

 اها لاك

 اليلق ماقملاب فعسأ ناك ول هئامزو ىوملا مايأل اًماو

 اليدس عوجرلاىلإ عيطقست له هتاذل تذ٠ دق رهد شيع لس

 ٠ شحولا رقب هتلتقف ةراهبطلل شحولا ناتتسب ىلإ اموي جرخو

 يمهشاحلا سابع نب هللا دبع نب يلع نب ناهلس نب هللا دبع نب 6 نابلس 4
 59 67 نيتلامز ةرشع تالس هزم فني دملا هالو دهن اكن ؛ نومأملا ةبحص قشمد مدن

 لعجو « نميلا هالو نوفزللا تاك و 6 امتع مصتتملا هلزع ىت> اهب لزي ملف ةكم هال

 ٠ نيتئامو نيثالثو عب رأ ةنس يفوت ٠ نميلاىلإ لصي ىنح اهلخدي ةدلب لكةيالو هيلإ
 ناك « سابع نب هللا دبع: نب: لع نبادكم نب روصنملا هللا ةيعنب د6 نايل

 ةرصبلا ةرمإ يلوو « نيترم نيمأألا لبق نم ضيأ اهيلوو < ديشرلا لبق نم قشمد ريمأ

 اذا يتايع: هال لاك هنأ سانع نإ ئيلإ مدننب هنع طخ او طنا يد

 ناشارخ لأ مهتيَش ناكو « داولا اواسؤ داؤسلا اوسلو دلو ىلإ رماالا اذه ىف

 ىلإ رفعج بأ نب نايلس صخش امل * ميرم نب ىسيع ىلإ الإ مهنم رمألا اذه جرخي م
 : يدمملا نب ميهاربرال لاق علاوي

 يرفصاو يضيبف وجلا كل الخ

 اذإ لك أتو < كسلحم ردص يف دعقت كنأل وجلا الخ هللا» كل. : يهاربإ هل لاقف
 يف مدخل و«( ع وجم لع قلي وك ميش لع لك ابي ظافسلا فرع نموت قلبا تا

 2 نم عسل ةنس يفوت ٠ لسك تقو

 ءادردلا مأ دئاق يراصن ألا نارمع وبأ هللا دبع نب ملسلاقب و 96 نايس ع
 : اناق :لاقدهن اهنع ىورف* ةباحصا!نملجر عباص الا يذ نعو امنع ثدح ٠ اهالوءو

 هلعاف سدقملا تيب كيلع: لات 2ان رم ًاتنيأوأ انرمأت اهفءاقبلاب ك دعب انيلتب | نإ هللال وسراي

 :لاقف سرتملانعةعرزوبأ لئس * نوحوري و دحسملا كلذ ىلإن ودغي ةب رذشلل اوبسي نأ
 اًمالخ يناغلا اذا حصو «ناهلس :ليقوميلس :ليقف هعسا يف فلتخا دقو < ثيدحلاحلاص

 ٠ ملعأ هللاو ىنكلاو ياسألا باتك يف ملسمو خي راتلا يف يراخبلا هرك ذام



 تي "1

 مل اوبيطا ١] < ئ1لا اع فرعلاو ىتيارق كقارشا هيلع لد آو< وب لك يف نمانلا

 نانلل نإففرضني نأ بحأ نمو « ماقأ ءادغلا دعب بحأ نف < ءادغلاب اولخيو ماعطلا

 سانلا متآرف هدنع نم اوجرخ اذإ م.نإف نيدلاو هقفلا ار ل ا جئاوح

 بارشو ةراعدلاو قسفلا لها هياع لخدي الو < مهلثم ري م نإو مهلشم 1 اونظ

 كال نك انا وب ميلتمو دنا اوني نيانإا ءارف هذنع نمراوجكح اذإأ مناف ري

 هل تنطفو هب ءاج ال اونطفي مل مهلعلف ال موقلا هبنف ةنسحلا ةملكلا هنم تحمس اذإو

 كا 6 كب 7-22 اذ وزع هفعشالد اوعاذا وج رشا اذا مح ليغ ةركاب كماوقجل

 اهريغ ىلإ اهنم هلقناف هدنع نم اوجرخ اذإف ع امل اوهبتذي م موقلا لءلف اهنع ا

 مقيلو < هرعش قاحيلو < [ذرع نتسيلف هر هندب يف هيلإ رظنا م « اهداسفب هربخو

 اكمل كالا ءابأ [س الورك دلاكتاب اينان كاوط هناثث ناعدبالو © منيف

 مناف 20 2 0-1 الو 6 قاسفلا لعف الذ نإف هاتيلإ ةئم هدبتف ريعد خرش ىلع

 - "بي .

 ةقالطو نيللاب هحماحلا لحفوا 6 انادا."ىش ءوسأ 4 ما ةوسلاو كايإ و < ةدسفم هل

 ةلمحو نآرقلا ةلمح اوطعأف متيطعأ اذإ ! و « مل فلأتلاو سانلاب ةشاشبلاو و « هباب ىلع هجولا
 الإ مهتيطع ىلع سانلا 0 < مههي رقت ىلع نورجؤن م كنإف لضفلا لهأو معلا

 0 اذ 06 دمامد ( )معتمد الن وك ةقليسو 0 ني

 عراس م مكباقعأن واطي مبخإ و 6< ةقوسس انلاو كوامركنإف « سلا ركهوجوو لففلاب

 هد مم رو 2 هس الإ نسرالو علنا نيد ل اضذلا

 أ كايإو « ؟اعاتطا الو اعفتام: نري الو“ 21 ةباد ينذ هل نودع

 ”ي نع رصق 5“ ك رضي ام ىلإ 01 ا لزنأف كي ريغ تازدا ىلا ئدويف هع

 ضع هيلع لحذف © ةهرالقؤ هن 1 هنع سعات وأ < ةيدأ يف هب قارا مم

 د0 ا د م وزو دك راد ودجر ابدأ لع ىلإ هاجت هرج ىحارزحأ

 ا 00 ًاريخ دادزا هعيأرنإف «مويلا دعب وأ مويلاولقع (2)تدث يفإذ

 تنل ت - الإ ملت الق لا تناك 5 نو« َكِلَع نينمؤملا ريمأ

 د ا ا

 ظعاولا يدوادلا يبمرافلا نسحلا وبأ قاحسإ نب لبس نب 26 نايلس

 17-50 نمو قاركملا

 ديفتسملا ىلع اًمفن عفنا ة» افرألا نسحب تاتكلا ليلق



 باب ركاسع نبا خيران

 اماريغ ؤةلئالم .ترداحلا نايلسللو ا« كلام ةيانخ لطركم او ناره طفيف ع
 ريغ يديبزلا نع برح نبا نع هلو « امتريغو ةيقب و برح نب دمحم نع هتركاذ
 ب نبل وه ::تاح يأ نبا اقو« هلع وكلا ثيدح

 يقشمد هنإ : ليق < يبلكلا يناعكلا ةملس وبأ ميلس نب 96 نايلس

 هنع ىورو« امه ريغو تيعش نب ور «و يرهزز ٠ |١ نع ثدح ِ صحتنا ندفطتلاز

 رباخ نب ىبحي نع هنع ظفاحلا ىور * امهريغو ديلولا نب ةيقبو « شايع نب ليعاعسإ
 يدآ الم ام: لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ارك -: يفلان ءااوقللا 32

 اماعطاتلتف ةلاحم ال ناك نإف « هبلص ندقي تالك أ مد 1 نبا بسحنطب نم ارش ءاعو

 نب ىحي نع 5-05 و يلاربطلاو - 31 اكواد نار عاقل اتلثو « اًبارش انلثو

 اوذوعت : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق لاه نب فوع نع ين اطلا رباج

 5 1 يدوي عملط نم ينعي هللاب

 نع نيعم نبا لاق * م 0 عبط ىل

 ةقثوو © أب ةايرشلا» متاح يأ نبا لاقو م٠ ةقث ماثل لحأ نم يبت وه * مستلا

 نأك و ٠ اندلا 63 كمل ا ناك 0 وبأو دعاص نباو دحأ م اميالا

 انما دلع ل افق وكلا" ا 2 مد يقشي ٍبذكلا# 00

 ا و نيب دأو عي ةنس يفوت مع 500000 56 ملاس نبا

 ءارمأ باعك" نم ناك + بيلك و٠ ناسيك" نب ميلس نب 26 نابلس
 لسر ,أ املو < هب هللا هحطلعي 12 اهنلاو ٠مل لح [موتلْمُو ءاشه نب دمحل ًاندكمو قَد

 موا لاصحل هيف ةنامألا ءادأو « هللا ىوقتب كيلع : هل لاق ةافلو ٠ بيدأتل ماشه هيلإ

 9 تعمتجا اذإ فيكف « رمألا اذهب اًقيقح تنكل اهنم ةدحاو الإ كيف'نكتت
 مامإ انأف ةيناثلا اه 5 5 اللا ءآدأ كيلع قخ هيلع نمت وم تنأآف اهالوأ امأ

 20 م ٠١ اماكف ةغلاثلا اهأو « ىنفانتو وجرت

 هذولا تاكل هقعل او اهيل ةاماخأ قول نإ« كبل امرأ قي اماذخ لي
 زوروا# ذب كلكم اني نجا طخ ارت ,ظذذل يمان 1
 5 نم ممرعش حلاص نمل 2 يف هب للتو « 0 يلا

 للك م6 برعلا 2 حا هورو « اوحدمو اوم دقو الإ موق نم نسي هنإف حدمو

 هرصنو « مهئالب نسحو هعم ناك نم ظفحو « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يزاغم يف هب

 هسلجأ مث < هعضومو هردق يف .هيلإ جامي امو «بطخاو مارحلاو لالخلا نم قرط



0 

 تيد نيا

 نقلا نع ةداتق نع ةب وأعم 0 نابش نع يور * دواد نب 2 نابلس د

 ءالعلا هب يهابيل ملعلا بلط نم : ملسو هيلع هنن ادم هك زكر لاق: لاق تلال مرا

 هر دال رن هر كل رو دام طيادوأ هل ءايفنلا هيد يئاراتل وأ

 دان دو هس راع ع ا ىترلا كامل نانا مك نابي وع

 ٠ لضفو ملع

 دلولاو ناورم ن! كلملا دبع 00 0 مال وم ينشحلا دعس نب 2 ناميلس 7

 ناويدلال قن نم لوا وهر؟ ندر الا لهأ نم 0 0 زعلا دبع 00 1 ناميلسو

 يل: ائرامللا تناكو 5ك نب 000 1 وهو « ةيب رعلا ىلإ ةيقرلا"نم

 7 لاقف هنع هللا يضررمع ىلأ 0 تأ يرهزلا نع يورو * هلبق ني واودلا

 نإ ةدرع وا ؟راقن 2 ئشن هع وخلع لبقأ ع منال ةموا هللا يف لاب ا ا

 قر مانا رس ركاب ةاؤوأ © مال ةلئولا هللا يقبلن الف نشانلا نأ نثث اًييَخ كلو

 نب ف [دزك دف : يرهزلا لاق : للا نع هناو < فورعم اب ا 2

 كعمأ مل ينإ : لاقف 2 اذه ىلع كلمح ام : هل تاقف ربنملا ىلع اهب ماقف زي زعلا دبع

 | نإيةنهلن لاق اهنع نأ هبسلإ# نيو ءاودلا نع هل زع زي زعلا دبع نب رمع نمز ناك كامو

 هنا للك :ىنلاةوب أ ناكا# نينمؤملا نيهأ اي كري امو'::هل'لاقف“© اًقيدنز ناك انلماغ تالف
 ا ل الت رام كولاق وابدع اج دعا رعب ىفطط اوان انف: رفاكك كلو يلع

 -:(قالوزم وعامل تع جرت يف قاس خ وح أقل. لطرد يلع هللا لع يفلا

 ثيدحلا مع 8 يعجل يرئابخلا رابحلا دبع نب ا نب ناعم د

 يورو ٠ ةعامجو شايع نب ليعامسإ و « ديلولا نب ةيقب و « مم نب ديلولا نمقشمدب
 هللا للص هللا لوسر داع 31 ١ 02 ةذعد ىورو ةعامجو يدنغابلا 1 ا

 ا وب رقم # ممارس نع ةفل ااناقلا ا

 اهنا ركر دف هاي لذ دو دل حور اربط 0 انامنعاللالكو هات لو نايل مايا

 ٠ اذهدعب هنعشدحأ الو بذكي ناك قدص : لاقف دينجلا نب نيسملا نب يلعل كلذ
 يعازو ألان عةيقب نع هني دحيدعنبارك ذو «مثددع يوقلاب نامي .س مل : 5ك احلالاقو

 ي رهزلا نع كلام نع ةيقب نع هثيدحو < م اعلا ةبااطاو راع هللا دبع نب قاحسإ نع

5 

 ح

 تاما را و عي لاول هيلا اج ١ لاق م« ةدابيع جرفلا راظنتنا : ف

 1 هريملعأ ال كلام نع ةيقب هاور دقف يناثلا ثيدحلا 57 يءازوألا نع ةيقب نع



 "ا رك اسع نبا خي رات

 يحي خيرات يفو ٠ طبذي ملكسحلا نكلو :.لاقنا رع يارعزلا نعتاطو دحلاأاةرأ

 : يناتسحسلا ديل نب ,ناتعا ل اق.ك ةطوبب يضلق يلا ر خا نه نايلس نإ : ليق نيعم نبا

 ا! داجلا هنع يدر يرضحلا ةزم نب ىي نآل « ى ب لانكم كمر هنأ حرا

 ا

 تايليف لع © لاقف ىسرم نإ محلا هيلع طلغ امنإ و < عفار نب ناولس نع ةزمح 5

 ةزمح نب ىحي تاةدصلا يف دواد نب ناييلس ْثيدح : نيعم نب ىبحي لاق ٠ دواد نبا

 نب نام ١ نعل قاوملاو : ةعرز بأ لاث + يصح ياك حد للص 222

 نم ةرهو « را نع نايل قد رع قمة رح يور هنأ انه ثيدحلا ةلعو : لوقأ ) ةرأ

 اناتك بتكلا عيمجيف ملعأ "آلا: "نانس نت ثوقثي لاقو د (ةداغ نب نإ 2

 نوعج رين وعب انتلا ماس و هيلع دار لالا ناكو 0 هرم باتك نمحصأ

 ثيللا نع يورو «يرهزلا نع مجرتملا ا ا نوعدي و هيلإ

 ( هلع زر ما[ دع نإ دعس نعواةع كدر علال ل نعو تابش نبا نعوتنوت نع

 © اناجك ن 2 ََن 2 ديعسو سيعشو سنوي ةياور : يبسيقعلا 7 لاق

 لاقو < ظوفحم تباث ريغ وهو حف دواد نب نايلس ثيدح يف يذلا ءالكلاو

 نبا لاتو « ةرأ نب ناهيلس هنإ : لاقيو هب 0 نامل" ا

 هدانر نال 20 لا | 1 دواد نب تان
 ينالوا ناميلس : ينطقرادلا لاقو 6 يرهزلا نع ناي وري ًاعيمحو « ءيش ال ياميلا

 تشي ال لي وطاا ثيدحلا مزح نب 8 يبأ نع 5 ىورو « 5 هب سيل

 نيا نع يرهزلا نع رمعم هاور ام ضعب يف لصأ هل : لاقف يدع نبا هفلاخو « هنع
 قبلا لاقو ٠ .داتسرالا دو دءاد نب نإ لس تيدسو « هاني تايد | مزح

 0 ؛اراا نا-وباو < يزارلا ةعرز ماا قال ا اواو :نانلح
 ماع

 لوصوم تاقدصحلا يف هاور يذلا تدل اذه رك ظامناا نم ةعامج و دعس نبأ

 اذه حصن نشد فرعت ال دواد نب ناميلس : نيعم نب ىحي لاقو« 00 دايتتالا

 : يني دملانب يلع لاقو « فيعض يالع خيش وه يرودلا 3 هللا ديع لاقو 6 نقلا

 هرك ذو < درفنا اذإ هثيدحب يشي ال : ةيزخ نبا لاقو « هفعضو ثيدحلا ركنم ود
 نيك ورنملا يف ينطقرادلا



 5 قي

 سيلو « مرد (مثردنيعب رأ لك يفف داز اف « مارد ةسخ نار7 قاوا ني لك

 الو دمحل لك ال ةقدصلا نإيو «رانيد.ازانيدا نيعب:رأ لك يفوب.6قاوأ ةسمت..نود انف

 هلا لييش يفو 6 ”نيملسملا ءا هنو 6 كسشنأ اهب اب كمل امنإ < هشب لحأل

 نم اهتقدص ىدؤت ا اذإ + ةلامحالو ةعرزماالو ىنقر يف نسلو « لجو زع

 5 0 يش هسرف يف الو ملسملا دبعلا وأ اسم دنع ف ]كلوب كيرشعلا

 زيغب ع5 0 لح 0 ىلا طا اككلاةنكرأ

 اد2و 6< ةيصخلا تو ؛ نيدلاولا قوقعو < فحزلا موي ةللا ليبس يف رارفلاو « قح

 نآرقلا سمي الو < رغص الاجمملا ةرمعلا نو « ميتيلالام لك أو « ايرلالك أو « رحسلا

 يف كن د راب 0 قاتع الو < كالمإ لبق قالط الو « رهاط الإ

 نيباو ةهجرللا نانا ىنل ,دحاو تو ايت الذ دوكبم طارفأ داو سوت

 كم تح ا هقشو دحاو بوث يف مك دحأ نيلصي الو « “يش ءامسلا

 هل الإ درك هند هب نع الق انمؤم طبنعا نم نأ هناتكام#يف ناك وبعاهرعش اًضقاع

 211 اذإ كنناالا ىو < ليرالا نم ةثام ةيدلا سفنلا يف ناو لوتقملا ءايلوأ ونهر

 ال تا ولا هال قر <قيدلا بست تداولا ةلجإلا قو.ك ةيدلا اعد

 عباص الازم عبصا لكك ىو < ليرالا نم ةراشع نسم ةقنملا فاو“ ةئادلا ثيل ةفقالاب فو

 سمح ةحضوملا يفو < لب ل ينو « لبوال | نم رشع لجرلاو ديلا يف

 كال درا را واوزا# وايدادفلا بهذلالهأ ىلعو < ةأرملاب لتقي لجرل او< لب الا نم

 ٠ لوك دنع قب ثراح الو “6 ميحرلا نمحرلا هللا مس رك ذي لو يف اسنلا هاورو

 فاو « ةيدللا رك ذلا ينو « ةيدلا نيعضيبلا ينو « ةيدلا نيتفشلا.يفو « ةيدلا ناشللا فو

 000 ال ةيلورلا هده نم القس هن اكو « ةيدلا نينعلا يون“ ةيدلا كلل

 نع مجرتملا نع ةزمح نب ىبي نع ىمو» نب كس م نع هدنسم يف ثيدحلا اذه لبنح

 : 00 مجرتملا نع نيعم نب ىب<ي لاق # مزح وك نأ لع جرا

 اكد 0 < اع فن كك 6 < زي زعلا دبع نب رمعل 30 راكككا رثع لاق

 فلا 3: لاقف مدقتملا ي ٍمَعَب ناهلس ثيدح ع 0 ماهو دا اكل كل

 ارم نبى تر دح لدبخ نإ دمحأ لع تض رع: ةعرز 0 لاير تكم نكي نأ

 دواد يبأ نب ناولس : هل لاقي نارح لهأ نم لجرزع ارق دل اك تارطلا "و < لكلا
 نب نالس نع هر لوم ناتك يف ليو هناا تل ةكراز 0106 شب 0



 مل رك انغيوبا خيرات

 : 7 عوذجلا باحصأ اي كلاب [3: كاياظتالا! باعتمأ © الووكع ناقد

 نديمك كل 6 ذا ناي نرقد 21100 ,ادواد نب 26 نايلس 6

 تام ٠ اهريغو قشمدب ثيدملا عمس ًثدحم ناك ٠ روباسينب ةلحم خايذاش ينكاس

 ةناعالثو نيارشع. ةبس يف

 نع ثيدحلا يور ٠ ينئاراذلا ينالوخلا دواد وبأ .دواد نب 6 نايلس ذي

 فوقع هععا فانا طيرو. 52 [هوريَغَو ةزمح نب ى4# هنع ىورو « هريغو يرهزلا

 هسا لركوب ناابح ٠ نعاديب أب نع مزح نب روب د نع ركب لأ نع يرعزلا

 « تايدلاو نندلاو ضئارفلا هيف باتكب نميلا لهأ ىلإ بعك ملسو هيلع هللا لص

 خقمحلا هللا مس : هتخسان هذهو نديلا لهأ ىلع ؛يرقف < مزح نب ورم عم هب 27

 نب تيار اك للك قع نب ميعنو لالك دبع نب ليبحرش ىلإ يبنلا دم نم « يحزلا

 2 امعأو كسلوسر عجر دقف دعب 0 ناد.4و رفاعمد نيعر يذ ليق « لالك دبع

 39 راقعلا ف علا نم نينمؤملا ىلع ب 2 اا لجو زع هللا 0 م

 قس أمو 0 فظمأ ةسمح غلب اير دعلا هيفف كا نك 110 نك 7 هاجت

 نر نع خ لك افراغ دوش اتوا غلي اذإ رشعلا فصن هيف ةيلادلار ءاشرلاب

 ديان عبدأ ع ةدحاو تداز اذإف يي اني دأ غابت نأ لاي تامل
 نالت 258 نأىلإ رك ذ نوبلنباف ضاخم تنب دجوت 2 1نإف ها طلت نإ دف

 نإف نيمهاوأو اخي يغلق أ ىلإ نيو هتدلاوتق ةمحاوب سالو ىلا

 احتفلا 3 ةقورط هةّقح اهينف نيعب ا هس 0 هدكحلار ١ حذام
 ع ام

 نإف « نيتس غابت نأ 4

 لعةدحاو تداز نإف 6 ةععو اناخ غلبت نأ ىلإ ع اهيفف نيتس ىلع ةدحاو تداز

 ناتقح اهينف ةدحاو تداز نإؤ نت خابت نا ىلإ نوبل اتب اهينف نيعبسو رن

 وا «نؤل اتيذب هللا قلك هيف داز انتزع تو غابت . ىلإ لحفلا اتقورط

 «ةعذج وأ عبذج عيت ةرق ةارا ينال لكك ينك نين انين 3
 ني رشع غلبت نأكل ةايكش اش نيد أوك دوك رنج روقان تاي لك

 تداز اذإف « نيتئام غلبت ن نأ ىلإناتاش اهيفف ةئامو ني رشع ىلع تداز اذإف « ةئامو

 انجلو اع ماشي كا لك يف داز اهف « ةئاثالث غلبت نأ ىلإ ثالنف ةدحاو

 قرد الو تا مك الو « مغلا ست ل رع تا و “ ةمره ةقدصلا يف

 يفو « ةب وسلاب اهشب ناءجارتي اهنإف نيطملخا نم ذخا اه , ةقدصلا ةفيخ عمتجم نيب

 او م : ل



 كيد ا

 مف < ديري يذلا عضوملا نو ىلا واحلا داك البركل الرالجاد
 55 يف هدب يعذب ايف« ةكن انتأ ىتح انه اناحر من « هداك عيش

 ادعو جاتا د رن ل ناالا ايار ال اركشرالا# يسفن يف تلقف هبحاصي ترصب ذإإ

 رعقس ف «اءراهنأاةيلعا لس نأ اذبازر لف" اا "0

 : لاق مل دالك كلذ نم هر وغلات ليو ا | : هل لاقو « مالسلا هيلع درف هيلع ملسف

 ها كك للعام لاا هيل ؛تففلا عت هاو نفل تارت كتان
 لاقف قلط هجوب ل 1 يانور هأن دحو يذلا انقيفر اذه : لاق

 كن 1 0000 ا ! ًاريخ قيفر نع هللا كازج هنإ امأ

 ةيحص نع ملسو هياع هللا لَ 0 ولو ل ُ

 لاك دل نك زدنا دكت ندا : كاقفا# تلاقلا قود اننا ؟وخأنتب العا ةنالثلا
 ترسو يع“ ملاح لازأ رف ٠ امهدجأ مف اهيلطأ تفتلاف < لا راطق اهني و ينبب

 ٠ نايتفلا كناذ اف لاذ الا نك 00 نإ 6 1 اهنع ييطعي ا ذأ ملف

 ع ل ترش ذا انأ ادب نادر 1 لا 3

 يتغلب : لاقف « من : تقف + عرولا يف اًئيدح كثدحأ الأ حلاص ابأ اي : يل لاقو

 انباوج نع مأ 0 أ انوربخت روبقلا لهأ اي اهادانف ةربقم رم ميرم نب يسع نأ
 ؟هالوأ انا تاور كدعب اوادبتسا دقف جا 0 « ؟ر بخش نُن امأ 9 0

 «ماربغ اًنهنكس دقف عديشو نب يتلا كلزانم امأو« ىاتيلا ةرمز يف اورشح دقف
 0 رك دنع 1 0-0 0 قفا اهو تردنتك ١" | يتلا كلاومأ 0

 77 هللانذإب تق الإ ل كعْتفأ لاقوهلحرب هب رضف 0 لإ اند مث

 اكاسلكا ف'ققاو يفإف 2 ل حور اي ينم 3 يذلا ام : لاقف لحر ربقلا نم جرن

 ككارتل اةه117 :ادل لاقف < هللا حور لجأ ةعاسلا ةكتبصلاأ تتاح اماَخ نيب ذم

 يار ىلع لمحأ لاح الإ تنك ام هللاحور اي هللاو : لاقف 7 ايندلا يف بونذلا ريغك

 عم اروع ناعاطل ناكع# لاش اف نونا 10 كرو ا

 هب ينخيو امم هنإ7 هللا حور اي تالذ نم بحعتو : هل لاقف ماعنيعب رأ باسملا يف فقي

 كيفما را نا لاول ركل" نأرز دا راع كاوتك قاف اع نأ رعوا ير

 قت 'تنأو ©" يب كما ةناهتسا اههضوم ريغ يف اهتيقلأولاب تلاتسف ةيلظش اهتم تاذخأو
 < عم ام لوه نم يسيع سأر مدقم باشف : لاق « ىرأو علطأ كقوف هللا انأ ينأ



 انا رك انعاا رات

 جرم ,ايبحك :ءاوذالا حطت كناكا نإاو 6اس رد نلردللا ةزحشلا تنك نإ

 * هب ود الاو تاينلاو بطلا نفعضو ناك همق 4 قود لا بطلا ثان ؟”كاذل عضو

 ا بام 0 0 5 دنع 0 نِإَو ) : ىلاعتهلوق يننادوعنب سابع نعيورو

 ىلاعت هنم وندلا ىنازأا : ليقو < قالا سوؤر ىلع فقوملا يف ةمايقلا موي ةب رشىقسي

 ملعأ ناك كلذ

 ثيدحلا عم ٠ يللا عيب رلا وبأ ني ل 2 نايلس د

 يعب ولازم نب صفح ىلإ دنسأو يملسلا نشا يأ < كدا نأ نيام فما

 اديلع قاذف ئرتسك "نتاج نطمتاولا ترج نب بلش ديان داعب سا

 انعم حلاص ابأ اي : هل اناقف < ةقرلا : هل لاقي عضوم يلإ ةلجد طش ىلإ جرت « هلزنم

 امأ : عرولا يف نيثيدح ؟يدحأ 05 لاقف اهنع كاامل نأ كد رت ا

 ديعس نب نايفس ينبح هب ينثدخ رخ الا اما 6 يلحرب هتبحصو ينيعب هتيأرف مرا

 ان ودل أ كلا | 2 سك تالف ل

 تلقف 9 انبه كسي ام : يل الاقف هبحاص اههنم دحاو لك ظعي حر يف اذكترا
 كرما فاين هيف كفا نإ تاك انا ع 000

 رظنف هيف ىلإ اهاقلأف مق ةبح ىلإ هدب نييتفلا ا عرشم علقلاو اهيف انيك

 وهسلا نم 8 ال انآ : لاق « توبس : لاقف 2 تعنص ام هم : هل لاقف هبحاص هيلإ

 حالملا هب نواهتف «رحبلايف يسفنب تفذق الإ و ينلزنأ برق حالم اي : لاق « 3 ّ
 ملف رعبلا يف كسفن يقتات هيف ىلإ كبحاص اهاقلأ حف 5و2 اذهان يلهب 0

 مث <« ىصع نم ىلإ راغنت اا ترغصتتسا هيه : لاقو يل | رظنو هبحاص ىلإ رظني

 5 حوبذملا خ رفلا لدم ترططعت عقو مث < ديفسلا فتح ا غلب ىح ةحض حاص

 0 تفذق الإو ينلزنأ برق حالم اي : نا نع لاس

 الإ ت5 0 يف هسفن 8 مل كا عمتجاف حالملا هب نوابتف 2 رحلا

 كالا : هيحاصلانأ تاقف « 0 هردص ىلإ ءاملا الع ىتح ةصوغ

 ذنم هقيفرل يلإ هللاو : لاقف« ءاملا ين هسفن كبحاص 0 00 حش ةبح

 :فلوف تا اع لدي كانا يف تاقف « اهريغ ةلز ينم 5 ام ماع نيثالث

 اذ ره: ىل لاف. 2. ةيحصلا يف كلل لع: ل تاتي < مع نيد لس هناي ا
 31 8 51 . .٠

 1 وَ هعمرطفاو هثبي دخل تكلاف 0 0 4 دوعلا ذاك ىلع تناو نحكي



 بيدهم 3
 دمعلاو رخصلا عطقأ ةقرفو « ينبت ةقرفف « اًقرف نيطايشلا قرف مث 4 نيطلا يف نوط

 التمام 110 ناجرملاو ردلا ج جرحت حبلا صوغت ةقرفو < ماخرإ ١) نداعم نم

 انين طخردلل نع كي م ءانبلا ف عرش 0 جاجدلا ضيب لثمو م غاعتلا هع

 تا انا لا عيرفا# اننا, رد راع هيفراوقلاف آملا علب

 !وءرشوء لعفف ةراحملا اهياعيندب َء انعضر ساحن نم لالق ذاختاب هياع او زاخأف و 55

 0ك اللا هلال ندعم نان ل الا ! ماخيملا ناومطقو ءاتنلا] ف

 ارا عاونأو ناجرملاو توقايلاو ردلاو ةفغفلاو تهذ كلاي هنو زورك كتضيوي ١ لمع
1 

 مربخأف مدآ يف عمج هنآ نتن رف املو 6« هند هج هاا ورفعت و هل يم ف
3 

 ك1 نع ناو «نخو وع هندي ل اك در ل نان فلا 8

 سانلا عمحو انامل ذختا مت « كاذب دوا ىلإ ديعاملا ناوي كفل ناخ دقف اًثيش
 0 ََّح

 تببلا نابلس ينبب ال : ًاعوف رم رنا نع جرخاو * ناب رقلا برق 3 « هيلع
5. 

 م ا لا لي نركب ناي جرا ناوي نيعننا !ةاظعاف ةانالت هيو يكل م

 ع يغبني ال العطا 0 1 < تلد ةطات د41 نم نجلا يغبني ل

 نم ءعحر الإ هيف يبدي تبلا اذه دحا ين ايال ناهز < كاد هاطعأف هأدعب نم

 500 ياك داع ايدي انزل درا نا 2 دما ور لي هيرند

 ينعي < دحسملا يف ةالصلا الإ ديري ال هتنب نم جرخ لجر اعأ 0 هفو هن ركز

 اذإ : توملا كلمل دواد نب نابلس لاق : ةمثيخ لاقو * ثيدحلا < سدقملا تدب

 كا كانم كاذب اعز انارام_ :لاقزكا ىنملعأف ا سورا ضيقتشا, تارا

 نإ قلع ق رم سابع 0 جرخأو + 3 0 اهيف لإ نقلي

 7 كسا ام : امل لوقيف هيدي نيب ةتبان ةرحش دجو الإ ةالص يلصي ال ناك نايلس

 00 در كدت ىاذكل لرش د تنال 0 الرف

 ةحأا : لاقف < بورخلا : تلاق 2 كعسا ام : لاقف هيدي نيب هتبان ةرحش اذإف ةالص

 0اس ل كيوم نجلا لع عويللان: ناولسر لات ان نع حارط ؟ تلات

 < نوملعي الهو الح اييلع_ 51 وت م اضع اهت>نف : لاق <« سيغلا نوملعي ال اك ل

 اا رتل ل لوز كبش هي ةيرع كلذ دمع اىتللع 4 فيد رأالا ل أ

 ظفاحلا هاور ١ ا 0 اضسأا انك 1 را ا داما اهوتان عناك

 نايلسنأ : ا للا ةيار قو 2 ( ايا در قعر نم ابك دتاسأب هنالك



 ؟د6 رك اسع نبا خيرات

 ةانابج الوادم )ا هنلل لشسفلا اج لاو قاع وأ ماعط كلذرعم ينثنهم يكلف

 نو « هللا ةيصعمىلع هتجحو « هب ر هتعاطب لقاعلل ةاغ لقعلا :لاقو ٠ هاندأ هنم يفكي

 ىلع لقاعلا ءرملا عم عاّتجالاو < لهاجلا نم ريثكلا نم مجرأ لقاعلا نم ليلقلا لمعلا

 8 ةراضا ردا لاول را ماراقلا ىلع لهاجلا عم عاّتجالا نم ريخ لبازملا

 5 ر متيقل اذإ نوعنصت فيك ةربابجلا رشعم اي 2 ءاضخقال ربما عضو اذإ نوعنصت

 يللا لجرلا بلق فختست هترثك نإف < كحضلا ةرثك و كايإ : لاقو  ىدارفرابجلا

 ينب اي: .هنبال لاقو ٠ بهذ نم .توكنلاو'ةضف نم: مالكتلا. ناكأ نإ *لاقو

 كايإ ىلا « هيلع نزحت كللذ:تاعف نإ كنإف < ًادش 1 رواشت دال أد ا

 م + 1 | ئلركلا م رانا كهل عا ازت ء ور نر

 هدمح نإف ءارملاو اإ لاقو« :!هذلاو لعارشلا كراون هيد طق نالطللا
 < كرطنتو ارفصي كونا (نصغا لع( لزةليب'رعاو. ٠١ نيسرلا نيب ةوادعلا جيبي ودو ليلق

 ىبتسي جرمتو# (ماللللا ااهندلا .قلمف هلأ كلفت هويلا اهيصألا» (لوتي اذه لا

 سيل كقلخ نم قلخ انإ مهللا : لوقث يثو ءاارسلا ىلإ ! اهكاوق ةعفار ةلبقعسم ةلدنب رمق

 اومهجوا٠ * نايلس لاف 9 انكلل نأ امإو ةانقززت نامل هتكانو و كايقس نع ىغانب

 جير :' ظفلبا ا اعوؤام ةاريوره 'يلأ نع طفاخلا هاورو' 11: ريغ ةوعدي دقف

 ء'امسلا ىلإ اهئتاوق ضعب ةعفار ةلمشب مم اذإف هللا نوقستسي نغاتلاب ء اينألا خم ىن

 ناك (ةةيدهجملا لاقؤغ كسلا وادع خل وب ك كيحطشا ادقف امسك لاقت

 حاتم كلاما كوملا ةعالم ايا اضل اعف" ادري" تلاذال لات[: 1ن فا عب 1 ورا

 + لاواو اناا رن دحاسالا بشع لإ هج ارللاةلارضو بك اوما دل
 :!لاق سأل يف ةذكتلالإ قليف شرعلا تت نوك أ.امنإ ء كنم كاذب راعأ انأ ام

 :لحرلا لاقف < يهذ 5 مست توملا كلم هيلإ رظنف هل قيدص هدنعو موي 0 0

 رق 0 رظن نيح مست هتيار دعل 0101و كاربت واتا اا كل

 ترمأ : لاقف نابلس لإ توملا كلم داعف < لاق امي اهرمأف « دنهلاب يقلت' حيرلا

 0 نا ةيطع نب 10 نع يورو * كددع هتبأرف دنملاب هحور ضيقب

 ىلإ قا ا 1 م كا هاش يذلا نأ اووقاألا هكا

 ءلذلا هلويستا يذلا ةرتالاركف ٠ةنيلانملا اهكر ايف“ ةجاجر ا د رظا

 © قاييعا دل وطين زئاككك وانس ىلإ شاركي: ايدل راوعر اهل فار



 كيد 8

 ارب اان دل لا ن1 اى داع نق ةدباعلا نايل رم يفوح قاوم زب أ لاقو

 اه يدي نتا ا لل 1 يايات )نامل هلال اقفال يع ككل نا لع ا قل

 اياك 1 ا لاو حنا هداج ل [ةيلقعأ ايفوع دراؤر ىبا ع ظغأ

 00 يبالي : ناميلدل نامل كلت عوف را نع قييبلاو دواد نب دينسو

 قآل ند طفلا حل د وايل ريق هللا قلو البلل اب هموت ا نار يزل مولا

 1 ناديي وابل از رع قاو دلو /فل كاهعصل نم لاك ا نإكت» اهيقوح ا

 ا 1 كيل نابي سوااشا قاده نست ناش بك رع

 : ةرم لاقو ٠ هيلع عباتي ال : يراخبلا لاق يدوأألا ليعاعسإ هب درفت : يقههبلا

 2 اعلي قم ناناارل ااه 7 عوفر ةرياوهايل ١ قع جؤختاو» جا نظنرابف

 الذ ادا ١ ىرحأالا ةتلاقوو < كنب كهذا اهنإ + اهتيجافل اكل اقف اعدت أي .بهذف

 انف ا رحت ناعنلم ىلإ اتجرخت « 057 هب يضقف*دواد ىلإ اهصتخاف كنباب

 لفل “أ انا ازخب نإ كغ نوال عارتتطلا كلافروا مكن 1 يف ونا

 كرك ا 6 مويلا | اذه لبق نيكل ةروعم م هللاوذ : 4 لاق ٠ ىرغصلا هب

 1 اولا لكنا كك قادس ل اهوادو هاف ءايالا 12و, اةيدمل اجل لّوقرأ

 ةعماج .ةالصلا ىدانف اًذوأ يل اوقرس اًناريج : يل نإ هللا يبن اي : لاقف ناميلس ىلإ

 ل ار للا ةلر او دعجلالاا# ادينج كرسراش دواء ورتسيو دعا نر طم
 تلع كفر هس ىلإ و رظنو * ؟-حاص هنإف ة هودخ : ناميلس لاقف« هلا لتر

 كسي >لاقف ةارعْبداَي +2 دجوف ةلينسلا كلت ىلإ رظن <« كيلإ ينغبقا مهللا : لاقث

 001 1 نانازف اقرا كاف الا: عيال فواز اقواز +7 سان يفتر اف نذر
 دار ا را ردا ا ئشا هرقل رد قي هادا ورنا
 سارلاا ف واع اًيموأ د لاقؤتد# قدي اعنو © علاط اع قنةسلح ةزاو صورك هدانغ نيب

 هللا ةيشخ نم لضفأ اًنيش دجن ملف « اوملعي مل امو سانلا لع ام انملعو « اوتؤي 8 اممو

 1/1: اند تلا زةنلا ىفذاكتلاو كاضرلاو كضعلا قروزكلا دك 2 دايخلا وا ككيقلا
 ةكاناةكاملا يف ترظن : لاقو ٠ تينغتسا اذإ ر رغفلا ك[كذاؤاك كيش 3 7

 كاف طقلا عم اذإف رعأألا يف رظنأأ ت تعزو ليما كك كاسل«

 هيفسلا ةب رتوينب رت اذإ و < توم ةايملا عمو « قس ةحصلا عمو « رقف ينغلا عمو « 57

 حلاص لمعب ةمايقلا موي هلشفأ نأ الإ « اوس انوكي نأ ىلإ ناريصي قمحألا



 م .رك اسعارنا كرات

 ىاللا 100 اذه لبا قركم (كنكمل كام اوه ا

 مل 00 هرصق يف عضوب ناك هنا : اولاقو 9 ل اياووأ ا نحأ هع ردت

 لك" ىلعا « تلهذ قبط ةئاثالثو ىظذ ةفحتص. ةئام.ةلئاق لك لعا# ىهذ:ةدئاطاةثاك

 ايامع يذلا: نأ اولكر“ ةدرابلا ,تاردكلاا اطل كاف كد لعد نس را

 راق 0 1 نأ نكي اللهب 5 « ةحاسملا ملعيف م تل نهذلا اك

 ©بكللمأا ءامط ةنلطا اهب "ناني جل ل نكش لا اما الل وإذ :نش لما هكفافلا

 زابشأ موقع لق ولا | كارت« لهم تاناررك ملا ةنركا

 كلت لع ةلقث ملم يحانلا نم كتاك اذ او ا« اهلسرأو اهعيشاخا ىونمل < نقأ "ال ابلخلا ف

 هكا نف « ةيئاب رهك وأ ةيراخب ةل 1 وأ ليف الإ ابكي رحت عيطتس ال ةروصلا

 كالذ امو 2 قابط ولع مالا ذه عامك نبأ كر 6 ايات نمو 2 امعضي نمو

 ريطاش ألا بت[ ناز زسعتزإلو فصلا" لماسلف# عاش الاو تازكللا طع ك1
 جرخأو 0 ءاطسلا ىلع اب< ورثا لخ افلا ىلإ هب وساملا هَل هكا ةيلثا رسرالا

 55 ”ة ارك الهلا همنا نؤات ؛لاولسل هوب ناك اب نان

 مل نام كلل نفر ناس تامر سرك فلام ل

 ملعف دهدملا رظن ءاملا ىلإ جاتحا اذإ ناكو ٠ خبرا مهلمحنو « ريطلا مهلظتو

 5 عفان لاقف « هنوج رختسيف هنع ضرأألا نوخل بف نما ”يحبتف « هناكم

 ٌلاعفا 2 اكقنَع 0 ىتح فلا ىري هل ضو ه2 ءاملا دما قو

 يسركدلا نصا لل: لوقأ 9 ارامل نود لا ردها نإ ]كا

 1 هنهذ ال 0 رمد اان ابعافو م كدر هام ك1

 (2 تلو © قاف اءلوق يب سابع نيل لاقو اذ 21 كعاشاق لصاال ىايت

 نينا دبع قرف :يفاااطلا ور طفارسا رمز هلأ روع تفازرأ ورب( كلما تا دلل

 رظنب الوإ نفاككلا ىلإ" رافتنل هما نإ: ملطو ةيلعاسا!نرطأ يتلا اهل ل اقزع كانا
 هسفن يف لاتخاو بحعأف ءىكسم وهو حيرلا دواذ نب ناييلس تلمح دقلو < يقزلا اكل

 لكلا نحف نأ رمت نبأو رماع نب قالت وح سارعو هيب قدوألا لت كك

 انآ العا كير ههع مكونا ناهس نذل عفر ام : لاق ملسو هيلع هل

 عوير سابع نبانع ظفاملا ىورو * ةنيارع د ا 57 دارو 0

 ١# معلاهرايتخال لاملاو كلما يطعأف ملعلا راتخاف « ملعلاو كلملاو لاملا نين ناييلس ريخ



 لبد >1

 .٠ انيكك !الف ةغارؤلابب رمت حب رلا ثناككو : لاق ٠اربش اهحاورو هش. اهودغ

 لعج وزغلا دارأ اذإ نأكف « ري راوق نم ةنيدم نايل نيطايشلا تلمع : بهو لاقو
 0 عارذ فال 1 عارذفلأ تناكو « هتبيلهأو همشح اهب
 جاتحي ام فقس لك ىلع « ع رك الا 550 عادذ كلت عارذفل أف قس

 0 فطام جخفاةبقا لع ألا لل < تابقلأو قفاوملاو نك ابمملا:نم هلل

 فلل كتل) كاران فرج اك ةييفلا قر ال ادعم قاوتو ا ءاركلمعلا: ليلا نهتم فب

 عرتخم ل را ليا ق نيطامفلا قا هانم كلوا رع كار رك قرؤكار : لفل

 ل 2 كارد افنلا ابك اةتيسبللا ةناكمااذإ نسال 4 بابنخحلا رعب ب 7 اد

 ا 1 اذ كش لسانا ناك فال]ةتحَعَف 0 ل ل ملا علا

 1 كل ا رك تمت تلا هاي أو تقلل ىلإ انو اذ غ فا زج اغاوذ
 ةحاسملا تاصح ةربشعيف ددعلا اذه انب رض اذإف 190٠ و٠ انكم عا سل

 كيال 1ك نيب انلايزلا عرذأ ةرشع مضب ع ةئام ةداي زب عر 56 ينل

 ل توم ةنا داق نوكمم ني اف اعذار نكباذإفا< عارذأ نفعت اهم اتغقستو
 1 ب دا ةدايزو عارذ فلأ يف عارذ فلأ اهي كا

 2ءانبلا | اناث كفو يلا ري راوقلاكلت تح رخعسا ل نعوأ 2. ةنردملاب هذه ءاعيل ةا

 2 اذنه« شوش 0 « لقعلا هاذ الإ 58 قر ملا امو

 لام ا ففجعي امون 7 اب كن يا ليو داكا خلا 7 ١) ينام

 ندعيست ءاؤي 0 حبذي ناتو ناصف 0 انثأ هطابر .يف هل ناك هنإ

 ل ريطلاو ديعلاو شابكلا يرش لاطلا نعل ركل وينك "اقولكم 7

 ال1 أ ليككرطإب يبا عا اقرت: ناك دن لان عرسان تسل راك
 لي وأتلا ا ىلإ اهرطناف زن 7 ادع - عا دخلا ءاش اق « هل مملاوما نو

 اذه نم هاشاحو « ميظعلا ملظلا ىلإ اوك داربتشالا 1 كر لل: نيكل قادت يفلا

 اا د ناطق فلا ةئاقت ترك نال ةياعل نأ كا ءارتفالا
 "انجل الر كلا ل اونا« هليب / لك يف دع يال و رق ل ناقل نار اطس انتل
 قافتاعم « زبلغا نم كلذ ينكي امعم اذه « ةاش تكلل و عننا هذا نورت

 106 ناك : مهلوقو“ 1 ا قيطفلت وم كلي مل هنأ ةا روتلا نهأ

 الإ هيدهم ناك اقر رازو كلم ىلإ تي ز نم هلثمو: < رب نم ددعلا اذه يثاث ةنس



 عدم رت خيرات

 نع يوغبلاو ظفاحلا 2 5 دلع قلاصا ركش قواخلا كفل نم : نايلس

 د يف ندرك نطيل إف الاه ةذلض ناس ني ل 5
 3 راس يف هقثوأ نأ تممح هنلو 207 « يلع ةالصلا عطقيل يلع

 ناك بر :) ': ناميلس لوق ترك ذف هيلإ نورظنتف  اوحبضت ىتح

 دانا نائل نأ اكلادفطلاة نعت يورو 14 ل اما هيا امذ ترا "عدت نمر دلال
 2 0 0 كيا م

 قمعأ 0 ا ذي دمار ةرخشلا قيطو هلل لسو ابوح ىف ل

 2 07 ع هلوقاكالاذق لات 4 29 موي ىلإ هيف وهف < رك 5

 نامل لاسر © لع نب ندع قا دنا ذنعا لانو 1 ( داقصألا يف نين رقم

 اكيد و كافنب ا دفوف عمت هدا تور كف داوم
 قدام عنصأ : لوقي اذه نإ ينال كات هيلإ رظنء الو اا اال ىلإ

 ناهلس نا دمحم نب رفعج نع يورو * قدرا نم. اذهب لغم ىلإ ريصتس كنإف

 لها كام لربقأ ةطواتقس هئابتت كرفس اب انتو ضر ألا فرامل

 ع لطعأو <: عاابسألاوب.ريطلا و. :باددلا وز قيطاسلاو :ىنرالا و»ل نطل ند كلبا
 0 يتلا ةبحمملا كاد تمانص ,منامز: يفالاك# جيتني لك ىطخ ور يون لكك

 نقل كلا نااعيت وأو رلللا قطا سا علانز ار كاما ءلازتا كادر كولا
 00 يي 7-2 عدي الا ىف تلاوه از

 نكرر لاو نيطسلف الإ كالي ل 'آ نال نبل ةاوودلا تصلو لئاو هلا تل

 «:اديص الو <« روص الو« نالقسع:الو « ةزغالو« حفر طق كالي ل هن أو.« روغلاو

 اذه ساعزالو كقازرشلا "لادلاء د1 01 كءاعإإلا الو 6 نع ال راع ىف _

 رفعج ىلإ اهبسنو « ابقلتخم اهقلتخا ةعيفش 1 نايك دوك ننام انيمالا#

 مسي الورك يجيلاوازبلا ووذدلعا 12 تلج نايل ناك : نسما لاقو * 0 :

 7 دار اذإب ناككو؟« ذل دنع ف هانأ الإ ضرألا يحاون نم ةيحان يف كمي

 اهلل لمعو < ضعب ىلإ اهذعب مغو <« بشخ نم حاولا ذختا 0 عمتجاف اير

 56 ناك امي رف 6 ا ردق ىلع ديدخلا ريماسملاب اهدشو ابعت نم ادع

 لمتحف نشحلا تنقن لخدتف نيطاينقلا لق غل رثكأ وأ لقأ وأ سرف يفااخسرت
 حب رلا تناك“ روش ةريسم ةزكشلعز رد هلمحتن حبرلا رمأي « دمعلا كلت م



 ساد 5

 نيب كامل كار ءاةي الا ( نيطايسشلا ون ام اشامل اي)ا قالع هللا جوت وهو

 لمسار كا ل ا تع نيااورم كلذ لاذ زمانك لت يورغن وا نأ روت

 سرا 1 لن ا تنم ا ورتدخل راسك فران هزوبعا فهيا” ةقوكتلا

 الو هلدءالن | انهكتن اًككلذب املع ولا © كلاب ال لاقت ٠١ : هل لاقو سابع نبا عزفف

 ملل لو زا ناعم ةطق وم لعبا اذ يدك عن هتاريم اندقدت

 يفو أ باوذلا تويب يف ثنفد بتكللا نأ اهضعب ينو - دحناو ىنعم ىلإ اهلك" عجب
 لا رك اكايفرللا»دقلا غارت بعضو ينك ىلبتا دما نأ 1

 تائاوزلاو معضل يشن الإ ك لملا لصح ام ناميلس نأع 0

 كا 1 ا لا هوو ار هلق راع ةان ودرب كلا امد وتتم

 تالا ةباورلا فلكل يف دولا ارتكاز كلل فاعلا فنيل
 ا ل ارو ات تسال اين قب فص ىلإ نات

 ةايقالة نا لع دل وطلال« نانا لاق + عرف رم" ةريارع يأ عا ظالا جرعأو

 < يشب نأتسي لو « هللا ليبس يف اسراف فيسلاب برضي (مالغ نغم ةأرما لك دلتف
 هيلع هللا َْض هل لاتف « نانسنإ كحل فدل هلا أر هاالإ نونم دلت ملف

 ككل كين" واع ع داو رع علا النا عمرا كاان عساك

 41 ىانادقلابةيلتجلا كا ها لا ا و كا ف

 نوعسنو ةعسن دوادلان < برادا ساق دلال نورت يريشقلا مساقلاوبأو
 5م ) :ىلاعت هلوق نا ادب ىزوارو ا ( لع ةياؤ) ةارلا اتثام نايلسلو « ةأرما
 « يراد يف نصل ر هانز نام يلرتغا بر : لاق رسام ىف( ايا

 دراملارخض يبلغ مري 00 00 ع نم دحأل ىغماي ل يل كه ور)

 ديفا 01 "5017 طيح 2 نإ )

 لاو ك1 كوب ءاانيلمايغلاو ©« نسنرالاو < نطاواء مقرا هردلللا ( قدرا ا ينم

 < (نآرقلا ب رع ا ةبالا هذهريسفت يفباوصلاوه اذهو : تاق )

 رفيطخا ل كننأ طي ناازمأ يكتب لازما لو ناالع نوع: نايس كنتو

 لدعف « اهبمط# الف تاب رشع شعلا اذه يف يل كلملا ايأ: هل لاقف فاطخ شعب

 نئاثلا دكان عدل ( كانا نالت الع مشوف اه د اجو قاططلللا أ تهذف.« قننارطلا نع
 لاقف « يتيده هذه : هل لاقو ةدارج هادهأ لإ : لب ليم بلا تاذ انامل 07



 نجا رك اسع نبا خيرات

 : ناطيش هل لاقف 8 سانلا نولضت فيك : نيطايشلل لاق ناملس نايا
 تهذو رحبلا ىف هاعلا ىتح هب بهذف همتاخ هاطعاف < كربخا ىح كقمتاخ ينطعا

 ا و يا نصوم فران ناصف <« نامل

 هئادرق توحي ابا ف مال ركل 6 ناَيِلِع نإ

 فترئاك :كعاح ع لافوو. نايل ءاسنإ ف نذل نال نع ا

 انسه اا نههتأي ٠ ناك هنأإل هنركنأ انا ف6 هك
 « امالطبو كي 6 الانف ضقانتو « ل دك اهنا

 هللاب ذوعنف © نطل ناطيشلا ةعجاضم ىلإ ميظعلا يبنلا كلذ 16 ةيسل امييش دف

 تماعلا ني داع لل مدع تلاع دا خيش ظفاحلا جرخأو * ظج نالذحلا

 هلإ 0 00 دقن يف ن اك ًاعوفر .

 هلكت هيلا يلا 6 اي واس راد ونالج ماكو ناك ل 1 ف ريطلاو

 شه هجرخأو « هللا لوسر له هللا الإ هلإ

 :ةارتأر) كري رن ىدع 2 انأ الإ هلإ ال هللا انأ هشقن ناكورك هاج قنوع

 < دعلاو ا دامح نع هوري مل ركنم اذه : لاق م يدع نبا هاوز

 هةحرخأو . هب ستي ال لطابالا يوت مست < عصور ال : يل اللا يف يطويسلا لاقو

 ف يهذلا لاقو . لقتلاب لوبي وهو 6< هثيدح ىلع.عباتي ال خيش : لاقو يليقعلا

 نع بيطخلاو ظفاخلا ىورو ٠ ( هليط انآ يانعي ؛ عضولاب مهتم خيش : نازيملا

 هنم ةيحان يف « يحاون عب دأ هل « ءامبلا نم أف 0 ةياخنأ هضيعا أ

 كلام ل 10 + هلوسر وا هدع دع هل كيررشإال ةيسيضانلا م

 نما لد وخ اع ا كلا كامل ةديلإب 7 نما ين يت. كلشلا
 -ك-ء

 كيبرشال ىلإ بك رابع ةعبارللا فو ( هيو ألا كل ثلاه يش 10 ةقلاثلا يفو ( ا

 ريطلاو للا نا هيلإ عمتجا هب مت اذإ « هل ادلتي رون هل 0 <« كل

 < نيل وا ىنإف ةلقام لع انه علك ىلو نال لوقا وسلا

 3 ( نيبليئازسرالا نع دوعامو ةريكلللا فعن وه امم صيصاق ألا ةيقب اذكو

 ىلع نوبذكي و نودي زيف عملا نوقرتسي اوناك نيطائيشلا نأ سابع, نبا: نع يدزو
 ال تخل اهناك يبتكلا 1 كلغ نضخأ كل ذيز عش اف كرمان عيتتك ان نإ دلع

 عنتمملا هزاك ىلع كلادأ الأ : .ناطيشلا هلي ملة تامالن صا ض رك

 « بتكلا كلت اوجرختساف اورنفي# اديه |وررفخا 2 هنم لضفأ ننك هل نكيرل يذلا



 بي ذه اياب
 داش سابلا نإ يذلا مايأ ةنذلث اهكلم ناطيلس نأ بيلا نبا قع ايو

 قوءف ا مالح نم امولطتم# ف صنف« سانلا ىلإ ج رخال مايأ ةثالث تدلج 0

 90 رغبلا يف هاقلأف ناك يفرسد طار ك2 هءاخ عضاو 001 تحل

 باج عملا سار ان رونالل نيالا ورك نا سيلطأانأ 01 عال

 نع ناطيشلا درطو هب متحف هفوح يف ه ماخلا نو هع لف كاز راحت ةعافس لحأ

 . 21 0 ب 1 هل اسا ىلع لك القنا ناطيقلا نو « هس ا

 ا ا نافعا كاما ناك أ اذإ و « اهلبق يتلا نم قلع نونا سيجا الر

 ل ل دك ان اعف ادخل لقبك ا ا تكتل تءافقو ناو ناو

 نيعبر ا نهأطي هل ّط 1 نمي داكن لع لع ناطيشلا هللا طلاس 525 و2 حبلا "ف ماخلا

 ناك عبو 00 + نيب هب زيي لقع ةياكسملاهذهعرتخلس لاو

 ةل 1 ناهيلسنم اويلط مهنأو 020 اب نودحطي اوناكهنمز يف سانلانأ قاحسإب نباو

 لوو اف 0 7 ا هوادف نحلل كلذ 11 نحطلانم اهب , نو<رتسي

 عنب رلف 0 نا نم هةلوحنمى ا برش اذإ ةين بل :او نحطلل ةل 1 عدصل م 0 مكاخلا

 كفا ا مويأ | يف نحامت هلآ هيف لعج ال ناس ام كافل كف

 هنع 37 سف 0 ّط 2 هللا تلد 8 « هريشم هلعحو ناميلس هب رقف ©« ةنس تبلا

 ” 2 لا ف كرا علل اا تواير ساو امبا ةرغلل اوف
 عزاف < بحعلاب كتربخ ال هالواو <« كمتاخ كنم وندلا نم ينعنو : هل لاقف هنم ملعتي

 راك يلي م اه دطلا قاطاقلا» انجاب الديار دلع! ءااغغاو هتافح نادكللب

 ا ناك "يش لك كلمو « نيطايشلاو سنوالاو نجلا هل عمتجاف « هناكمب رخص

 تاكل راو قرط اي كارت اذ تقوتللا لسانا "لاشي نايل جاوا ورا ناكل

 اتوح ناسنإ هاطعأ نأ ىلإ موي نيعب رأ انهم ادب رط قبف « هنودرطيف دواد نبا

 لياوك 3 مسقأل ينإ : : لوق 1 07 هيلإ مجاور < هفوج يف هّتاخ دجوث

 لا اطل اا لانطال ,ةززغ جاورت ال حازرش قانكاب هيك لع يفدع قلي زانغ

 ِف ةحردلا هذه ىلإ 1 لعب ء4 نا هلل اشاحو « هلقع بلس نم الإ اهقدصي الو

 رخص عم قب ماغانإ : اولاقف اوداع كلذ تافارخلا هك كباس او انوكراقتحالا

 ريغىلإ < ناميلس هب رفظف رفو رحبلايف هامرف اهدعب هل نطف فصآ نإو « اموينيعب رأ

 يورو *# ( لقنلا يف ةحص اهدعاست الو < لقع اهقدصي نايردلاتافارلحان ب كلذ



 ا رك اسعنبا خيرات

 كنأ كافك" امأ « يب ةزعلا :نم كبلق الف كتأرعا مصل اتق دق تنك نإإو © ءاعت

 وع لهاا وهدق نوفل نما غرف الف 2 اهيف كيتاأ لف ةك رشم ا

 رفغتسل و « هتئيطخ ىلع ددعي و 6 هسفن ىلع ع <« .ةبادلا ريعت ا

 اخر كيلا ا ل 10 هناعألا ىانلاب دع ابنا كرس 005

 © ل رفغو هيلع للاب بلت اليل انوع رأ ناملقل كمي النا“ يكتمل كرا

 هدب :برضفا | 6 فراططت توجب اذإف ر تلا لجاش رش < عوجلا ةديدنا دقو فرصناو

 ا كلذب دادزاف « همتاخ هيف دحو هنطل ى ربكم -

 ا
0 

 هتأرمانأ ىلو الا يف ذإ ابلبق يلازم ربك لا دق هكلم هيلإ د

 ضرك الإ دل احل 5 نسا حور انهو" اينما لع يع نماداقلا تديبع

 القع نكمي له يرعش تيلف < ةعينشلا مهتلا:مهب نوقصلي و ءايين الا لع نوبذكي
 ممراتخاو لاعت مبمصع نيذلا ىلاعت ل ءاينأ ندا جن لاعفلا كلت لثم نك لأ

 صاقأألا هذه لثم ا طي سلا 4 مظع ك كفا اذه مهللا كناحبس « هتلاسرل

 ةلحل تلغشأ ال ناككلإلا دج 5-5550( 0-30 ل ماسكرا

 كا 1 ءاققنا نم ين لع نعطلا 2 ةقذن نا 0 لثم ناكل يتقو نم

 مهللا كالًأسأف « متاملا هيلع نانتلس الندا نع داق هز كاش كا ديا نأ أ ىلا هلاك

 انِإ و « صيصاق الا هذه ةباعكب يملق ىرج يتلا ةظحللا يف تدنج ام يل رفغت نأ

 ةيادر قف 2( ايدخلن ةياورلا ن1 0 نم تاياور كاندو ٠ تانعلات لامعألا

 < ىبأف انام رهام دنع قاحلط امخأو « ةيسوحم هدنع 5 ةارلا نأ عفان

 نيكل لك لا ل نم كش ذل ءادهو كت كصل ناز رك ه1 قو © لعادل

 « من: لاق اهينطعأ:تلاقف ةدارج هدي ىلعتعقوف « ىبأفةجاجد تباطف «يبأف ةاش تبلطف
 00 هللا هاسنأ م“ ناح ل دف ريغك ا نا دير أر عطق م

 :ناقي وذيلإ اتعب ناكتإكلوأ اغلا وع يورو كلم تره[ تالت
 00 را هاب هب اع الن أكو < اهب بحعي 6 7 ةدارجل 20

 يذلا ىوملا كلذأ ا يذلا هباصأف مه ىضقف هيفا عم كا ىلا نأ ريغ مط

 ةدابعلع اهتناعإو سوح نمر ,ما جاوز يول هدأ :لوقأو) « هباقيفق 0

 ىلإ قشع علا ةبسن نم ظعأ “يش يأو 9 ىلاعت هللا 006 : هل ناب را اعل

 <( نونملا ىشعلا ةيابخ لب 2 نونحلاةب راقملا ةفخلانم عون الإ قشعلا لهو 9 ءايبنألا



0 

 بيده ان

 افاكح هنأ لعال « عبنع ةياورلا ليبس ىلع اهاكح سابع نبا نإف ةبسنلا تحص
 كلا 1 لمزاولة ام اكد عا نيلدلا وكلا نعلم ادم
 ركل ل مو روعي ا ناكل لاف ( تايليئارسوالا مك ام

 هبلإ لسوف!« ىلأف  ةتعاطا ىلإ ؛هؤعدب ”ناميلس»هيلإ :لسوأف 'ناطلشلا ميظع كلم
3 2 

 كلملاكللذل ناكو « هيدل هتعضوو « هيلإ 0 6 اعلا عيمجو وه هتفسنف حب رلا

 كاك اا باهر كب افي مال شالا اهلطي ضف انما يعن م ربأأ اهعسا ةنبا

 لدتا اههركسيإ نأ ناميللس ف اَحْف كاست عاق مهل[: تلاقف اهيبأأ لتتت ابفوخ

 فكسشعت تناكف « اهجوزت ةعاعغ الإ هاني دو عئابكل رافال ادام 97 < اهسقن

 1 ا اذكلا دة رو اب اوفاري 0 اقعااريصتاالا ناك 5 و < توقاي نم نص ىلع

 اهاطعأف ناميلس نمدتبلط تن ناك و« حب : لامع يذلا ةلمح عم منصلا ناكو « ملست

 500000 00 ير حسا موي تاذ اهعم لظف  هايإ

 امو « يل لي ال كلذ : ناحيلس لاق « يملوال ترزج ام الإ قحب و يبحب و يتايجحب

 1 لة يدينا ٠ جيران كرا زع فمك اذ كي لمان

 [ناح نوت داس عا ؛ايأ لت نمش نك اق وكاد أ وو

 نك ل ىانلا لم 0 تررج نإ ينإ : اهل لاقو اهعدخو اهسفن ىلع

 نس لا نا ل ننل يفيإب تفلح دق : 0 ديوي تعاقد كمن
 ردك ا اجار عطق نا ةعاسف © انيازف نيكو هدارع نامل اكيد فة روباف

 دجوف يي ناطلسلاو كلملا ةبيه هنعتمعشقناو « 5000 او هسفن

 5 در 4 ءارالا كلذ لبق كاد مر ا تيطاخقلا نم هلام

 ا 0 !115:): ىلاعت هلوق ىعم كلذ نإ 1 راس تاما

 5 اه

 ا هماخ لتساف نحل نهال اد لا 5

 ا
 هكدا الإ ظلم هلرط نان عع تدخلا" ةناه ةلست و !يأرءاذ
 نارتبالا كاك ماا اذه كرر ء كلم لعل نا اا هللا نيبو شب

 ناميلسىلإ هللا جو داقنا ةحللا يف هاقلأ نك امي زسقاطنا ع « ادب هلع

 نا انت ساما دن( انك ناو هبفعأ]ةالاا طورت هامل حذو

 2و هاك اذ الإ يل حبذي ال هنأأ كملع دقو « دحأ كلذ ىلإ كقبس امو



 ' د ؟انلع نبا خي رات 1-0 أ

 اذإف « هسايباو هتروص يف 01 ل لك هيلع ودغت اهراد نم ناميلس:ج

 تامل و ىد مزخعب خقرتو دك انيازاوخ دجستو هلا دخمقو هبيطتف ابيراوح عم ةودغ

 كلذ لعفأ ىت دا نامي معي م نقلا 34 اطبع نانا ع تاذ

 كاتف < اعيدبط# 1-1

 00 يسب هل الع ِ

 ل ا اذ غلي و6 سانلا كلذ غلب و« موي نا

 لاق 2 نايلسملعن نأ انل فيك : اولاق < من : لاق 9 انغلب | كنار سانا

 / : لاقف هيلع لخدف 4 كلذ مككيفك أ انأ 6 يمظع قدو ءاكر كك تلرت يف هللا قنا

 50007 00 كي ييقأ نأ ا ضليحأ دقو يراك

 د ا ل مالا هلع أو رك مييفنملادإ اةلئلح سانام

 نم « نغم ققيروك ذو الابيات يبق اقف ا سانلا عمجل : لاق < لعفاف : لاق

 2و ام 1 يف ل 5 اع لير قلما يهتتا ى جحح هب لا مب

 0 هينا يسأل 0< 00 رغصو هنس ةثادح يف هللا هاطعأ امو هاف ا نامل ىلإ

 لخدف هات اف« هاعدق ديلإ ناميلس لسر 1 لخد ايلف « المع ناييلس ةلعماف «- تكلي كك 7

 هلو معنا لاقف « هيلع يف اوناكاامب مل اك مييلع ءتدننأف ها

 يرءأنمكلذى هس ام 01-5 ع تايم الذ < معامز

 ديع نأ د 000002 ئابكاذ ِي 1

 «كغلب *

 ددحاأ يذلا اذا 57

 :« لاق هن ئدللد فد الافات نفى فرك 0 ف

 8 قعلالا ادهر تاكا اق

 راذ يف هللا زيغ

 تفرع « نوعجار هيلإ ان ذ سانا لان ف كا

 بانني[ 1( ءاقيتالوو ةاوملا كلت بقاعو « ٍمصلا كلذ 000 اد ىل
 الا اهو ال دوك ةراكن الا الزان و نتاول ناش فاو رهن ىركلا

 || ضو ضال نيت

| 

 عجم
 يافا ردلا
 | جرخ مم اهسبلف < مدلا تأر 5 ا ابنت لو« راكيأألا

 يف هيف كعمتي دامرلا كلذ لع سلحف < لحو زع هللا 1

 كوالب اانه.فر اين: لوقن ١

 هللا ىلإ اهئاد لبق ! مث « دامرلا هل

 وش < هراد ف نك رفغتسو 1 ع للدعم هبام

 افا كف .كرتغ ةداع هلو مراد يف اورقب ناو . ماب اوديع نإ قد ن ادنتع

 2 ا ىت نكتفي كيرا نافاس ةساجما ب عجر

 | نع بي سابع ن

 هيوم ناكر سدس هنا مدد نال اتا

 0-2 كلذك 108

 دارا تال ن١

 انناو طفاطا ميار 520 ٠في اكليل دنس

 اننا اعيبس ةهحصا ملعأ هللاو اعليق تنال لان لأ ع رب ءد ام ىو 00 ا اهتيسأ 4



52 ” 

 011 ل 1 نات لا 0 قام
 * ناك كلذ يأ ملعأ هاف : ظفاحلا لاق“ موي نيغب دأ هيسرك" لع لجو هكللم

 :ّلاقو ٠ هراد: يف اروص يذلا مصل هكللما باعذب ناميلس لتبا امنإ و: نمابع نبا لاق

 1 ل 2 راع مبفا# رباو ربا ردي ليغ ةليش نايس أع
 حلا نق دناكل ليبس هيلإ سانال 06 مل مظع كام اهب روندص : هل لاقي

 امِإ < رحب الو رب يف ”يث هنم عدتمم ال اًناطلس "7 كانايطما لماذا نام

 ام د 1 نامل كك رق > لات « دابر اتي دبا ج ودينف يذلا ككاو

 ا 3 اي نم 0 دف لري را كلل لون وح« قنا الاوأ للا

 ١ 12 ناككف «هسشنل اهافطصاف.4 كلما كلذ ةنبا تناك و« لجو ع ياخ رب

 نزهتتال : لاقسيلبإ كلذ ىأر ايف « هئاسن عيمج ىلع اهرثؤي ناك و« دحأب دجيال ام

 ىلإ اممضاح ةروض يف اهاتأف « دراملاار خص احلا سدف 6 1 ارم هدبم نامي نم: ةصرف

 نامكلم لل ىلإ نا بابلاب ان الفن كتضاخح نإ ةنالغل لق : بحاحلل :لاق م 2 تبابيلا

 600 كل ل هرطلا يتل ي يودل تداهم يلع هل 310 نأ ةلاسو
 ةك ولع ترصف كتيب لهأو كييأب عدص امم ناميلسنمتيضر دق : اهل لاقو ا

 تاس انا داك لاق .9'تكانب الك + كلاش « كلم كن ةكلامأ تنك نأ اذه

 ىلإ كدشرأس يف : ال لاقف  يئزح يلسأ نأب يل فيك و : تلاقف 7 كيبأ لإ
 هيملكت الف كيلع ناميلس لخد اذإ « كنزح يلسي و حرف هيف كل علا

 * وقفا 9 نيذاي زرتاامو كلام >كلل لاق ذاق« ارش الإ هيلإ يرظنت الو :«ارؤناالإ

 هل از ايلا كاع يراد ف يأ لوف ةيطاندلا ضبا مانعا ول
 تلعف ناميلس نجا 2 ني اوم يف :ح ينع بهذيف « ةيشعو

 ككل ا ل ا تيت تلاقق 2 ثلام : امل لاقف < ناطيشلا اهرمأ ام

 هكلل نم مظعأأ اًناطلسو اكلم هللا كلدب أ دق : ال لاقف < كلذ يننزحأف هباصأ امو

 كدا كاوتهإابو ةحلاتبع هلك كلذ نم مظعأ وب ف هنيد ىلإ كادهو « هناطلسو

 ٍ ارت ةياغدع ا ودكو وكت تيار نإف 4 ىرت ام ناضانقو 522 اذإ انركلو

 ضعب واسأو « ينزح ينعرهذيل ةيشعو ةركب هارأف ايف انأ يتلا يراه يف يبأ رر

 ا 15 لي ان اهتفحل ىااعلا اطيز عف دراما اذ ةيطاق الللي تدان: يايا وو دجلأ

 يتح هعسلأو < هتنيزف هيلإ تدمعف 120011 لأ د



 ا رك انجن 3

 ليما ىلإ رظنلا ينعي ( ر تلا ب تحلو )انانسماوهنيف نانو تلا
 قوسلأي د قيفاعف )إذ نيتي وقى لاقؤأ“ ياللا ٠ -لض دل ع يا ذنع)

 لا ك1 نم هتاف ام نيك لفييشلاب اهقانعأو اقوسأا عطقف : لا قاعألا :

 تاي تانغ اللا للا كا يب ركع لانو ايا رطل فطار عوق ول

 (رااغِيلع ةدبعلاو لوقأ ).يدادغبلا تيططاو ظفادملا جرتسأو دعا اهلرتس» هلأ يار شع
 0 تا مو حايرلا 00000 دقر ةهاع اهب قياوناسيلسلا دلو, .:. لاق يدذكلا نع

 , تروا هيلع اخو دهيلا لاف « نكن كلود نكي 1 ناعلغ ا

 نا 58 2 هعاضر ! اوبلطف ١ قطيرالا م 10 عضارملا هل بلطف قضوا

 المل لاند 5 : هل لاقف هبلطف باحسلا ء اجو « ىلأف هعاضرإ اوبلطف

 2 فرك اهل لاقف حيرلا اعدف : لاق « 0 ءام هبال درو لاو 1

 بلعطلا لعا فيلتك نيالا ونيف«: لاقاف نمفأ ؛ةاكلاعف كلزرا 1 ذع هراتككج تكتل

 هامحت نأ حد رأا اخ 6 4 هغانت ةفيصودل لعجو 4 ةبقلا ةئيرك ةقيفز باطلا 6

0 

 هعضرت همأ ىلإ ةيشعو َةودَع نيتره مود لك هيو دعت ةياكعلا تناك ةوعا

 تناكف « ضرأالاو ءامسلا نيب حي رلا هلمحتف باحسلا يف هعمت 3 « هبيطت 30-7

 <« باخسلا يلإ .اهمالكحي رلا لمحتف امحدحأ وأ الكت :نايلس هذارأ وأ هيلإإ تدحااذإ

 انإ و « هعضوم ىلإ هدرب نامسلس رم اي 6 هيلإ رظني ىتح 0 2 ةباحسلا ضقتنتف

 باحتلال اقلغ 4 مضنتف حور ضعتب توما !كللح تش ا رسأ لن كاف هيلغتعفلا كلا لعف

 :لجوزع هلوق كلذف « 5 هيس رك لععقو و يامال افك يح وه ئه تانك 2كناف و يلا
 ا

 ادعو الد ل رتارر ( ايان م اددج هين رك “عامل ا انعف دقل َو)

 ىف رتشل انسلا ةياك كن 13 هىلإ رات دقو «مبهابشأ داريا اطفلؤا فاو انها"

 هللا باعك ةيوشملا اتور يتلا ةفييحل اةياكمللا هذه : لاقو فقاوملا حرش يف يناجّرْلا
 عشا هنا نيفاتل زك فاذلو قائايلفل كلو نكل»» لينا ننام نافل ل

 ملف مالغ هل دلاوف : لاق « هل دلو ال ىتح 2 مقعن 5 اولاعتف دك نم انقل“ أنه

 ينلا ةماادلا سنجنم هذهو : لوقأ ) مدقث ام او رك ذم « نا الور ا

 دعب هل دلو فيكف تردق امنأ بهو 9هئاسنماحرأ مقعتنأن للا ردقت تفيكو « اهلبق

 هلاقشأر يدل لاقت هللا امر غن دقو نطل اكئلغ يدلك ءهل دلوناكاذإ و 2كلذ
 هلوق يف سابع نبا نع اليطملاو ظفاحلا ىورو 0# ةيبزعلا هباتك ىف ىلا عتمه اًوبحأ <

 امم ش 1



 ش تيد م5

 0 انك كلا ا د عينيا ةييحا رحل هب اليخ ناو نات ميلاد لبق

 اىقاطناذ و 1 كار كل: نيطابشلا فلاقفر# ابمرلكتسبكام حلاق .اذكا رحب ةريب زج

 اودسو اهءام اوحزنف ليلا اهدرت يتلا نيعلا ىلإ اوقلطنا مث« و لسالس اوأيف

 اهتطبقت رمخا حير تتاضأف ل لوقا تال رمخا اين اويصو امنويع

 تيهذف كد تياررشف ايف ميتقاف تيا نفل اهني «رانن فرش و

 لسالسلاو كا تي  نطاتغلا »ايش و نضروعلا )لع رراعقلا اذ نطيل

 لزت ملف « ربظ 0 نيطايشلاو ملا 7 يلعو تراطو 5 اريلع تدعق 9

 « ناييلسأبب 00 الازيملف «رارقلال تطبه ىثح اهلاعتو نيطايشلا ام فر

 6 كادت نال ناك فيك تدار تن اتعا نع اموبش ن نم | 5 ابطب رف

 100 ةالص نَع لفعو 6 باححلاب تراوت ىَح اهيلإ 0 موي تاذ اهضرعف

 يلع اند دان تباري رت د 5 ٍريْخأا بح تنبحا يف !

 تيل ل ا ابقانعأو اهقوس 2 يأ ( قانعألا ؛ 9 2 ان قفطف

 اهرةعام : : يرهزلا لاقو + نكد كلذ يأ ملعأ هللاف الك انكا ار فاس يناس

 طعي مل ام ناميلس ىطعأ هللا ثنإ : نسملا لاقو * اهيلع هدي جسم نكلو

 انيطاعغلا هلافسا كلو «اهنامازا قشو ركع ةاناكاو و« ناطلسلاو اكان رع

 يطال : لاق «نئادملا ناينب نم صوغلا نود 5 لمعيو هل 5 نم مهنم

 < دجاسملاينعي 4( بي رات نب طار املا قر انج») ءقلاقق ( صاد هاا

 امو رجتشلاب نولثميف دحاسملاو توالبلا هل نوفرخزب اك م ينعي «(ليثاعق 5

 مسن ماوس (با كك ِناَمِحَو) : لاق م« ناطيملا يف شقتنلا انج نق سلتا

 21 لاق 2« ةميظعلا ةب وحلا لثم « ةئامالغلاو ةئامسخلا ةعدقلا تا

 0ك اانا 4 ا اهلقتس ال ضايلا ل ماظعلا رودقلا هب فعب 0 ) فاض

 كودي مو ملل هيلع هللا لص هيفلا ىلا هت نا ةارك ضرألا 5 ةيسار ان

 تاتفاصلا نقلب هلع ضر ,عاذإ ( ًاعيطم ينعي ( ا 31 0 هما معن نا 1

 هيلا ليلا نخب ككاو 4 00 600 : ما لاق 0 ( دايحلا

 لفغف سمشلا ينعي « باححلاب تراوت ىتح اهيلإ رظني لعل هيلع تضرعف قلبلا

 يلا نت لاقف ىطسولا ةالصلا نعنع للاعضلا لكك .٠ رصعلا.ةالص نع

 الار الل ردنلا تعالي ودب ايدام اريترارب عقل: ناعيا سرا ىف: اهنع لقغ



 ؟ةذ رك اسطإنبا رات

 لاقف« هب يتأف < ناملسب ؛ يلع لاقف « معن : اولاقف 7 كحض : دواد لاقف « كحض موقت

 تلو اندلا ف 'زمأ رظعأل مؤ .اهقفوا لبث ارسإ ىب راجت "كانا نايل

 اهقاعأ مل ةبوقعب كنبقاعأل هلو 9 تريلا رووا يك تا لا

 ؛لاق < زذعب يتعاتاوأ٠: لاق ردعل كيااوأ هللا تاي : نجلس لان « كرد ك2

 تددر لعأ مل امو « هب ميمربخأ اهت١ تءلع !3 « ءايشأ نع ينولأسف موقلا + الؤه يناتأ

 انأ اذإف طئاملا ىلإ تفتلاف < يناخ نم مالك تعمس ذإ يلوح م اهيبف « هللا ىلإ هملع
 فاك رمان قرأ حا قرأ نس نر فيل و ا ورا اذإو< ةدودب

 اوجترخا :'ةحتيشدللو'ناوللل دواد"لاقف « تلاق اهاًحرن تكتم ناس كلا

 رعالا هللا ءالو: دقق نايلتم لع ضرغا دواواايث : دواذ لع يسنولا لّوتو وجرت < يع
 هد نك ىلإ : لاق دواد نأ علب 1 هو نب دوم لامو اس

 سه وكم 5 نردك ناكل 0 | هللا نوال

 ناز السل لإ شا زج إ طلي ةيسابل انا راس انام كافور عني ام
 نعي نآو < يبا كفانا اك كاني لفن مدننا كيأسأ هناك كجم ل

 هتحاح تناكف < هعجاحاهلًاسأب دبع ىلإ تاق لجو ماشا كام 4ك عيا

 ان ال ضننلال كل نادل هل نيحال « يتبحي هيلق لعجأ نأو <: ناشي هانا ل حال د

 ع 0 م 0 يرحت 0 0 رح لجورع هانا

 انفع [ذهد 500 ٠ نيارخاو ضا وغَو كان لك نيطابشلا ديل

 ةرخالا يفو « هاطعأ ام هللا هاطعأف : لاق« ( باح رعب كما ناحل

 نا ن1 مر الذ اء فا هلوق يف ل ناقؤز + ةدميلع تاتاعالا

 يرطلا ركام ٠ [ذقلا لصفر « نيانلار يف هقفلاو « رويزلاو « ةاروتلا ملع« ( 0

 قداح 1 داع نم ريغك © لع اناغق يدنا هي دمحلا الاَقو ) باودلاو

 ع ضيبأ اًثيضو ناميلس ناك : بهو لاقو * كلملا عم ةوبنلا ليضفتلاب

 * ريطلاو « حب رلاو< سنوالاو « نا هل رخسو ©« ضي 0 ا ءنتفلا

 ةعتافا نيتح افييلإ ارطنلا .دلدشف يطا راب كضارأ نازلس نار ىقلبود ىلا ا

 ينو مسي رلا هللا هبقعأف « هل ًابضغ ليملا رقعف : لاق « باجحلاب تراوتو رصعلا ةالص
 :يميتلا ميهاربإ لاق ٠ باصأ ثيح ءاخر هرم اب يرجت هل اهرخسف 8
 اب هيي عكرإ ٠ اهرقعف سرف 1 ناميلس تلغش يلا ليلا 2



 اي م4

 نيأ ينباي : لاقو مالسلا هيلع دواد بحعتف : لاق « بقاوعلا ريخ ىلإ هبحاص

 الوعنوكي ال اًيمز نب زر لقعلا بحاص نوكسي « غامدلا يف : لاق 7لقعلا عضوم
 يديكم نم دواد بحعف : لاق « هاوه هيلغي الو« حرفلا هفختس ال « ليج

 موق ىلإ ل م هللا ثعبي مل: لاق هنأ م الس نب هللا دبع نع يورو ا هفلختساف

 اقع حجرأ كا نمسلا نأ بكا 1 نع يوراؤر + ةلقع مهحجرأ هد

 3 ا ينإ ىلعو هدلو عيبج 9 هراتخاو ناملس دواد فلختسا امو < ضعب نم

 ىلص دم: لبق اين ألا فالخيتسا ناك امنِإ و « هنس ةثادح يف هلقع لضف فرع ىتح

 هللا ىطعأف « هدعب ين ال هنإف ماسو هيلع هللا ىلص اذمع ءالج املك ةؤون' علجو قلع ملا

 يك ريشب ريألاقو * مهحجر هنامز نخاربلهتب اهلقع از واول ام لقللا نيك اعلم

 ىفإ : ىللاقف هدنع اوعمتجاف مرايخو ليئآرسإ ىب ءاهقف ىلإ طرأ كوملا قل كو قواد

 < يدعب نم ةفالملا هيلإ لعجأ هنوضرت مكنم الجر ينوغباف ترضتحا دق الإ ىرأ ال

 نوفرصنيالف < هوتأ الإ ريخ ليث ارسسإ قب نم لجر مهل رك ذي الاثاهز اوفاطف : لاق

 لجرلا اذه ينوغبا : لاقو دواد بضغو كلذ مبيلع لاطف « ابيع هيف اودي ىتح هنع

 لاط الف « امل هنوضري الجر نودجي ال اولع+ ةيناث ةرم اوفاطف < ترضتحا ينإذ

 1101 ل اب ان ندا عر لوب مالعلا اذه اج ارادت ا يصمت لاق لم ةلاعللع
 ناهلل] ام : أولاقو ةخيشملا تيضغف « ناملس انيتا ولف < لجرلا اذه دحن نا انزع دقو

 الكا اى التف هاما نا اهلع انو رجلا اذه" ليقع لل «لاوا هر ال[ اقع

 ىلإ هربهظ 0057 : كيو !دغاق رادج يف هودجوف هيلط يف او 2 هودي ملف

 لك ايف ! ينب دابحأ ىأر ا هالو ارا لملف يدلنا اوما

 ال ”يع نع لأب نإ و« هب مربخأ الإ هملعب أيش نع هنولأسي ال اولعخل < م« آبتفو

 « انبحاص اذه : اولاقف ضعب ىلإ مخ لا ل !اعت هلا ىلإ هملع در هب هل ملع

 فا معبحاص هنأ 0 مهمأد عمتجاو هجر امل 2 داود نع اعرف الف

 ال ا يا عب م" نعال ءاسنا داق د١ 117 ول انف

 اج ةفارلنب نرسل ةلهاور : بغني لاق عاما سلا فاكمف اربع كاننل

 ليازسإ نايف اند اه: 000 نو لاقف دواد مهيلإ ل اسرأف

 2 رمألا اذهو تايلسل ام : دواد لاقف « نايلس انيتأف « ةفالخلل حاصي الجر

 اننهذ الف < ًاريسخ الإ رن ملف هانيتأف لجرلا اذه الإ دن مل هللا لوسر اي : اولاقف



 مى 0 نبا خي رات

 البغال اين لمأو اكاكدلا قمت اككتافااقن ايان خلااطسرأ امو موج الافران الر

 كايا ناككفلا ا « هيف حور ال دسك ءايفلابو 1 < حور هيف دسك

 ندا( لك ايلاف. ترللف ناطقا علا راساواك ةافزم:لفلاف نامت دارو < لذوحلا)

 رمأألا امأو < بضغلا ىلع ملحلاف هرخآ دمح لجرلا هيك راذإ رمألا امأو < هبحاض

 لئاسملاب وه اذإف متاللا كفف : لاق ٠ بضغلا ىلع ةدحلاف هرخآآ مذ لجرلا هبك د اذإ
 قع فلس وعل ودينا وار نابع ذوو مقيم هع ماد را الا
 قماش ناولس لاقف < هولس : لاقف <« كدعب نم ةفيلخلا ويف ا وه نإف ةلا

 اذه هنه يش لك حام حلص اذ / يتلا طاق :! | لاف الك مهاب الإ يقيفوت 7

 'ىث لك حلص حلص اذإ باقلا وه : نيد كاقرم 2هدجا اى ل 5

 هدعب ةفيلخا ا اولاقف < هنم 0 ك1 ع اف اذإو 000

 نبا نع بيطخلاو ظفاحلا ىورو * دغلا نم تامو كلملا ةيضق دواذ هيلإ . عفدف

 هلع قي: لفلجتتلا موي نا و هناج يفناولسإ بكج: هداللا لعد نان لس

 هلءج لجو زع هللا ناك و.ههبف' دوادرصب ا و وكمل | يف ,ذفن امل اهنأ كالذو ةنسوةراشك اعتثا
 ينب اي : هنبال لاقف« لقعلا هدنع اورك ذ ليث ارسإ ينب رابخأ عم سلاج دواد اهيبف ًاهف

 نعؤمدبع هب يدتري لقعملةفنمل اجأ 7 د أ لم لاقف 2 لقعلا ام

 جوعا نإو < هزعأ لذنإو < هدمعلز نإو < هشعن عرصن إو « هلقع هربج رسكنانإ
 6 هاودأ ٌيِظ نإو < هعشإ عاجنإو 9 < هانغأ رقتفا نإو ٠ < هعفر ربع نإ و« هماقا

 كة نإ داع هلأ شحوتسا نإو 6 هحسكا مج نأ وه « هحرف نزحنإو

 005 (مز نإو 0 نإو « ؛دغوأ رق نإو

 « هيلع. اوفسأ. مهنع باغ نإو «' هب :اوطبغغا موق يناربظ نيب .ماقأ نو <. مدس

 وهو ةداهش دهش نإو « هنم كلذ اورفتغا.  كواعص وهو مملإ نفعت افلا

 <« غيلب : اولاق قطن نإو < اهوابقف. نظلا هب اونسحأف هيف اوسرفت :بيرغ

 . ةراولاق ءايضبق نإداكداوج ةااولا قم باطما هالو تكل
 را نإو 2 ايا قفر نإو 6 لا 1 - امان ع نإو 2 لضختم

 '. ئاعرالا لسور ناعزإلا سرت لسلاح ور يردي ل ائاع انش نادر اك[ ا .
 3 مهايند فب اهنيلاوجرهأ الضامن ميدو لل ىلإ يعل روسي عب كراع هللا

 درب لقعلاو « نسحأ نمأ اذإ © عجر أطخأ اذإ لقاعلا ن يل عمار دا ورةعملا 0
 َّح ع



 ليلا بوب

 0 اديب ل1 يف اال لاش ةآارما تنجز كيضلا كلذ جرنودي رب. دواد

 ناكلا نولاف:لاق. مهن: لاق ؟ةداهشلا قنا ها لاقف ضاق اج يذلا يصلاب اعد م

 معن 0 ا لاقفةطرشلا لع لعج يذلاباعدو ول :لاق « دالكأ :لاق

 1 تالا لال 6 ايك رهان ولا نيرا هيلي سول ا: 2 انللكللا نوللاوك انا عنلاق

 « معن :لاق 9 ةداب ثلا تنقتأ : هل لاقف ابجاحملءج يااا لدا 0 تقلل عا دوب

 ةأرعاجدأ 11 هيلا لاق «شغا اين فلكل ال وزوإ ناكمايفل كالا

 عجزو « ةلانعل داك يذلا يبصلا ليبس ىلحو « مومحرا : نايمدلل لاقف < نيءعلسملازم

 ًادحاو ةعاسلا دوبشلاب لع دواد لاقف « ربما هوربخأف دواد ىلع اولخدف « هتناضح ىلإ

 قفا ق1 101 قلاع نيكل ناز نأ يخاقلا لأسف مهي ينأف « ًادحاو

 رولا ناي قاع ل ايلف ارقي كاسب ايف أ تل كولر + ةلاتح هلاك وا ةطؤرشللا
 نآكف .« ةأرملا ناكم اواتقف دواد مب رمأف < شبغأ ناك : لاقف هلأسف بجاه لاب تأ
 21157 ا اواوإ اقلاع لاقرت# نان مف نم دوادل نابتسا ايلا اذنه

 ه1 ارا او دينرر ا ععف ان داتا جو ل دكت 1| نامل
 : ا نا لكلا يدل منخلاب دواد ىضتقف : 100

 موقيف منغلا نحل ل !'مركلا عقدت : لاق © كاذ امو : لاق هللا ين اي اذه ريغ

 ةانلقيعو الط نك عج نيكل لكل !! غلا عفدتو « نأك 60ج وافل ل يلع

 :؟ىلاصل اف © اهبحلاصا لإ را ف داو 1 50 فد“ ناكا اك داع اذإف

 ظفالا اذه وحن 0 هد 5 3 5 و نان اماني

 1 الم ةنفالل [ لوجو # دحاو ىنعملاو

 :.هل ليقو < لئاسم رشع هيف موتني يبنلا دواد ىلإ 0 لاق هنع
 نيعبس .دواد اعدف : لاق < :كدعب نم ةفيلأا وهف ن جسرخأ وه نإف <. نايلس كنبا لتس

 0 يصر ةرب 0 53- يدحاولا قد رك

 ليسا عنف فاح و ينباي : لاقو نادم نيب ناولس نلجأ اريح نيعبسو 2

 لاقف« ايانفب نم ةقيلط ا تنأقا نخر خ أ تنأ نإة نيكيلأسأ نأ اكومأ ا« لئاشل رشع هدف
 دعبأ ام يباب يفربخأ : لاق < هللب الإ قيفوت:اموأ« ةلااذب .امع هللا ين'ل أسيل : نايلس

 9نائاقلا اموره هيض قسرا امره يهل نت ةلكواوتايق الات رقأ امون ء[يغأالا
 ذإ رعألا امو2هرخآ دمحلجرلا هبك راذإ رمألا امو# ناضغابتملا امو 2 نافلتخما امو

 اب نان لاش ميرو ناهس يدخل سانكراو ومكان بتر انبككو



 "؟هأ م 1 نبا 2 رات

 اهنهمحورب و « رخطصإب ليقيف قشمد | نهتوذغت 0 ا م 2 رو

 رخطصإ نيب امو « ما 0 ةريسم قشمدو رطخصإب نيب امو« ل هع

 5 ساحنلا يتعب : 0 ا ل لا ا هلاك ناقرا# كلك راك ىلإ

 نوردتأ : ةيانكم ل لاقف ةروفصع لو> رودي روفصعب ناهلس رم : كلام أ

 ينيجوزت : لوقيو هسفن ىلإ اهبطخي :لاق 8 هلل ي ين اي لوقت أهو : اولاق 2 لوقث ام

 نافلة عند فرغ نأال : نايس لاق © ننت تمعن عايا ترك
 | 3 نبا نعو * بانك كمال ري كلر رع كا

 ار سا كانا دعيمالسلا عيل دوادن ناهلس هل تدلو ةأرملا كتب دؤاد 0

 كعب أعم غلبف < هل ولع واهل أو قب انا رهن نم نيكو < نا تورعاض عن كرش

 12 ةقازع املزأ ناكف 6 هملكش نوعا: كن ني نزاك نا

 هدنع مصاخت يضاقلا ىلإ تاي ا هيف سرفتو

 : تلاقف حيبقلا ىلع اهدوارف « حاكنلا دي رأ ام : تلاقف اهبطخي اهيلإ لسرأف هتبجأف
 اهباصأ يذلا لثم هن» اهباصأف ةطرشلا بحاص ىلإ هنم تبلقتاف < دعبأ حيبقلا نعانأ
 ىلإ هنم تبلقتاف < كاذ لثم هنم ناكف قوسلا بحاص ىلإ تبلقناف < يضاقلا نم

 انييف < اهتيتمْزلو اهتح تففرف,« موقلا نم اهباصأ امن لغم هّثم اهياصأق دواذ تسلح

 عقو ذإ نوثدحتي سلحم يف سواج ٍبجا او قوسلا بحادصو ةطرشلا بحاصو يضاقلا

 يملا ماين احا انوتج امل تم ناو لك نكشو « مليم ان ؤقلا داتا

 2' اوك رتل ا حب 1 اوفاناك' "نأ" نسأل ةزالو تاو كسي ان :!بديب لاقأا:

 ابسفن ىلع هلسرتف عجاطغل امنأو 6 نأ ىلع اودبشي نأ 0 موقلا يأر عمت جاف

 نأ ةلااورك اذه مكلسبلا هيلع دوادنعا اواجتتاف 25 رلا مؤخرا نر امتار ان

 انهركف < ةأرملاب لجرلالعفي ام اهي لعفي ىتح اهسفن ىلع هلسرتو هنمست بلك امل ةأرما
 ثلا ةعاسلا "ىف ابن 1نز5 الزم انلجو ع دف هت 7 كيلإ اهرمأ عفو نأ

 لان ىتح هل تعحطضا مث هطاب ر نم هتلح فيك اهيلإ انرظنف كلذ لعفت امأ انغلب

 ثعبف « اهنم جرخي و ةلحكملا ىلإ لخدي ليملا انيأرو « ةأرملا نم لجرلا لاني ام اهنم
 هعمو « نالغلا هعمو عرعرت نيح مالغ ذئموي وهو نابلس جرخخت < احرف اهب ىنأف دواد

 قوسلا ىلع ]او طر كلر زع جاوز اكان امد مسنم نعش 1 عليا (2) ةناذج

 دنع كئلوأ دهش | ةئيبك ناملس دنع نودهشي او* اج 3 ةأرلاكر خآو « بحاح رخآو



 00 ب

 هلا وعلا ليا دل م فاعلا لإ لترا دقوا كلذكع نوكيا الاتفيككاو 4 مهنلا

 يملا ه1 ل قباب يرش فساد ون سلا لاقو:. هر دشلا ةكأ نم

 دمتنو < تالكشملا يف هيلإ عزفن يذلا انءامإ و انريبك و انخيش لجألا هيقفلا

 عيج نع اهم ناب يتلا هتافصو انقلاخ ديحوت ةفرعمو سانلا روءا نم ان#د اهف هيلع

 ةريضبلا نم هنم. مهيلع هب.نم امو < هدي دستو هقيفوت نيماسملل هللا ادأ < تاقواخلا

 اء يذاقلا هيقفلا وحن اوذبن واف « نيماعلا ىمعو « نيئطخملا طخ نم ةيادهلاو

 نامي الاد ةنسلا لهأ عيمح هب انصخ امو مهقلاخ ةفرعمو < تاضرتفملا راو هنق
 يقملا ىارعلا نينا هلا دبع نم:با وج أ تدازاففا ٠ فرح مب ناكل

 « هتلادع ترهتشاو « هتمامإ ترشتنا دق يضاقلا هيقفلاو : هيف لوقي هبب وصتب ةيلقصب

 دبشأ برغو قرش نم مدق نم لك يذاقلا هيقفلل ليلضتلاو لا ولف

 1 نعي راس يقسلاو هنم حيحصال هتفرعمو ثيدحلل هظفحو هتمامإإب لكلا

 01 11 رفع ا هنااا نبأ طك ةوسال عقرفاو ا نينا /لوضأو

 رسما يف مالا ءامإ وأ عماج مامر وه ذإاعدب كانايف هنن نأ دخلا لدلالو ؟اديف

 ثيدحلا نم مييحصلاب هملعل رمل هدام رك اخإ د12 قااخلا ايه الاورام ةكرشلا

 عب ناكل م اع تاضرتفملا لئاو م 0 هع داع لك ميقسلاو
: 0 

 هللأ روث اوئفطي كانتون ربل اقإو يياووامل ع اسفل أ نع اولي زي و < ىرحأ

 0 كاف( نترك 0 ب نأ 0 'لوعاتفأأي

 ب كنا 2 ناولم ظلوا بأ يقض دلل

 هالك فاوع عيبج نايا سلع معاك اذإ

 ها لك يااا ا يح نر ال رراف

 : ديلواا يب ال ملعلا لها ضعب ط4 تدجوو : ظفاألا لاق

 اريثلا .يب رغلا ا كراع ىجدلا حنج يف تناقل مئافأ لق

 ىلا تر ياو نوع ناب 1 اكنيدزلا و هدير هت ردا مق
 ىردحلا يفال انتيغب ىرسلا ىف ئقدياو لد يغتنن فحل انإ

 يرسلاموقلا دمحي حابصلا 0 هقحتلار من ول هللا كضتتا كزلوم

 ءالسلا هيلع هدلاو ةمحرت يف هبسن مدقن ٠ مالسلا هيلع دواد نب الك ناملس
 اهودع خيرا 7 اندم ) : يلاعت هلوق يف نسحلا نع رمعم نع قازرلا دبع يور



 556 رك اسغ نيا خاذات

 هللا .ينابا نالخرو « هيلإ دوعي ىتح هنم خزخ اذإ ذحسلملاب قلغم هبلق لجرو « هللا
 ةلولااةنشحالا لجو « هانيع تضافف اَيلاخ هللا 0 اجرو « اقرفثو كلذ لع اعمتجا

 دصل لاك نك اننا فار لاقف الف ىلإ لا تادح تاق

 سيوف يذلا ءاحطبلاب خانأ سو هيلع هن نا 0

 « ةئاعب رأو عب رأ ةنس يجابلا ا ةاكنب هوم اننا ناكني ا هنان لانكا

 ةنس هنأ ةبيقق تناكو همأ طخب هدلوم خيرات 0 :ىامتل انتل

 000 ىلع نك نإ! ريقلا راه نماءانلاو ناكي و« هَ امن نا

 قنا ىدرتات كلوت ناش“ هتقي رط هبحعتو خ تاكرابتك 99 نال لاقي امم هيقف ىلإ

 قزرت نأ تيبحأ نإ : خامت نبا هل لاق لوقلا كلذ نم رثك أ الف < كلم اَنبا يل

 هللإ هايلتاو: يوربقملا ا هللا دبع" نب انجح كلينر, هزلاو هتطازع ركتساو) لقاك

 همنا كلل ابر مهلا ةيط ]قا عادعت ا ةءابرسأ باسو يالؤكتترأ جلف يس ا

 دلع يالا م تاير ليو كيرالا هد هياتم 50
 نم ناك ثلاث نباو < ةطسقرسب ةالصلا بحاص رخآ نباو < جرتملا مهتم دالوأ اهنم

 ماوتلا مشل ليللاب ضر لا فرغب 0 هنإ قح وزغلا ف 5 دالنب سانتلا ازد

 هيقف لكم نلدن ألا ةجاب:نم.مامرالاىغاقلا نيترازؤلا هذ يجابلا : الوك 1١ نبا لاقو
1 

 يبأ خيشلا ىلع هقفتو < يفانم.لا يبفاقلا لع سردو < قرشملا ىلإ لحر رعاش بيذأ

 "ياو و لارا ل دو كون يقللالا ىلإ عجرو < يزاريشلا قاحسإ

 كادر نكلا عبر ١ عللي قلل دخلا أ د الياره ةقيرملا ىزترع نملك 8

 هيلع هللا لص ينتلا نأ يف ةرظانم نلت دلل - العا نزياوا هقيب. عارتحو اذب كافه هريقو

 قيد كو ةلاطر ىلا متم نأمل خاين ةياقنرك بكم ال, --
 6 هذني ةيفيدحلا موي بك ملسو هيلع هلل لص هنأي لوقلا 000 داركم

 اكل زاوزكب اوم موضع الخ نوع اه كا قعر مالك نيب أب كلذ ىلع ملكتو

 زوجي الو : هقح يف لاقو « هبيوصتب رحل دعو دمحأ فكجاوؤءجفتا 2و

 هملعو هنهذم» ؛ةحصو ؛اهسلعو'هويخ ا دسلفبللا ةَعأ نم مامإ قدوم 3

 رابجلادبع نب رفمج لاقو ٠ عيدبتلاو ليل فتلاب هيلع قلطي نأ الو « مالكلاو هقفلاب

 نم هللا هبهو ال هلثم نم باوصلاو ةداجرالا ينعي « كلذ عدبتسإ امو :اها رمح



 نيل 51

 انيللا قفز هيض وال درعا رق اذ نأ رند لاقسشأ راسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هببأ

 يفوت :' هاب رثلا خيرات يف نينوي نبا لاق. * ضرالاو ء ايسلا نيباام هل فرخزتل

 7 از نر سعورس هنن

 ند تا ا 00 نم  يرذعلا ةملقمش ]!اماملا ناب ناهلس د

 كلامآينأ نب هللا | نعىوزو +: كلا نب نتشآو ءآدردلا أو عقسأالا نب 20

 هدسج يف ىيلتبا نم : لاق هنا سو هيلع هللا ىلع ىننلا نع 00 ةدكنع ار

 1 ا ا سرا فاق تسل اوه مكاو هادا طا ارنا ةحيراط انزال ةلئشنربم

 0 ا دال ور را وحوا دقو النقر ةلطارشلا دارج قفل ان عشو

 قلل اولا ىرذا قيمكما هوما ذبل نواع دنت لاك اتت هئلق هلاك علا نأ
 نع يتيببلاو ظفاذلا جرخأو د كيلا كملف كوب هزواع» عا طنجلب اا مايا

 هللا 1 يتلا اناتأف ةفصلا لهأ نم ع م 1 نيكل اناكزتاو
 تيزلاو ربلا زبخ نم مثعبش اذإ يدعب 01 ملسو هيلع

 كاذ : اناق ءاكرق ةأذيغ مويا تف تالا مل اماما ناوأأ مم 1

 نارا دكا سما ةلاباق تهدأ اق قلنا 'ك اقنع ويخ مويلا متن يلا

 رول اره يل اوادوإلا عربخل قم انعبشو « بك ارملا انبك رو « بايغلا ناولأ انسنلو

 لاق هاتفلب هاور مث عوللا يأ ىكشف ةفصلا باحصأ نم تنك" : ظفلب يئاربطلا

 ل111 د موه ودعا ةمبلا وب نياق نكت [يعسلا حرار

 001 | امل ازال لب ادخلو عبرا ندور ةنامتؤر 96 مايقال
 ن٠ عمسو ٠ سلدن لاو « دادغب و « ةكمو « اديصو « قشمدب ثيدحلا عمس ٠ هيقفلا

 يبأ ايام هع ريدعلاا قيليطاو اا يدادقتلا بظل و <« اعتكاف قسللا

 كافل ام هخويش نم وهو نيطخلا رذ 3 اناس اا قلخو يربطلا بيطلا

 كلان كل كامكس | يك عك 0007 مهريغ زها غاجلو لا يديلا

 ماكحإ باتتك و « جاححلا بدترتو جاهنملا ندساباثككو كلانا كرت قالا دف يمال

 يراخبلا هنع جرخ نديف حسب رحتتلاو 20-- هر لا ءاكحأ يف لوصفلا

 يثوطرطلا ديلولا ن 0 لاا كلو نيعو# حيحصلا قف

 سو هيلع هللا لص ئنلافأت ا نزل يردخعا دعَظ يبا ىلإ هدم يجابلا نع

 ةدابعيف أشأ باشو « لداع مامإ : ؛هلظ 0 ملظن ةعبس : لاق



 4 رك اسع نيازي رات

 يضاق مجرتملا ناكإف ٠ ,نيعو دهاج نايدتب اع عراد مجرتملا ينعي هتك ردأ : دايز

 كي 22 ا ةحيدنم  ةقب دملاب يك دعاشلا لا عتب ةنن نفح

 لا نيئالث ماشلاب « اهلا ىداق ءانأ : يب راحلا ةايازر نب دك كات

 ةقاتعلا , باق الف ملا تاقأ ام : رييرعلا دعوا رمع هل لاقو « دهاشلا عم

 اذإ و6 5 0 هيلع مالا لعج ا كيعي هل ا اذإ : : مجرتملا لاقو : قالطلاو

 «ةنانيل نيضات مجيتملاو فارع راو ناك يت رناني مسا را

 -*نردللا|لق مجركملا 00 :ميفلا ن :نبأ لاقو « داحس اذهو « هلايح ىلع اذه

 يشرقلا كا نب : ماع نب مئاغ نب ةفد دح نب ةمشح يلأ نب 4 ناملس د

 يلصيباطخلا ن رك همدقو 4 ملسو هيلع هلل | ىلص ي يناس ال رعبات 6 يلدملا يو هدعلا

 م نا كبع تس كلا نع اتدخ 3 حي وارتلا ةالص 507 يبأ عم سانا

 ع ل اظفاحلا جيرمان نيكس ا

 اهيينأ يأ ىتدحلا ملاكم كي وسلا دع : همك نإ يرن الا
 ماس وسلا قرأ ال .تلاق مالا إلا الف ءةلماخلا ىف ا هك نر

 كرش وكم لاما قانا :((لاقف ةمعزماس اف هحأف لسور الحسا رك

 هللا ىلص يبنلا ىضقف نيئح موي ةحض وم دلك حش مبج ايأ نإ م نع ضيا ىورو

 يحلاص نم ناكو « تاعيابملا ءآسنلا نم تلت او رك بس اب ملظو ةيلَع

 7 اك ريب لا هلاق « اًعراق ناك 1 ةييدللا قوس ىلع رمج ةلمعتسا و 4 تيملسملا

 حسب ءارتلا يف ينعي ةعك ر ةرشع ء يتنث ىلعسانلا رمس عمج : تاقبطلا يف دعس نبا لاتو

 ا ٠ رحفلا "لص انعم دهشت مل« ةرم رمح هل لاقو عب دأب موقي ناملس ناكف

 انقل تايادلذ اج نكاد تنك" اذإ : لاقف « اًمجو تحبصأ ينإ لجأ

 هلع اله ناو هلل هالو | بحأ ةعاجج يف حبصلا يلصأ نأل : ظفل

 جرم ا ينعب ناملس ِ 0 © نع ا أ 2 ءارتلا د ةالص يف لاجر ١! ىلع مق هنع

 نسحيف ِء اقلب ل و نيس 6*2 لاحرلا رع ناَدع نمز تاك ايلف

 ٠ ناسري َء لاجرلا يئضمب . يح

 نع ثدحو « 0 نك ٠ ةئيدملا لغار نم قرا ديمح نب 2 ناهلس د

 دعس نبا ثلا هدم تدعم ما مرغو لي بك نب دمشو « ةري ره يب نع 0

 نع هتدح هَ الإ ملعأ ديلا دعس نب رهاع نع هيلإ طالما *” ةعامجو
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 « هيلإ جاتغ ال يناثلاو < بتكسال عساولا : لاقف كلذ نع لئسف < قيض ىو« عساو

 ةوبشلا ؛ لاقو ٠ هدسج حارا نود معطمو نود لسايلا لع رضتقا نم: لاق

 ٠ ةسايرلا بح ةيفحلا
 ا راح هللا دع اندر اال نابلس را ابا با نك نايلم وع

8. 
 قاخو « مدد داكن ؛ ماثه نع تيدا 6 قلد لا 5 ا مستفف

 د هلا ىلإ ةدنسر هنع يفاربالا نع .ظفاحلا 1 * ةعامحو ىفارنطلا هنع ىورو

 10 1 و لعبا لماع ا لرتنو تلاطإ ركل ةي راصنألا يك

 عسنت ةنس يفوت # ءاملا تلزنا ين اذإ معن: لاق 7 لسغ اهيلع لهلجرلاىري ام اههانم

 ٠ نيتنامو نيناثو

 دنسأ * ا ب 2 ادراك لالب نب 4 ناملس د

 ىلا اال ا و ركب ايأوأ لسو هيلعبمملا لست ىلا ىأزردنأ هيأ نع هلل ةظفايلا

 ٠ ةنطالخدن مك 6ع اذكهم «توغ اذكهُ هركك انككف :لاتفدهراس

 بوي دال در 4 تيا را سب اوكا تيوب نابلس 6

 6 راك و 45 اره جاو «تللام قيارشأ نعا قوز 1: فقم دهماق 6 ينارادلا»يب ناجل

 يعازوأال او« هنارقأن م وهو زي زعلادبعني رمتدنع ىورو ٠ متريغويلهابلا ةلامار و

 مهف ويس ةلح تاكا ام ماوقأ حوتفلا حتتف نقلا ]ناو 5 ف ةعامجو « يرهزلاو

 يناربطلاوظفاحلاج رخأو * ديدحلااويبالعلاو كن آلا الإ تناك امو ةضفلاو بهذلا
 نك اا راكم مسوهيلع لاا رابع هاف مجراملا نع

 نإ هللا ىلع اًنماض ناك : ليبس يف جرخ نم : هللا ىلع اًنماض ناك نهنم ةدحاو يف
 دحسملا يف ناكل جرو « همن 1 أ نملان مف اذ ىلإ هدر نإو ةيللا ل هاف وت

 0002و أ نع لاناوف هلعأ "الإ هدروإ و ةنجسا لح هافوت نإ هللا ىلع نماض وهف
 نع يرهزلانع دواد وبأو وه جرخأو * هللا لع نماض وهف مالس هتبب لد لجرو

 < هريغ هعم كلهم ملو كله هنأنظ هعم هب عضرأ الاء الجر نمض رمعنأ سنأ نع مجرتملا
 : عيمسنبا لاقو < مجرتملانأش مذرب 7 نأ ناكل هل تن كف يرعب ناكاو
 : يدقاولاىتاك كلاقو ٠ قا ني زكفع دنس تامين! ريعتت رز لاهوت« ادلللا ىيباقااوع
 2 حلاص نب دمحأ لاقو ََ نيعم نب ىبحي هقثرو د ني نع دادس كام

 نإ موثاك لاقو : ميقتس» يعبات ساب 3 سبل : ينطقرادلا لاقو 6« : هن يعبات ياش



 بيم رك اسع نبا خي رات ا

 ا لاق« روبشم مامإ وه ا دكا نبا لاقو < كاف نها يملا

 كاف نيسلا ' تاعك هل رقشاالو كل نيك ىلا كارت اك اوك عل وقت هد يروا

 دواعش سلو مالاعوأء فاذا د الف اىينأ هت فخر اذ او را سلا يهاربإ

 'ايقمناك و عه لاظمأ ثنا وامك ةيكيلل اهزج هلا قرع كيلا يناثلا ا ووك

 كنعك 1+ لافومتلا يدنا نيد لوب طق وت 1 ويك دخلا لإ جرح ا

 اذه هعفم ار اك دكا هقك ورح تملأ ةعازتت لق وار يللا
 خيحصلات رك ذ< ثيدحتئامنامثوفال ادع ران و ع عب تانكللا

 « ةيعلاب لامع أألا :”تيداحأ ةعبرأ كلذ نم هتيدل ناسنرالا 0 ركام

 هل ىخكري اي اموت هيكل 1 د ل 5 ءرملا ءالسإ ند

 لاو © تاانملا كش وام ان داو نر ل

 ! ءالسرالا دبغداذي 0 ”:ةلخالا عا نا ناتك طا

 راخأ قاارعالا ف دتاوا تكرالا ناتو كاف رت ناش

 الإ ملعلا نم ءيث ةدنع نكي 0 نأ وأ : لاقف هيدي نيب ايمو ةخشتللا َكِإ ٠
 مقل لم عا ول" كي نلعب تركك لدم مارت ك5 ا

 او اهنانؤ لاو نفل دعني مزلار عجبا و رركظكك كرك 4

 ٠ مدقم عرو لجر» هنامز يف دحأ ابعضاومب هرضِب و مولع || عتيزحم هتفرتتال

 ناو مكواة اطير 61 اكوام اك كلأو را ا

 1 معا 5 0 يورألا دخت 0 ةيلا*ازاقو 3 1 ا قال

 كسلا ةحرذ العأ يف < ةللعو هملعو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تيد مالشلإلا

 هبشي ' ناكو « نأشلا اذه ناسرفو ثيدحلا ناسرف نم « عرولاو حالصلاو فافغلاو

 5 0 دج اونا ليكم ال اهبل لخكح زى اةهو ناكها والا بدحت لرةيزتأ كيال ١)

 للا م _ لالخ ثالث كيلع نقترغأ

 ا 8 37 اهنع عطقتناو 0 ا كب م 0 راطقأ نم ملعلا ةبلط

 مهل درفت و ٠ نت قك قدال فل ا 20 هع مباع

 اهيلإ ليبس الف هذهامأ : لاقف ةماعلا عم نودعقي ال افلخلا دالوأ نإف ةياوزال سلم

 اذإف-<-كلذ نعب "ناورض# اوناكف "4 + 843 ييقلإ دي مهعيضوو مهغي رش ب ىلا

 2 ناك هل ناكو ٠ ةماعلا عم نوعمسي و سانلا نيبو مخ راس برع اددعق'



 تمد 2

 0 1 ككنم انيلإ لضو نمو ئسانلا اهيأ اي : لاقف اععفر مث

 يطلب لا 11 ايكأ ول و ١6 اوس زسحلا ايف لع ل11 هنأ تذكروا هلاون
 : يراخبلا لاق #* 8 تاميدقو.توملا نقف كي كراك اك اما

 هررخي دلبا رك ديئازع ع يدر للم قاقؤاأ ةوكوتايزملإلاو نتا ا ننال

 نب دمح لاقو. ٠ م املا دمحأ وبأ لاق اذك و« ثيدحلا كورتم وه : يئءاسنلا لاقو

 امظع ا هنم رك لف ةخشلاح نع ىعتن بانش نحو انك : 0 اي دبع

 كلر يد ا موما لافو مهل (عررلا ةيغا ئوزاالع 2 لوسل اوه دمحأ مامر الا لاقو

 يلح : امينا نيفم, ازيا لاقو «ينالغلاو.نيعم نب ىدي لاقالاذكت و +: مريع هتيذلخ

 «”لدقت ! مرضت قام قيادلاقو“« ايازدق نك 0 0

 هيف ملكتو 6 قيدحلا كورام 2 واذ وبا لاقو 6 طقايب وه: يناجز وجا لاقو

 حا ال تان نيالزإ اال لفى روسي ال ؟نيعضا يطرب اة افو ©«يزأإلا ةعزذ وبأ

 ٠ ( هقيثوت هنع ظفاللا لقن ًادحأ دجن مل ) < ينطةرادلا ةفعضو « هنيدحي

 -ق يذلا نارمك 1 ذر ريشل 0 قاحسإ 0 0 00 ناملس ق0

 قسمدب دا 2 0 0 || ىدر 00 ءاد / نيفصل ن 5 كس لع م

 ىورو «<لبنحنب 1 و« ّقلخ نم نا 1 >5 00 ةرصبلاو رصم

 رو تاما 0 ا لير "5 هشاو ةناوع با 0 هلا ي ذمرتلا وسع 3 هنئع

 هيلإ طظفاحلا 5 د ريغ يبارعألا باو نيل لالخلا نو راه 0 ل

 ةريتعلا نع لئس سو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هبب أ نع يرادلا ءآرشعلا يلا ىلإ هدنسب
 نيادخ ١+ لافواسخمحتسانا ! لح قب كل رك نك دو ياسا م

 0 0 د ال اتا نكد إ نأ هيدن اديس امأ» طفل“ فو 1 أهله عال 32

 ٠ ينعبتكف يلعدلمأ :لاقف ةقروو ًالقو ةربحم جرخأف لخدف دعقا : يللاقوبارعألا
 ا ا رد ماموالا هل لاقف ةنيع“ 0 ,ةعح او ا هتادهش /

 ةوادربأ : عاسيلأ نبا لاق ٠ هيلع هعْلَمَأَف ىلأسف هنع هتك اف ليرغ تيد دودي

 الب هرصع يف تيدملا لهأ مامإ دواد وبأ ناك + ظقفاملا"ةللا دبع وبأ لاقو « ةقث

 نيب ارعلا نع بعكو فنصو عج هد راطو سقم نط زد 11 لاق« ةظقأدَم

 دادغب مدقو ةرصبلا نكس دق ناك: « نيبرزإاو نييرصملاو نييماشلاونيبناسارخغاو

 هضرعف يدق هفدص هنإ : لاقيو < ابلهأ هنع هلقنو ا, فتصل هباتك ىوزو « ةرم ريغ



 م ركاسع نبا خي رات

 < نيش هيخأ نم ذخأي الف ةحئاج هباصأف ارم عاب نم : اًعوفرم هللا دبع نب زباج ىلإ

 9 هيخأ لام نم كدحأ لك اي م ىلع

 <<.ةااينادلا .ىطلملا تويأ بأ نابلس ا نع نب دحلان دع نيالا

 نإ لع يافا م نإ ه دعم جارخأ وون + اين, ت دحوم مرق 16

 هللاذتغت ديع نم ام : عوف رعت ود أ ىلا نعد + هتبه نعو ٠ الولا عب نع فن ملسو هيلع

 ,ءاكيلا طل 1 وتاك ردع دكة ع دو« ةالصلا ميقي و« 0

 رارفلاو <« سفنلا:لتقو « هللاب كارشرالا : لاق 9 رئابكلا امو : اولاق < ةنجلا لخد الإ

 نم ةضاوراىزدمو ياراق نيرام# اعينر: رباج نعو ىناريطلا اور. تكلا و“

 نم : هل تلقف حاوسلاضعب تيقل : لاق هنأ نونلا يذ نع ىورو # ةنملا ضاير

 : لاقف ؟ تلبقا نيا

 قاعيشم» طال هبلإ نكشف ب هيك داؤعلا قاع نما رع

 قاوت /.قماول .ءافشلا»...هيف+ ١ . اي رقل 'لاصولا :نميلا يشب
 يلا هلا ىو هيت نس رك دي اي 2 ناي دا
 دارو ناسا نا ا 0

 هلل نر لا نان

 دم نعش دح ٠ ريغدلا وأ ةظي رق ىلوم يرصبلا ذاعم وبأ ةرأنب 326 نايلسا دي

0 

 6 همر لاعب يرهزلا هنع ىورو ٠ اريغو يرصبلا نسحلاو« ني ريس نبأ

 دكا نع قفقرو و مثريغو يسلايطلا دواد وبأو < ين اسكلاو « يروثلا نايفسو

 اترافك وهلا ةيطعمىف نذن ال” عوف رم ةشناع نع نمج را دعو ماس ا

 افا راع نينار 0 رث اسنلاو « هعماج يف يذمرتلا هاورو ٠ نيب ةرافك

 نعي عزب انع هيدر ل |اوقأر 0

 كا ملا نأ جرتمل ىو يمر

 باتكلابتيذفلوت مل ةرخآلاب كاك 9 مل ايندلب كن كف دعب امأ : هل لوقي

 سانلا اهمأ:لاقف ريدملا دعص ىّت> ةعدجا موي ريغ مو 0 ذإباوجلا ع ًاليفإو هيلإ

 نوزب2 موي لك« نيثراولا ريخملإ ريض مب تاب مك د يسد“ نيضاملابالسأ يف, نإ

 «بالسألا علخو < بأ هلا اعف هلمع يوطو « ا لق تار لا ىلإ يدا

 5 رك« لع هيد عضو مت « دهم الو ديضومريج ةلوعدت 26 بارتلا



 عسب قب

 ىلع تبضف, هتنبا هيلع تاخد مث يئاربطلل اهاطعأف هرد ةئاوسلا عسر نبا لجو لع
 0 ا ا كي 14 اا 1 1 را دا ناك لق“ نازل اهاطعافا اهلا ةئالكم نزعل

 هللا ديع نب 0 ٠ لعب هيلإ دعي و هددع نه جرا يش ضعبب امهنع هللا يضر

 ٍ بحاصلا لوق هيفو © هسفن ثم ةارطلا : طظفاحلا

 لل شا ىف نوم اللا 1 ياردلا فنا انالجتوا دق

 00 ترا اال نرخ“ داس كرس ارل لكاس

 : يناربطللو

 ]ا رندا رضلاو 17 | راعطو' ةلدم كب دلل ةنلظ

 ار لذ دعب نم هنإف ثيدحلا بلط لعربصاف

 ' لا د هسا ذنام ايارطلاا سا

 ميا مب يشرحلا دز 0 بيبح نب ناملس نب دمحم نب د د ناملس د

 ثيدحلا يور « طساو نكس ٠ قشمد لهأ نم ةمجعملا نيشلا رسكو ءارلا حضتفو

 دلولا : اعوفرم كلام نب سنأ نع هدنسب يورو #* ةعامج هنع هاورو « ةعامج نع
 لل 10 ب دلو 2 ىف رطل( نايلس ةياور : ماجوبإ لاق ء رحملا رعاعلاورشارفلل

 ةياورلا هذه يف نيدع؟ سل : 5 املا دمحأ وبألاقو < ر ظن هيف : يراخبلا لاقو ٠ ةقثب

 | 4 ا رمل ل يف دادعب ملف كفا هتف نك للا لاق
 ل لا للا لاق الا لس

 2 ل ا ا
 0 0 نبا لاقو ٠ هلع ةدشنو نبدا قرس نم يدنع وهو بئارغ

 0 تا لل لاو رمل او برشا الا ل ا ا

 000 2 م نع عازوالا نع ديلولا هاوي تيد 7 ل1 يذلا
 ا ا ترحل انه: لاف« دس تول ناملا تعا : اول م

 ءااقو 4 تاذك ره ةءعدادقللا دم 0 حلاص لاقو « يطعساولا دمح | نب ناملس هاور

 «٠ ثيدحلا كورثم وه : ظفاحلا نيسلا نب دمحم لاقو« ثيدحلاب مهب

 مات نم ًاريغك" اًنيدح عمم ٠ ! كف 0 نب دمح 0

 هدئس يورو * يفوت | و ةئامعب رأو نيعب رأو عبمت ة همس ريسل يشل ثدحو « لمح 5



00 
 ؟ هاب نبا خيران

 اثدحم اهب ماقأف ايناث اهمدق تاهنم جرف « نيتئامو نيعست ةنبم ناهبصأ يفاربطلا ناولسس

 ايف نيتادلا :ةذعقلا ئزذ ىف فوت وز . هنيعت اكو نيكس قي هدام ناك ف0 ل

 55000 رج ةنيدم ناسا همم ورق ننح ىلإ كد ةياوالت و نيحس ةنس يد

 لزرع لتس زي هلك وسع مالعألاو سات لاذ موحنلا نع ىورو ٠ ةريت

 :.لابسعلا .ديحأ بأ كاقورع ةنس نينالث يراوبلا نع مانا كنك : لاتف هتيدح 0

 ةرجخابل لا هنم عمو < ثيدح لأ رشع يناربطلا نم 535-

 : رادنب نب دمحا لاقو * ثيدح فلا نيعب را خيشلا وباو < ثيدح فلا نينالث
 لعبلا جرش /.نادبع ندع ترصحو نيئامو,نينانو نإ ةنس رك ا

 اذإف .«.يناربطلا رضي ىتح : لوقيف «ىلق ن ا نإ : هل لوقي يلمتسملا لعج

 لكلا ل 6 ا رازرب ارزدم ةعاش دع ليفاسدف تا

 نم ثيدحلا ممديفي نيحلا 2 نشل نم 0 نيرشع وح هعبت دقو“ ءارحأ

 داعسأللا لاقفا# قادس ةتكاو فرامل دلما نادم 0 ةيمأ انف < ضنا
 اهيف انأ يتلا ةرلاوول]و ةطارللا ين ذل قذف ةلا ف نأ يطأ تنك امه ةيلقلا وا

 ناكف <« ينرضح يلاعملا 0 كا يئاريطلا دمحأ ب ١ 0 تدهاش تح

 اظمقترا ؛ 2 ا ل زها ذو خطت هلق قالا وكل طمخ يلامزلا كرش اللا

 0 ا ا ل ا

 0 ا 0 م 0 لاقف : هتاه : لاقف « يدنع الإ ايدلا

 ةفيلخ 9 عم ينهو « 2 اليدحا نبناولس انأ : يناربطلا لاقف « تردكلب تدْحو

 هيلغو يلاعملا لجن < ينع ةفيلخ يلأ نع يؤرت الو كدانسإب هيف واعي ىتع ين. معماف

 ذاع م ةسايرلا راو ةرازولا ١| نأ 3 ا تدد ديمعلا "نيالا لاق يناريطلا

 ناقو'  ةكيدلا نال يقاَرباعلا ةحيرف يذلا اونلا لد نس رفو ينازل

 هلام هيلا ل 13 ىلا نالت ::ىاؤيطلل :رعا

 0 تيس م ح6 دا ىلع مانملا يف مل هيلع

0 
 كا ا 0

 اهررك و دهشتلا وه اذه : لوقي هدني هيلإ راشأف < دبشتلا يف سابع نبا ثيدح نع

 باتكللا ضعب بصف يفناربطلا هيلع لخد سراف نم متسرنب يلع وبأأ مدق املو * انالث

 ا( م ْ 8



0 

 تيذبت ' 8
 نوريج لفسأ يف هنوقاخيف عماجلا نم سانلا لزني قش ةمد ةنيدم ىلإ ةعما موي لخد اذإ

 فارصلنالا دارأ اذإ كلذ هب نولعفي مت « دحسملا ىلإ هب اردعصي ىتح هنولمحيف

 نعل كلذ, الك يشل نحأ تاسعا لمأعا) ١ © اقودص:لاقف عاهبؤبأ هلع ل كناو
 - ( مويلا مل مهضغبب ركفاو

 يف ىرصب مدق ٠ ةلمرخ نب طبي وس : لاقيو < ةلمرخ نب 26 طيلس لي
 جرخ هنع هللا يضر ركب ايلا نأ كاةورءاوكب يبأ عم ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةايح

 نب ناهعن هعمو ماعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو لبق ىرصب ىلإ ةراحن يف

 « دازلا عريس ناكل 5 دهش نم امه و « ةلمرح نب طيلسو « قيناطن الا وزرع

 0 دار تاب يحانلق هلم أءال ال اه ىبكطأإ ءالطلانل انف: 6 [نايحن ناككو

 : اولاق ل لل لا رن لاننا ةوتنااو رفا« كفظيخلالا# نايعت هلا لاقف

 اذإ ناكن إف « همعنبا انأ < هدبعب تسل : مكل لئاق وهو مالكدل دبع هنإ : لاق معن

 هيبرتشل لب ال: اولاقف < يدبع يلع اودنسفت الو هورتشت الف هومعك رت اذه مكل لاق

 أوعضوف مهنم تا هوذخايل اوءاج مث « صئالقرشعب هنم هورتشاف « هلوقل رظنن الو

 مو كيربعلا اهربقل اددالقا: اوناتف+« !هدسبا حشلاو ,اؤهتي .هنإ | ممل لانا ةمانع هقنعيف

 < حرم نأ مربخأو موقلا عبتاف هربخ هوربخأف ركب وبأ تاو اك كرت

 كل ككل لكل فلا وع اودلعللد طا عمر تالرس نكأو ها نلفالاعل| لياع زف

 ةصقلا هذه يور ٠ ار كللاذإ "نم كاحطاو وه كحض رجلا 27

 ٠ يناربطلاو ظفاحلا

 ناجماس هعسأ 0 5

 دحأ يناربطلا يحخللا مساقلا وبأ رطم نب بودأ نب دمحأ نب د6 ناملس <

 < نميلاو < ةقرب و < رضمو < قشمدب ثيدحلا عمم ٠ تيلاعت اذ و تك لي نانا

 طسوأالاو « ةباحصلا ء اعسأيف ريبكلا محعملا فدصو « قلخ نم قارعلاو « ماشلاو

 ىور ٠ كلا نم تالذ ريغو < ةخويش اتا ىف ريعطلا ولك هقيويشااابما رغيف

 هللا دبع نب. رياجل ىلإ هدهسي هنع ظفاملا دمسأو بر. مريغو هخويش نم ةعامج هنع

 حسو « ايضاق امس ًادبع هللا محر : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنأ

 مدق : مين وبأ لاق ٠ لخخا ماد الع :! عوفر سباح نع ل 220 الم



 كولا رك ابغا حران

 ك1 ا عستة نس تام ٠ حلاودلا ءآسنلاك لاجرلا تاءورم ملظنىلع ا

 , اش مظعل يدبلا هيلع ىلصو

 لكبر يمة را نشا ملسلا نب ذاعم نب 6 لس لي
 0 0 م كسلا ووو اد 0

 ناد 4 ران نادل 3 باذأ < ناجم كلا نلت مك احلا

 كن ةالص اورخؤي ملام هضاب : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 * هيلع هعبأت ًادحأ عن ل 1 قاحسإ هللا داع ربا لاق ٠ موحنلا كبتشت ىتح

 هب مرار فلان سو هيلع هللا ىلص يبلا نأ :سوأ نب دادن نغاضيأ" حرخأو

 ينزتو .٠١ اثيثاةقث,ملس ناك :٠ .ظفاذتا| ددع نب "ع لاق ١١ فاننا .ةموكسأ لاخر

 5 ةزطع سا فنش

 ةيرق ارحح لهأ نم يوارحملا فاطلا ك2 ىبحي نب 3 1 د

 ىلإ هدنسإ جرخأو ا ةعامح هنع هاورو « ةعامج نع 2 يا

 هللا وسار, لاق :) لات هدج نعل باو ع يارس الا شو ني
 اذه « مربب ندع ء1مقلا هرب دنحم ىلاعت هللا تانج نمنع ءاشلا ملسو هيلع هللارخ

 * قشمدب ًايضاق ناك و < يعباتوهو < ةبحص هل تسيب سوأ نب ريم ٠ لش ثيدحلا
 هيلع هللا لص هللا لوسر انبي : لاق يردخلا ديعس يف نا رظ نه ظفانل 1

 لادعا هنا يق ين نم لجر ةرصي وخلا هذ لاق اعسق موي تاذ مسقي م سو

 اقر ادي ليو دكر امنا "لزم انا لات لدعأ م اذإ لد نمو كح : لاف

 < مهمايص عم همايصو « مهتالص عم ةئالص 0 0 نإ ال : لاقف هقنع

 مث © ءيش هيف دجوي الف هلدن ىلإ رظني « ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقرمي
 قبس « “يش هيف دجوي الف هذذق ىلإ رظني مث ٠ “يش هيف دجوي الف هفاصر ىلإ رظني

 هيدب ىدحإ دا لجد مهتيا < سانلا نم ةرتف نيح ىلع نوجرذي « مذلاو ثرفلا

 0 ديفا ”ةةيسارأ الاق#ع ارداروبل ملاكا

 نيح بلاط يبأ نب يلع عم تنك ينأ دهشأو < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم
 * ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر هن ىلا اذ 00 ىلتقلا يف لسرأف مهلتات

 ةحملا يذ لاله ل لاق ملسو هيلع هللايبديبلا أ لات لإ ضي 2-0

 مجرتملا ناك 0 ك١



 52 ! ا

 ا[ ل دال ا نم. لطب لقا اناا رمل كرب
 ارد ا[ لاو“ اهينعد رتب ١ .ةللقاو نكلو لدم[ هينا

 اياتك كل تنتك تئش نإو 4 هك رطاغأف قدر أ - نسضافأ تعش نإ

 نك لاكي نكلو كلايع ىلع كقزر صقنأ نأ بحأ ام هللاو نإ : لاقف

 كتل قفل عدعلا لاق: منا نمار رق الفلا وب لاقي دارو ود مكمل

 0000000 ةاساوملا : هل لاقف « كتيساو تئش نإو كترطاش

 فداصف مهيلع ملسف < ملس مهيف ناكو هببأ ناوخإ نم ةعامجب رف موي دلاخ نب ىحي

 كالت اع عيل نم : هل لاق دلاخ هيبأ ىلإ عجر ايلف« هل ء آمرغ ملس دنع

 00000 داب لا هل ارق دعب دجنبر نأ لسنو 6 القا

 اهعضو الف «هيلإ اهلل ٠ اذه كروف نم هيلإ اهلا : لاق ٠ مرد فال 1 ةرشع« معن

 1-11 هل ل ل د رقاد قس مرد لاهل ” رباط صقو هيدي نيب

 دع ينب اي : لاقف لعف امم هملعأف هيبأ ىلإ ىحي جرف « اهدفنأى تح هباحصأو هن اسلج ىلع

 هيل تارة ادب ةسلسا هيلو لها هيلاولا لج لبق .ءءايلدج هللا اداقإ الخمدلإ
 تلمح : لاق« اهلثم هيلإ لمحا ينب اي :لاقفربللا هملعأف هيبأ ىلإ عجرف « هتقفنلاهضعب

 « انث امرغ يف اهوقرفف سابعلا يبا لام انررضا دق : لاق هيلع تعءلط ايلف « كلذ هيلإ

 نكلو لضفلا اذه انمواد ام لذبلا اذه موادن نأ الوا : هن امرغل لاق م مهيف تقرفف

 ءادعبالان أل < هئادتبا نم دش أ فورعملابر : م 1لافو + متيأر ام ليبساهليبس

 ها ريغ قات ااازم تنال ئدلح لحجر: ىف ام: : لاقو  ةضي رف هب روةلفان فورعملاب

 كسفننم انتشحوأ اذه اي: هل لاقف الجرهسلحيف مهضعب لوانثو ٠ هتأفاكمام تملعف

 ىعربصي ىتح لجرلا ةءورم متت ال : لاقو ٠ كتروع ىلع انتللدو « كتدوم نم انتسِيآو
 عبصأ ىلع هفيس عضوف « ةجاح يف هملكي لجر هيلع لخدو ٠ رخبلا خويشلا ةاجانم

 غرف الف « هحرج دقو رعشي ال رو ةفاس ازعل تك اس وهو لس لجر

 كلجر تين الأ : هل ليقأ« مدلا حم مخل انين اعد ملس عبصأ تيمد دقو ىضمو

 اهندلاامنإ : اقوا هتجاح نع 52 نأ تيشخ : لاقف  هفيس عفرف هترمأ وأ

 يف ريخ الو « ةارادملا ينعي « لاجرلا ىلع ربصلا ةءورملاو  ةحصلا بابششلاو « ةيفاعلا

 ا 1 تب يرث قوصت نأ هيلة را موب نو ليم اذإ لوازم
 آل ا للتي ةنافبلا لاقرب # ؟كيضوملا دعتسملا ىف فرقت < كديف



 م رك انبغاوبا رات
 ملس 1 فيكي اما وق تبحاصو  هتدقف الف ملس ىلع تدتع

 مقسلانم لوطدعب ءربك ناكف هريغ بي رت دعب هيلار تعجر

 ٠ نيعبسو ثالث ةنس لبق يفوت

 <نيريس نباو « رانيد نب ورمت نع ثدح ٠ ملسم نب ةبيتق نب 6# ملس 6

 رهأ يلوو ٠ مهريغو « ليبنلا م !0 مهريغو « ءاذحلا دلاخو

 سابعلا ينب ةفالخ يف اهيلو مث 6 ناورم ةفالخ يف ةريبه نب رم نب ديزيل ةرصبلا
 لالا ع ا ىلإ لي ربج يف! ءاج : ثلاق امنأ ةشااع ىلإ هدانسإب ىورو * روصخملل

 ٠ ةرخآلاو ايندلا يف كتجوز هذه دم اي : لاقف « ري رح ةعطق يف ملسو هيلع

 ةيفاال رج اورو ال يملرلو 0 لادتعالا نازيم يف يبهذلا هوحشب هاور )

 هيلع لال اذا لوف كلا : لاق رسماي نب دامت نع مجرتملا قوي رط نم يقببمأاو

 دما لسحأاا امكلا اهاده | نم اهنم هك انس عب دعدملا قك كسلا ملعب

 كيلا نع كاتأءاذإ ؟نيأ زيسا نبا لاق محرتملا 'لاقؤأ * نبي ةموسسلا ةاثلا عازل

 هئيعبلا !قجترلا نإ ذا طلاقو: أر ذع ةل.ءدك + ١ اروعلدل/نيمغلاف «يطركت 2

 هت

 : رعاشلا لوق اذه نمو عملا ينعب قيترا الاخ ناكلذ هدنع ام لقتسف لئاسلا

 فورم يلع اذإ يايعو كامب( ا يفت مااجمل اذإبر نانا

 + هب ةيتلؤاطي لع وبا توا رارا ايدل يا ادب نش
 : لاقو

 0 ا
 تامف اموال" اواو لس ىلإ ةجاح يل تضرع : ينيدملا رمع وبأأ لاق

 0-0 ينفرعي نأكو ملس يف ار ذإ بابلاب انأ انيبف < يناطاق ةطساو 5 ٍضعإ

 5 < ىرأ امم مزحأ تدان رعخل ىقكت هر ماوران طة سيشل يرمأ نع

 اي أ كنإف « ةمعط هلبق هل نم ا الف ةحاح لجر ىلا كل

 الون كفايرقلاب كلا نعال دع لعزل »كان كيرقي تا الككملا نإف ًاباذك اهلحتالو

 اعلاني هنأ اب نيتمت اذ أ [لاف وأ يكتف عصي ال ُعهسفن دهجي هنوف قمحأ المت
 اذه تفقو ام هللاو : لاقف هبدي نيب لجر فقوو * يتجاح ااا 5 « كرضيف

 «كيلع رايتخالا عقوف تزيم م « هتيلحو قيسو « هجرسو يتباد تعب ىتح فقوملا

 : لوقي ضرك عفر م ملس قرطاف



 12 ان

 ير ةنامالا وب ليتل ]وم

 نر لاقو
 ردك تباعا ليدي كارو كش

 تاس كاكا ع1 يك اف ذإ زوما ال و/اليلع َض اعرج الف

 هيلع 34 قدزرفلاب اهي وزت 1 ينازل اب دا انيطل ترند راوثلا تناك و

 ليي فلا املا دق دكج نذل 5.50 انفك ةودااظفال [ةردقع الدعا قيف اه
 : سيرا للكلاب نانا ناكو دك داجنكن لس ىلع

 يداهحو م رغل لعو

 :5لاتفا هذشناف لع 0

 واقلا:ني رشع ىطعتا : هتجوز.هل تلاقف < اهخبقف مرد

 مهاعف نود باوب آلا يقلغم يد

 5 فورعملا ىرينم نإ

 ةهافس مولت يمرع تركب الا

 ةيجس ينم دوجلاو اهل تاقف
 يتميش كرات ريغ يفإذ يني رذ
 0 ءاج اذإ ينيض دراط الو

 نبل لعل نإ ١ لضأأ

 1 وخ - برح يفب عييأ

 ًاعئاط ةفيلخشلا ناورم نبا سيلو

 دلي وخ ا زخبلا يل اوربظت نإف

 ف زيشعت ف اع تح ينورهقتنإو

 ملس ىلإ تلبه يب | يبات يرهو
 قي لا ءازكلالافأ لقد

 فلا نب, رشعب هل رحاف 34 11 ابلثمو كل حش

 : لاقف سس و. تأ

 لخبلاب رهاتو يم ىفذم ام ىلع

 الامادلالا لل ف وزرفللا عع اع

 عديل و: ةتعايللا::رغأ/ريصقفا الو

 يلبقنمىخيش فايض الا قرطدقو
 لعقلاو توملا ىلإ ينننديدوحلاالو

 لدعلاب عيبلايف هللادنعلاذ امو

 لخ نم حبق ماوعلا يفب لحفل

 يلكش ,كلكشال ال ويلد 3 د الف

 9 تع نانا اف

0 
| 
 قح يل الع هل ها نع نأ دمافل 0 يرازفلا هللا دبع نب ةحلطل ملس لاقو |

 ل لاق < ةرشعب هداعأ لو 506 0 مرد فلأف لأب ةبحصو

 ا ىرها 3 ل افي ة كاسر لع تنفق وخل كاذب مدفعا لاق « مرد فلأ ةئامسمخب

 ا 1 لات كل 11 ىو ةدياو :ةيطسو لأ اطالب[ امذر اا عيمط مدلل

 ا في سوس كل يه : لاق

 د را او املا نؤكاي» ناك و إ وهل مل يداتتلا ةدازغ وأ ناكوو

 "لد هيلو عتييوبع هرم لبطل رغب هبا نيكو نأ ىلإ
َُ 



 مم رك اشعل خيرات

 نب شايعو « ماشه نب ةءلسو « ديلولا نب ديلولا يأ مهللا : متاق وهو لوقي م
 مهللا « 4 نيفعذتسملاو : ةءادور يف داز ٠ نينمؤملا نم نيفع ذتسملاو « ةعب دن

 نب: ةملس «قاكاو 4: لفسوب ةعوسكا «| نينس .ةيلغ اعل وودي لع كلت ط1

 ٠ ًازدب.«دهشي ١و هللا ين بذع نم ماشه

 ةبابح فرعي ناك د .يراقلا يراصن الا قذيبلاب .فورعملا ه6 ةملس 6

 152 عفتراو كلملا دبع نب دي زي ىلإ تراص الف « زاححلاب اهيلع لخدي و

 ةئارضا ندا هن تاو تال يرو كدر عى اهفورعأ ضرعتق. اهيلإ جوخ

 ةعفت رم ةبايحو « هبي دن ىلا اهيف ًاقراغ سفر علاج ءاوذ ذ < هيلع لخدف هليل هاعدف

 تردتاف « أرقف ةءابح هيلإ تراشأف < سلجو هيلع لسف « هنود يهو رخأ شرف ىلع

 ءارءاغلا ل ىدذ نغ نا هيلإ تراشا ٠ ديزي عومد

 دصقم بللا متاه ديصم بلقل نم

 ةازعا جرخ املو 52 دحريااز توقات ١ هلق ىن: رهدع مقدح وادي ا كرات

 ءاخ « هتءارق تثعلطل ت2 ملاسل ليقف « ايلهأب ١ ىلصف ةئيدملام دقو « رانيد يتئامب

 ٠ ةثدحم ةءارقلا هذه نأ ىأر هنأك « انع انع : لاقو عجز هعمس هععمو بابلاب ناك الف

 لس هسا
 نع هقي رط نم ظفاحلا يورو * اد نك 5 يركبلا رب نب 6 مس

 نذ هدكايلا عال وأ نيفلا“ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع

 . ًاضوتيلف مان

 ::ةرطلا نع نساناعع ها نداء اخ يذلا ديبع نب دايز نب 6 لس

 نانا وق نيتي ةالاوع سريطلا: 15 راو 5 ةللانا قوت هان | وضم در كارا دلل ند

 لع. ناكتن الفا« 00 ا!دمزا6ليطع الغ «روكسصلابا:قإزع ةلئاررفل
 <« كنم يايإ لوقأ نأ ايما 5 لا

 4 افاضقأ غلباف كظح ىفدأ يف 1 فلخأ كن. فلخأ اذإ نظلا نإف

 قار خو الوفاه اراغأ فمر وشل بارت قرارا كيتو

 : لاقف يقاسلا ىلع لبقأفس كب ديزي

 دايز نبا اهبلثم قساف لم مث ياظع يورت ةبرش ينقسإ
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 عمبأ و ايدنج تعمس:لاقو * [سو هيلع هللا ىلص هلا 00 اهتحرو هللا انك

 تيار: لاتو#* هب هللا عمس عمس نم :لوقي هريغ إس وهيلعهلل|ىلصهللا ل وسر لاق لوقب ل

 ا ميلا ”«ليطللا مو .هها كيفك بسقف ): وتب قهوانعلا لع لعن نزلا نسأر

 الا
 هقنوو ٠ ناكر آلا نم انك و نك يروثلا نايفس لاقو ٠ ةقن 0 وه

 يلا ار دل باطل وسلا يف نكت هن فعلا نيني حاط ل انور لقيم
 * تي ادحلا» نقم هك 0 مامرالا لاقو < نيعم نب ىبي هان و6

 ٠ هعيشل ىلع تبث ةقن وه : بوقعي لاق ٠ لاغم يعيش وه : نيعم نب ىحي لاقو
 د ا اول كلان ةراش ءانملا نا معلا _1 او

 كاع ل الا تدجحو ةيقكا : هل ليقف« ليلا يف ةالصلا : لاق

 ارك هال كلو

 در كاوا نفل را دا طوول وا

 دن 1 راس اولا الكاب دهشتسافأدهاحم ماشلا ىلإ

 0 قشمد 1 اا لا الل ا

 ناشط ياام هايعك تاب ل ل

 موي ريل : لسو هياع هللا ىلص هلا لوسر 1 م
 جر د را وأ اذا مدا واع يا وف رجا رفا" نا"

 ةرمشع عبس ةنس يفوت © ةياورلا هذه يف ءاج انك قارا را

 ٠ حيحصلا ىلع نيتئامو

 دهشو ملسو هيلع هللا 0 دلك نميففلا نأ ةراطا ردع ننلاو

 يك وفا هدلوو متاغ نب رصن كله ٠ ماشلا حوتف

 يدق وهو « ةبحص هل يوزخلا مشاه 7 ةريغملا نب ماشه نب 6 ايلا 0

 ىلإ جرخ م« ةتؤمةوزغ دبشو « هتالص يفإسو هيلع هللا ىلص ا ٠ مالسرالا

 ملعأ الو : ظفاملا لاق ٠ رفصلا جرم موي لاقي“ ني داس تق ا ماكل
 د ةلفاشؤا 0 ا ا لاق ي رهزلا ىلإ هددست جرخأ ا هل

 رحفلا ةالص نم عرفني يح |دو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك < 1ع ا ا

 دما كلو ابر هديخ نمل هللا عم : لوقبف يندب < هسأر عفريف ربك د و ةءارقلا نم



 نس رك اسع نبا خيرات

 معز نم لو أ هنإف نالف ابأ هللا محو ال : (لوقيايودملا لع وررثع نب -ةملس تعم ؟ رجس

 ءايرقولع كايغلا نإ

 ينشمدلا يرازفلا سم وبأ نمحرلا دبع نب نصح نب رايعلا نب 96 ةملس
 لا ديعو 6 سنا تلاع لزوم نع ىور #* دمحأ هعماو < ىقل رابعلاو

 جرخأو *  مهريغو 0 رعاة هع طوول“ ةعاجر حلالا

 نابتحلا نع ةورع نع يرهزأ نع كا زوأالا نع كلام نع هنع ييطخلاو ظفاحلا

 * قرطب هاور ٠ هلكرم الا يف قفرلا بحي هللا نإ : لاقملسوديلع هللا لص هللا لوسر

 لاق : لاق صاعلا نب ورمع نع ناهاغ نب  حرشم نع ةعيملنبا نع اضيأ هنغ ىورو

 قدم ارسال كاس مر ةماعلا كلطنواديلغ لا للض ة ال17

 نإ.: رهسم وبأ لاقو + ةادلالاو ايندلا ينيرخ ءودن اهوارأ نمو 6 ىلظ انواع

 :[ةثامو انيتيتزت تل الث ةعشا فرجا! مدع تاماهتأ »الاغا زوالا تايسأ
 صم نكس » قشمد لهأ نم هنإ : ليق « يدنكلا موثلك نب 6 .ةملس. ا

 أ ادا : هدنم نبا لاقو « امهريغو ه دأ نب ميهاربإ و , يعازو الا نع فور

 هياعمملا ىلص هلال اركان نأ نيا هدنسب هيلإ هدنم نباو ظفامحلا نيس كنا

 نأ هاا + ا كا هيلجر يف هلعنو يلصي وه قدب ملسو

 تار نا يار نايا 2 كر لل 5257

 هلل يىلص يبلا نع ىوري سلو : دما او ااق < امال هسأر لبق نملك

 نةيلعالا إ هوري لو« اذه الإ 3 هر ك1 حيحص ثيدح ملسو هيلع

 هنأو ها ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع يوري امنإ ك5

 لجرلابعوتلتا  ةرافزط نب كلام كاق ::ةلس لاق ادع يي

 ؟مااكملب لقبا لولا نإ م يكازوذللا لاني انيس و ء اقر 7

 ناك: بأ لاق دع «لمعل ل قيو مالكل نيتك فاح نيو نوع نك
 لكي اناط اكن قاادباغلا نيل ناك طين ىلإ نانا عرب كلان شا ل

 دارا أ عارو ليوا
 يبعشلا نع ىور ٠ يركلا ىلا 5 رضا ىبحي دا نو ا 0

 نع ىدرو * مهريغو« ىو وا ةبعش و « شمعألاو « وؤضتف_ هنعت يودع ةعامجو

 ابعت. 1> ةلاقو. ةبسحتا موي اسي جدرو نفل هز اهي رطل ذأ رائع عر ل ناب يالا



 بيذبم ! 5

 امج لجارلاو سرافلاوهس ةكسىطعا هنإ مث ةملس انتلاجر ريخو 6 ةداتق وبأ مويلا
ُ 

 ليسو هيلع نإ اجلا لوط رايفدرأا: !قاقو هيما كإ عجدو « ءابضعلا ىلع هفدرأ

 دب عباص الانميدي يف ام ددع« أرار 1 لييتساوكاؤأا 1 ينج درع فضا اداب

 حاير !اياومطنت ملسأاب اودب ا: لاقو يلنذا ًافةوادبلايف هللا لويس تنك حش :لاتو

 كا ل تك لقب ةملاس عياد وزااو لقال جرحا وأ درة ب العلا اويكتشسا)

 دجسملا يف لجرب انررف < يدي ىلع أكتاف هتجاح ضعبل جرف ملسو هيلع هللا ىلص
 يئاررم اذه نوكي نأ ىلع : عل وهيلع هلا لص هللا لوسر.لاقف < ىلصي هتوص اعفاز

 نال مكنإإ : لاق م يدب ضفرف : لاق < هبر وعدي و يلعب هللا لوسر اي : تاقف
 لع اركان يلدجوف ا ةليلج رخ ميل اقيول ا ةيلاغملاب هاا اذه اولانت

 تا تلا ل ناب اق هول نفاردجنملا يف لطب أ قار انزارق يد
 « نيداجبلا هذ هللا دبع وه اذإف رظنأ تبهذف « هاو ءاه وحل لاقف « ايئارم اذه
 ةدلا لوسر نع ثدحيو هدييدلللا يتب نب 217 3 رخآلاو

 700 ا نا ناؤغ قوت :ندل نم ملنسو 506

 تن 5 + كان هتافو لبق ةييدملا أ م دالوأ ةأن 1 امم جيو البلا ماقأو رك

 . حيحصلا ىلع نيعبسو عب رأ ةنس هتافوا

 ناو ٠ نسال قب ءابأاا ناو قشماد وخاف( لا قعلا وزع نب 26 ةعلس وع

 يرهزلا ناويديف تدجو :لاق هياإ دهم نبماتو ظفاأ !اذكم 4ع قو خلا ةاوأرلاب د

 لطرق“ قف لاق هنوسومسل او ماو نبا نع عناق يت دحت هطخي

 قاوراوا ا ذا تحل هيلو نمل ا را وال لاقلت

 0 هللا قع يلع نس 1 يفاروألا رع الاقل ع الكرام

 هيلع 5 ل حلاص دلو ضعب ةزانج ىلع ىلص ريغدلا باب لع قشمدب سابع

 ان رار ا عاور كاف كا يبلع لسن« نفرح زان قدطوو 612 زانللا كنزا مع

 1م فيما اع نمد ردن" نب 0 0 طاس هلا طس

 تربك كني زيمّألا هللا ملص" : هلمداخل لاقف < سلجا : مهتملجرللوقي اه« ىلومو

 2ع قنلع مكسب ل 01
 سابع نب هللا دبع نع لما عسأو كاان وع نما( نب هللا دبع نب يلع انبا دوادو د

 اة ملل يرو اسم كلو ككل لاب قابلا طك قاكشنا



 مع رك اسع نبا خيرات

 الف < نزاوه ةوزغ يف ركب ابأ انيلع لسو هيلع هللا ىلص يننلا رمأ : لاقو « رخآ

 اندروو ةراغلا اننشف انرمأ حبصلا انيلص املف « انب سرع ةرازف ينبل ءام نم انوند

 نأ تينت, سافلا,لئاوأ ىف يداردلا_ نم اقنع كرا روي« هيلع لدن نم لتقيم اللا

 ةرازف يفإ نم ه ةايإ مهيفو < هنو مندي تلح ىتح تودغف « ليما ىلإ نرد

 < اركب يأ الإ ميقوسأ ملين تكل < سانلا ناسحأ نك املاةنبا اهعم. مدأ: نم عشق اهلل

 هللا 3 هللا, لوطا ىنيقلفاو قاب دملا ةتمانت تح تبون نعال تنك فلا

 ةقلدشا,ىنااي رز تلق « اك وبأ هما دأرملا يل سح ةقاس اياد ىف لاس قولا, ىف كك للا

 :لاقف قوسلا نإ ىنيتل دخلا نم ناك اذإ ب قبح ع دركتيف «/ايون ال نع

 ةكف لأ لإ اهب ثقف هللا لور اي كلل يف د تاقف« كرب سرد أزل ىلا تع كلا
 انزراعذ ناكل :ناضي أ لاقؤو رك نيك متل ا ىدأ ءنينمكلا نسال

 نع يأ الا جرخأو 1 كارا ار ةغيط كل كانت« تمأ ثمأ ةوزغلا هذه يف

 سو هيلع هنلا((لص هللا ل ومو ,ىلإإ نيك مخمل قم نبع ءاحك: ناك هنأ تمل

 ناكف: لاق < موقلا هردتباف « هولتقاف لجرلاب يلع : لاقف لسنا معط املف « لزان وهو

 هللا لوسر هلفنف : لاق ٠ هلتقف هتلحار ماطخب ذخأف هيلإ مهقبسف !ًءدش سرفلا قبسي يأ

 ةيالنع هتباضأو (.٠ لادلا نوكتسيو:نيملا عجمي هدعلا دقلا) دباس ملسو هيعشإ 7
 ارب كب اهم داع تحزن لورد كا ىلص يبا اهيف ثفنف ربيخ موي هقاسب

 هللا لص هللا لو ل 00 0 ناب دوو 1

 زكريو لبتلاب كري'و لتاقب ةمللم ذخأف« ةنييع نينمحرلا دبع هيلع داغأت ملسو هلع

 « ةدرب نيا غرس م ل ا اهلك لبوالا ذقنتسا ىتح

 « المولع هما لمس لوس سرا وفيها تداول نس يي
 < نيت رف ميم. دعا ىح معمر لاو امور ةلدلس, ميقحلاف < [فرق نك رشا ممر ايلف

 ذإ :سراف ةئامسمخ هعمو « درق يذب ءاملا ىلع وهوملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجو

 :ةاللاتناباسر هيا نمملسوهيلعهللالصدللا لوسرا يوشي وهو ًاروزجرحن دقلالب

 : لاق « هتلتق الإ ري مهتمىقبب الف ةرشعلاب راذكلا ىلع ذخاف ةئامكباحصأنمبخنتنا
 موقلا ناك و ٠ هذجاون تدب ىتح كحضف « من : لاق 9 ةملس اي كلذ العاف تن 0

 طل ربظ اهرلج ةرطتكف ادد الف © 2 رحنف نافطغ نم لجر ىلع اوازز

 ادناسرف ريخ < ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف « آباره اوجرخو روزجلا اوك رتق « رابغ



 اند كبت ١ كولا

 ١ نيمحنةكمالملا قاس رقم كا تي ارا: لاق باطحل |نباثن دح يف و : لاق م

 نب رم نب هللا دبع نب ةريخملا نب ديلولا نب ديلولا نال دباب ع ةملس

 هكا با لينا وز ةملس نب بويأ نع ظفاملا ىو هر دب يندملا يوزغا يشرقلا موزخم

 9 كعما ام : هل لاقف ءاسوديلع هللا ىلص يبنلا ىف هنأ (ةيلاز [ دعما ناك وز: هل اادبع

 نأ الإ موزخم روك 5 ملسو و هيلع هللا ىلص ينلا ل أاقف « « ديلولا نب ديلولا : لاق

 ا يش اعلا 01 اس نيلاولابهوب هللا دبع كنإ ةلور كل رانك

 : ايلو اةينردا و هلأ كنبة ةملس ٠ تلاقئ ا لوا كاادعبزلا اذه يالا اوعي ال

 لاو هيلا نيود الزل, تركبان: نيكي
 ايدل ركل لول اوراحل ا اكلرلا ل ربنا كيلا لكم

 ٠ةملس دلاووهو « هللا دعو قفا حالا ٍديلولا مذخما اه :م اس هيلع ىلصيبنلالاق

 نب ريشب نب هللا دبع نب نانس هعماو عوك ألا نس ورع نب 6 ةملس 6

 نترك لة رغ دهش هنإ : انني دام الاي#فوررسملا يملس الا: كلامازتب ةئز 5

 هنع ظفاحلا ج 6 01 ةريكف ةفنحا ندع نب لج الاع ىو ء اللا

 نسفلا َكاَعِاَذِإ برذملا يلي ناك مانوأ لع هلال هللا لوس. نإ ::لاقرفنأا

 ملسو هيلع: لص ىنلا نأأ ةريره يب | نعو * يذمرتلاو اسم هاور « باححلاب تراوتو

 ” | ننال لايك ادؤلسل ب1 ةلاحرلا ريخواك ةداتق بما ناسيزفلا ريخات) ةتوما غاوي لاق

 ارا[ موز لانه لنمو: هيلعب هللا لا ينلا لاق اعفإب موا وهوى ابقاولاي لاق اك

 كلذ ترك ذ دقو « ةنيدملاب ةءاغلاب هحاقل لع يرازفلا نصح نب ةنديع نب نمحرلا دبع

 نيالا ع ملعأ هللاف امي نينطوملا يف هلاق نوكيي نأ الإ 2متر نإ ةطيداف

 اًعدق لو <.ةنيدملاب نيكو عبدأ ةئس تام -. ني رجالا نم: ةملس :: دعس

 هدرا نكس نك اكو« اعيمجلسو هيلع هللا ىلص يبنلا اوبحصو « ةماسو رماع هانباو وه

 4 ا 0 5 ليقو « كا كل شاعو

 هنع عيرخاف * ةرحشلا تحت عيابو « ةيبيدحلا دهشو « ةرفصلاب ب عن در كو

 الإ الا 3 دو لع تيعسإملا ا ةلادحأا 3

 م اي ها < ار داو رع

 « يذمرتلاو « ع يراخبلا كلذ يور ؟ 6 4 اتوللا نع ءانسياللا لاقو نيترم

 تاوزغو « نينح موي و « درقلا مويو « ربيخو ةس دخلا توزغ : لاقو يف اسنلاو



 ١ رك اسع نبا خيرات

 و #* محريغ ةعامجو « هجامنباو 6 هعماجيف يذمرتلاو «هننس يف دواد

 هللا تيد اذ د[ طول سال د كار 0 سا

 : 6 هل همز جاودعسا كلذ امنإف 4 هايإ مهتيصعم ىلع نوؤاشي ام دابعلا ىظعي

 1 0 ره اَذإَف َةَبِْب ماَنْدَحَأ ) : هلق ىلإ (هبا اوك ذام اون املق )
 ةغام' ؟كاضفز رهش يف يفوت : نموا نعا|لاقوأ ا هلع نذل :ةعرو 1

 ئدوبالا نحإ را دبعوب 500 نيتئامونيءب راورعب 0 :لكقو كد : ليقو < عبس

 توج تامنلا ضع اكل ب لنلاو مقل اندر تا 50 واو اناريضإت اذه

 لإ نوك نزار اراك ل ننكوان و اق هنع يورو ٠ ةعألا نع

 رادلا رامع عدوأو تاعكر يلصأ : تلق رادلا تغرف املف « اهب رواجأ يلايعب ةكم

 دواجت ةكم ىلإ نوجراخ انإف 00 0

 فر ع راغشم ووعي عننا 1 ءالسلا كيلعو تويبلا ضع نم ًاقتاهتعمسف « اهب

 كاتيا ناكل ديق هل عضوا + ىواتع كارتلا/+ لوقت [] حرا اهانرتشا كنا اليت دتاغ ك1
 هتيقل مدق الف ٍبئاغا قازرلا دبع اذإف ا اضض تيىأ : لاقو ١+ قولخس نآزقلا ءاهنق

 ”الاقو “ ؛نكيجو زال ان اريع زا داك مك يكف ل

 هلل كو كا ين

 5 كل أ اقف كتادحمتالا ماقال نن لوقي 3 ك مانملا 5 رلسو هيلع نبا ىلص

| 

 مث ةدم تثدخل ةنس هيجل اناو ثدح أ نا تلئس

 ريظفا فدا فوتو ةحتلا# نع سس يول تاس ينو ادع اننلق 6 ,تدحد

 كءاةيلغ انا كفشما لوس اعل نإ وطال كتر نو مك

 دحتسملا ىلإ كالو 6 نأ كك لآ لعن قدح : كل لقي ل مانملا يف

 «ثدحن !فةرمريغ كانلأس : اولاقو كلذنم أويحعتفم.ملدحو م1 تا تعمو

 ثيدعتلانعتكتسماانإ :: تاففياي ؤر مبيع كضضقف نتدخل انتوعدانق نآلاو ٠

 «ةلزانتس وب نا 1525 5 يدع نالوا هل هيلع قا لع هنا لوطا كلو

 سلاجو« ةعامحو ةنس حاصْنأكو < ةكم ىلإ لوح 12 واس لهأ نم ةملسناك

 ٠ قودصوه : يدادغبلا دممنب حلاص لاقو “ + ةكلبأ كاع . زيتكلاب تك و« سانلا

 نعىورو * ثيدحلاب ةيانع هل تناك٠ - يناتسرحلايبسعلا اص نب ل6 ةملس

 هللا ىلص هللا لوسز مع : تلاق ةشن اع نع ةورع نع يرهزلا نع يندملا ريرج يبأ

 6 ةرشقلا فالق 5000 م كرتو « اذه يب * ءانفب فوع نب نمحر لا دبع ملسو هيلع



0 

 كت , 1

 نإ ىنحو « هنم اًقرف هنع نوقرفتيف هتوص نوعمسيف رورسم يفل مهن وهتبب لخديل هنا 6
 رفني هطق نإ ىتحو « رادحلا ىلع وزنيف هاري هبلك نإو 4 انساك امم كي هتاد

 يتلا يثو ا_هرامخي ةرثتسم ةاتف اورظنف نودبعتم موق هعمو راخلا يري ناكل

 ما و ل يوم نال ان امرنا تنام غالب
 يب رضاف سانلا تنتف دقو « ميظع هللا رعاشم نم رعشم يف كنإ : امل لاقف قي رطلا
 ررفاناي لاو يلإ ٠ تلاقي محاكر ق2 كيت تايقاق# كبيج ىلع كرادخي

 الفنملا ”يربلا نلتقيل نكلو 2ةبسح نيغبي نحححي مل ءاللانم
 «رانلابةروصلا هذه بذعي ال نأ هللا وعدن اولاعت ء الؤه اي : هباحص المزاح وبأ لاقف

 . وخلا كيتأي توملا دعب مدا نيااي : لوقي ناك و ٠ نونمؤي هباحصأو وعدي ذخأف

 كا د ل انو ايل وت البلاك ف دراما الاول اف تناول وارسو
 نك الإ ايذلا نم ينتاف "يش ىلع ىلا امو « هب علل فج تاجر

 : أرق ع« نينمؤملل ةحار توملا ينو « هاقلخأ الإ ”يش ىلع نايتأي ال زاهنلاو ليللا اذه

 : هوك ةئاقوأخيمب ارأ سن ليقفاتانو يف كفلتشاو 31( ربا يَا دنعاكوا)

 نأ و « هللا
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 : ةثامو نيعب دأو عب رأ هلل رع ناو وين اانو كيرلا ظدن

 نالشو < ليج زب ذاعمنع ثدحو « ماشلاح وتف دهش اة" د ا دك

 لابن ود رع 33 ظفاحلا هع ارحل ١ * ةلللم نبي قيقشا هنغا يورو. ١ يزاقلا

 00 نأ عمطأل يفإ هللاو « ةنجلا لهأ متو نونمؤملا متنأ : لاقف ذاعم 0
 تاسحأ مق ةارع 5 | لمع اذإ | مدحأ ل نإ « ةنبلا مورلاو سراف نم نوبيصت نم

 5 ل را لجو زع هللا لوقي و « كيف هلل كداب تنسحأ « هللا كمحرب

 نع ىورو « يوغبلا هاؤورو ٠ (هلضف ص ضدي زيو تاحلاصلا اوامعو اونما

 ناد تاعي 6 ءاباطخ تتاعتا هما ليد يف دبملا تلق تحلل اذإن# لاق أ هلم

 02م1 1 1 امكلقلل ا ئزاعللاا علاق ع فردا لقدم الاطلا هاوك فو رغما

 ةقث يعبات يفوك وه : دمحأ مامرالا لاقو < عطقنم لئاو وبأ هع عفر ذات

  نيلاحرلا ةمأالا دحأ نعمسملا يروباسينلانمحرلادبعوبأ بيبلت نب 96| ةمللس ا
 » ا « زاححلاو ؛ ةنيدملاو < نديلاو « ماشلاو « قطمحو 6 قد ثيدحلا عمم

 وباو < قازرلا دبعو « ةبقع نب ديلولا : مهنم قلخ نع ىورو « ةري زجلاو < ناسارخو

 43 هس يف سمو 200 < دمحأ مامرألا هنع ىورو ٠ ىبلايطلا دواد



 م رك اسع نبا خيران

 : هل ليق « هعيفخأ اًرش ارعب تعم نإ و « عوار اع نإ لاق 2.نينذألا

 ١ تيم رع هن تضل الو كب قال ايها فحل 16 نافع

 د العأو « ماع هلفسأ نوكي نأ : لاق 2 نطبلا ركسش اف

 ١ تا اسا 50 ا ) : ىلاعت هللا لاق اك: لاقف *.جرفلا

 ا :لبق ٠ ( نوذاعلا م امل ىلاعت هلق لل ( نينو 1

 نع ا|عتففك هتقم ره كياراانإ فعاد ناقض ماش كا
 هن اضعأ عيمجب ركشي ملو هئاسلب ركش نم امأف : لجو زع هلل رك اش تنأو < هلمع
 دربلاو رار افا ماتم ١ | هسلي مو هفرطب ليتل دكا لحجر لثك هلثف

 ا لاقف 2 سيلبإ امو ايندلا ام : هل ليقو ٠ رطملار جلنلاو

 : دشني ناكو « رمذ اف يصعو « عفت اه عيطأ دقف سيلبإ امأو « ينامأف تب ام امأو

 قادغاأ سيلا ينمنقأ تيمارا 0 ينبدأ دك

 فاي نك دف ىدلا تن اح ةب رحل مايألا نم ينتكحأو

 رظناو < سانال ًاداسف كلذ ناك نإ. و هب لمعاف كحلصي يذلا رظنا : لوقي ناكو
 نم كلانني ناك نإ : لاقو + سانلل احالص كلذ ناك نإ آو هعدف كدتسن يذلا

 ةليككاام د نإ و « كيفكي 0000 ام ايندلا

 ةدحاو هيف تناك« نماوع ل 0 تام * لاقزوا - كيكحي يش سلف

 ال هللا هقزر اب عنقو « هناسل 0000 فرع نم : هلقع ثلث لك

 « هريغل اقزر هدي يف امضعب هنعسوبحمف « هيلع سوبحمو « هنعسوبحم وهو الإ دحا

 انرضيال انيطعأ ام رشنم انيفوعنإ: لاقو ٠ هل اًقذر هريغ دي يف امضعب هيلع سوبحو

 ٠ اقح الإ يتب ام بلطن اف انيلعطسب دق ام رش يف انطروت دق انك نإ. و ٠ انع يوز ام

 تنأق لأ يرذت الف كامعن اًبحعم ننوك,الو 4 كتي يفت كت نفعا“ لاذ
 « قهاشلا لع سلي ءاتبلاف صاقرلاو ءاثبلا لثك لهاجلاو ملاعلا لثم : لاقو  ديعسمأ

 م « هسفن تبهذهمدقتلز نإ ةاورمهتحةبشخ ىلع هقئاع ل عنيطلاو نبالا لمي صاقرلاو

 اهلدعي نأ ىلعءانبلا دي زي الن <« انبلا ىلإ اهب يق أيىتح هتحت !١لوهولع اهب دوعصلا فاكتب

 ضصاقرلا ذخأو ءةرجأالا راشعأ ةعست ء انبلا ذخأ الس اذإف < هتردقبو هيأرب و هتديدحب
 - ل اتوب همي روج الا هفامحأ نعي , ملاعلا كاذكف هين تع تلاع ناو.

 هدلو مت « هتجوز مث « : الب يف هنم يش هيدنج نيب يتلا هسفن هب سانلا:ىقشأ قاما ًيسلا
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 امو : لاقف 9 رعسلا ء الغ ىرت | مآ : ا نيب و يندب امف

 < كاتو ء العلا يف انقذري ي دلل ره ضخ رولا ل ل نم كمغب

 يلإو « هتدش ينع تيهذو « هتمعن كولملا نع ىذقنا دقف س 1 0 مايألا

 هئاسلجل 0 نك نإ لا مويلا ما لجو ىلعل دغ نم مهايإ و

 ١> لاقو  ؟ العف, لك ىقبيالكا هنيد لع ع دخأ ىقبي نأ كم تيضر دقأ : مل فلحو

 رظنت ىتح هبصانت الو م را لاقو "١ كوانع لتاقث امم دشأ 1 ه لتاق

 نكي ل هلل هو هتف ةرارل 1 نكت نإذ 2 اسنان نيبو هبل هن زم كإ

 كك اوفا ةتعانم كاض طق يدر هر رهف هناك نإو 6< ذل كتواذكا هلرخ

 (ا1 © ةاقلا حطت دنع : لقوا. ودقلا ل هللا يضاعم نمارثك ا أ.ه "لمعت نأ

 لل ك1 دع لا لاقوا حاوتنلا هعتأ ماثنألا كرت لع طبعلا مزعت اذإِ و « رئابكتلا
 تيعلا نع فعب الو < بيغلا رهبظب هللاف اخي ال نم دتقن ال < لز هلعفب ىنغتسا نمو

 011 و وال نلاوو لاه «ىدش كلنايعاال ل هل ليقو ٠ يا

 < يلتاقي؛رفاك و « يندس#<ي نمؤمو« يسفن ناطينتف : 1 د ا ل هدأ

 <« يرعلاو <« دربلاو « راو « شطعلاو كا ينضغبي قفانمو

 ا 6 مات حالس الإ نفط هلو 6 راتلا وك اكرر ( رقفلاو < ضرمل او« م رطاو

 0 « ايندلا بح ىلع أدحأ 0 ا 0

 اك حك 11 نع انش نسان نأ:ىلإ اهحلان وعالم الا نآءانسفنأ بتاعن نكلو : انيلإ

 . اهايإ انيح انرضي مل كاذ اناعف نحن اذإف “ا ا ”يش نم ايش عدم الو 6 1

 اذإ و « ركذ كت اذإو 0 كام تكس اذإإ وك ىردعا ر ظن اذإ نول نإ |؟ .

 ة5نإو ء تلات ناد“ 0 | رجافلاو ٠ ربص عنم اذإ و« ركش يلع

 00 هل ليقو ٠ رفك عمنإ 15 اركااكا نإ 00

 جات ةبارقلاو' < ةبارقلا يل | جاما 0 لاقو هللا لاس لاك ةحارا اي

 000001 تمل دنأر كاع دين عباتبهللا تيأر اذاززتث ا لاقو 3

 ؟ لانو < لوتملا قلت نئاوملا يف رظنلاو ها ل

 انأل : لاقو ٠ ريان د نق نركب نأ نم ىلإ | بحأ حلاص ودع يل نوكب نآل

 20 ل ركل ام لو ةباجرالا عنمأ نأ نم فوخأ ٠  اعدلا عدمأ 0

 5 ليقف « مرايا رشا اعب تن أزا نإ د هتناعأ 00 ادد لاق



 ب رك اسع نبا خيرات

 اي دعسف هلأ ةعاطب هيف لماعو <« هل تءمح امم ىقشف هللا ةيصعمب هيف لماع نيلجر دي

 1 قرر اك كفيل نباتا 2 جحر (كرتيلا تمادق نا عراف« دل كيت

 ثيدحلاب سانلا يخر : لاقو ٠ لمعلا اوك رتو « ]علاب لمعلا نمسانلاي ذر : لاقو

 كالظأ .ليسلاو تسلا ةنؤلملا نع يل حاملا اطمأن بااران ...٠ شرا

 <« رسلا نم ةينالعلاب هلهأ نم ىضري نامز يف تنك اذإف « لعفلاب لوقلا نم لوقلاب
 نب كتان دلوع لكل زال كا نانا 1 00-- لعفلا نم لوقلاو

 لعضنا : هرج دل ايندلا يريخ ةضارن كاع اذإ نائيش : لاقو ٠ ةيلب ىهف هللا

 هزكمالا طيالوب قلما قر كا سوكام عه اسر شريط انا ل
 صو ٠ ةعوثمملا ةعوطقملا هللاو دج مزاح 0 لاقف « كيد اميفيعش كل اي : لاقف

 يدنع ام : لاقف « هنم رتشافزيعس ل اذه : هعم ناكقةيدصإدل كاقف نير ازجلا قوسيف

 . .ةرخ الا ىلإ يفت رظنأ انأ +: عاق ةعان ركسيف كرد رظنأو تايلقعأ انآ لانا
 الو < كقوذنم ىلع يعنت ال : لاصخ ثالث كيف نوكن ىتح ملا نوكست ال :.لاقو

 © نويعموهف مامر لالتخا نم نافذا ماو 5 اكلنع زرع ده ا الون كر

 نمو < ناصقن يف ناك هسفن يف ةدايزلا رب ل نمو < مورحم وهف هيموي رش هدغ ناك نمو

 كسببصت نإف « ايدلا نم كببصن اوسنت ال ::لاقو ٠ هل-ريخ توملاف :نادقن ؛يف ناك

 اتانللا ايي دلا ف ماا قالماع مانا« لاقو <: نق قم ]فلا فيتبا سلو ا
 ةرزمع ةودتلا« هلت ارك مقلم ارواب فل( تناتي قتلا را ل ار ا 1ع هاثد"ةعلدفا كبف

 مسبمأت لمع زيغب ايندلا نم هل يدلا هء آس < اهدسب ال ايثدلا يف لماع < هريغ يغب يف
 حطسلا يفهلايع ىلإ رظنيوهو هنبال لاقو ٠ هعنميف اًنيش هللا لأ ال هللأ عع كنا
 د وجربي مهاسكو ا 3 وه لع قدصت ل ناك لالا : ةندا

 هيكل دانا نوكأ الب : لاق: 2نوككيال“ لهئرششل يا + هالاقف 9اريبأال قاكل كك
 لاقف ةئيهو ةراش اهل تئيهو تني ز دق عيبال ضرعت مسوملا ءايأ يف: ةي ازاجإدت« ترمو

 2 النع مغ اها: (لاقفا هذا لنقل ف ةغيللا قطان اذاما هس ىلإ! |ىزظنا »هنالك

 لع كلدأ ال وأ + اقف“ © ويفك يشناانكاتو اذكب يل اهمأ تدداو:انهف لاق

 كدحأ اهلي ةرسك":اهقادتص امن «نيغلا رولا نم ةأرزخا:2 امم صخترأب اهنم اريخ
 : لاقو ٠ هلك ماتلا اذه نم كيلع رسإأ هللاو أذ عك دوحس " 5-7

 عمطلل ىرتو « لمعلا صالخإ : لد دعانا تفرع ديل ويعك تراج نات

 ع١ 0



 ثم كبح 84

 ء مهلإ هيف كئلوأ ةبغرك مهمديأ نيب ايف سانلا ب 0 كا أ مل اظمت سانلا

 دل رتل اي 1 و علا م ناطشلا برع نإ الا ا كلا د كادأ)

 هنع ةلوزعم < هقزر يف هيلع ًاروتقم «هنيديف هيلع ًاروتسم شاع 0

 كلذب ينفف« هتوهبش لاكو هدلج روبظو هبابش ناوفنع يف نئفلا هنع ةفورصم « ايالبلا
 ثلا 2 ابا 2 تقيم «ييشاتع تدون: ( قي تراك اذإ نتج «مرعد

 © | رع هنت د عءاورك اهتنتف هتقلعو « :اهتعيت هتكازلفاع جوتتس ويش اندلا اهللع قبجت

 .اذإ الهف « رمأالا اذه رسخأو < نبغلا اذه نيبأ ام هللا ناحبسف < اهتعفنم هريغل تفصو

 000 اع دج لإ فناتك قار ىانؤملا اما ران رك د اتتعيشلا تع

 - درع نع ضرعأف دعب اذ نعام ىلع هللا تف ام دنع لفي تعقو يذلا لِثم

 22 دل 4 مزوبطب وطب ةقطاال 6 ىلاعسأ» يف.اوبقد:نيذلا,نيضاملا تلت نيحدنيف
 ©2100 اود اف اوبلطف اويغرأ <! اوحننإ ملواتذلا مهعتتإ ل 2 باجحب هللا َنْيِبَو
 كلجأ روضحو « كماعخوسرو < كنس ربك يف اذه كاثمنم غلبت ايندلا تناك اذإف

 هلل انإ « هلقع يف لوخدملا ١ ديأارإ ف نوفاماب 4 هيبلعب, لهاا < ةينس يق! تدب ا( مازال نف

 « ارتببصم هللا دنع سنحت 98 ستع ددسن دعو وعلا نازك: هنكارا

 مالسلاو هب كالعبا امم انافاع 0 تاايخ 4 ىرن امو ادب هللا يل تا |وكسشو

 العفأ ايندلا داو داو فادح : لزتاناكاو + هناك ربو اهلا ةجحير وز فلدلع

 رش انيقو نإ : لاقو ٠ اوكلبف موق. اهاطعأ هتيأر يفإ < اهنم يناطعأ ايف هتمعن نم
 بأ ا ابنه كين: ناييغ اينالل تيار : لاقدر انتافاف لات كو اطعأرام

 1 11 اير كاذف يرربغلا رع انسب ديو. < ضارألاو تارداسلا,ةوقث معبلط ولو لجأ

 ينف <يريغ نم يل يذلا عده ؟ ينم يريغل يذلا عنه « يب اهف هوجرأ الو < يضماهف

 كرد اين قرا دقءال [انل رسب 'ىن ايندلا يابنت اقم ودبإ 2 يور للا نيبنعايأ

 ( كان ةلناكك ةرججالا ةعابن نإ ىةرخالا يفك نع كلفني ات دلاريسنإ# لاقو

 « ريغك الو ليلق ىلإ اهنم لصت مل اهقافن ناوأ ءاج دق ول هنإف < اهداسك ناوأ يف اهنم
 , دج ال كنإف ةرخآلا ةنؤم امأف « ةرخ الاةنؤمو « ايندلا ةنؤم : ناتنؤم تدتشا :لاقو

 ترو نقداالا_ اين ميمي لعيد دي. برغت ال كنرات ان دلارتنوو اماوا# اناوعأر ال

 ا نك الإ ايندلا نم "يش سبل هنأ اوملعا:: لاقو ٠ اهيلإ كقبس نق ًارجاف

 يف كلام فلخت امنإ كنأ ملعاو « كدلو ىلع ةحيتتمالاب ءرملا اهمأ كلسفن رث فب« مكيف



 ماب رك اسنع نباذي ران
 قحاب اذلاو اقم اهم تبق امن هاو + ل وقثاو © كت راع نسر يقع 6 كيلف نم طم

 كت زعنإو ياك كااممتسا نا كؤكللم نإ 6 كسا ةيفدل تلمأ الا 2
 مايك نم ا 0 مف ل اجو رع هللالا نيذلا نمنزكل نأ كم1

 ديالا (انل هرقتتم نورك فذألا اق ضرع واخ ناكر
 يف ناك نم. ىوط « هنارقأ دعب ءرملا ءاقبا» < ليحترلاب تنذوأ دق«ماقم رادب تسل كنإ

 «كراول رظنلاب رمؤت ملكنإ « هدعب نمدبونذ ىقبتو تومي نم سؤباي « لجو ىلع ايندلا
 دعس نم ىن ثا م6 ةعبدلا تسقو ةدملا تيهذاكاك *ظ لع هل دربي نا ا أ ذبل

 يذلاو لي نم لماعت كن كنإ < تلدو دقف 2 و< تيب 00 رذحإ « هريغ ياك

 6« ديدش مقس هلخاد دقف كن وادو 6« رفس كنم اند دقف 1 «لقعت الو كيلع ظفي

 تانذاقت نعي نا ؟تدالا أ ينكلو كك او 1 ا ف تدرأ نإ ميلا

 0 19 قا الؤقاو رك ذو « كاح نم كنع بزعامكيلع 5

 ءاطلنا قلو كناطأ“ ميت فمر 15 ةلنعا ( 0 ملا عقنت ى ركذلا نإ

 الاف فا اوطخو ذأ قل ظطلضا المودم الغلا لف راطن اف« الاطعأ انربكتا مد كله

 تابعت كلبا“ ةوابج ايش كل هلغ 000 م يرت' لهو« هيفا كاخاط

 كزلمكو اك كود اناراض نا كا مهفاكو « ةماعلا ردص ينكلاح يف هب تيلتباام

 كاك ك5 < ك نع كلل ذ ندلوءا وفرح ماع نإ ؛«اولحأ تالحأ ن 1

 بح بلطو (2)+مماعو كيلع لبجلا ةباغو مهام باهذ كيدي يف ايف مهتبغرو كيلع

 نملانلا امو ء/ هرقل نمل“ ارم هيف انتا ام عار اما ينمو كشاابندلا اوالطن هللا
 كفالات اانا هوما« لوس ا مهتيلتب 2 ةضفلاوذادلا نك اف

 يذلا: لما ليمتاوغلؤوو «كك قد اها ملقلاب اوكار نا" ىلإ "كيش كفانا

 كلو ال هللاف « هردق ردق» ال ءاالب يف و 6 هرعق كرذرادل رحب يف كب اوعقوف 6< تغلب

 نئلاجلا هع [يلوأأل هيلو وب -لعلا هترك هاهن نامل هال نإ لع «نامتسلا ب
 ملسو هيلغ هلا ىض هللا لوسار قاسل ىلع ملبتعن ء اج دقلو < مهصوخش ةيفاخلا« رك ذ

 مل اودهش اذإو « اودقتفي مل اوباغ اذإ نيذلا ءايرب الا ءايفخ الا ءايقت الا بحي هللا نإ

 ءايلوأ ٠ ًالؤهف « ةملظم ءادوس ةنتف لك نم نوجرخي“ىدملا حيبادم ميولق < اوفرعب

 (ةرردفاوتلا مق بزح نإ الاقل كر كفوأ رو ارع نا لا كالا
 مه ظعيف ل 5 ف هللا اهفذقب همك مهئايلوأل اءاوعأ دب ىلع هنا ري هاجو



 0 ا

 كايإو للان ان افاع يروا بابش ندع ىلإ م اراد كسك نايم ملت

 هلا كذرع ها 00121 ا ادا ا لا
 < كندب نم مصأ امم « كيلع هللا من اناا ناك ا[ كح “كلوي

 لص هيب ةنس نه كبقفو « هباتك" نم كلم امم هللا جحح تءلعو < كرمت نم لاطأو

 كلك انآ دما حا لك يف كيلع' اههنعنأ ةكشن لك يف كن قرف © [سو هيلع هللا

 *'لافت لاق ذقو:© كاع هدف هيف 2 6 هاركتش كلذ يف ىلتبا 6 ىصق ألا ضرفلا

 ا 0 م يباَذع نإ م رعَك نيكو كيرالا 0 ند

 026 ءءء اعز 5 نع كلأسف هللا يدب نيب تفقو اذإ نوكت
 الا كد تار ذل راك را كلارا كاس ايعاور هش ناي ال 6-5 (علظق 3 كيلع

 لا بل ب لاق هباتك يف العلا ىلع ذخأ لبنك نبأ تايم
 ك1 الل لدجل كنإ : لوقثا كنإإ هبقيآالا ( 1 رويل <[ رو هود هتومتكت
 كنم 0 دك د لالا مد يسال 6 مهتلدخ سانلا تلذاج دق

 يف مهن ملَداَج ءالؤح مث أ اه ) : لجو زع هللا لوق ىلع بهذت نيأف « كيأرب
 تبكترا ام ندأ نأ ملعإ ٠ ( َوَماَيقْلا موي مهنع هللا لداحي نءق ايندلا ةايحلا

 2221 نيالا د ىتلا وي رطاهل تاهت ملاظلا "كلن ١ نأ ”ةيقسش "ام 'ةظعغأو

 امع لأست نأو « ةمرجلا عم ًادغ كعماب هوني نأ كقلخأ اف « تيعد نيح كتباجإ و
 لا ترو « كاطعأ نأ سيل ام تذخأ كنإ ! < ةملظلا لل نع كئاضغإإب ا

 هن ”اعدب لدا 2 نم كو انا يحل كلاب 3 ار كس اخ د

 ىلإ كب نورنعي ًارسجو <« مهلطاب ىحر هيلع رودت اًبطق كواعج « كاعد نيح كايإ

 كب نولخدي « مهليبس كلاس < مهيغ ىلإ اًيعادو « مهتلالض ىلإ ًالسو « مهئالب
 مهمادذو صخأ غلبي ملف < مههلإ لاهملا بولق كب نوداتقي و « ءالعلا ىلع كشلا

 ةصاخلا فالتخاو « مداسف حالصإ نم تغلب ام نود الإ ! مهل مهتاوعأ ىارقا الو

 انا[ زدعا انا لدلا امو < كيلع[ زور تسع تنم كلا اور عاام 211 اق« مهلإ ةقاقلاو
 لجر باسحي اهبساحو 6 كريغ امل رظني ال هنإف كسفنل رظناف < كنم اوذخأ امردق

 1ك 1 1 يقع هدم كانغ رت كلا كارد 11

 اقللبكلا نك هودكك) كتايص نيكو < اليخ سانلا ينا هني دب كلامج نم رخأ كماظعإ

 كلا ل نا رت تركك نأ كوم نم ك دعم كك نيكو« اريعمأ يوك



 ا زكاسع نبا خيران

 ةلرأ لاك.« يع ءاشملاب هوم اذإن بيعش راو ةلح ناله كوني كيلر نر
 األ نيللغا هل اقف. كرمساب ذوعأ : ىسوم هل لاقق < ى ةعف باش اي نق

 لهل نم انأو الي تيسر اح رع د نإ تالا 57 و ىلب : لاق + عئاجت 1

 دال باش اي ال : بيعش لاقف < اًبهذ ضرألا ءلمب اننيد نم اًنيش عببن ال تدب
 2 00 ىسوم سلخ « ماعطلا مطنو < فويغلا يرقن « قراقع يف داع

 رارطضالا لاح ف رب زاخلا و ةعملاف] تندج اكان اضوع رائيد ةئاملا هذه نك

 اننيب تي واس نإف < ءآرظن اهيف يلف لاملا تبب يف يل قمل تناكنإ و« هذه نم لحأ

 قدي نوتجلاوب عده كاوا ليئارسإل ب نإ : لاق م « ةجاح اهيف يل نييلختالا و
 اناس ري تا ب 201 1 موا 2.

 1 ىلإ 500 موايلع ناكلف :«(ترءاظل وذل اسدللا اسما ل هللا نيكي نك

 بايش نإ دم ل اقف  اوكلاهي بكشف يف ميعمااوك تو ماند_ ند ا

 نكللو اتددأا كانإناماخ لاقف <نطرست ذيب دأب 6 قده عاب تلاع ناس 2
 يدنا ب 0 ممن : لاق 2 هفرعت بابش نبا اي : نايلس لاقف < عمست ام وه

 » ينتيبحأل 5 يتيسف هللا تين كنإ : مزاج اج ايا راق ومكة

 كين كاسب كنكنإو كينان نايس ل4 ينتمتش | مزاج اءايعيع احال لاق

 الط ندجف لف 8 بج ةيارقلا وشبكات راثلا نعتراسلا حا كةللع ا

 كلأ : هل كاتب امل أ ةياور يفو « ال : لاق 2 هلثم مب اي اساتلا نأ عا نال

 : لاق سانلا يديأ ف اع سايرالاو « هللا مسق اه اضرلا : نالام يل من : لاق 2 لام

 يناطعا ا « هيلإ جئاوملا لزم ال نم ىلإ اهتءفر تابيه : لاق < كتجاح يللإ عفرا

 6« يريغل يشو < يل يش نيئيش ءاشاألا 50 نأ م6 تربص ينعنم امو ه<ةروكل

 هدف تيقانإ راق يويغل ,ناكاسو 6 اوديدقب اميل ىيع.ءافدرب نأ ناح طيح دان ل دك

 ٠ يريغ قزر تعن» 50 يريغ عدم © 2 قب اهف فيكف ىضم اهف زا

 كيلفرعرب بكي قوعدأ ناكيتس طك د دامني لال ط
 كلملاد.ع نب ماشه مدقو »* 2 كاع أ قحأ ءاعدلا يأن 6 500 نممولظم

 يف ديهزاورهللا قتا : لاقف”« نجوأو يطع«. هل لوقي. مزاح يلأ ىلإ لسابأف ةنيدملا
 اير ال ١) فقر اع ارتب زكا م كاين اعلا زعو < بانج اكل تمم

 امأ تاياورلا رثكأو < ماشه عم وأ نايلس عم تناكله اهيف فلتخم ةياكملا



 فزت 90

 اواتق تح« هاضرال نيم ملا نم ةروشهريغىلعةودعكل ا |ذهاو ذخأ و«فيسلاب سانلااوربق

 ف 00-25 11م اولاق ام" رعتتااولف « ابنع اوليرا مث ةديظع ةلتقممبنم

 ااا عزل هللا نإ نوع نال الا فردا عمال

 : لاق 9 علصت نأ انا ا رار نال نازك كلاب الاي
 ل ا ا ا ا

 انك“ نأ مذاح ا دا سا للا ىو ع د قصت لالالا

 سكك فاحااوارات :كزذ اذ لو :لاق 6 ١

 انيلإ عفرا : لاق < تامملا فعضو ةاحلا فعش هللا ينقيذيف ةاليلق ايش كيلإ

 ٍِك اق /ا كا ه2 ناقنع اونا ينلخدتو رانلا نم ينحت : لاق < كحئاوح

 ال 0 :إ ميالا : لاقف يل عداف : لاق اهريغ ةجاح كيلإ
 كر
 أ

 : ناولس لاقف 6« ىخرتو و بح ام يل 000 ك؛ةدع اا 8 كو اكألا

 هلمأنم نكت نإو« هلحأ نم تنك نإ ا كلر كلر أ نم نواظنرب ال اهنا كازو
 كانيدالا# ا“ ينصو ١١ نابلس لاف « رثو ال سبل سوق نع يزا ا :عقتد م

 3 + املف « هكا كع م كاذقت 0 نا 3 هخانو كفل داو

 دكت يدنع تاو اهققنأ نأ هيل 575 راع ةناع هيلإ عل ةدمح
5 

 ا

 يايإ ا نرككي نأ هللا ان عازف ا 7 0 0 هيلإ [ءنايطكهودبلا 0

 بتك و*يسفنل اهاضرأ فيكف كل اهاضرأ امو (9) هد فيس وأ م

 مهنود نم را ع 00 دحو نيددم 0 اذا نارمت نب يسوم نأ
 ميك هع

 ديك خ ف اني 1 8 ا وح د آل ت12 ) 3 انناكن نادوذت تا

0 

 ( ريق ري ماو ىلإ زال .اننل 00 ااَعف_نظلا ىلإ يم امهأ ىف 1

 1 ءاعرلا ن :طفف اساور مو هاو الفا رانا لاقل ل 1 كلذو

 وه امهوب ذيل انف «هلوقب و ةصقلاب هاترنخا رك ىلإ اننحر اذ < ناكر ,راخكا ةغلالكفاو

 تطغوهتمظع هنن ايف « هيعداف يبهذا : امثادحال لاقف « 00 نجر اذه :! بيش

 3 ل ا علل اجل ا كوعدي بأ نِإ)تلاقو اههجو

 ةاام سدا بارا نينا منال اتقن نف ادب دجي ملو « انل كيخياسوللا

 اذ تناك و « اهتزيجم هل فصتف اهربظ ىلع اهبايث قفصت تلعجل حبب رلا تره ابعبت ايلف

 فوك كيلا مآ اهأفا هربص لبع ايف « ةرم ضغب و ةره ضرعيب ىسوم ناكو « زخ



 505 0 نا خيرات

 : ناورم ينب ضعب هل لاقو * بارا ىلإ نازمغلا نم اولقتنت نأ نوهركت متنأف

 الف كدنع سيل امو« هقح يف الإهعذت الف كدنعا» رظنت : لاق ؟ هيف نحت امج رخملا

 ةنلا نم ميج تئلمي كا ذ لجار نش: لاق ؟ اذه ىرطل نمو: لاق كه الإ هذخأت

 اي ةقثلا : لاق 9ءامهام : لاق 6 نالام, : لاق 7 كللاق ٠٠ : هل لاتف <« نايم ياا

 هللا ديعوب كلملا دبع نب ناملس 0 يب سانلا 1 يف امم سالف هللا لع

 هل كاقيفز٠ نيتسحلا نم يد رت: ل لاف 7 ا 3 * نائليس لاقف < نيد

 يال وهو اك 0 57 : لاقف « كب كال كح“ هما ءانلمل ضعب

 هيرب لا ل ل تارا 0

 ملو ةنيدملا لهأ يناتأ + ءافملا اذه .٠ : هل لاقو مزاح يبأ ىلإ لسرأ ةنيدملا ناملس

 ا 4 ةمدق-م 4ف رغم ريغ كك نايتإ : نرد : 2 نينمؤملا ل 5 لاقف تأ

 باصأ : لاقو يرهزلاىلإ ناملس تفتلاف < كتيأر انأ الو « مويلا اذه لبق ينتفرع ام

 ايلا عع 00 : [لاقف 9 فوملا مركس د! ايلا ترك قاسم خيشلا اذه

 كين اعلاف ند لاقف دسار لع ودقلا الك ١ هل كاق رمتاك 5 رخآلا مب رخو

 0 ٠ انوزحم هالوم ىلع مدقي قب الكف وسملا اءأو < ًارورس» هلهأ ىلع مدقي

 يرهزلا يدعو © وه الإ ه |إ ال يذلاو تقدص : هأ لاق تايلس نأ تاياورلا

 كَم هدح وف ناهلس لع خد هنأل يرهزلا ىلع مزاح وبأ م إو : مويلا اذه دعب

 : لاقف جرعأ اي ملكت : يرهزلا هل لاقفءزاح و .أ:ىقوف < هيلجبو دتعردعات قره ا

 0 3 انمكلرش نما ضوط!الرو كيب كج جا جرحا
 : بناقبقهسا دنع انل ام رعش تيل :يمل لاق نابلس نا ,تاياوولا ضم فد ا

 _ مهتيفآ داربألا نإ ا يأو : لاق هللا باعك ىل لع كلمع ضرعا
 ل ىهنلاو ٌةء ولا لوألا لاق“ 6م 0 7 داغ ل لاق ( يحج يف 3 1 6 نإَو

 ءاعدلا يأف : لاق « مراخلا ب 6 عم ضار كان لان لقا لاك لإ ياك

 لكاس : لان 2 لضنا يقدصلا يأف# لاق 9 ندحملل هيلإ نحل ء اعد :لاق 2 عمسأ

 لوق : كا لدعأ لوقلا َّك اه : لاق « 6 0 نم ايف سل لقملا دييجو سلاما

 ةئاطب لمع لحجر: لاق ةرسكا !«نينفؤاا اقل لاق وجت تول قفار نع

 منشن يوه ف طحنا ل .٠ ل 1 ع نيمؤملا يأذ :للإق 3 اهياع سانلا لدو نا

 كءابآ نإ :لاقىل ! اهقلت ة ةحيصل : نايلسلاق « هريغ ايندب هت رخآ عابف ماظ وهو



 كبد ا

 جرعأ اي كارتف « مهعم موقتف ىرخ اةكطح لك د ا عدد 7 معمل غو دايلكلو

 2 اكل اذه 00 ةاحنلا ام * كالملا كيع ا ماشه هللاقو ةئيطخ لك لك م موقل

 5 نعشذل الو 4 هل> نم الإ 2 نذل 0 لاق 2كاذ أمو : : لاق 4 رجسل لاق

 نم برهو ةنجلا بلط نم : لاق © مزاح ابأ اي كلذ قوطي نمو : لاق « هقح يف الإ
 راما ىالان ام فايا ل اناالا: اشم وأ .ناوللل يزهازلا لاق قاع, كانلا
 دقو الا 000 يفإ « ا ع ملكا قف لآ نأ تاسع 00 لاق هلاشف

 اف 6 ء املغلا: نع مهايندب اندلا لأ ن "عسل مو ايدلا 0 ند مملعب اونغتسا

 بن نإ « اًثيش مايند نمايندلا لهأ مهمتي ملو « ايندلا لهأ ىلإ مهملعب اوفذق كلذ اوأر
َّ 

 امو نيح ذنم ىراج هنإ : يره هلا لاق ٠ ةاور م امنا« الع دله اهم اوااانه

 هل لاقف : لاق « قر

 010 كوكتو«اهزا تما اه« كيدي ينام ىتفت,: لاقا6 هيفي نحت اع جرخلا ام: ”نايلس

 راك ار هللا ايلطا نما: لاق انها رطل نمور هللا ناحل لاق اهع تايد

 نا 2 أ : لاس نب فسروا !لاقو ع ليلش نم ونتوب "كلطأ7 اهذ اذهب امو

 1000 نإ ادمان تا انك دع نه نأ "تدلع

 : هل لاقف ام*ريغد يرهزلاو قب رفألا هدنعو هاتأف مزاح يبأ ىلإ لسرأ ءآرمألا ضعب

 اي يد اوس نسب ذل يش نار الافرع زاستاب اك
 ادد 2 11 ل املعلا راو الا فسب | اذإ ئضقت ايملقاةنإ ل6 ءازمأالا عش
 ءاملعلا نوني ارا نو مط اوصخري مل مواأس اذإو < منم اوابقي م موسعا

 ىأر املف « ءالعلل حالصو ءارمألل حالص كلذ يف ناكو « م.مولأسي مىةويب يف

 !دءاطف 2 ”ءالؤغي لتس نوكتا' ىتح !.ءلقلا تاطتن:ال !انل اما#:ءاولاق .نسانلا نم سانا كلذ

 ا كلاس رج كا دين اليف هير طعأو هانم اً طعكرف هرث دخ يءارماال ل ططأفاك ملقا

 يلإ عفرا: رمأأل ضعبهل لاقو#نافر املا ةفلسع الفلا لع ارم الا تر عت رحال ع
 6 نب اهم كال اق « هنود جينا ىلا ليصل نما ىلإ اهتعفر تابيه : لاقف كتجاح

 لل ولاكن ماع انو 1 هنإ : يره ١ لاق ٠ تيضر اهنم ينع ىوز امو

 لال رك حل < ايام ال نلت يف تاق روحو ردن راقد لاق

 الإ امل /اولطأ موي رت نا هنم نورفي مو: ناطلسلا مهبلطي .ىضماايف
 ناهلسهللاتو*م.نوبلطي هوو .نمنورفب نيطالسلاونيطالسلاباوبأهباوتأ هريفاذحب هوعمج

 1 ةرخ الاب رخو « ايندلا هياكل : نانا توما 56 الرام كلما دنع نبا



 ؟ نك اع نبا خيرات

 ه1 اد فا يبدنب ونوأ ال هللا لوسر اي هللاو ال : لاقف 2 مالغاي ء الؤه يطعأ

 ىلع تمدق : لاق هنأ هنع ظفاللا ج رخأو* هدي يف سو هيلع نإاضدملا كوالا

 | : يل لاقف « هفرعأ ملو ينفرع يِإ رظن ايلف < ةرمصانخب ودو زيزعلا دبع نب رمح
 كاكا نانو نوال 0 :«كلقف هعقارع اهتتلاةروتدءاملفلا < مزاح ابالي

 ميمو كبكاازم انك هي ظلفيع ملت لاق ينل لع ةلابلةمل نللرا رك كالا

 كب ان ريغ عدلا افرع ريكا ا ءارد كتاقمو ار كرو
 دق يرزق :يفاةعلاخ دعب تيار فيك مواسابا بمر لاق ىكفأ» نضل أل

 دشأ ثنكل ق1 هتافات رجو يناعب قشناو « يتنجو ىلع ياتقدح تلأس

 قالا معن : تلق « ةنيدملاب هينتث دح يذلا ثيدحلا يلع عا اذهكموي نم يل ًاركنإ

 نإ : لوقي ملسو هيلع هما لضمان وطو تاعم + لوقت ةرإ ره ابأا دعس اقل 1

 :اناق 6 0 ا لكشالا اهزو< نل ةلي اظن ادا كا ةيقع يكل نيب

 + اهنم جاتباينظأ امو اهم وأ لعلاةيةعلا كلاقل !ئسفن رم نأ مزاح انألاي مالت

 ىف طر ءايز خط مزاج نأ كا 1 نيعلااو فاين تانك ىاطيس: ا 1
 نم اذه غلب دقو : هل لاقف « كثوضو دعب ا د كل ناطظيشاا هيلإ سوس وف

 نق علما ٠ ةقل ديل ا :* 2 كتحيصن

 1 اك ةقتشأ ناك و« ةيمور هم اريل ا يملا هللا دبع

 ٠ ةئيدملا دحسم يف رصعلاو رحفلا نيب ىضقي ناكل ج رعأ انك ع نبا لاقو

 دانك ادمان ا نكد. ةئاموا نيعب 0 ةنس دعب رفعح يبأ ةفالخ يف كام

 ىنازل اهل كبي ااعنيز ياا لا مك ناكر عاده ارفاطلا دوبنل عملا نراك

 مالوم ةعللك اء نب نواعم مرد هميم :عسؤب ادا

 لاتن ةياتتا نبت وكم م ةقث وه : ةه زخ نبا لاقو ٠ ةري ره يلأ نم عمسي

 : ا طينة كار ان ا اانا رساوب لانو وقملا دبع

 | ينعي جرعالا اذه الإ ةرف ةرف ايندلا رفرشي انعم 55057 نب نوع لاقو

 ا 0 د ال ينإ و 6 50 عياناذتو 000 : لوقي ناكو ٠ مزاح

 تلقف < هبجو هعومدب حايو كبي هللا دبع نب نوع سلحم يف هتبار : رشعم وبا لاقو

 ةيقنح نس عوملاا ةعايمأ اة مهيست رانلا نا ينغلب : لاقف 2 اذه لعفت مل : هل

 اك ةئيطخ لك لهأب ةمايقلا مويىعدب جرعأ اي كحيو : هسفنا لوقي ناكو ٠ هللا
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 ” عوايل انو ع است ؛ هيل ةبا داك اية هاون ملاعق دل

 ا

 نهر د ع هزئعأ هنا انفي «رسنلا حانجل اثم حور اذن و ةعبكا هلم 1 يي لكل اراك نشا هك

 فلكل ذأ رضا تاعارم فيك نأ يراقب ركوب هعمل و هاوااقل

 ىوقث اسم يأو « سسانلا راغيف الإ ذربتال د 0000
 000 سلجا 7 هبستكست ىتح هيلع ردقت بسكم يأو ؟ هلتقث يتح هيلع
 داك الضر الا دعب أ ىلإ علاق 'كتوص ععبأ دقق دفا كلهن فأل

 00 لاق دست ال هللا : لوقي وهو هآفق يف رظني وهو ةعاس ىف : لاق

 تيتأ دق « كفرعأ ثيح كتبأو دقل هللاو ىل هك ولا رعبا للاهل وكت لع
 ماك ةلقن دل :ةيدعأو < كيلع دارف' هيلع كملتف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 كابأن أو « لان كن يرش فوؤرش اا يملاص نم ك1 يع

 الو الغ را 0 كلذ ا 5 لاق « راح رفاح ةراوف لثم ىلع ال

 امل اج يف ىذم مل < كل غرفأ يي عاود  اقلملا تفرط 0

 هاغتسعم < نهر ربغ : هلوق : يلاطخلا نايلس وبَأ لاق ٠ هيلإ نحأو هلصو غرف
 داس 167 ناري ناول فاح هوازن لثماا ف يلخ ادا ةلوقؤأ« يلق اننانلأ
 ناذجلا ماظعب قل كاسلاو« اعيد هاا يذلا" جلخ أذ كاد < م'وللاب هفصي

 دامرلا ميظع : لاقب 5 اذإ ةنفجلا ميظع نالف ؛ لاقلف ةئئ الا ةمشو

 يللا نك اى ةيئاقنإ داما دج 2 طاع نضر مد اذإ

 01001 تراب را دااقلا اوراكل ويقل ةلوقو هلك ارا" امنا لكك ايام نعد

 حانج ردق ىلع رغصلا يف هنااؤخ تنيبلا كناَخ 0 حانج هذ 0 العقلا لذ

 + «هريقم و رحال نطل الب بوو اكيشلا
 ' 10. انلاط هليل دلهازلا يبادملا جوزع الا: مزاح وب أ ناغيد ليا 26 ةملس 6

 «ناهسلا حااص لأ د6 بيسملا:نببا دعس نع ثدحو خوشمو:مادق“ ©: يودزملا" نايت

 يرهزلا هنع يورو ٠ ةعاجو« حابر يأ نب* اطعو « ينالوا سيردإ يبأو

 قاحسإ نب رمعمو « ةنييع نب نايفسو « يروثلا نايفسو < كثالامو « هنم ك1 ا

 دل ىلص هكا لود نأ يدعاسلا دعس نب لهش نع هنع تالامىورو * مريغو

 نأ يل نذأتأ: مالغا لاتف خ خايش لا هلال نعومدل الغ همي نعد بار ت0 علف هلع



 مام رك اسع نبا خيرات

 بزاككلا قذضي و < ,ءانم الا نغب ؤ < ءامهعلا نقؤي وأ“ تارمتلاو نؤنتنلا ضمت

 لعقلا : لاق 2 5 اما كاع خرم كيا شحال تدك

 يظيو «فازملا عرفو 4 هالوطلل رظاوذ نو 2 ضيع زر بظر نا 00
 ا يي دسحلاو يغبلا

 لقبول تكتم و ع طلاس 6 عر ع تال
 ءاعشلاو < اظيغ دلولا م م 6 م

 كيويككل اا كلل موقيو < ايد ضرألا ىورتو « ء ءانشدعفلاب ريغ وكت

 قفا ا حري مل هب يضرو كاذب هب هبقدص ند « 8 "1 0 قو نولعحيف

 . مجول ةعرز 0

 لَك ,« يعملا يف اطلا نسحلا وبأ ةهالس : لاقي و 6« ساوخ نب 4 ةملس د

 0 هريغو يتشمدلاةعر زووبأ هنع يورو ٠ ةعامح نع ثدح ٠ يقشمد هنإ

 ف مهعم نك 5200 هلل ديع نأ ُك .اطلا مساقلا نيد عامبلا ةكْعِم ا

 الان رمذي يمأر حف سو كنا قسلولا ىلإ يأو ها ا وصاهت» لاتفع ل

 < تنس ةئان: لاق نرقلا كم هلل لوس ايي اورو ارا تلق انوق اللا ادع ىلا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ة غأ نأ ىلإ نيمسقو هب تين دعت افا ١

 أ نرخ دك أ نع هنعو * تام 2 نيب ني كاد انينخ : نحل

 هلع لا رم كسل ار فام : كاق ةزريارق ا رينج نعد ةنو هازلا

 ءايصو « رابنلا لوأ يف 6 الو رفس يف نهك رت أ ال ثالثب ملسو

 دويل كبار ىلإ هسا ص وعد لالا تأ ل نقع رهش لك نم مايأ ةثالث

 ةلايللج ناد ا كح كي ىلإ امارس لاق

 ينعي هنأش نم نك 57كم ع امك ل . كيل كلامو كن ::لطو تلحس 1-

 : بذكلا جرتملا

 لاق < ةبحص هل هنإ : لاقي ٠ يزاجحلا ينانكلا لطحلا ٍ دي ةملسا 6

 نعأ/يتادملا نع ظفاملا جرخأ * .- اني اك دكا كقرخا الووركوذ هلوح الا

 باطخلا نب رمع ىل تانذا :ل اقف لسد داعو هدب داعمرطخ : لاق دواد نب بوقعي

 ينالو 2 هيلا تفاح الو « هتيذك الو < هتنخ ام هلو ف « هلا ءالوام ضعب ينالو

 «ئيفن كرد اق قركنا وقعت ا رخ انو تمدقتف « ص الا هللا



 كيد 2000-1

 نرب دعس ينعي < ورم ابأ كل اًنينه : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرد تدل
 016 كلا كلو هلع هللا لس شا لوس لري لو. ءاولاق : .يدقاولا.لاقأ# ذاعش

 نين الا موي ناك ملف ًاديذش ًادجو مني دحجوو 6 هبا->صاو رفعحو ةئراح نب ديز
 ال را, لإ علب نئابلا |ربأ ةازيثغل ىادجإاةنس رفص نم نولخ؛لاذل 0

 نيكرلا هم ااا ةااد ل ناكف « هبات رفعجو ديز راثإ

 يف مجرتملا ناكو < باتكلا ردص مدقت 15 ماشلا حتفل ببسسلا وه كلذ ناكو < مهيلع
 ةنس ديبع ىلا رسج موي لتقو « ةياور هل فرعت الو : هدنم نبا لآق * شيما اذه

 نيسلاب يروصلا هديقف شيرح يف فلتخاو ٠ ةئس نيتسو ثالث نبا وهو ةرشع عبرأ

 ينب يف مثرادو مهتوعد يدع نب شيرح ونب : دعس نبا لاقو « نيثلاب ةريغ هديقو

 ريب ةملس دهشو < دجأ مهنم قبي ملف مالسرالا لوأ يف اوضرقنا دقو <« لهشألا دبع

 ٠ ابك دهاشملاو قدنحلاو ا

 يناسغلا ثراحلا نب رجح نع ىور ٠ ينيص نب رشب نب دلك !ةملت,.دإ*“

 2 ال ب دعت بلغ لاو. ا يغو عقسألا نتا اتلا نع

 يب نع مماقلا نع يرامذلا | ثراحلا ,نياىك نع هيلإ ايفا ساو هل

 اان لعل تل ةرةنحلا تاخد : سو هلع هاو |س هلال ويسر, لاق لة لاق ةماعأ

 ةقدصلا كاش لذ اي ريجايا : تاقف « رشع ةيناثب ضرقلاو « ةرشعب ةقدصلا

 ضرقلاو « ريقفلاو ينغلا دي نيتلاقدملانألا لانو ع هال ص تاو
 0 نع دنع اق 0 3 ىلا

 : سو هيلع هللا ىلص 0 ةري رد ابأ عمم لأ ا نع ذيع نإ

 ل د 4 |انان2 اهلارث امد هللا لوسو ايتن ليق « اكو اهتم الف ةاك زا ميطعأ اذ!

 نانارش# ني ةملس ني «يراخملاا قرفو..#* مرد ال لواك ان ابلعجا مهللا

 يدنعو : ظفاحلا لات ٠ نانئا اههنإ + لاقو زب زعلاةلبغ ازاررشب نير ةئياموز 4ي نقع

 ٠ دحاو اهنإ

 نه رلا دبع نع هيلإ ظفا اناا و نيب د نكن 1 ٠ يق نب دك ةملس

 ” لاق سو 0-0-2 هللا لوسر نع يرعش الا ىموم يبأ نع يرعشألا منغ نبا

 لل حوا« ايل رع ملال ,نوكبي و.« ًاراعاهللاب تانكس للعم ىتج ةعانسلا موقث ال
 <« رشبلا رمع صقني و < نامزلا براقتيو معلا ضبقي ىتحو < سانلا نيب ءارحشلا



 9 رك اسع نبا خيرات

 :كلاقع الثا لاق هك علااز تنك ا ءانؤ هلا ودعا رح وفا رخكر نع مم

 قلك 0 امان ريا ماو قرش هنأ لد لالحأ نما لت معا قت نركأ ا قالكر 27

 هللا لوسررإعأ الهناوال 7 كاذ نم مظعأ اذهف نينمؤملاريمأ اي : لاق.ال : لاق 9 ةعطاق

 0 1 دعب رقك" الجو الإ ةالصلا لحأ نمآدحأ لتق: اس ُهْيِلَع هللا لص

 هيلع للاخ نب 00 يا ةسلنع ؟ل اقف ©" دفنا (يخأ اهنا"( )تف ادق وأ < ناصحإ

 هنلَوع ل! ك2 يا اقراط َظأ ثدح يايإ : ةبالق وْبَأ لا ناتفاد/ ةيبككلا

 اوجرخي نأ مرمأوحاقتلب ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ملل ءأف اهووتجاف هدا

 يبنلا يعار اولتقف ا ا اناا : امابلأ نمو رشنِفا اف

 ةوذغ كلذ ذ ملسو هيلع هللا يل !م هللا لوسر غلبف « معنلا اورط أو ملسو هيلع هللا لص

 هقاجراو كياني عطقق مهب مانا يجىتح ر اهلا مفتر 0 اك

 موق 00 ةبالق 1 قاقف*© نوةسإ الف نوقستسل ةرخلا ا 5 و

 تباذال ىنايماست ا 200 اند از
0 | 

 اذه. ناز ال؛ اكدكتلو ال':.لاتف 0اةشعان : ىمترتتأ تزال ىبأ قاتفاكاطسق لك
 ي

 هاورو اعلا مام الا قد را نك ا مالا 0

 1 وأ م 6 5 مادا» ءاشلا 1 ريو ا ا .٠ ا 8 دازو ا ظفاحلا

 الهلا هك ل اورلا داققلا لود تيا ةيدش 1 0 و ٠ ىلعي و 0 ىورو « اذه

 ٠ اءتام ىح نكتلا يف اوذبن مل ' هيفو ملسم

 ةماس هعثا ن 0

 نب تراسل 80ريامع باع تاك ع نب ملسأ نب 96 ةملس ا«

 "1 دبش « ملسو ماا ىلا :روتلل كالو ريغ او لسا وبأ جرزحلا

 « ةنؤم 00 ران كردي هلمابلا ىلإ جرخ يذلا ديذ نب ةماسأ نلف علو
 0010 كيااز: لاق هللا مد جزخأ من مث *ةلدتم امرا ةياور هلو : ظفاخلا لاق

 دخت رتل قاطو: لخضدد.« ةرثأ لمان دونا وأ ايوراكايازرع ضي لابرسلم م5
 تفقوف فق : يلإ ى وأو: تفقو لطخشت عيار اهنافاع طخ همي أذ صح هيما!

 دقو اف نال وسالت تلقف جرخ مث ةعاس سلجو « يب ياووتوم تددرو

 هيحانج دحا أ زكمالملا نم كلم يل ضبق ىتخ سلاحي 1 كرف اخ“ لاقف يطختت كتيأر



 كيد لإ ش 0

 ارد كاك ءاذزع ةئدح كفا اصد كببكو 1 ا جرو 3 لوصألا ف هتقب رط نإ

 الالب لك اهناوأ# ناتملا|نقيقدا قب ىطلا عراطج ناك و « ةدافرالا يف ذخأو « ريبفتلا يف
 © هلام ايش يف روصق تم لك كشرالا عضاومب 5 6 مالكلا ملع يف مبقرطو ةعالا

 قيقدرظنو « فوصتلا يف مدقو « ةقيرطلاب ةفرعم هل ناكو « هقطن قوف هتفرعم تنأكف

 جافا «قادتل عمو < معطملا يف فافعو « سفنلا يف نواصتو « ةلماعملا ٍيفركفو

 ةريس هلع رارب يلا شيع ساعو < هطخي , مالسرالا نيز مام الا فيناصت 1 كو

 * هاش و ةرشع ىنناضتم ةركلا ىدا+ يف يفوت ٠ نيملاصلا فلسلا

 دا ا نطل تالادع وا رامبو تازطل كوب قادت وب مدع نام 6
 ناك 5 نإ هسفن نع ىكحو ٠ نيتفملا نم هل اًءظفاح هقفلا يف امامإ ناك < يعفاشلا هيقفلا

 لاقو 4 نيمو أي 0 ثيدحلا عمم 5 عابصلا ْس رصل 8 لماشلا ناك كن

 ٠ ةيراسقب قارا نيتاللثو نأ ةغنس بحر يف :.لاقف هدلوه نع 1كم ارئاظأ قا

 مساقلا يأ تر ع لؤفاحلا 6 رد 7 نامل ىدحإ ة هئس ىقسمدب يفوتو

0 

 ف اسما لع ينلانام ةرب ره هيلا ىلإ ه عب للا نع قراستاال نإ لع

 غ٠
2 "٠ 

 هللا. لوقير م ةيضات لع هان اهيل امداغ قازتغ ا .قهدولاق هريخ نه كلاسا

 عضيلف ةباد ىرتشا اذ < هيلع هتابج ام رشو هرش نما كب ذوعأو «هيلع هتلبجام ريخو

 10 مم عاب سفاسلا ىفإ ملبالا :؛لوقيؤ اهتنضان ىلع هدي

 لوب 3 ههانس ةدرذ لع هدي عضيلف اريعب يرتشا اذإو < هيلع اهتلبج اه رشو اهرش

 * هيلع هتليجام رشو هرش ن“ 0 «هيلع هتايحامريخو هريخ نم كلأسأ يلإ مهللا

 : لاق ا يعفالا مامرالا ىلإ يشل مجرأملا ىفرو

 اضرع لوانت اك العأ دارت هأذح اذإ د

 سرب ان اعطول اوكدزرلا ! ]رح ايبا ذا لبا هيا يطا كا

 نس كيدااقلسورغ نموا ل أاانأ, سا لوح فانني قس

 ةتيراذااعو كيتلتألا نع ثدح ٠ ةكاق فان اي بأ 2 نال 2

 زيزعلا دبع نب يو كرفطو* * هريغو ليوطلا دي هنع ىورو ٠ ةسنعو « زيزعلا دبع

 1 1 ىلص هلل 7 اها ذق ىح يف: مول لاقف ةماسقلا يف سانلا راثتسا هلأ

 ت 5 الارق له 3 لاق دبل تاقشلاو العاقول ينل رددت يذاكر الاوإ ءانافلا ايبعاولشقو
 ةئنرا كدبع دلغكنن 5-5 اتانلفأو باس الابل ور اك دلع راما يم أراب لاف



 * رك اضل عا

 يعبات ةقث ينوك ةعيبر نيناملس : يلجعلا لاق ** |, ,قانعأ

 ةونع ابنم « ةطلتعم يغف < بزاع نب اولا ناحيب ذأ ميتتفا : ةاط امر 1 نب جاجحلا لاق

 0 اهحتتفا ديلولا لب لاقيو < نامثع نمز يف نا.لس ابحتتفا ليقو« حلص او

 00 * نيمباثلا زانك , نم ناك
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 راتيد. نب. هللا دبع لاقو *: هب نوقستست سانلا 0 رحنابب هربقو « اهيلاو ناملس

 لونغ سلا اذإفات ربات ىف ةماظع ةيحانلا كلت له نع نادلش تامر لاا
 ظ : ىلهابلا ةنامح نبا لوقي كلذ يفو « هب اوقستساف 2 رطملا

 ربق نمكلاي نيل ىلعأب أربقو ل ربق نيربق انل- ناو

 را رج ا إب يذلا اذار" هيلو دلع ل
 رحنلبو < نيصلاب رعاشلا هلع « ةناغرفب لتق ملسم نب ةبيدت ربق نيصلاب يذلا ربقلا

 ٠ ةينيمرأب داب
 مساقلاوب أنا ربع نب نوميم ىلإإ هبسن يهتني نارمص نب ما 34 نامملس د

 نإك_ < نيزربملا يوما ىلامملا لأ مامرألا ةانمالت دس“ يروباستلا فراش الإ
 ناسارخب عمو « يم نبا نم اهب عمو قشمد مدقو « ريسفتلاو لوص ألا يملع يف (مدقم

 : يحنشوبلا لاقو « 0 1 او< ي ريشقلا مماقلا يبأاو ينييملا هلل لضف نم

 وهو « نيدلا لوصأ ف :فيناضت ع ل ٠ عروو نيداذ 0

 يندملا رضنلا يب يلوا هدانسإب جو ل ملا

 هلال سرنا ليعيىاها د عار ربع لوا كو ذأ نا نب هارد هك ل1

 للصف ماق سمشلا تلاه اذوا ىتح هيزاغم ضعب يف موي تاذ رظننا ملسو 0

 نوتبثتالمكلعل و |مهبنواتبتمكلاعل نوردتال مكن افودعلا اقل اونمت ال : لاقف سانلاب

 اعد م < فويسلا لالظ تحن ةئللا نأ اوملعأو اوتيئاف كوت تون تالا

 ركب وبأ لاق * ميهاع انرصناو مهمزها بازحأالا مزاهو باكللا لييبا

 لااقو ٠ مالكلا ملعو ريسفتلا يف امامإ مجرتملا ينعي « مساقلا وبأ نآك 0

 عرولا نيدلا ماموالا ىوصلا رضان نييقطاام :وربات خير رات ليذ يف رفاغلا دبع

 دارف يل ارإ مح نم وهو < دهزلاو فوصتلاو عمال تسبب هتنب «هقفيف هرصع ديرف « دهازلا

 قرط لصحو 6 هدم يريشقلا ماقلا ابأ مامرالا مدخ « ريسفتلاو لوصأالا يملع يف

 دهاشم رازو « ماشلا ىلإ جرخو « زاححلا ىلإ كالذ دعب رفاشر 6 هنم ملعلا نم اجلاص

 فن أتساو نيسهرحلا مامإ ىلإ فلتتخاو « روباسب ىلإ داع م « 6 0 ءايدن .



 ا ْ 9

 00 00010 ملت قفا لو

 رصمب نكسو برغملا نم هنظأ
 ثيدحلا عمس ٠ دادحلا يملسلا سابعلا نب رضملا نب ةزمح نب 26 ناملس د

 ىلوتو « ماوسةعاجويفاتكلاو © كيذا ا يدادغبلا_يطخخاو « يئانحلا نم
2 

 نيعسو سه ةهئس يوتو تا ءىّسل ثتدحو 6 هتايح هده نيئرقملا فاقوأ
6 
2 

 - قسشمدب ةنامعبراو

 هل نإ مي <«لغابلا آمان بأ اقؤنع نئاذبآو_ نبا ةعيلذ نب 96 قامالللل

 0 ةفركللا) ءاضقغرتع ةالوأوا# قازملا نكللا# ءاشلا حوتف دبش ٠ ةبحص

 ان هدفك قازرلا ديعو ظفاحلا ج جس 205 * رحيل ل اعف ةف ناز 2 ةفالخ 2 ا

 ِِ 4 راها قو تاقف ا نيب 0 كا هيلع هللا ىلص ينلا أ "7 نع

 * لخابب تسل و ينولخبي وأ شحفلاب ينو كن ا ووسام رفات هب قحأ اوناك
 6 ولكل لها عم يعبات و ىه :* نيعم نب ىبجي لاق“ ةدرككلا ىخق نملوا 0 000

 نيرشعو ع ست ةنس 1 تع تاسرس# الاذورا ا اع بة كبل داق نكتكو

 ةءاحصلا نم دعس نبا هدعو « ليق دق لك « نيثالثو ىدحا لاقيو « نيثالث لاقيو

 1ك تال تار اراك ترن لالة ةقن اكن : لاق «ةيناث ةرمهنيعباتلازهو « ٌةرم

 ٠ سانا افادت انمكالذر 4 مصخ ايف هاذ م مااا اع 0

 ةناجلطلا أ يراحنلا رك ذ»+ قاحتسا نبا لاقو « ةبحص هل ت 50غ لاقد

 ءاضقلا : ليبحرش نب ورم هل لاقف 0 يف لك ف ةضي رف نع ا لئسو * حصن الو

 6 وكلايلع ناك 0 لا ىموم يف 1 ىلإ اكللذ 0 بضع اكن 521 انكل اهيف

 يأ هدواستن أكل يغبني ناك و مال 00 كلل يغباي نك 4 0 : لاقف

 اخ هنعلاقب نأك ه0 لكامل مود قصاب سان نا اال نكي ٍف ف هراس

 هوحاعف ةعدرب 2 1 5 « هوحاصف ناقليبلا ازغو « روزحلا لصافمم رزاملا نم لصافملاب

 «هولادفنارزخ ىلإ ىضمو « هوحلاصف نار ىلإ هلخ بحاص تثعبو 6 ابيلع نكيوتطاو

 انوفا نس يدتملاوفاكملا يف قرع. كشو د ابكلم اه اسف  انهل سارا ىلإ لع

 هنجه برشف هكبنس ىنث اف ضرأالاب عضوف آم هيف سرتب وأأ ءآم نم تسطب ناملس
 الم لا رقم ربطت يملا ىانع | يف نآل تاذو كابر ءالككتللا نايم ثزشاامو

 ارامل كاكا ىللاإلا لاطفال ارا ىاعملا يطا وانقأو6 نابل غرد لعالل كاملا



 ين رك اسع نبا خيران

 جرخاو ب * !؟ نيل هلي مح نأ انعركف نع ىف داع نق ها نا ل

 تال رو أ الو :لاضش نال ناس سايح ا 00
 : يبحاص لاقف ح امو زفت باقه كل تقلككل 57 نع انا ٍلسو هيلع هللا ىلص

 لاق انك أ 7 رثعدل هاج ادي فيدأتم رهطمب نالس ثعبف < رتعص انحلم يف ناك ٍر

 + ةنر هرعت وطعم ب كام قا ناس انف < اكرر اي اين ىلا ىدلص

 1 و « نايثخ 0 يحس ند © هعيش هذ نم ةمجلك هقفي ال نالس 1-3 و

 نافل « برعلا ءاحصفءالك ع راذي ام مدلك نم اخ .تقاق 2 لزاقو اذه ةيدتق, لع

 نباو دعس هيلع لخدو * ناقلسو قلسو « نالمحو لمجك < بتعب غمج عرج وهف

 هلا ل هالو لسن | منع: ناشد تدك ايزو ليف مفتول

 «تيدع دقالا قارارامو يك اراجحار دارت انلود احا داز نوكيا نأ ليز هلع

 هلوح امنا و < دواس كا يلوحو ةياور فو

 ةسمح هعاتم ةميقعيج : ناكل لادا امتار نر دوو هع الإ كرتام هنأ ينغلب

 اذإ كدي هضعو < كم اذإ بكه دنع ارك نا ءاضستل اقف حارا

 افتغش 1 نيلركتعو 5 ك تاق ورعاب هنإ ”!لبقو 00 اذإ كك ةعع دارا

 ودي كيا را 1
 ع

 ىف وهوا قاعد كارلا يطع لسا[ فلاقدإ + فاكر تت نوكتت يتلا ةعدربلا

 اف باوب ةلااتم يحتفا : افق دنا وز ةييدان يدلل

 ايندلاق راف دقوه اذ كَ هالمراف اقىشارفل وحهيحضنا ::كاتف كلفيغ اعد م« نج الو

 «نئادملاب نيث الث 5ك يفوت 8 مالس نب مساقلاديبع و ! لاق 2 ا رف ىلع, ان 52006

 الإ اودي لف هب ىف اورظن معأ ةياور ينو« ارد نيثالثو

 اب اوس مويلا نوت أي اراوزن

 ملامح :لالاقز ةراسلا قيقا“ نع ميعن رباع تعا فرحا كن 0

 نزع الف نوسخ :ناتئأ» امأف ذولي جو منا ةعاجؤلا7 نالطل : ملعلا لهأ

 0 - هيف

 ىلع ماسق بلغت املو 4 قشمد ةرمإ يلو« حالف نب رفعج نب 26 ناملس

 اهرهاظب لزافك ى

 ليحرلابزيزعلاهرمأف «هتعاط ىلع مقم هنأزيزعلاىلإ ماسق بتكاو 7-5 مو
 ىلع ةريسلا نم ناكو « ةيناث ةره قشمد يلو هنإ م“ ع اقل نأربع

 32 دلباا ملستم يلع هوخأو ع لسا دإبلا رهاظ ىلع ماقاف « ليقام

 ممل اذا زعلاب ب قلملا رصمكلم هثعب ةعام الثو و نيتسو عسل ع ماشلا



 بيذم "ادد
 دع ناش 0 اذوا نم سانلا نمو « ءافش لماح مهنمو اد لما سانلا نمو

 مل هدنع هللا تيركب اثر ند سائلا نمورك كرك د تيت ناو < كلذ: تح ارو كناغأ
 لقو « هللا كقري هللا فخو < عشختو هلل عضاوتف « كا 1 هتيسن نواو ؟ كنعي

 هيلو غتباف املع كقزر نواو « نوملاظلا هلاني ال هللا مالس نإف ديعبلاو بيرقلل ا

 0 اجا ريل نر دك هلم ياللا الا ل نإفاو هشبل !كفنلع اه ملعت كا

 لاقي الملع لثم نواو « ريخلاو ةكربلاب هل وعديو هب رصبتسي هب رع نم لكف < قيرطلا
 زكك جرغال هك لخلأ اون :لاقاوا . برشي الو لك أي ال مئان صك هب

 عيطتتسيال سانلا يف شاعنم : لاقف ملكتتال : لاقفينصوأ : لجر هل لاقو * عفني ال

 ككفسالا# لاق قدرا (لاق فكي امأ قحب ملكتف 00-5 نيا : لاقف ملكتي ل نأ

 تال كالماف كيمغا نإفا» كاف ةكلمأ الا اهب ينانتقيل هنإاو بضغأال نأ 8 الا

 نأ ساسنلا يف شاع نه عيطتسي ام : لاق سانلا سبالت ال : لاق يندز : لاق كديو

 لعلاةربظأ اذإ :لاقو ةلامألا ردا كانا طا نما نفاق ان كاالباج

 ىمعأومكمصأف هللا مكسدعل بواقلاب  مذغابتو نسل لاب ماتو لمعلا متلزخو

 اناث با : نايس هل لاقف لجرلا برشف ةلجد ىلا ايهتناف هنم 1 لجر هبحصو

 الو مدحت لعلا فااذكتا# ناقا قالا لاه هاايخضقت عازم كفه لاق بارع

 مخل بحعلل اي : :لاقف ال لك أي لجررب رم ٠ كعفني اب ملعلا نم كيلعف « انيخ هصقنت

 ةنانراا نشاع ويسير ركتمي داخل ىلباورجر ا نقلك هير اقوم نيزك

 تا

 00 كلانا هكر هلع احنا ياوارباالا كتنالعو «لدعا ل ناعما سلو" زذاعو ءالللل

 فوقولاو « عاملا لوهو 4 كرار عاق ينيكلأىت ح يتزحأ ثالثو « ضار

 ليللا نأك مانا رعب مري اودع ك1

 « هيلع الو هل ال نم مهنمو « هيلع الو هل نم مهنم : لزانم ةثالث ىلع هنم سانلا ناك

 تاق ليإلا اةليط ف «نئادلا, ةرفغ منعا البنر نر اغللذو ه ةلءالوسالع قف يأ

 نإ :لاقو#*(2)هيلعالو هل ال كاذف بص ىتحمان الجرو « هل ال هيلعدلاذفهنلايصاعم

 ايف ابتمعسمو ىفغم امل ةرافك" ناك هافاع مث ء البلا نم ءيشب نمؤملا هدبع ىلتبا اذإإ هللا

 مث هله هلقع ريعبلاك ناك هافاع ع البلا نم ءيشب هللا هباصأ اذرا رجافلا نيإو < ىق

 : لاقف نحعي هدجوف لجر هيلع رمو ٠ هوقلط أ يف ال و هواقع ايف يردي ال د



 0 را نبا خيرات

 لمعي ناكرو ٠ سانلا يديأأ يفام ىلإ جاتحأ مث هدسفأ نأأ نم يلإ بحأ مايألا
 ابدع« نواك أفا نامذح لا عدي ع اكفموأ 17 هر ىرتيتا اكرم فاصل" داوي

 اذهو اله هحلتخيف 9 نساعلا :«هاشغب عيياتيلاك ملعلا نإ 5 ءاذودلا أ ىلإ قلو

 ور الب نكمل ماكتب ال 55006 دحار ريغ هب هلا عفتمف
 أ

6 ٍِ 

 007 0 ١ لجر لخك كرا اذه اه وأ“ هيه ئمنبتال رركك< رفا

 بتكف ءاشلاب ءادردلاوبأو ةفوكلاب ناك و ٠ ريلغاب هل وعدي لكو هب ”رمنم هب ءيضتسي
 5 تازنو « ًادلوو الام كدعب ينقزر هللا نإف دعب امأ كيلع مالس : ءادردلا وبأ هيلإ

 ا نإ ! تدمك" ك كناف 0 اك كيلع ءالس : نالئلاول 7 ةلسافكللا نا

 اني نابل يكرر لب ل اميل حلا 0 عاف « ,ًادلوو لا فاق

 لم دقلا نضر اللا انإ و ةسدنملا نير الا تزن اكن تيتك ا كييف مال كملح
 ابأ نأ ةياور يفو ٠ ىتوملا يف كسفن ددعاو « هارت كنأك لما « دحأل لمعت ال
 ضرألا نإ: نالس هيلإ بتكف « ةسدقل | ضر الا ىلإ له نأ هيلإ بعك ءآدردلا
 تك ناوراوطا تريغ كنأ ينغلب دقو « ا تل 00 سدهزال

 0 . ما اناسنإ لتقت نأ رذحاف يلمس دعك ناو <.كاااجتن 5

 « يلإ | اعجرا « هللاوبب : لاتو اهيلإ رظنمع ايوا نينا نيب فكك رد ءادردلا

 ديلا 0 «ةوع فازيطلاو .ظفاللا ج زخأو تغني راكعضق لعادل

 ةيعان ىف نم يف هيلع: الخدف ناس ىلإ لجبل مها دبع ني رازحو ني نراك

 2 ملسو هناعيراتإا مص هينا كو لكر بجمال اقر اء ماع لي هايتتاف «نئادملا

 0 ما ران ريل كاف نفوا يدلل رن ل ىلعلو» ًالاقو ناتو“ يرد هلت

 هتبده نيأف :كاقاءادودلا و 5 الاق 2 وه نم : لاق ماشلاب كل خأ دعس

 ضنامالا ايكو ا لاق« ةيدب يءانسم» ل سر أءامالاف ع كتاب قلل ل
 تمار نإ اذه انيلع عفرت ال : الاق ةيدهم هعم ءاج الإ 2
 اتي اع نايم نكيلو لارمأ.ذيرأ ام: لاق ايف مكسات
 نامل الرعب نك قات اكبر نقتل الإ ءئشب اهب هتيقز امهات
 يأف : لااق مالسلا ينم هائرقأف هاتتأ اذإف هريغ 10 خب ملهب الخ اذا ملسو هيلع

 هلأ هنلدع نوي مالسلا نم 006 ةيده م 0 ايمانا كح ١ ةبده

 «فراعف عماسو « كراتف لقاعف عماس : ةثالث سانلا : لوقب ناو هدول



 كر ب.

 ادم اناا مدلل ع ان اع يل طخ < ساثلا نت نا ال 0 همقالرا
 ةثالثبهعيديف هلمعيو مردب هنم يرتشف صوملا لمعي ناكأو ة هاقمأ واطغ رح اذإف

 ناك و « مردب قدمت و <فلابع لع امه راخأ وفني وكلام سأر ًامهرد لعجيف « مارد

 تكلا ردا لطب نظمت ناكااو اع ذينرأ ًالئاتلو :رايجلا طوع مركب لو

 هنا ل ظعمت اعبي كلل سندا : لجر هل لاقف تبب هل ن 1 ل هعم لقتنيو

 يذلا تيللا:يل, تنص * الزل دق لع حاف < بأ 7 دربلا نم هيف نكسنو رملا نم

 نيب كل ينبأ هلأ سرع نكن

 نم هؤانب ناكو « ةفصلا هذبب اًسيب هل ىنبف < كلذ ىلإ هباجأف «ردجلا اتباصأ هيف كيلجر

 تددماذإ و« ةهقفس كاش تاع هيف 6 5 اذ

 اذهنم نيلأ تسبب ول : هل ليقف فوص ةبج سلي ناكو « يدربلا نم هفقسو < بصقلا
 * .ابهيشاوح ل هن كيل تااداو هديمللا نسلم ندلااوبغ انانقل م 5 كاشف

 | د1 هلموأ ناقل تان هيلع لجري انأ.اذإف نئادملا تيتأ + ليم نب ثراخا لاقذ
 : _لوقي ملسو هيلع 1 ا تا يك نال هلا فالس ! قمع لالا

 *ئاكل ١ مخل اكيرك ا انانو لك |! انم ف رامت اف, ةدنم ىوثج حاوؤأألا
 0 000م

 «مهب يلصي مهما عباتتف ةالصلا ترضحف < رفس مو يسرافلا.نالس مهيف هريغ ةباحصلا

 فض: اهرزركب اوب# اذه ام : ناسا علاق: ةيفرامتا الفا اعيوأ يبتسرل جراب اب لصف

 كتارا دنع ارا ,الب انت لض ا ل ووو ةضورفملا

 انإ : لاق ةياور يفو < ءارزولا ن هو مثالا ليعامسإ ونب مثنأ كال : لاقف كلذب اتقحأ|

 "ا سا تالا ركب انادح هللا نإ 37 مكتن االوزوش وي ذل

 ةملظام يردت له ريرجاي « ا ايندلا يف هلل عضاوت نم هنإف هلل عضاوت

 ةياور يفو ٠ ايندلا يف ع مهضعب سادلا اظ وه :لاقف « ال : لاقف 7 ةمايقلا موي رانلا

 وي هعضو اهيف مظاعت نمو « ةمايقلا ل هعفر اهيف عضا وت نم نإف ايندلا يف عضاوت

 : هل لاقف « هدجت مل ةنجلا يف باي ًادوع دجت نأ ىلع تصرح ول ريرجاي « ةمايقلا

 ٠ راغلا اهالعأو ةضفلاو 0 ناقف ااغل اء ايفو تالساب اهتنكن

 لع اهرعش ىلإ و« ابا رج هنم لعل اهداج ىل ِ دمت حيذرغلانم ةاش باصأ اذإ اذإ ناكو

 هب عدصدق س وَقهعم الئ 5 اذإو« اهدلجب عفتنيو هددقف اهمح ىلإو 6 يبطل

 فيس محللاب يئانغتسا : لاقف كلذ نع لئسف « هلك ال محللا رخدي مع لبملا هاطعأ



 يل رك انتا قيل خيرات

 يب رع راح ىلع هتبأر : يذه لاقو ٠ مويلا اذه دعب اهف ريخلا امنإ مهيلع ال :لوقيف

 درهم هرالك نيفاطلا لجو لج رادو كراك دسار ع و ا
 اولا دعب ايف رشلا ريحا نإف بغذ ة: لاقفرثم الا نعااوحتنت *نابتدلا تاقف ناكل

 هراحب رع اكرم وقو ةارط ىو يروتبملا هيد ىلاطاو نا

 « ةمدخ لاخلخلل ليق كلذلو ةقلحلا ةمدخلا لا ٠ نابذبذت هاتمدخو « ليوارس هيلعو

 يان زيني اليعر ؟زاق# اتعنأ ؛ةحاخ لاا نكت ةيسرام

 مدخلا ا يف دقعتو ىقرت

 اهةوط قاينأالا متابع ا ةيتحتو ا ا(رقيللا هلاعباوا ع اهغاسذا ىف هتس اق اذاتلا )1

 ةاوملا دخلا رى اجلا نمي ل احلا عضومل لاقيو «مادخلاك ةريدتسم داوس نم ًطوطخ

 كانت كل مل نإف « نالس اكدحلام يرذأ فسلو ؛ لاقو « ةبدتق نبا هلاق < لجرلاو

 اتاك وأ نيتمدخ امهامسف ناكر حتت هيقاس نأ دارأ هارأ ينإف هريغ وأ مال يف:ناتقاح

 ل كوالا لجرلا نم مدخلا لاقي اك < ءاسنلا نم نيتمدخلا عضوم
 هلكرام كادوا كيرتك ال يحب را كخاككا/3! ءيشلا ماب ءيشلا يمست برعلاو

 : بي وذ وبأ لاق « ةأرملا شك" ىلع عقي هنأال

 امتوتج هازرذ قوف «نوفطي. + 3 افنلا عراشكاايظلا ناك

 كنا روبل واخ يأ ويلا فاننا موك ازا كو“ هل ةحنقوا جوككلاو

 الع ورا أط مهتداع ىلع مجعلا هل تدحس اذإ ةالك كا ليو هارتسلا دووزدن الاو

 00 5 هل تعا متل: لان

 ديري «نايندلا ةرامإ كرادت# ال : 5 ب ىذا يتاعلا لاق رخأتف هتعجوأف

 عديل اتيوتشاف قونلا كيعأ +1 دعيشوب م لحرب لاقو عدس نق دود ةلامإ
 لذ لأ : اولاقف موقب رث« فلعلا هيلع تلمحف « هترخسف 11 نال 5

 هللازلد هللا لوسز بحاص نايس اذه ::اولاقف 2 اذه نم :: تلقف 9 هللادبعابأ ايبكنع

 نفي نون لانو كونا ىتح ىلأف « هللا كافاع هعض كفوعأ مل: تلقف ملسو هيلع

 فتحا هل لاق م« أدبأ يدعب ر 21 لا د هل لاق ع« كتيب غابأ ىف 00

 000-1 « ربكلا ينع تيقلأ نإ : نمل الام تنقل

 : هل ليقو 2 يسفن هتيق وف ينم تمم[ نز تو ا رخسن مل نإو « هتجاح

 هس ا دا اهعاطف ةرأرهو 6 ايعاضرةوالح : 3 لاقف 2 ةرامرالا نم يك أم



 بي ذبح |ط +

 نب رفعجاِق ٠ يالا دا انلاع اذهل توكل رمح لاقف« ال : لاقف 2 اذ ريغ له

 دال ان ناقل راسا عنا“ يعن لال ةيادر ينو ٠ ءادرو رازإ ةلحلا : نايلس

 لاو 7 كلف ( كا طتع 3م /ماويدب ب جل 1 نا هنك ايضه و كاضلا

 لاكي نآموالت نع موكا خطأ امله: كيلا ا هرتاالو ماادلفيف ايانخرتلا
 نككل وربك هناظا الو 3 انها لع امج ءابنزم اوراس :ينلاةقالرمع ىلا مجال نع

 يى :مج رخي نأ هللا وجر أحلاص كل

 010 كونك هناك بتي فيل انا ذا بلشلا/ رع وراح الن
 ةددك# يف هب وزب هنإ 5 + قلل تسد

 حف ال نأ انج عوزت اذإ مساقلا وب ١ ليج فز نع قالا اك هيف

 تماقف « مكي ام الإ ءاننلا نم ذختتب الو « رفاسملا ثاثأك اناث الإ عاتملا نم

 0 عطل اذه دلو اقف, هله ازعأ لختدأو: < تايبلا» ينام نكي و فلا
 ابا يليلخ نإ : لاقف عاطملا ةلزنم تلزن « يل رف عيطأ ن0 لاقف 2 ينيصعت

 عدا يلصتف اهرمأ و يلصيف موقي نأ هلحأ ىلع اندحأ ل اخد اذإ انرمأ مماقلا

 : لجر هل لاقف ةادنك نيل يف سلج مص أ الق“ تاق 6 عارم تأ و

 تا 010 را ل افي كس اح ورع كرا

 ينكيامإ 0 ا راين قل وع لاهيا كلا لابام لاق مث هنع

 00 ا ا و ضل ود نامااا مكمجأ

 هتاف 0 الف هباحصأأ هعم ىثم ءانبلا ةليل تناك ايلف < ابغب ف

 كال لع هللا لوس تلعب لئاسا لاق هنآ دازو 4 ءابفسلا لعفي ا اهيلغ هبلخ دير لو

 ترامرادمل و # (ىروطلا يف نادفاستي نيزاملاك كلذ نعثشدحتالا : لوقي سو هيلع

 لكل حوا تالغأب كاعيبصما نونلبب دق, هلع هلي لع للاو سك كئاطلا و عازم

 دا كبة وع ل ةادعب نما ريخ اه رجأ مدقت ةبيصمل اك الط

 دز اوعوك شيلا ايم وهو 6 ناغ, نئادملا رسم نموريراذ# كلولعا كانتا اهم: موقن ال

 هامحن ا ل اطل دار اعسأ لاف طير قش ريتا طفل جر

 كلذ فدر وهو مو ةتأزغ ىضق ىتح 02 لاقو لأ كنق

 نكي ةفوكلا ىلإ ًادماع نئادملا رسسج عطق ىح فو "بع ع فاليكملا

 ةتارلازتي وتاكل هلأ اذإف «ةءابعو دروردن أ يف سانلا ىلإ ج ري ناك 1 نادل يعالريمأ

 الا كد تام نروسر اما نازي لروما وادم خد ركت دنا دارك



 0” رك اسع نبا خيرات

 ملعلا اوسمتلاف : لاقمث « انالث احلاقام”دجو امهاغتبا نم « ا.بناكم ناميرالاو ملعلا نإ

 هللادبع كنغو © ىسراقلا ناك دتعو 6 ءادزدلا اي اع رع دبع طهزردج وأ 115
 0 يناف « 0 5ك" يذلا مالس نب هللا دبع دنعو« 000

 نب ثيالا ظفللا اذهب هاور « ةنجلا يف ةرشع رشاع هنإ : لوقي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع هللا دس مجلة اور رش هكواما و رع ل

 1 الملا يلصأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب هرمأ 000 ءأف 0

 غتر هابنتو عا وشر اوت او اجت هبئالص لعجأو

 ديب ةلملتلا نك «ةنيونلا دعوا دقوا ءاد(ةسبلاةفاقودات لق
 مدعب ءاملعلا ناكو « مالس نباو < يسرافلا نامملسو «ءآدردلا ابو < دوعسم نبا ذاعم
 #  بسملا نب ديغس نيه دعب من4 سابع نباو < رع نبا مس < تباثانب دبإز

 ندعم لاق ةداتق نع قازرلا دبعو « يقمبلا قر و رخو

 لاق مث بستتاف نالف ايا بستنا : سلم يف مو دعس لاقف "يش ناملسو ضصاقو يا

 فرعا نافذ قالك يحس ار نان نان غلب م كلا انا كاكا

 : دعسأ رم لاقف« رمصيلإ كلذ يمنف « مالسوالا نب ناملسد نكلو ٠ مالسو ا
 م فرع هنااكو نيسؤلل يا ايش ك1 تنال

 ءالسوالاب يلع هللا معن أ : لاقف < بسنتا : لاقف ناملس غلب ىتح « اللا

 ةلهاجلا يف مزعأ ناك ما نس ارك وسلل هلك: ع لاقف « مالسإالا نبا انأف

 هنا ومع كل فاعلا هاللول 1100 3 مالسرالا نب نعرف جبل رمع ان او

 ةيلهاجلا يف ءابآ ةعست ىلإ 050 00000 زاطلب نإ نعأ اهي عمسب

 ثالذ:قؤفاف كرو 1 هالس الا لكلا كار نثر نع ا ون رانك داو

 اناع رثز ملفا ا ضر يلع نع ضي أ يورو * ةنجلا يف هعم ناكف
 000 القا طفادباالا :ناشإلا "اب فول

 فيل ايلا هفيايرشلا كيرشلا نع نيوارلا] نتا فانلللا جا ر كا

 اوجرخا : شانلل لاق هلع مدق املو ننألا] كو تاكل كال م ع نك

 : هل لاقو هلأسو همزتلا هيقل املف < روضملاب هيلإ بتك رمت ناكو « ناملس ىقلتن انب
 نمسلا كتدئام ىلع عمجت كن أ ينغلب : هل لاقف 9 ههركت يش ل ينع كذب له يف خا اي

 : هل لاقفاههيف ج جار 2 ةلحو < كإهأ يف اهسلت ةلح : نيت كإ نأ ينغلب و ملا



 تيان :؛ 0

 ةمامأ يأ نع ظفاحلا يعن وب 7 رد جردلو 7 ( ىعبات وه حلاص أ لع ةف وقوم

 لوسراي اذه ام : انلقف ءاهسلا ىلإ هرصب صخشأ سو هيلع 7 لي تايز ركنا

 هلرسلا فواع هر لانك ن اللا وعلا كام املاك لد 2 اكلم علل أر عا لاق باق

 كادوا اهدا ارا فاك عألا ىفش ناملس اي : لاقق سو هيلع هللا لض هللا

 نإ : ظفلب ايندلا يلأ قب رط نم هادو ٠ تذل ىلإ لاو ناتي

 م هدوعي ةامأف ليلع لمرة 2 أ ناناسر كقف ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 نإ < كلجأ ىهتنم ىلإ كمسجو كنيد يف ةيفاعلا كقزرو < كرجأ هللا / ظذأ لاق

 هيما علوا نازك ذهل 0 اما ناو ورع هاش
 ٠ باح ىلتبملا ءاعد نإف تئش ام عداف ةثلاثلا امأو « كب ونذ نم فاس امل صيحمتف

 لق ) : ىلاعت هلوق يف لاق نا نعو عطقنم رويس ة اذه

 6 ل ع( كاكا ظ مو 0 0 5 هلأ ى اك

 نمحرلا لإ ةيدحلا 0 و 0 0 ف ذأ امو مالس نب هللا دبعو

 مهنم ناس قواك نر عاف[ نوظكف هبا 1 نجل ا هر (:ادْهَو
 انما نب 30 لاقت كاد مذ ٠ هن ادطلا نم نانا انؤاراك اونزافلا قاعناك

 لاوس انآ ليقدنأ سنأ نعي دع كا :موزو لدوعف مل د ا 8 َدَلاَو

 الإ هور ل :. يدع نبا: لاق + .ناهلسو يلع نع لاق كده ملا بتكن نمع هللا
 0 دعت معلا وب رعوازما عرعلاو مع هلغ ا حور بأ نب دمحأ

 : لاق « متان وه : هل ليقف ةعمح موي يف ءادردلا بأ ىل 8 نايلي خد :علاف ب يع

 مثرع انو كيا ةعمجا موي موصل ١ اما ةفكاسلا لاك اذإ هنإ : اولاق 2 هل ام

 ىح هب لزيب لف : مئاص نإ : لاق « < لك : لاقف ماتأ مث ةعمج موي ا هيلا هلكت
 56 يبنلا لاقف < كلذ هل ارك ذف سو هيلع هللا ىلص يبنلا ايتأ م« كل
 ارك رع ادودلا نأ ذخف ىلع هدي برضي 5 العا ةاغلست عرعت# عاتلو

 0 ال ادك ىانلا قنبر ءا مي زعل ةلبآ صقل ا رم ثالث كنم 0000

 :لاتق ناعلكم نع هنع هللا يضر يلع لئسو. * مايألا نيب مايصب ةملكاو اوي

 ا لع كردأأ < تببلا لهأ انم لجر
 كلل اقلب (ةيقروب دي زي نع ضي اج او ولكل رع نكن فو

 : لاق مل يتارال اعلام لاقف 532 نمحرلا دبعاب أ اي: هل اناق توملا لبج نب ذاعم



 ا رك اسع نبا خيرات

 امنا ىلا خب < خر نب ىلع يزراوستك يازاوحلاعتأ «اممل لاقفا هش د 101
 دعس نيبو ا ةيعابلاة فلا كلاتقن رامحاي : لاقو نع ا نع طرا اعد م

 كير اك تا ناعما لاةفىمرافلا ناملسو ءاداردلا اناا تقلد ركوع اعد 6

 :دلاق غازدنالا بانكلاو لولا هباعكلاو هر الاول وال ململا هلا

 مدقتت نإ ,لاقدشا لوطسواب يلوعنأ أب لية لاقأف كمال ابريل دغر ١
 مهضرقأف « ك رك مهنم بر 2 نإ و كعك ا الو 5 و6 كودقتن

 2 رظنرم © ناملسا نيبو هنيبإى 8 ها ها نرمي كضارع

 يف مثنَأو <« يضوح يلع دري نم لوأ متنأ « انيع اورقو اورشبأ : لاقف هباحصأ هوجو
 ةلاليغلا نم يده ىتلارن نملا : راس ا رخل < 2 فوم املك

 نيح يرهظ عطقناو « ير بهذ كل لع راقف < ,تحي نم ىلع ةلالفلا سلي و

 ىبتعلا كالف يلع طخس نم 00 نإف < يريغ تاعقالام كباجم كلف تكا

 الإ رتايرحلا علا ننس كلان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل |انف « ةماركلاو

 6 كان 00 ماك ين ال هنأ ريغ ىموم نم نوراه ةلزنمع ينم 5

 تقراو: اهو: لاق لبق نم ١ اين الا كتروبام : لاق دما( ىن ايت را

 ةنللا يف ل ا مين ةنسو مهجر تك : لات فلق ء اين دل

 ىلع اًناَوخِإ ) لسو هيلعمللا ل الت م «قيفرو يخأ ك0
 اا جرت * ضعب ىلإ مهضعب رظني هللا يف نيباحنملا ( َنيلباقتم رارس

 7 لوبن لا 0 ْنِإَو هب 507 ملال اس

 نإ نيذلا» « الؤح نم هلل 20000 0 0

 هس هك يعدرديْسا كل

 ٠ لن :هاورو )+ ![سراف اقم لاجير ةلواقثل "انرثلا ضع نيدلا:ناكالولو < هموت ع

 لاقو 0 جيجل نب رقعح قيما 0 رفعج تنل | عاوما 0 ردح نبا (لعيافو د

 داخس الاو : لودر اهينات دعا قمر هيا اوال سر 7

 ىلصييبلا غاب : لاق نامسلا حلاص ناي نعام 0 ان نمل لا
5-8 

 كيفردل رس ا كل ا نأ 2 5 |[ ل نيس ماب ةئلغامإ

 فتان معلا نم عسا نعل 4 3 نا 0500 .٠ اسو 0 ينلا لاق « 2

 انه ظناحلا ةبادرو ١ 4 هو يراخبلا هاور ثيدخلا للطأ



 كيذا / م

 2 اا ببانكمل مهأرقاو « حارجلا نب ةديبع ا كر او اان راع

 مع 5 يسع :دي ال ماع نالسو « ]ملا نم ءاعو ةزيوشتاو بأول كنك اثبا

 داما ةحش يدذ ىلع 2 ريغلا 5 الو رس كترلاخ 7 امو 6 همأرحر دل لالحيس انلا

 6 ٠ ةفورعم نوتملاو ةظوف# ريغ ثيداح 00 دلل هباكتعلا لاق” ةاوذ يبأ نم

 * داو ظفللاو يليقعلا هدنسأ ام ريغ اًيلاد رخآ دانسإي ثيدحلا اذه ظفاملا ىور

 : لاقف هدجسه ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىلع تلخد : لاق ىفوأ يأ نب ديز نع
 « هديدنع اوفاوت ىتح ميهلإ ثعبيو مهدقفتيو ام هوجو ف را للفن

 و
03 

 ا

 انك عوز مواقف اف اون رديف 11 كاف م هيلع 57 "00 ةالتعلا وفاوت ايلف

 كَ الملا نمي مطصإو 2 التم الخ + هقلخ نم ىفطص الجو زع هللانإ « ؟ دعب نم هب

 ةوطمأ نأ 2 0010 ينطصأ نإو « ةنجلا مهلخدي الخ 22

 نإفيدي نيب ثحاف 0-0 ؟ عكتت دلت نإلأا لجو رع هللا ىف : تب خاؤمو

 أف البلح كيذعحل ه6 هم تايوتا اذا اع نع كا

 قلاع اعف دنم اندفع اذ ندا : لات تركب وبأ 0 ا

 لبج يلأب وأ كب مالسرالا زعب نأ هللا توعدف 0 مي 1 وزع قو

 ةثالثكلاث ةنللا يف يم. تنأف « هللا ىلإ ميحأ تنك و« كب كلذ هللا لعفف ماشهنبا

 ا للام نانع اعد مث « را هنب لا نع نا تاما هذه نم

 "1 1 2115 رك عملا (قسسادل نوارن هقازعازا ةداؤللغابأ
 نازتع ىلإ زظنغ تارمثالث ميظعلا هللا ناحتبس ::لاقف'ءأ ايلا ىلإ سو :رهلاع هاا ور

 كن اهريفطع عمجا : لات م راسو هيلع هللاىلص هللا لوسر 0 احم هدازإ تداكليو

 كجادوأويضوح ىل لع 1( كام ال نها ى اتاشاعللا ن مل ورع

 ليربج مالك كالذو« نالفو نالف : لوقيف 2 اذه كب 2 لوقأف 1 0

 8 عيرمتم كلو لي رك لغو ل ناينع نإ الأ لا لام شقي فتاه ذإ

 ا 508 كناكما ا 0-5 لاقف فوع نب نمحرلا دبع اعد م

 دقو 6 وقوع دعا كلل نإ ام أ قحلاب كلام ىلع هللا كطلسي < نيمألا

 نأشلكا نإ : : لاق مث ةنامأ هللا دبعاي ين 25 كاققما ال ردا هلي ع ميل اغا عيرخأ

 وش 157 انفسنا كرت لمصر كللاولا ليك( يسع امام هنن ياقلب
 :اممللاق من ريبزلاو ةحلط اعد مث «نامثعنببو هن ىنارمأ نمرابغ لح ةددداو



 ا ركاسع نبا خيرات

 لاقي ملشاو ديلعأشا:لض هللا" كوسو نأ. ةور ره اجا نع يدع نبا قيرط نم جرخأو

 الإ اهضغبأ الو و١ نمؤم الإ رمعو -- رااح ا هللا نع يفربخي ل ايرنج اذه

 هظفاب اشيأ هاورو ٠ اهيلإ ن ناش وم طر نانا قوش أل ةنجلا نو« قش :قفانم

 يلع نب دم معافا سلا خلا بد ا ا كا راوي انتا رخآ دانسإإ
 هللا نإ دمحم اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ليربج ىتأ لاق هدج نع هيبأ نع

 نيدادقملاو < رذ وبأو < بلاط يبأ نب ىلع ؛ مهبحأف ةثالث كباحصأ نم بحي لجو رع

 كباعصأ نم ةقاالث ىلا: قاغشتل ةنللأ نرا اياز هل لافي لو زج ءاتأف لاق «نرسشالا
 لاا داوإف# لاقرب راستمناالا نعمل قنركت نأ يع رن كلاين رات

 يفإا ركب ابأ اي : لاقف ركب ابأ قاف جرت « هباهف متع ملسو هيلع هللالص هللالوسر
 قاعشتل ةنلا نإ : لاقف ليربج هاتأف قنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يك

 نأ كل لف «هلأسأ نأ ةفداج لا تاور ناك رف « كباحص أن مثالى

 نوك أ الف هلأسأ نأ فاخأ ين : لاقف 9 هلأستف ملسو هيلع هلال هللا يبن ىلع لخدت
 :! لاق ها كروق لسكتميفل 'لاقف تاطخخا نبارك 8 م تم تع

 تدع نيماكرلا ل قروش تدي يمكتك نراك لعادل لل

3 

 أم
-< 

 جل نإ
 و

 كديع ناك هنأ ينثدح نأ نيا: لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا ين لع لخدف هللا
 نفذ شل اخطأ نسيدندلات را يواتكل دلل نابع ايه لاش كاتأ ليربج 01

 ل راهن عا عستا# لاقف 2 هللا ين ايه

 ضي جرخأو * كسفنل هذختاف مصان وهو تدبلا لهأ انم وهو ناللسو « اهريخ ًايظع

 ءلتتوديلع هما لف دمج اباحص أن ةرعان ربحا ذا هيمعرزوسلا ضار لعل لبق :دلات يرتخبلا نع

 نكت ملا تلا كارلا: لع عار تربع ولاقف + نولأست ماو :/كاقف

 2.رذوبأخ :.اولاق .« رك ذ هترك ذ.نإف ئنن نمؤم : لاقف 9 رامعف :.اولاقا ملعب

 < هنهجرخ : ةعيصملعلاب خبص : لاقف ؟ ىموم 57 اولاق « هيف نع ملع ىعو : لاقف

 كردا : لاقف 2 ناملسف : اولاق « نيقفانملاب دمه باحصا ملعا : لات 2 ةفيذحف : اولاق

 نيمأ اين طناف لزلاق)ثدبلا لأ انت وجاك ا ءزمق كل ديال رع «رعبالا كعسل والا دع

 يردلا درست بأ نعو# تيدعبا تكيس اذو وو كلطعأ كا ساذإ تدك »لاق نالوا

 يف مهاوقأو < ركب وبأ اهب ةمألا هذه حرأ : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 ءايح مهقدصأو « بلاط يبأ نإ ؛ يلع مادقأو « تباث نب دبز مهضرفأو « رمج هللا[ نيد



 كيد 20054

 نبةملس يأ نع يرهزلا نع كلام ماموالا ىلإ دنسأو * نيلرحا يفلت ٍِط 1

 فيرا نفسو ىفرانلا كالنم ايه ةفلع ىف لإ ةيطاننو نلققكبا لاق رك اانلع

 اذه لاب اذ لجرلا اذه ةرصنب اوماق دق جرزياو سو للان لاقف يشدحلا لالبو

 « هتلاقع هربخأف ملسو هيلع هللا ىلد يك ذخأف ليج نب ذاعم هيلإ ماقف

 ةالصلا نإ 1 قو 5 1 0 1 ري عاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ماَقف

 ملأ هقول كفروا“ كولا تالا« الحاو نزلا نإ نمانلا هيأ ايد: 'لاقو ةقماج
 دس نب ذاعم ما ةف « يإرع وهف ةيبرعلاب ماكت ن 8 < ناسللا يف امنِإو اال أوم

 « رانلا ىلإ هعد : لاق 2 هللا لوسر اي ق ةفانملا ةييكانر ءأت اف : لاق هبيلتب 1507

 اقل 1 ع اضيأ ج 0-0 ١ لتقف ةدزلا يف درا نمم نبق ناكف

 تفتلافدساحم يف لسو هيلع هللا لص هل لوس دذع مو شارة ةقاح مرافلا نالنلا ىلع

 هال رع نأ تأرتجا ملاك نان اق لارا

 نست و لك ةعتالا : لاك ىو هينيع ل ف نالس هيلا رظنف : لاق

 تدحلو نيداودلا ترشن اذ 6 ةنثنم ةفيح 1 ةرنعو هر 2 مويلا ام ةرذق ةفطن

 1 نر اناا زيملا جر أنإفنازيملا يف تعضوف ءاذقلا لصفل سانلا يعدو نيزاوملا

 هللا ىل يبنلا لاقف < عيملا بسحو يبسح اذهف « ليلذلا مثالا انأف نازيملا صقنأ نإو

 راظنيلف هبلق رون لجد ىلإ رظني نأ دارأ نم « نالس قدص نامل» قدص : ملسو هيلع
 1000 9 ا فوع نب و 0 هج رخاو »* نالس ىلإ

 ل ىدواق 0 .جاهملا جتحاف بازحأألا ماع قدنحملا طخ لسو هيلع
 لا رس ىلا لاق « انمنالس + نان اما سن ف قاف

 ماموالاو وه جرخأو * هوحنب دعس نبا هاورو « تيبلا لهأ انم نالس : ملسو هيلع
 ل زو نعاس نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لاق : لاق ةديرب نع 0

 هايل وراي مم نم : اولات « 0 نأ قل و مههي هنأ ينربخأ ةعبرأ تالا

 ا كا ادقلاو ءأ ي»رافلا ناملسو « مههنم يرافغلا رذ رراب يك نفذإ" لاقف

 0 فو هلكت نوال ق1 م انرعئدكلا
 « يلع : ةثالث ىلإ قاتشت ةبجلا نإ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نغ سنأ نغ

 نع يروثلا :نايفس قيرط نم هاورو « ميعن ا ةبيش يبأ نبا هاورو « نايلسو « رامعو

 »ب رساي نب :رامعو « رذ يلأو « نالسو « ىلع : ةعبدأ ىلإ ةنحلا تقاتشا : ظفلب ةفيدح



 ا وا رك اسعنبا خيرات

 هيلع هلا وإَض المو ابعزنف : لاق.« اهتس رغانا هللال وسر اي ::رمع لاقف2هذه ناش

 امال ناك هنأ هنف وك الوطم قييبلا ةياودو ٠ اهءاع نم تلمح اهسرغ مم ملسو

 ماموالا هاورو ٠ هقتعأو هلام نم هارتشا هنع هللا يضر ركب ابأ نأو راصن الا نم

 قو ؛« وؤعلاةطفأر ذو فو لان حراما كامع نك فيد مدقن ام لثم دمحأ

 يلع ىلع مكسو هيلفلاسا لك جركل ءلمأ هحانكل ذأ, .ناملشلا نأ ننال 7
 ىدف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللا دبع نب دل ىداف اه اذه : بلاط يبا نبا

 نيعب راو ةلخن ةئائالث سرغب يظيرقلا م يدوبيلا لبش الا نب ناؤع نم يسرافلا نالس

 نايلظ : نرحل لئلاو هيلع هللا لك شا لور انا دبع نيد ئرب هه كا
 ناملس ىلع :دحأل سيل« هتنب لهأو:هللا لوسر هللا ذبع نب دمحمل هالو ئسرافلا
 ©بلاطإ ىنأ نب ىلعاو ا« النمسا نإ وبعو «<يبدطلا نكات وب كلذ [زط دس ع1

 هوكي ال رت اا فعال اب دادقملاو < يرافغلا رذ ونأو4 ناملا:نباةفيذخو

 ةلاوأل الاعدام يول الا موكا نأ نب يلع كتبك و دكا كوع ني نعل

 نلوا دعو زد انقل د 220

 كلام نب ونا نع 2 مب او ظفاحلا جدلا * بر ىلإ بر نم رشع ةعفب
 0000 م51 كلوا راسا * ملسو هيلع سلا (لط هسا نلوفاو لاك اراك

 ل رع هلظفاخلا  خ ردباو م سرتلا »فاش نان + عوفر ب وعم ا

 نب ةينيع ملساو“ هيلعاسا كمبهملا لوا اىلإ مكي ولق ةفلؤملا تدان لان ل

 آم يف تلج ول كنإ هلا لولا اولاقف موو ذو سباح نب عرق الاو « ا

 < نيملسملا ءآرقفو < ناملسو « رذ ابأ نونعي < مهبابج 7 ء الذم انع تيفتؤ

 الام داعتر ثا رفتجا ما منكي لوك فوض تاع ينط 7

 تيد نرعدلا _ ذا مم كسفن .ريصأو ) : ىلاعت هللا لزنأف < كنع انذخأو

 ماقف < رانلاب ممددبتي 0 نيميلاظلإ ان هع : هلوق ىلإ ( ىشعلاو ةاَدعلاب

 دعما موب فيك اياطأ هوغو بل اوم نا ل

 قاما ياو هربفا كازاوي يني م يذلا 0 لاقف 555 5

 : ىلاعتهلا لزنأف يدحاولا نسحلا يبأ ةياوريفو « تامل مرا يمان

 هنود نم دعت نأ 00 آل كبَر باتك نم كلب يوأاكلْثأَف:)
 د توا

 ظفاحلا هأورو 3 فيدخل قاس م ٠ 2000 ريصأو 0 هلوقو ٠ ( احب



 يدهم :ء |

 ا راو ارم وادا رك يبا ىدالتللا اكيباق أواصر م زعأأ ضرأألا يف
 الويل 201217 ةرامخ تداولا تدلطتا : :لاع افانزا ثيفاول اكفنا
 لف بهذف كيلإ | عجرأ ىتح سلجا : لاقف ةصقلا هيلع تصصقف جرخ ىتح ياخ

 كذا فلا ةمب لك الإ نا كارما الا نككوا كتررطملا ماعلا ىتح عجرب

 ينإف : لاق < مسن :تلق دعب انبه "0

 ناو « هنامز اذهو ين وهو ء دير 1 نم ملعأ ًادحأ ضرألا يف ملعأ ال

 ةاكي © ةفملا نك ايالو «ةيذخلاا لكل ايان ل اصخ ثالث اهيفو هتقفاوأن آلا تقاطلا

 ىنعفرث و ضر عة ةفلظلاف 3: لاق هداكت ناو ةناولا 6 25 فورضعغ دنع هولا

 0 راو و سلاف طارعألا نم سان ينيقلف « ءرخ أل

 تقلطناف اولعفف موي يملاوبه : 0 +ال كلقف سو هيفا اننا مرورك ماع

 ملسو هيلع هللا ىلصيبنلا هب كلت 1 كهل لعل رسم خا كارت ليات

 تايدأ 1510 لإ لااا قدس جانا | ظعرابلل ()انفانيدل يدش

 | لحال تان كلا ناسا ءاشرام دك م :: علاقب «تييخلاو هذه تاقفا «هلكلأي

 بلا ناك 6 كدر ند لدفيار ا دععبف تا طعحا» ققاطناف مويا لل ا هرف موي ل اوبه

 اكمل لاقف « ةيده : تلق 2 اذه ام: لاقفديدي نيب هتعضوف هب تئح 3 ًاديدش

 ماخ اذإو كا اذإو ميار اتساوو ميعم اكاد عضوو او 3

 "د كاذن انو: لاتعني لومار كنا وك دار: كاتفاةياع 6 هولا

 ناش رن قلن مقزب باز د هني نحال هللا لوسرا يأ« تلقو كهل ا كيايح

 للقتل مارح :يازبطلا, نامناس اة طق: ىوزاو دا ةكليشما لطفتا الإ: ةنظا لخدم نأ

 تقلطناف « قدرا تاومسلا قلخ نم يبق يف ل : ناملس لاق ::لاق هنأ د

 اناظلإو كلانا الان لمنا نيدلا يأ هتلأسف ا ملكي نكن لجر ىلإ

 لدزإ# نم ملعأ ل ل نكلدذلا تقال ك نتا نيد ريغ ثيد د دل

 بهاز ريغ اذه ىلع ًادحأ ملعأ ام : لاق 2 لففأ نيد يأو < ضرأالاو تاومسلا
 ةاراشا و 55 هلك اطال يتلا /ةفصرأ ف دازو ةدهج اه اوك قاس“ لصوملاب

 ذب اننا ىلعي 07 ةياوربيىفو »* .نهأك نوي دا :نولوقي هموق نأ كلذ

 اك 2 رع اكسر هدا الإ ةانلسل اكلها رع مل و:هيلغ شا قصي ىلا

 امو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « رمج ةلث لمحت ملو « اهماع نم ليخنلا



 او رك اسع نباذي رات

 6 شات 0 © ١ دع امعرا يفلان نوكا 1 2 ينذاف تعغرف اذإف «امل رفحا

 1[ لرغلاي ه تلقفا] لوهيلع هللا لص هللا لوسر تئجت غرف الف < يلاحص ا يتناعأأو

 ها يرد ضل لمح انكف « اهءاجى 0 يعم جرن « اهنم انغرف

 نم لجرهاتأف مماردلا يلعتيقب و « ةدحاوةيدو اهنم تام ام قملاب هنعب تناول

 ادق ور ككل ململا يسرافلا نب 1: لاقنيلمتلا نم ةغلبلا ردع تدان

 ا عقث نيأو نال تاقنإ كلغ اعل بدا تالا 0

 نيعب دأأ مللت زوم دي نابل وتس يللا ود فترك الب نينو كولا قالا :لاق 2 يلعام

 اذ لوشسر عم ينتاف ىتح ينسح لق قولان كلو 6 كارت ودعا اهقيدأف ةكقفا

 الاقئحا ةيقف ينتفي مل م قدنملا تدهشف لع فدل و ردب ملسو :ةيلغتلا لق

 : لاقي ؟ اهترافي الف اهدنع يقملا هانعم رانلا نطق : هثيدح ا لؤلؤ لا

 نأ زي زعلا دبع نب. رمع نع ةياور ينو ٠ هب ماقأو هنطوأ اذإ ناكنملاب نالف نطق

 نمار وم نيعويعاعللعا © تاوؤلا اهقارتفح نحس فار تلاةلاق ةكروساوا قفا
 ماقسأا لا ؤؤذادضزتةل دلل: ةعقس لكي ئرحتالا ىلإ امها دج نسج رص و ورا ا
 نع هنع ينلاست يذلا نيدلا اذه نع هلسف < ىنش الإ ضرم هب دحأل وعدي الف

 ةليالا تكللت حرخ ىح ةئش اهب تقأ 00 : اخ لاق « مهاربإ نيد ةيفيدحلا

 ينبلغو جر خف أريحةسم جرخي 0 انإو 1 يوخالا نإ نيتضيغلا ىدحإ نم

 ذيكفم الاب مضل شلاق يلح ايف ودل ىلا ةلمفلا. ايفا لغد امل االا
 ”يشنع لأستل كنإ : لاقف « يهاربإ نيد ةيفينحلا هللا كمحر : هلءتاقف نياق

 ثعبيو مرطا اذهب تببلا اذه دنع جري يبن تالظا دق < مولا سانلا هنع لاس ام

 لاقكانآلا : لاف ماسو هيلع هللا لص هللا للوسول !ناللس كللاذترك اذ ايفاع ءامدلا كلا

 : لاق فالس نأ#ةياوزاءيفالا. جب ل قلن ىنيرعل ىورا رف بر انزذلقل تارا لل

 نم جرخأ نرد دافع 7 الأ ناك كا اك اك يذلا بهارلا نإ

 هترضح املف « هيلإ فله ةارما تناك كو« اهلزنف ةيارق أف هعم جرحت « ةدإبلا هذه

 ا :تامااةلفي كا مناراللا قم. ةرذس يرخأف قفل ابنه ارنا :ناالساي اج لاق افلا

 ماعلا فواد الو هل اقف نابهرلاو نو.ميسقلا هيلع عمتجا مم« اهوذخأف الاكل

 تصصقق هتبتأف < صمحب نوكي بهار نم ملعأ ًادنسأ لعن اه : اولاق < هعم وكت

 ادحأ ملعأ ال ينإف : لاق « معن :تأق 2 ملعلا بلط الإ كب ءاج ام : لاقفينصق هيلع



 كليب كلش |

 ينوامحو اهايإ | مهتيطعأف م ا يف اريقب و هذه يتمينغ م 533 ك1 ف

 قداؤت ذوب, نم لحر نم ادع قوعاف ينوماظ ىرقلا نا كاشير 00

 امو <« يحاص يلعن يذلا دإبلا دك نا لد ثار هفن هللاوف < ىرقلا

 يبحاص نم يب ونعاتباف ى رقلا يداو دوبي نم ةظي رق ينإ نملجر مدق ىتح يدنع تفخ

 0 1 ا هل ايار وقس الأ ير ملف رار ب ارخم دبابج فتك ةياقلا

 ةكمم لسو هيلع هللا ىلص دار كج نادم تانك ىكاطم عم قد يف 5000-0
 ع لإ لع تاور كفو وت را نسف أه عم هر م نال

 نالفاي : لاقف هل ع نباءاج ذإ اهيفل يفإ هللاوف < هل ةاخغ يف يبئابفل لمعأل ا: اياب ملعإو

 درر, كم نم اءاح لحجر. لع نودطس ابق ينا نآلا مم هللاو < ةليق ينب هللا لتاق

 0 رع نطتساال تننطظو قت ةداعإلا ىتالأف اهتمعس نأ الإ وع ام. هلاوفي« يت.هنأ
 ةديدش ةكلل ينمكلاذ هدب هه عفرف 2 وه ا ريا اذه ام * ا كلا

 نأ ترش تان نال كالمع لع لبقأ 2. اذهلو كل ام : لاقو
 ىلص 3 لوس ىلإ كدا هناك 00 ىف 5 الخ ىف « هملعأ

 كا اًباحصأ كعم نأو « حلاسلجر كنأ يننلب دق هنإ : هل تلقف ابقيوهو ملسو هيلع هللا
 1 ح كابفوسب ىاللا طالع م كب ذب ةقالصلا لش !اعالقع ا دقوا “:ءابرغ

 لك أيد ا سو هيلع هللا ]رس لويس ا كقاكاوزم هناك

 ىص هللا لوسر لوو تعجر مت <« يحاص يل فصو امم ةلخ هذه : يسفن يف تاقن
 ١ ارا دق نإ ::تلقفا هني دتتج غاي دعانا« ايش [حفينف ا ةعيافللا ىلإ لئللو ةيلغشا

 هاا ليل انوا لك اف «ةقدصلا# يشل ةقازكك1و قي اخ ره ذطوا كا ةقيبطلا لكسشااؤل
 رانتما ىراومو أل كنزراغ يلعو ةزانج عبتي وهو هتتج م « ناتاخ ناتاه : تاقف

 ا تب اق ف رع دعب | يلا از الهي 4/هربطإ يفز غانا ىلإ نطنأألا هبي اكذايكساف

 يل فصو اكومنينكتر نا غاطا هل ىلإ ترظنف هربظ نع هةادر عضوف « يل فصو دق

 لا انكم نالسات ا وغ : ؟لاقفا# ىباو ارجع فكان يبحاص

 رايح! نم ثاغارف الف < هتندُخ هنع يثيدح هناا عمسل نأ 52007 هبدب نيب

 المرا ناكر اذردل اهلكابوركت ةئاقدات لع يبحاص تيتاكف ناهس اي بتاك لاَ

 ا دوا هيدا نكات !ركتلاب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ يتناعأف

 : م اسو هيلع ان ابو رام دعب لس الب ريت وجنس



 | رك اسع نبا خيران

 :اولاق6 نك للا أبطعي م مو اهزنتك اهيلإ اد وه عا اذإ ىح اهيف كبغرب 5 ةقدصلاب

 لالق عبس مل يو اطل 5 ارنا لإ انعر 107 0 كاذ ةمالع امو

 هاومزو ةبشخ ىلع هوبلصف ا نفدد 3 1 اولاق كلذ او 1 00 قر 0 هذ ةءولمم

 سيلهي طق ل عيا امنع االوظتس كيوان ة رو ا «ةراحجلاب

 همم ارا الو اليل بدأ ال و« ايندلا يف دنا هوكدا# ا دل نفق 1 ا

 دقنالف اي : تاقف «ةافولا هترذح ىتح هعمل زا ملف « هلبق طق | 2 تيب ىسلعأاا“

 نمىلإو ٍ طل 5 اذإ ةكحا] طش 0 تنعاا# ةئاز هيلو هنارطأ مع ام ترضح

 0 هدحتس كنإف هن ف لصوملاب 5 الإ ادلع 8 ا فى ىأ ع يللامتف 0 يب ىصوت

 نم هلاح لغم ىلع هتادج وف ابمح َ ٍتيتأف لص وملاب 3 6-55 كام اف 6 يلاح لغم

 نركر انا كلتا كاك تانا ا أ انالف نإ : تاقف « اندلا يف ةداهز ءااو دابتجالا

 تاقف « ةافولا هت 0 00 تققأف يب ىأ ١ اف :لاق <« كعم

 :الف نإ : هل

 هللعااف كل

 « كيلا بيطوأ ند الفو « نالف ىلإ يل نالف نإ نالفايد»ا تاق حا

 نالفاي : : هلك اقف: هاف وأا هترضح تح ماح لثم لع هدبع 5000 يأةأف : : لاق

 هانفد الفكدب قحلاف هيلع 0 ام لنملع و كو نيبيصنب 1 الحر هال ف

 : لاقف: ؟ يل يصوت نمىلإف يرتام سلرمأ نمار م رق كلا

 ي

 ىصوأو < نالف ىلإ يالا دقوا عورتا فانا ليصل

 هاد يأ لاق 7 يل يصوت نم ىلإف ذ < كيلإ نالفيب ى هوأو نالف ىلإ نالف

 اسر انياب فيرا نفوسنا: ف درج الاي كافل 0
 ع

 طي ديلا الع تيت ىتح تجرخ هتب راد ايف « هيلع انك ام لثم ىلع
 هترضح م « تاريقبو ةوينغ كب ناكم قىقح كي ةنككلف 5 دمع ف 2 مطاح لثم ىلع

 00 نالفو «نالفىلإنالفو < نالفىل !يبىصوأ ن اك انالف نإ نالف اي :تلقف ةافولا

 هت دج وف

 ول اعف 8 ايل يصوت نم ىلإف « هللا ىمأ نم ىرت ام كرضح دقو « كيلإ نالفو

 0 ديس نا كرما تلك انك رج لثم ىلع دحأ يتب هملعأ ام هللاو نب

 هيف نإو و < لحن تاذ ةخبس ضوأ ىلإ نيترح نيب هرجابع < مرا نم ثعبي ين نامز

 نإف « ةقدصلا لك أي الو ةيدحلا لك اير وخلا اخ هيرعكا نيك شال تان

 تقأأ هاني راو ايلف « هنامز كلظأ دق هنإف 6 لعفاف دالبلا كلت ىلإ صلخت نأ تعطتسا
 اومدقل ىتح كم ينوامحت : مل ساهر لك نه: برغلا ناهي نم لاجو يل نس وح

 ا م 5 0



 يال ١ و

 ةنجلا نع بجحت ال ىتحتنع الو ٠ عمط يف نيضقت ال : لاقو ٠ 00 هك ذل

 ارقاو « هب نمآف ةمات اما معلا ادم تكردأ اذإ : لاق م« نيع ةفرط
 ةطوأا ةافتخ ا اك ناملسلاق بيطخلاو تيب اةياور ينو * ين مالسلاهيلع

 ينسح ىتح يايإ هبحهب لاز امث «هدلو الو هلام نم عادل اناس اوي يطا ف

 قيمر يانا اعل نطقت تكا سن اديس ولا( اتدرججلاوا هذي اال اكلي و 5
 ءهيف انأأ ام الإ اًتيَش سانلا رمأ نم ملعأ الخردكا كن كر اك رشد الف

 ا علنا - لاقت: قاعدف لمطلا ندع اهيخيةميضا هلااكناكو «لدل ناين ايل نزوح
 ع

 5 قاطناف ابعالطإ نم يل دب الو « هذه يتعيض نع يئاينب نم ىرت ام ينلغش دق

 112 دال عع تنعم ناز اكلنا ع كلف الو اوك اذكب مرف

 اعز 3 انقل عارم كمان فاشل ركل قكو هاا ووو

 « ملا> ن را عاما هنا تاس فولي ىقالعللا اكلة اولاقف 7 اذه ام

 ىتح هجو لكي ف يلط د عانوا دام تباعا دع ماع كرويف

 ياتوركرا 1 ملط فك نب: يلا لاف ةردشنإلللا لإ ايوهذأ و6 تيس نيا عج

 كالاخ هازال الط ىقعأت ىراستلا عل لاقت سانبا تررم :ءاضبأا اين تلقت اكلل

 : تقف « مهنيد نم ريخ كئابآ نيدو كنيد ينب يأ : لاقف « نولعفي تيكر
 نحنو « هل وراتلل د رعت ونش نواح موق ءالكح « مهيد نم ريخ وه ام و

 ًاديدح يلجر يف لع ينفاخت < تتام اهانك رت اذإ | « انيدي أب اهدقوت ران دبعن امن

 يذلا نيدلا اذه ل مهل تاقف ىراصتلا ىلإ تدق« 16 لكع تك دن يأ لسكلو

 ة/ارارم © اقورذاف سان ناجي مدق اذإ : تلقف « ماشلاب : ارئاقف 2 هيلعكارأ

 كب 0 مدق هن | يلإ اوثعبف مرا نم سان مهيلع مدقف « لعفن

 يذلا ديدملا تحرطف < كلذب يلإ اونعبا ليحرلا اودارأاو مهجئاوح اوضق اذإ : لا

 لضفأ نم : تلق انطق لق« «ءاشلا عدن قح مابعم تقلطناف « مهب تقحلو يلجر يف

 ايد انف: تاير كيبل جتك( جنا تما اا اولاق « نيدلا اذهل هأ

 : لاق < ريما كنم لعت أو« كيمناهفاساب دقع أوو ككيرك واف ناكل

 اذإف < اهيف مهبغري و ةقدصلاب عر ءؤس:لجترا نك وا« هما ت تنك و « ينم نكف

 هلاك ىلع قرف 117 ال ادئادغ م هجمت اف 6 نكاشي ابطعي و اهزنعك هل اهوعمج

 كرمأي ناك ءوس لجر اذه نإ : ممل تلق هوتفديل !ةزاج الف 4 تام نأ بشنب ف



 ا رك اسع نبا خيران

 ىقسي يفلا رئبلا .ءام نم ولدب ينئجو كلأس يذلا هطعأ : لاقف هثربخأف .ململو هيلع

 0 هلا تطرشف 9 لخرلا#ىل ىلإ ١١ 5 ةالالا لاق لختلا كلذ هب

 ه.هيلغشإ ىلع نيلاردت تيما لاحتللا تللذرمب ضار جلا تلال
 «ةدحاوةلت هنمتردغ ام هللاوف < لخنلاكلذ هب تسرغف تقاطناف « هيف يل اعدف ملسو

 كلهذ. نم ةاون_ نوي ملسو هيلعمسا نص. هما لوضر اعدرهتابثو نجلا تاع ١
 بناجلا يف ةاون هيف عضوو نازيمل ةفك يف ابعضوف لجرلا ىلإ اهب تبهاذف.« اهيتاطعأف

 تاكل لاقف ملسو ة”هبلعدلا لص, يبلا هب كتفك ضر الا نيرا ان

 هللا كصىتلالإ تقلطناف : لاق«ديلعةعطقلا كلت تحج انك نادك ندد

 ومس دك جز هلا منيل ضد ١ تال نفاذ وو ا ودع كك هلي هلع

 <« شدعو ىن ل اكدت اعلا ا د ه: تانغ عوازم لعل لكلا

 نم غارف يمااند أ ىلإ انتي رق'نم نالغب عن اطنأا كيكيف باتكملا ىلإ سيلتا

 50007 هديل سابك فالقلب كاسم ال اع

 تايثرهيلع_قيعوط( لج ريت ةيفانأا اذإف يدعو ءاويرتاد:تلرف:ءاانشرارطأ قل قلك

 7 رم نيىسع فرعت مالغ اي :لاقف هنم توندف يلإراشأف « رعش نم نالعنو « رعش
 هنأ درعا نما ةزاولو وه 7 ىسيع نم يردتأ : لاتفكبذس تععم جلود ال

 حود ىلإ ايندلامغ نم هللا هجر 1 ل ريغ | هر نمايراا وكول عسا

 ب ا ل لاف الفرك ىفبال اقف: 62 رخ الام يعنامو : تا« ابهيعنو ةرخ الا

 كعذاارالا : كاف كاحصأ«تقرافف ىا يد اوف هادف هيعبش نك ناسيك رونلاو ةوالخلا

 لو ناك فركب د عطقتأف بايكلا زلنا لعن يأ تناكو « يدحو الإن "يب ل

 لوس كرك نوب ىلع هكر هلااغإب رش ال هدحو هللا الإ هل الو از ةدابق 5
 ينملعو «كلذ هتيطع ًاف<توملا دابا ناميِرالاو 7 لوس دع ادعوا كولا

 كتشوتحا نإف ةلبقلا تلبقتساف ةالصلا يف تق اذإ : لوقي ناكو « ةالصلا يف مايقلا

 نأ الإ تفتات الف ةضل رفلا ةالص يف كلم 3 كال ادع اعد نإ و« تفتات الف رانلا

 0000 ةلر ارا قي خلت اا كاحذ نإف « طاازسزؤوم وسر فرك

 لوط ++ اق ةالزنلا» هيلع قع نأ مغوو هاك ركل قوات فرع أو < هللا نم يحوب

 ديوحيشلا لوط قرأ عروب طولا لورا قر 21 ف فلر ا صلوا 1 دربا رك كالا

 كيلع لسب ىتح آداجال (ًسزام ننوكتت ال : لاقو ٠ ربقلا باذع نم نامأالا وه



 بي ذب 1 ١
 ( ةماث قا حر اذن 00 كاذأ اذه نكلو 4 هن رع [1مانلا نم

 < مورلا اولخد اذإ اذإ هيلع زاححلا لهأ رمم ناكو « راحتلا نم كب ري نم لسو يتبق مزلاف

 دق هنأ كور 5 هال كيف جرخ له زاجحلا لهأ نم كيلع مدق نم لسو
 متاخ هينتك "نا نات 0 يسع هب رشي يذلا هنإف هتاف لجر مهيف جرخ

 كعرا لآ ين 7 كف يملا اك اال في دحلان لك ان+ هنارف تقول

 ةكم لهأ نم سان يب رم ىتح 9 متنأ دالب يأ نم هتاًأس الإ دحأ ىب ري ال يناكم
 هنأ معزي دحأ منيف جر دب لمينا حل كي نو. اوانإف 0 ا ٌ

 ةبتع ينا. حي نأ ىلع كسضعب ب ناانإ مكن ل : معن : اولاق 7 يب

 لحجر لاقفإ 2..كنمأ ءاش نإ و عاببءاش 004 يبإ مدقي ىت 0 رنمعطي و

 فن نإ دس ا نامي دق ها ادعت تدك انأر ::وقلاهنم

 6 امم تعطق ةحرخ تجر 3 ناشح عم هل نات فير رناعج اهتمدق ايلف < 000

 « ميلك اوملسأ دق اهتنب ل قادرا اع اذ اذ اتدكت اهتل أسف يدالب لهأ نم ةأرما اذإف

 حاص اذإ ادع عم رجحلا يف سلي : تلاقف لسو هيلع هدا اص (ىنلا زانغ هلا يف

 ىلإ 57 ا ا - هل ءاض اذإ 5 00

 اك ىلا كت كل ايو ولان (ىاتصأ 0 ا

 ملسو هع : ىلط]) ىننلا تدار ين سلع هنذ نس يلاعرةعاسلا «تبناك

 هب ا كر را يدل ور هفاح نم تشل ةفيد نين دب احضأو رجطاب يت ره اذإف

 ا دل ل لف هل ورا كيال تا اك تطل
 كاني اليت يتلا ةليلا ىف يعيص ام. لقم تعنص ةليقملا ةاذللا ىف نك لف ك ةدجاو ىذه

 ا يابت نيل يلى ةعاسلا تنك ملت ين انس سبل ياس اد
 اا تلد تلقوا اذه امرت لاقف دباديب ثني و دحللل| تدمج وذ هنت اليو هيلع
 ف كاك الذ. ناعانإ هده 0 | هللا : ىشفن يف تاقفاك ىكب ردع و اك اد

 هبدد نيب هتعضوف اهيف سل ىتلا هعاسلا 0 تي 6« ع نر 1غ تعمح ةغلاثلا ةليللا

 هلإ 3 5 درشأ كان لاق موقلا ل لك اف« ةيده : تاقرو اذه ام : للاقف

 < كسفن رّئشاف قلطنا : يللاقف « هتربخ ف يتصق نعينل اسف « هللا لوسر كن او هللا الإ

 ثلا ل كا كامب أ« قنا ل عر يدل تلتف نحاس ثيبأت

 هللايلص ينلا تنتاف « ةاون نزوب ينتج اهئابث نيبتو تتيثو اهثابن نيبتو تتنن اذإف « ةلخخ



 مق رك اسعنبا خيرات

 ىلا مستف رضحو 66 مر قارعلا نوملسملا ازغ ىتح ةئيدملاب اهقم لزب و

 ىلعو : بيطخلا رذ 5 1 كاك قرشك# نا ل برقي فورعم رهاظ هربقو « |بب ا

 دقو « هلاصم 1 ا رظدلاو هتر دامعو عضوملا ظفل يقم مداخ كانهو 0 ءانب ةربق

 نعةديبع يا ةد رط نم ظفاخدلا ج >او 2 ىهتنا ةره ريغ هترزو عضوملا تيأر
 5 06 مهي

 تكا اك ىلبلا لاما نودبعي اوناكو < يج لهأ ن "رم لو كيك لاف اوت

 تجوفت ٠ برعلا يف بلطت يذلا نإ : ابلهأض عبي لاه ين لعاؤعنل ا ولبأ نال
 هتنحأف < هتسموط يف نالفأا# !ليقف هيف لج زاللعأ قع تلا: < لطول كيفن

 لإ هل تلقف هتبت ف ظفاحلا ميم قا ةياؤر قماستلا لو ٠ ةصقلا هيلع تصصقف

 كمدخأو كبحصا نأتيأد نإف « ريلا بلط يف تئج دقو « قرشملا لقا نموت

 نمالع قاس عدلا كتم ىلع ىرجا اذه رقت معن : لاق « هللا كملع ام ينملعتو

 دنع اناياشنع كرما طي لت ع6 لح نادرا 01006 جرالاو طارد

 قد ةيطلا كطرف يادالرا قع 'كعلعتلا + :تاطفأو ا كيككييتام لاه كا
 يوي جرف اكايلاجل كبار زارع وز تارا طاجن علاه يقر و يعم وطلاب اعلا

 هربخأو مالسلا ينم هئرقأف هتادءاانك قانكك ناك يع ا هذأ نيأ

 يذلا تيتأ ىتح تجرخ لجرلا كله الف « قحلا ىلع هنإف هبحصاف هيلإ كب تيصوأ ىفأ
 تاق 2 لعف:ام < مالسلا هيلعو : لاق « مالسلا كئرقي كاخأ الف نإ : : تلقف يلفضو

6 
5. 

 « يتبحص ندسحاو ينلبقف هتبحدب 27 هلام ذم يتصت هيلع تصصقو < كله

 550 رخآلا دنع يلع ريثذ 5 امل ثم لعع رجأو

 رولا الا م م نع تليق. تاما فيككل ا لا

 تي ٠ اال لزت ايلف « هللا هملع امم ينملعو

 ادد لاق ءادجوتأ قا يردأ الف توملا كب لزن دقو « هللا كملع

 الف < قحلا ىلع هنإف هبحصاف هتبحصب كت ن١ ا رعاو فاعلا وست رقأف هنئا مورلا

 ءالسلا كئرقي كاخأ انالف نإ :تلقف « يل فصويذلا تدتأ ىتح تجرخ لجرلا كله

 0 ءأ هنأ هتربخأو يتدق هيلع تصصقف < كلله : تلق 2 لعف ام« مالسلا هيلعو : لاق

 2000 تدلع توما ةيالؤت الف « هللا ةملع امم اعل وما

 دقو كتبحص هللا ينقزر : تاق م« « يش هيلع كرملتن 5 .كيكيانأا لاق يكبأ
 0 هتبحصل

 جيناوارع نيم لع نشل ها نيأالل نات دانس القرا وك ةيياعنإبا



 بي ذب ش امم

 مالسرالا لاي هيلمفةاكسأالا دارأنم:هسلميف لاقوعهسسلاعزخ [ وهو اًقوصوءاسلمناكو

 < اهب ظعوو ةيماظنلاب حي وارتلا ىلصو « عمسيلف ظعولا كازرأا نمو < ىردزورشلا نبا

 د عمو 0 يأ لع قلع 58 تفند 5 هدلاو عم علخلاب ةفيلخلا هفرشو

 ةلس يف وتو ٠ هدلاو نع كس قف قشمدب بان ك0 00 اهفنص يثاشلا ناك ةديقع

 ٠ مدقلا دعسم كليع نفدو « ةناوسمحو نينالث

 نأ همسأ نم و

 بحص « مالسرالا ىلإ ! سراف لهأ قباس « < يسرافلا مالسرالا نب 2 هاا د

 «سنأو «سابع نبا ناس ن كرر 2 دنع طاورد ةءانحو سو هيلع هللا لص بلا

 هيلإ هدنسب ظفاألا جرخأو * نيعباتلاو ةباحصلا نم 00 ينهلا رماع نب ةبقعو

 وكما كالا ودعتك :٠ لاق دارط اقع لسوديل هللا ىلص هللا لوسرلئس : لاق

 نالفانز از : لاق نحل دنغ يبأ مساقلا نع ي د اور سرع لو

 يقلتي اك هنوقلتي سانلا جرخو جرخ مث ربظلا مامرالا لصف < قشمدب ينعي يسرافلا

 انف 'قس و هيلع اسن انفقوف < يمي وهو اربطعلا هيام اربط دق هانيقلف ©« ةفلخلا

 نب ريشب لع لزنأ نأ هذه يق رم يسفن يف تلعج : لاقف هتبب هيلع ضرعاالإ في رش
 ا ارا تالا د يروم ناقل ءادردلا يبأ نع 11 ةدقرلاف نع

 هلا را ضرغ ع هب هللا بهذياتيدح كن دحأ كا ملللاقفدإبةدجوتف

 < همايقو رهش مانع 00 امان هك دب كيتا تيا

 ىلإ لمعي نك ج0 حلاص هل ىرجو « ربقلا ةنتف 0 طبار١ تام نمو

 00 م ايبع اااه فالس ناكل < يززاززإ ءلقو اطفال !:ءاورو ها ةمايلايهوإ

 ةيسوحملاب نيديناكو « هضرأ ناقهددهوب أ ناكو < ىج : احلل اقي ةب رق نم زمرهعار نم
 هل رنا تنك ف6 00 ةلي وط ةصق هلو « لسأو ةنبدملا ءاج م ىرراعتلاب ىل 6

 ثلا ل يا ان ودهاشم لوا يطا قناك دوز دل جين النو كو

 امال تالا نع ك ارع نب زورإف نب ناذوسم كي ندا رود ل نانح دوا نإ هيام

 «_ةنش نيسمحو نيتئامشاعو ٠ لاقب ايف مالسلا هيلع ىسعىعو كردأ دق ناكو
 هيلع ىسع نيب نأل < يسع يمو كردأو : هلوقل اًيفانم ناك اذه حص نإ : لوقأ )

 « ( 'يش نم نيلوقلا دجأ هلخي الف < ديعب دمأ لسو هيلع هللا يلص دم نيبو مالسلا



 ام رك اسع نبا خي رات

 نم مهيف ج ادتابت داو هيرت نود داس ناز ذل مبك# اذإف انيلهأ ىلإ

 ٠ اذه ريغ مجرتملا نع يوري ال دمحأا مسا تلطملا دبع ين

 ناطاس همسا نم 1

 كلا 5 هل ل نب يلع نب 96 ناطلس اي

 رزيشب يراخبلا حييحص يندم ا يهارب ا هيقفلانم ععمو « ةئامعبر أو عبرأ ةنس سلبارط

 0 هلاقام هنم 6 0-0 تا 0

 عدصأ مآ كلمثعجألا مدصأ ام را

 عطقي كلذب يدبك 2 كلماج ماحر لا علق ام

 مج وأ كتم راظلأ تيس يا

 0 طاف 5 | دمر 0 الصلانمتسئياذإو

 عروتملا وا 1 - نم موقلا لجأ ؟دجلوق او

 عبتي قئاللا لكل ىحضأ نإو اًمبتم هلا رمأل ىحضأ
 عورألا ل هلا يكلا هاش نم 01

 اوعدصتو اوقرفتف رزيش نع  هفيسلو هيرب شويخا داذ

 اريج لول بركلا و اذ قا "ناوي يكل عاشت

 عضختو كولملا هل لذت كلم ؟كنيعأ يذلا تب كسيصوأ

 علطب ا مجن  ادغام ضعبل مكضءب ظفحبو

 ملاكم رار نر اواللا اورذاحوةاشولا كن اوتمشتال

 را ةياهإا لاو ةنس يفوت

 وب أ فم نب نينا نإ قل نب زيارفلا اذتع' قب الع نب ىحم نب" دي نانافلملا 94

 را الكي خبراتلا اذه بحاص ظفاملا لاخ وه ) يضاقلا يشرقلا مراكملا

 نبا توا اا ا ا عزل عم ( هلا ف

 كك د ل ا

 «ةيسرإب فوق اوس د وسلا ولالا يس م
 ةقالطا م ا يروزربشا رغظملا نب مماقلا نب دنت ر ا قشمد ناك

 دش ينل ءراكملا يبأ يضاقلا ظعو عا 3 تي كف“: لاق هللاب هةر تشن
 2 م

 ظعوال سلحف ؟ ةدم 2 0 باح اح 1 ا قارعلاب هتععت تنك
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 ركحم لك : اعوفرم هنع هللا يذر را ل يو يبافلو د رط نم

 عم تاك ةير انا رقلا قا يرحل ذم اقمار النوق اففاع ظني دخ اذه« مارح

 قذرت نأ انيلع تضرفو انتفلك كنإ : اولاقف اهتمذ لحأ هاتأف ماشلاب باطما نب رمع

 اننييفااونطوعساف:اضر 000 اذإ ةسلقلا نأ إ : رمع لاقف « دج الو لدملا نيمللعملا

 هعنصنأب ارش اندنع نإ : ارض ططاطي دليم ةلا ان نأ'ةلياع دعنا

 فليك دلي هعبصأب هعفرب لك هب ا يارس: رمعا لاعزك نططلا نلت لدحلان

 بر اليا هيطقطب ا قاف هاج لوتما ليرالا الط: هبت اذه نإ“ رم لاقف لسعلا

 ل ا ل دل نال اسيل اوف زاوافا ادع ينط امي: 3غ لاهستان اضطأر كراشيو
 1ر1 كفاك هرب رطقب نول فلا .ءاهستف هاش رج انف ل جرب اذإف. تكنو نأ

 هباوتأف < رمع هنم انقذرب يذلا الإ تبرشام هللاوف ينولتقت ال :. 00
 :.لاقف سانلا يناربظ نيب 1 مموج يراممالا كبرت اك11 خيرا الل و اقفاذن

 اك لا دعررا انطق العا
 75 اذ نالت لنا داي : لاق م« يحولا عفرو ملسو هيلع هللا ىلص

 للي ل واكرسدعم اذ« .ةلوخد هنبيف 08 اكدناذأ د ان ما

 : يراخبلالاق * اف وني ناب مي اش كسلس لك تيارا سو هيلع هللا ىلص

 < ثيداحا ةثالث هل : هريغ لاقو <« ىرصم وه : لاقيو < نييماشلا يف دعي نايفس

 هين ضبق دق هلا نإو هكدا

 1 لوتس رانيا لكارأ فراضألا تويأرابأ نإ اغيدحو نامدقتلا نادم قاذقا)

 0 0 ار طورردفل |. ةداعأت تارك را لضب اهشح ةرضخ عم ماعطب ملسو هيلع هللا لص
 :ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرعل لاقف « هلكسأب ن ١" ىبأف لو هيلع هلا ىلع هللالوسر

 ا هل لاح مهام لوسأر اياك زنا ةيقار ا. الإ لاهاي عا للاط

 قوت 1 هن ا ني كيسا اذه مقل دقو 6 مرحمبي شلال أ ل

 : اص نيادمح | لاقو * ةيقيرفراو رصمجتف دبش دقناكو « نينا ونيتنثا ةنسمجرتملا
 ” راقأا دا زهتكامالا لوقا )برشا لاق انكم [ضاتقطعا سوم

 * ءاقابلا مدقو «ءالسرالال وأ درا يلئدلا : لاقيو يلذحلا 6 ناين د

 ناعمو ءاقرزلا نيب انك" ايلف « ماشلا ىلوا انلزنم يف انجرخ : لاق هنأ هنع ظفاحلا ىور

 جرخدقو < داقر نيحب اذه سيلف اوبه ماينلاهمأ : لوقي سرافب اذوإ ليللا نم انسرعو
 انمجرف « اذه معسدق مهلك ةرارجةقفر نحنو انعزفف < درطم لكن لا تدرطو دمحأ



 امه رك اسع نبا رات

 هدم سالكلاوةنار نع رمل ناؤأ عاط هيه سوبارو ار ا

 تررفامنإ :لاق <من :لاق# جيلعبلا : ننال < سوباق انأو ينم 0 قاقزح

 البو « العفف هنيد يف الخديو ارصنتي نا كلملا املاس م 7 انبه ينتقل م ماشلاب كنم

 < مورلا ةعاجج ىلإ برعلا نفس جورخ هغلب ذإ كلذك" امه انيبف « < افوو اصرح امهنم

 : امل لاقو هجو نم عم ريسملاب روباسو سوباق مورلا كلم رمأو اًنعب امهيلإ هجوف
 نال زا كر شلاو اك اس كارلا هس لن رنا ناس ابا ٍلعأ نحن : الات فراك ارا

 رطانقب م منم ةعامج هتقراطبنم هجوف < بسح نع الو 0-5 ال ةلفسلا نإف مهنه

 ةصرفلا نإةيسرافلاب روباس سوباق نطارف « مهيلإ اوراس مت « ًاقباس بنم براملا يورلا

 ا كك يع رطانقبو مورلا نه فارش و امهار 00

 مههلإ عمتجاو « مهنم اهعم نم ىلع ادشو اريك اهينيسا طقم رتؤ تجلس
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 شوف لع غو« هلتقب رمأف < كاملادبع هب يِفأف « رطانقب مهيفو ارم هأ مورسأفنوملسملا

 نئاذما !:لوم اهي إو © اهودكسساو :اواكفف (قرليارطأ- ةكياخأ "05-1121

 مجان الا نما ءاهنفا نعي دحلاالو سلف« ةودع دكا نيلي ارطأ, تمتص ردا

 ٠ دبع الو قح
 : ودلع لا مشا لوم سلم ةالوطا نءأورأ دعي نا دع نال

 ( صاعلا نب هرمتو« بويا يبأو ريب زلاو 6 رم نعو 7 هيلع هللا ىللص ينلا نع ىور

 ظفاحلا جرخأو # نيعباتلا نم ةعام هنع ىورو ٠ وا بارنملا اروع الا كلا

 نيميئنالا كات لوقي سو هلع ديدن لوس تعمم لاق هنع هدنم نباو

 هنأ ىملي|ةلعل_ + لاقف كلوي هت دقت هنعأ ناوردالوب ازيؤلللا طبع هل اساور - يارا

 هازل وساز نك هس | ككسو# نان لاعف. كا ةئاللا سأو ىلإ اهساناكا نعد
 « هجولا اذه نم الإ فرعي البي رغ ثيدح اذه : هدنم نبا لاق « سو هيلع هللا ىلص

 نم اذيأ جر كو د ع :ةلاززعلا يف دارت 00 قرط ثالث نم ظفاحخلا هاورو

 موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا كرار لكفا وا نط تحت ناكدنأ هنع دحأ مامرالا قيرط

 :لاقف روك ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسرو كلذ هثدح الجر نأ وأ عادولا ةجح

 ةحور: لوقي اهف لاقو تارمثال هداعأ ّث < معن : انلقف انديري هنأ اندظف 2 تغلب له

 < ايياعااهل ءابندلا رن ليت ةوا ليس ىف: ةودعلو © اهلعلاو اسدلا نمررخت هللا
 اضيأجرخأو * موبلا اذه مرح !؟ هتمرح هسفنو هلامو هضرع نمؤملا يلع نمؤملا نإو
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 لايمأ ةسمخ سلبارطأ نيبو نيب « ةاسلسلا جرم يف ركسعف « م لظعركسعو ةعاج يف

 «.اهنصح ىلإ ابلعأ زاحملا يق 0 رش ناينعل مارشال 4 «ليارلط 1 ارحل

 دك تكتتيدنعلو تاب ١ نأ : ةيئاعم هيلإ كو باج نم ةجراان اا مشك ننعانأكو

 06 نايفس ن د فان لاقي تصح ينبف « ارا. مههوزغي هليل هيلإ ادا رق

 نعش كف راصحلا نأو ابلهأ كلذ 1 ايف ا ةليازطا نعال ضيوفك حدقر 1

 مولمتحاف ا "ارم ونهلول هجبوف < موزلا ةيغاط 0 ازعل عيلع

 ندحلا نم احابص هاك ضاو ناس كل أوق رحأو مريبك و مهر يخص ًاعيمح اهيف

 مهربخأةبرسلا كم در مارد كاتس و كانلا ساق سدر الإ ا ابيف ري

 < احر اكملف ندرلالا | دوبم نما سان 'اهلإإ ةيزؤاعتم هتوف « نسل اي يفد رد

 : هل لاقي مورلا ار فور" لدار لك د ازج ا هز 0 لافلاد لك ف )
43 3 3 3 

 ل رف « اهلزنف نمو أف نماتسا ىتح هلامو هلهأب لبقأف < مورلاب تانك ترش طاق

 هان ىقمد رع انا اكن اهيلإ عطقب نافع نا زرع قيبكلال ادع نمر ١ كاذكم

 كيلعب لها جرخ ىتح 00 1 ءاقأف كيلعب سرف ارم ىتشو اولفق 1 وتشأ اذإف

 ١ كلادكا ع الفا« همم نالجارو اهجاارخي بحاض الإ قيملسملاا نم اهب قببااو اهثم

 جرخأو « ةشادملا باب قلغأو <« هيبحاص لتقو هلتقف هب لهأ نم ةعاج 2 رطانقب هاتأ

 ١" ن1[: الخ اورك ةعادضلا هيرك ءازما نمي نيتك رم يف دعق غ“ لسيطاا ىف ناككو نم

 بك ارم هيقل ذِإ 007 يف ريسي وه انيبف < مورلا بحاص مهب أ ىتح مب قلطناو

 اك ايلف « رنخاب هناي سرب ىلإ 1 م اهبحو رحبلا كا نك نيل علل

 ل انااا اقياعأ كبلعب/ نم ارو.« يملا نمن نبك "رملا :يلحاشناف رع لطانتب
 0 اللا للا نيدمتلا نما ىاسرأ ::ايلب لاتفاف لأ كل :«ةلاالاتن «لووباش خالل

 « هرما يف ىعم ب كا نأ فراق هنإف : لاق معن : هل الاق 2 ةعاط هل كيلعأ

 0 1 مكاو لا لاك رك هرم نب انيق ها يراعي اديك انك اهلازرأو
 ا لبقف « مورلا كام امبب لأ ىتح اعقنوأف « اوذف يغلب افك ياخ مو
 كلملا نإ م < مورلا ةقراطب نم قيرظر دنع نيلي وار ع ب حاسم عوز ااكالإ

 < هب بحعيو هفيسب بعلي مهلإ بره كبلعب لهأ نم سا ىلإ رظني اًموي سلج
 "01 ٠ فك نذايينأ كلما ةعاونإ  سوباق لاقفا# كعب مفياسونياولاةاضاكنقو
 نوم اًدوص سامث اب كسأر يف طبرا : سوباق هل يلاق هبلإ مدقت ايف « هل نذأف < لعف



 ام رك اسع نبا خي رات

 | 101 بل اوااقق 2 عب اعل روع نر ا ١ .اي كن أش اع

 تاكا طوكر 16 بال تالله 0 ٍ
 *, ”اهنامزر اذه ئزنرال انكلؤ اوي تست الما لمع انإهسأ و كورد عاملا ١
 * تاز طل ا تا 2 5: يناسغلا ىحي لاقو

 ا

1 

 ذاتيه: تالاتوو ل ا غلب ىح" مورلا:'ضارأ ف حاسو
 دوعس»نب نمح را ديعلع هنيع تءقو هيلع اولخد ايلف « رك لاذ انك ا ع

 ذيك وكلا وأو 2: ينم برعلا دعب أ نا كنإف ةرازف 0 ندا : لاقف يرازفلا

 كارمأنم كلل 1 هللا !قتاف,انلا لع كتفلجتشا دقو« نانو ةمن كل 5 لعأ

 الإ هريمأ اودقني ل 5 ا لتس لع اموقيذأ اغا ورك ةمالسلا نيل تاو

 نإو « مدلج ًارهاظ « هددع ًاريغك ناك نإو م غارما رباع ليشتاو بشلل

 برعلا هيلع ككديف 5 5 6 ازيك مو مب لعفي نأ | ا نيملسملا ىلع حف

 نيملسلا راصمأ ىلإ كعكة ءاحسر هتاف وة اذ كلاود نال 5 97 يخدم

 1 7 نرلا دبع ماقو < دحسم 0 هيلع سانلا بف < مهل هاعني 55

 « يل نايفس الو « هانايفساو : لاق الاخ فئاوصلا ين ىأر اذإ ةيواعم ناك و 4.هذعب
 ناتو ةلهكو نضخعو حمرو سرفب الإ 5505 درعا ىف هك دل كتنراكف 05

 0 ةزنعتلاو هلم يفوت ٠ ديدح ٌهكسو دوقمو عضبمو ةالخمو ناعك طويخو

 ١ نيسمخو عبرأ

 نياك طنز يضعن ا اعمسو 6 ةيسظ دل يدق الا ريدعتلاب < تيك نب داكن ا

 نيلي يسرب | اسفل سير كا ندد يوان رق ١ كيه لع أ نركب أ ناقد
 1 ليك كذاؤ نحل ١ أ ةعبس منهج يف نإ : لاق هل اريل نعرلابب

 1 رفاكلا يغتني ال برقع فل نوعيسو. نابعت فلا نزاع لع لك ف 4 بعش

 1 يف ةاهيلألا نيوعبسا تعش ملكا ف تةياور ىف ةازاكةلك كلذ كقاون اعقل داك

 هاورو. ا نافس لع اًقوقوماةوورأ بلك و ( عناق نذل هاؤرو 6 ايزل ايا راد

 الكف فك مقل نوع اا لا فل كشكل خيراسلا يف يراخبلا

 يقايلاو توق فلاب كوش نايطت لك فوغ اكن كله وس سوك اس7
 تناكو « ةيواعمنمز يف ناكو « ةباحصلا ءامدق نم مجرتملا ناك د. ( مدقث ام لثم

 مجرآملاةيواعم لسرأف ؟ ةنبس اهلبق سلبارطأتحتتفو « اًيتف ماشلا رخآ نيطسلف ةيراسبق



 2-5 : اا ناذك

 منو مهتكرثو صخب اليل دنع نم تجرخ نار كلا ماش ادا نوال

 ههر فيك كلل لا ممأرا مجأ تققأك قيتماد ىلإ ل رنو حيرصلا يلصن : نولوقي

 ريغ يف محم هللا مرفأ دقو : ”وددع نع مه وحر أمو : 2 ١ لاقف هيحو ف كللد كناارو

 4 ١ يذلا 2 تر مهيلع 5 4 ميذاا لق ا ا امو 2 نطوم

 6 ودعلا مهيلع اوارحو زحعلاب ار يأأرا 1 لق مك نأ كانك ين

 11 لطحلام نإ« ةلئانلا فار آلل م1 عزي العاقل نإ ا لل كحل 1 قف
 ضعب اج كمل انيق نك 0 هلق أك 0 وه ابعمجي مل اعومج انا عمح

5 : 
 001 لج ا لح دلع! ككاسلاب اا ع كاع نمنتوار كتر اقل اذن ريغ

: ٍ< ٌ 
 نيح اولماكت مث « :اودما تح اهيف 0 ِم 0 ىلإ راغلا تنطت ةيقلا

 "2 لاقف 2 اد ككل 50 هالو كل زها 1 ايزد او

 اكل هيقاوغ ف ىل ريخي هللا اذإف هن وعنصل ثرمأ نم يلا تهر " ابر أ هل

 3 : هل.تلقف 2 لوحتلا ىلع مهع ءاج يأر عجأ لهوف رس راك هلانأ 00

 ند 0000 تفل 43 مه ريخو اق لع الإ 2و عمجيأ هنا نكي م نذإف 3 لاق

 ةب واعم مايأ ىلإ مجرم ا سلا سيبدأ 22 "0 يف مدقتو « 10

 تاج اك 1و < هال داما رمدسل 2 ٠ زعو 3 0

 تت 00 لاا م هدبع هل 520205 « لاتقلا لع نايفس يلوي انا ةب واعم دأ مورلا

 ةب داعم لاقف 2 هتفلاخ هفلاخ اذإؤ د مرخلا م ااا ِ هذخنأ 0 2 ي دبعب -

 | الو كا ءطرأ نم ٠ و هسا 5 نا ال يذلا هّللاو 0

 11 دع شانلا لع هب ذاع مت ناورعتو هنإ © ٠ ٠ لاقثلا لا برض ل

 اة ع خخ 1 احتف نإ : 8 دوعسم نب ااي : هل لاقف يرازؤفلا دوعسم نبأ

 ” دل كغ لاقق# ليكن سانلاب محقأف ©: اوبكسي' لو اواكسي / سانلاب عجرت

 اههيقي فوعنب نايفس 5 ةعوق ةانق“ درا نات 3

 ا 3 ناشر نك 6٠ لسن قالخ كلكرلا مسو
 نام ىلإ مضت الإ 1 ىلإ ثمعض لأ كاذ ف يي 0 نإ نيسؤللا ا لاق

 املو 7 فلا 0 6-7 لضغفب كتف رعم ي دنع كلضف 0 نإ : . هب ةاعم لاقف « لاجرلا

 ع 7 0

 ةينيطنطسقلا ىلع اهب راغاف فال ١ ة2الث اهنم راتخاف ل ويخخا فص مورلا ضراب نايفس اتش

 : هل اولاقف < ءآقلل اردعتسا مم“ مبسق اونب اوبرمتو اهلهأ عزف « بهذلاباب نم



 املا ركاسع نباءخي رات

 هنعطف مور | ةقراطب 2 5 رطب هلعدش بايلا م ب رق ايلف 3 وه هك حابصلا ناكايف

0 

 وأ عب رأ ةنس تام هنإ لانك وه ”ىربيف هح رج ىوادو ههوق ىلإ عجرف « هعرصن

 يور * نايفسيلأ نب ةي ءاعمنب دو زيي ؛ يل اومن م لسمنب بيعش نب د نايفس د

 نامل ا ندع نال هدنس قورو ا هنع وزو. كتدملا

 جرا ترن ةمجلايفو ةء ادبلا يف موقلا يديأ يف ام عبرلا لفن ملسو هيلع

 الؤرع اودع كال ورك معاج جل لانا ال

 ةتيمر محرما فو## - لجو علا > 327 < اناوخإ يافاعحارترك ا

 ٠ نيتئامو نيعبسو سمخ
 هم رحح يف 05 ناورعت نب ني زعل دع مصاع نب غ نايس دى

 500 يفإ : هتالو لاق رمح تدهش : لاتو < زيزعلا دبع نب رم
 ٠ هنع ظفاحلا يورو ٠ ”اكسم هيف يلعت الف

 اذن ه1 هتمجزت نم ]عن ل © صاقو يلبأ نب نعش دبع نب د نايفس 0

 صاعلا نب ورمجو ةي واعم رشبب بهذ هدع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نعط

 : لوقي ورمع ىلإ ةي واعم بتكف هلثقب
 كيلاع) نإ ي "وأ نم عايش ةينم ا اا كتقو

 تراقمالا لاح اود ةييلصو) ب فنع تاواعإ دل

 بلاط لعاب الا يش يب نبانمه ٠ هفيس يدارللا لب دقو توخ

 0 ةب رض 7-50 هلذم رخآ. فييسلاب يب وتشناو
 تزازشلا ءاجطلا سيرتك هعرروب تابلوا عزي لك نعاس تاو

 ف دما وزال نك ناعوت نعل ل دس واسرع عك يل
 تحتتفا نيح ماشلاب حارجلا نب ةديبع يبأ عم ناك وام ةقدضلا .لغاةييواب ككل
 ينم هغلباو نينمؤملا 3 تباعد هل لاقاو اك ل ىلإ صمح نم هثعب و

 نم هك دنع زقتسا ام و« نويعلا اهتثدج ابو ؟تتياعو ثأر دقراع ةزيخأو 6 ءآلدلا
 باتك هعم لسرأو. < يحنتلا نم يأرلا نمنوملسملا ىأر يذلاب و < ودعلا 0

 هتربخأف سانلا ريخب ينربخأ : لاق هيلع تملسف رمع تيتأ الف : نايفس لاق < رم ىلإ
 لعفام كحي.و : يل لاقو باتكلا ذخأف : لاق « مهنع لجو ٍزع هلا عفدو عوفلط



 تقادم . ام6ْ

 دلل هني دعو ا لمذلاب 0 عامه رنأب لاو, 4 ند بك كدا قيلاوا 6 ثيم

 لاق و «دبجعي ملف ةرم هنعلئسو « "يشب سيل :لاقف هنع دمحأ مامإالا لثسو < ركنملاب

 1 فلا لاقو 6 ثيدحلا في.عض خيش او مه نيعم نبا ٠ يوقلاب سيل :

 7 اذهل تناك ١ ناك لوم الع ديعس د نع هنع ماتو لطفاللا كسا

 "دار ندا هتلاتف دمتم الدو: كويت كير لاقادمازب نع نارمن نب دي زيل ىلوم

 عطق : لاقف هيدب نيب ترر٠# يبدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : هاتف

 . تالق ن6 لاق ا ا اف انت الص

 ما حالا نإ, كلام وي ريشي نتا لبعأ نب ١ قايعاسإ قي ف6 زقملا

 : قشمد ٍف وهو تا ةلع 2 اللا نيب اى وس ده رث رم افا اك م 3 نعافلا

7 
7 
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 ريعب الو كوع ةاندلو لام كقف هيدر نم نعنلو

 7 سان هتوم توم صخش دف هب زرأ اروكشلو

 نافس هعما نم 0

 00 ل1 حب ربا © سوبات نب همامأا يآ نيدزيأالا نب 6 قايفس لك
 اكدت هربخ نم >2 نوريجي هرادو « ةعيطق قشمدب ةلقاصلا قوس ها نك رورل رابح

 51-5 ف٠« اهدقي ارنعاقوتانلل 0 هلال هر عنب سل كافرا

 « دقعلا يقع هتجوزت يذلا امم لخدو « ابجوز اع ا ةرخا ةدع دعت تا

 اا يلا دع دس نود“ اهم اقرت 07 000 | ةيضقلا تعفرف

 ا دكت ىدللا رح الا اهحوز نم ادع ديت 6 <« هتافوب تقتعف 0 يفوت يذلا

 < ًادبأ .ناعمج الف اهنيب قرفي مع « اهنم لحتسا امب اهربم امل نوكي و « اهتدع يف
 00 ا ةطقن نكسب ءا ءءاراخت ةنرلجا نيس رأ ١ اعملو لكاذع هدأ أ, غ
 هدا كانا حرا دك يأ 2 ئاضقا ىف !قاسإللا يقاوم يلاقي قلن نع

 هلا أ[ ىرل وهاد زر الا نبا .قايفلما ناك وبا .ةداج قيارقع اليما انجاو

 درف « ًارشعو دا هلل نأ محن نأ لبق جوزتت نب دئموي مهريمأ وهو ابجوزو

 ا ا“ ةبو داعم نمز دي زي عم ةينيطتطسقلا نايفس ازغو * 5585 كلما دع

 مزعل مورلا اهتك رت افا : هل ىلرقف كلذ نع لأ هنا ارا والا ناظم ماوبأ

 لوخدلاهسفن يف 20 لا كلب يرش رع نوفا ال, بأ و < عينا قف



 0 رك دلع نبا خي دات
 ةحيشم اعد« ىشفدب .قوءاطلا ناب 500 حوذ أو عرس ىلإ لصوف « ماشلا رمج

 عج رفع وحرلاب هيلع اناراشاف مراشتساف 4 كيعس مييفو مءاربك و نش رم

 همالسإ ن ( :دعس نب |لاقو٠ هرخأ باصن ادي دحتب رم مرما نيذلا نييشوقلادحا ديعسو

 ني اكان نم مملسو هيلعدللا يد هللا لوسرهاطعاو « ًاتردح دبُشو « 1 تف موي

 « ةنيدملاب تامو « ةمس ةئامو نير مديح دبع قالا نم غلب و« هرمصلا ب لدداذت ندد 0

 هأ٠ زعف هنع هللا يضر ا ع ولا 6 نيف تمحو عيرأ كف 0

 لا ملسو هيلع هللا 0 يذلا دحسم يف ةالصلا الو ةعامجا عدت ال : لانو

 وسلا |ناامد الع رمل كادلف « نياق كلح ل رم هل لاقف داق لماودتل

 يورو * نيثدحلا نم ناك ٠ يروحملا فويعم نب ديزي نب 6 ديعس 8#

 : لاق تيملانالك لضراذإ ناك( سال ولع هلال :يفلا زنا كلا رعت نإ 07

 < اناثنأو انركذوا« انريبك وانريغصو « انتيمو انيحو 6 انرخآو الو ال رفغا مهللا
 ىلع هفوتف انهم هتيفوت نمو «مالسرالا 0 ا 8 هتيبحأ نم مهللا < اندئاغو اندهاشو

 6 لادب الا نقضيف كا هب ووجمود نبأ لاق  هقب رط نم ظفاحلا هاور 6 نايرالا

 قت ناك و

 هلع ىورو *»' ىيموم قبيل كتل نع تحل“ |عيشاوقلا "دم زير[ نإ 6 ديعس
 ىأذ 000 نيادع نع هقب رط نم ظفاأللاو بيطخخا ىورو دج مكسم نب ديلولا

 هب نادك سو هيلع هلل يلح هللا لوسر نأ ريغ ةينصلا يش

 يناعنص دو دعانا طم هنأ | يبل الاب6 ,نيسنلا تفسويموب تكلل د

 هقب رط 3 ظفاحلا جرخأو + ةنعاب ىو ترب دخلا لع وار" لا اقم امس

 يف مكدالوأ أ نيب اوواس : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق : لاق هنأ سابع نبا ن 5

 ىحي نع لقالاو كلل فاد :اع كفل تطمع ادخا ةاشنم 1 «ةيلجلا

 تفك بول ارو: ءفيطعلا بيف ؟هالوأ) نيب اوس: ةظفلو: الس سيرك كا
 ديلا اهتلوكيظلاوب انفال روق < لاجرلا ىلع ا ترابا 6 2
 50 هذ ينم عمل لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىل اص يبنلا نع. بس نبا ةلبع نع

 تالا رانا نعلا كيا 2. نيد : الت 6 هما ف ةناهك الو ةم ةميغ
5-5 

 : يمدقملا رهاطنب نم لات 9 ) يم 326 1 55 4 أو 00 دقف أو 20100 ا روغبر

 كلف يسشوللا :؛شانعاو الايك اي باو اع هيبتا



 اهدي : اا

 اًديعبلا اهتم سئويل اهنع ب... ب رقلا ىصقأف تلاح يهنإ و
 ىف يزاغملا -ضعب ِكلو:© ناورم نب .كلملا دبع نب ماشه نبي د ديعس د

 © صمحب نصو « ده نب نادرم علخ نيح ناملس هيخأ عم ناكو « هببأ ةفالخ

 هسيخل « ناورمو نانَع هشاو دي 7 اوملكش ا لها ناورم حلاصف

 ىدحإ ةنّس ةفئاضلا.ةيعس-ارغ: طايخ نب ةفيلخ لاق *: اهب لعقو <« ناري ناورم

 دع تدل نابت ةير راق غلبف ةري زا يلي اهي أ ةئاذو ةرّسع

 فقاوف ف ماده ىلع دي عا ير م لاقل د كلعألا ديعق ورا

 واع هيدي نيب

 هكر نع هاا كراك روي هاقن اااذلو اةتافواشلإ
 م تا: 1 كارا ايوا نعع 2 5
 .٠ لاقف 7 كاذ مد ٠ ءاشه لاقف

 ديلا قي يام ايلزبالا يووإب ملح م! ماو ذق :
 * كيعس د 2 ءار ام و : ماشه لاق

 دسألا سيخ ينروفصعلاجلوي ٠ يبأب ًالبجو يب ةالبج ماد
 +.ةمارك الو.ال : ماشه لاق

 ٠ ةفوكلا لها نم نادعسب فورعملا بحي وبأ ااص نب ىبي نب 26 ديعس ذل«
 * ةعاج هنع ىورو ٠ قلخو ىحي نإ - ةبعش نع اهب ثدحو قشمد نكس

 هللا ىلص ينلا دنع انك" : لاق ري رج نع سبق نع دلاخ لأ نب ليعامسإ نع ىورو
 نورت 5 لجو زع مكبر نورتس مكنإإ : لاقف ردبلا ةليل رمقلا انرصبأف ملسو هيلع

 قل عواطل ابق ةالس ىلاويظتال نأ ميطحملا نإف « هتب ور يف نومافغت 1 اذه

 لْبقو نوبل عواط لبق كبر دمحب حسو رم ركع رق م« اولعفاف اهب . و42 لذقو

 لئسو 6« قدصلا هل : لاقف مجرتملا نع اح وبأ لئس ٠ رصعلا ينعي ) ابر

 ٠ كلذب سيل : لاقف ينطق رادلا هنع

 10 نودطتلاوب مدا از ءاعانا ةنكنع نب 0 6 ديعس
 ةجرخلا يف هنع هللا يضر رمح عم ءاشلا  مدق < يلاحصلا ؛يوزرخلا يشرقلا بعك

 ١ يوسف و :اا هامسف « مرصلا هعسا ناكو « عرتم نم اهيف جرخ يينلا

 - 11 ليك اموي هل لاقو 6 بهذ دق مرصلا : هل لاقو

 د يلماحملاو « هدنمنباو ظفاحلا هاور ٠ ا دق انأو* ينم ريخو يف» 8



 | رك اسع نبا خيرات

 دقو « رانلاو ةئلا نيب ةمايقلا مويتوملا حبذي و.« هللاب رفكلاو دوحبجلاو بيذكتلاو
 نابتت الف < امل وللا ىلخو هللا اهقلخل اك اييذ امو ارانلا كدادبواع اينرامرا هن 3
 ص 1 ةكاغت هللا لوعل قن 2 عادتب» ج لا نوف« ادبأ اعيف ام ىنفي لو

 هيلع هللا بتك ام يشك هلل يق < تارقلاازعباشتمانمباذعاوعتتياو (1 هيو الإ كلاه

 امهيلع 30 ملو« ءانفلل ال ءاقبلل اتقلخ رانلاو ةنجلاو < كلاه كالحلاو ءانفلا
 ٠ ليبسلا ءاوس لض دقو < عدتبم وهف اذه فالخ لاق نق < توملا

 عمو ظفاخلا يسلدنأألا نسا تفلح نب هرم (نيطرتسلا نب 3: ديعس دك

 ىورو * ةعاج نم روباسنو« نام 0 دادغيو لئلا رع" تيودكا

 ني روتسملا نيحادلا نمو « ظفيو مبني نأك : هنع لاقو « كالا هللا دنع لا 4

 فرقا سلا يبأ ىلإ جرخ م اكلنا خويشلا عمسو « دالبلا فاط « تانثآلا

 هباتك يف يديمخلا لاقو ٠ ةئامثالثو نيعب رأو نام ةنس'ىئراخب ةينملاهتك ردأف ورك

 نيضح ةنيمر فراعيو تام كاد ألا ل/17,فوظو لدتا «ليفاع رع خب رات

 . ىراخب خي رات يف اضيأ راحنغ 1 ةئاعالثو

 ناك و« كومريلا دهش ٠ يطعانلا م < ينادمحلا رم نب نارمن نب 26 ديعس #

 « هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلعل اًبتاك ناكو ٠ ةيسداق'ا لهأ دمأ يذلا شبجلا يف

 ةةراسخ «دادتلا كالام نب ةزمح 0 يدع نب رجح عم م يذلا وهو

 يقي لاق هنأادتخا هللا يحرز يدل ومركب أ, نع ةتغا ةقفاثي) ردي 4

 اوك رشي نيذلا م ( اوماقعسا 0 50 نحنا نإ ) : ىلاعت هلوق

 ارنب لع مسو" < لومار قلقاو يب ركلو ا دق انقل كلل

 ةيب واعم نم اجن املو < نميلا هالو نيح سايعلا نب هللا ديب ىلإ هنع هللا يضر بلاط

 لع ايفان ك1 يزن اقأؤ ع وس ردا طن كرا  مدق
 بوو كلا

 حشرت ناك ٠ ناورم نب كاملا دبع نب ديزي نب ديلولا نب د6: قيس"

 * ١ كادعم وبأ ناك هنا فورد اكو « بقع هل نكبر مو « ةفالخلل ظ

 اديعس وجريو انيف دقعلل ل ١ لولا دعب نافع لمؤي
 اديلوإ, كرد نسر دب )| كتلي نازك ناكل

 اهيليبادع يزعل ايناططاو ول لري ككج رق كرار كدر



 تح 0

 مهنم دحأ ودعي ال « هنم ملعو هيلع يضق امل رئاصو « هل قاخ ال لمعي 6-00 « ا
 لاعت هللا نأ معز ندد 31 امل لاعفلا < ديب ري امل لعافلا هللاو « ةتكيشمو هللا ر

 ةيمعللاو رشلا مهسفنأل اوءآش يملا نراؤنبعا عاطل و ةدلن« رع يدل | هاف اقلا ما

 ءارتفا يأف 6 هللا ةئيشم نم ظلغأ دابعلا ةئيشم نأ معز دقف مهتئيشم ىلع اولمعف

 ادع تر ارب قا كلا كليف < ردقب سبل انزل انا عر راو د فبولالا لعازبككلا

 0 لا

 ٠«باحنارصص.كرشلا اذهو« ًتلاخ هللا عم نأ معز دقق ال : لاق نإف 2 هملع قباس يف

 معز دقف ردقو ءاذقب سيل مارحلا لاملا 510007 ل معز نمو

 لب « ةيسوحلا لوق حارض اذهو « هريغ قزر كاان لهل فان

 لخق نأ معز نمو ٠ هلك أ يذلا هجولا ن 40 ل

 كيوأ 0 7 لوتتملا نأ معز دققف هللا نم ردقب ال ل

 قباس نم يرج امو 3 ا دك اور ا

 دما هيي ملعلاب رق اكل كلوب لعفي يذلا قحلا لدعلا وهو « مهيف هملع

 دا 11 قاشن ا ةربقلا نما نت ادخل لع ديس الز “اهتز ا5 كياقتلا #رعةكشل او ودق
 هنأ ملعنو «يورامىلع 09 ياو نركاياو ذل هاف وك الو 6 بع

 د نال أ نعال اناس لطساةنلط يف تدنأ|"دج العا نا هلو
 ه1 لا هر در دل فا دفا 6 ةذايشلا طنب الا فورا اما ةزط هلال تاكل كردي

 الالم [كلا دانا انهو قطتايككو ركسأو !««رانلاو"'ةنللا كو هيينو هيد 3ع

 | اكرر رثكت ةينا لاو هعم "8 دارت قد ملشو نكن 6 تابغلا هللا

 كلذ ءاووا نك ةنطاو <هّيلع* نسانلا نيو منبج ءاوس ىلع عضوي قح طارصلاو « هنم

 0 ارت نااما اس 6 تناعقينلاو تايلعلا هب نزوت رق ناؤرملاو ةلولشلا "فا لأكل

 مالاعلا جلو نوموقيف اى رخأ هيف تفني < ىلا توديقألئفارششإ هيف" فني قش روصلاو
 هنم خسنتست قح ظوفحملا حوللاو « رانلاو ةنجلاو باقعلاو باوغلاو ءاضقلاو باسحلل

 زا دانمادبا لإ كتك" قح ملقلاو « ءاضقلاو ريقانملا 02217 دعا لع

 موق يف موق عفشي قح 5 موي ةعافشلاو < ركذلا يف هاصحأو ”يش لك

 ىقبيو « نيعفاشلا ةعافشب اهولخد ام دعب راناازم موق جرو« رانلا ىلإ نوريصد الف

 كرشلا لهأ مو نيدب آلا ًادبأ اهيف نودم 4 موقو «رانلا نم مهجرخي مث هللا ءآش ام اهيف



 | رك اسعنبا خيرات

 ”([ماَتنراهرك د3 .طفاحلا تلف ةل زيي ييظعلا نا بكار الام دع نفى ا

 م 2 0 3 يناسارخلا نايتع وبا ةبعش نب روصخم نب ع دك 2
00 

 « ةعرز وباو < لبنح نب 1 مامرالا هنع ىورو ٠ ”اهريغو شح و. قة ةمدو قايدملا

 مدل هفعرتوو امك حظنا ]اس ماقإالاو < نايذ زارلإ متاح وبأو

 نتاع هعمل كفر رو < مريغو دحأ ءانيالا [ تياتي) دولا ىلاه قب دق نيوكلو

 وب ا؟ءاورك ل هه |رلح | ةعودص ليجعت نع سو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس هنأ

 نس رشعو عبس 2 52 دلعتم تام: ةعفأت ف لاججلا لان ع يذمرتلاو « دءاد

 ا تار ية نكس ةقوا6 ناار دلو ريغ لاق وك

 تافنصمذل : كفاح هللا دنع بأ ل اقوزك ةاليصلا باك رخل [ىف زاخو ا

 هنع ايور دق اسمو يراخبلا نيماموإلا نإف < نيحيحصلا ين هجارخإ ىلع قفتم ةريتك

 هقلوو + ه ا >ْنو هيلع 00 نحل ماهرالا اكو ءامبيحي يحص يف هب احتحاو

 ماميالا لاقو « هطظفح تشو هل ىوري ناطر ناك ريغ نباو يراخبلا

 50 بوقعي لاق ٠ شارخ نبا هقئوو < قدصلاو لضفلا لهأ نعل دمحأ

 ةقث ناك : دعس نالاقو * هنع عجري مل هباتك يف أطخ ىإو داخلك

 . تو ا

 ثيدحلا عم. يلملا يدركلا ناؤع وب أ واد نب ناريس نو 6 بيقسو#
 م دل اة يورو يدور كاماتاوب يا

 أ لاق : لاق يرخطصر,الا يسرافلا رفعج نب ني | نحهتت رظط نم ظفاحلا ىورو

 ةيطا تود طالحاك او عك رز ل5 كرير لح ردنا لينحا نبدا وب ديانا دلع

 ءاضق ءاضق ها: وه هارخإو هلو اذ هيو سس < ههويركسو يرو: ا اولا
 لب « هءاضق زواويالو « هلل ةئيشم مهنم دحأ ودعي ال < مهياعهردق ردقو « هدابعلل

 انب ر زع هنه لدع وهو « مييلع ردق ايف نوعقاو « هل مهقلخ ام ىلإ نو رئاص مهلك م

 كاشلا ودك عا ريكا لال لكك 1و. < ار شبلا لك واع لي ضرقو «تمرشل وما

 ىلع قلخلا ن م دحأل نوكتي نأ ريغ نم « ردقو هللا نم ءاضقب ابك يماعملاو < هللاب
 هللا ملع ( نول آي مهو لعفي امع ل اسي ال) هقلخىعةغلابلاةجحل اهل لب6ةجحدنلا
 0 نأ ضل 1: ءاشع نع هريغ نءو سيلبإ نه ملع دق « هنم ةئيشم هقلخ يف ضاق

 مهقلخو ةعاطلا لهأأ نم ةعاطلا ملعو < امل مهتلخو ةيصعملا ةعاسلا موقت نا ىلل هلأ



0 

 5 "ا

 نع نذر تر ليعاع“ | نع ةملسم نب ديعس : هخيرات يف يراخبلا لاق

 0 نب شلبرو ند نوح هنغالاقو ريك ابن د ا اع

 اح وبأ لاقو < تيدا. زركنم اوه: يزاخبلا لاقؤ

 ىف زادلا لاق وكتم

 : لجو هل [لاقف 0 نع تانك

 لا يبا ءيي ىح : لاقف

 0 يعبات يئدملا بعصم وب أ كناب نب اسم نب 76 ديعس ا«

 000 تورو دلوع ىووو «ةعاج ورمل ءو« رمع نب هللا دبع

 هاا ويدل هللا ىلح هللالوسد تيأر لاق عفار يلأ ن 2 كال نارا

 نإ طل نانا لإ هد ىدر 2 جرخ مث فتك

 مامرالا هاورو ٠ بلاط هللا نم ال نإؤبونذلا تارقو كايإإ ةشئاع اي : لاق سو هيلع

 لاق دمام ناش ران طلال اذ لمع ”ةريغملا نب قايل نأ حو < .لجأ

 نايلكاي ناد

 - يعم نبأ لاقزا 6 هلا رع كيدملا"فيعضب وها:

 2 راوصنم نم تاتكلا | له ترمس

 را

 ا نظا هيونذللا نم 1ق رفقا

 هدبع مداقت دقو ريغصلا نإ

 نكمل ةلاطيلا عقل اوه راف

 هيلا ادلحا» ءاذإا قابل

 ةكليم هل الا كياذه لاسأت

 ٠ لبدح نب دمحاو مجرتملا نيعم نب ىي قنو

 ” افا ]لات ٠ ىشمد مدق رعاش“ يرصبلايلاببشلا جرفملاو ب 86 دعس *

 ارك اطرد ادع ريغصلا نإ

 ١ ستتاوا ألا طع

 )دل قرم ةاقلا فض

 اريكفتلا مهلأو داؤفلا راط

 أريصلو يداه كباب قى 8

 : تذل هذه اهم رك 3 © ةزيؤط ةديضق محلا ضاق( عدم

 تنخفلا كلا رند

 يوبلا يف كنيي هينبب يذلا تظفح
 اوللقو كيف نوشاولا رثك نإو

 هنونبظ يف قداص كف ناك

 هسنن كاسل انذاك فلا هوز

 ةحار ةيندلاب ضارا سلو

 5 يوند نم يداعب نإف

 بححم وهف نوصلاب هتعيضو

 بلخ وهو قراب باحس برف
 0 ناك يذلا هع نك الو

 بلغأ سفنال عبطلاو هعبط ىلع
 بعتيو ةايحلاب ىتشي نوبلا وذف



 نكد رك اننغ نبا عزا 5

 ؛ادلك ال اكوا اىاريع نكد +: كه لاق نويشرقلا بئوف < كددع مقأأ ال هللاوال « وه

 « مهنم ينلزنأ| يذلا ينعي « ديس دنع الو يقأ ال هللاو ال : تلقف يددع نوكي لب

 نينمؤملا 0 تأ يل هبحاص هل لاقف ريخلا مربخأف 5

 ءاذح يلزنم نيا : هل لاق « ءادح 207 لاق ردع نأ

 كمملا نبع ىلإ ىضموا« كيل تلسرأا له كلط هلل تققاو اذان © نيو

 رصقلا نقرر كار اقفال ا حرخأت «ديعس لو لسدأ سمنلا سلم ار

 ا

 ل 0 هادا

 لكلا نورت كاد 0 زم تكلا ير

 لدعألل او-تني ىتح قحلا

 هرضحأ 7 لاق« *لعمدت ' يذاع لجلر :.لاق» اذه نلا» ىنرتإ كنة
 : لاق معن : ار حالا الا لاق م هرضحأف

 زتهاف « ىنذتف هنغ : لاق معن : : لاق 2 نقنملا ءانغلا ىنغت له : هل لاق «ىنفف هنغ

 را ا م موقلا يف كل نإ كا ابرط كلملا دبع

 لماع يلام ضبق < حجسم نب ديعس هنطو نع ريسملا « هلام ضوبقملا مولظملا انأ : لاق

 اوقفش نأ قاس 5نأحم يتف ردع حضو دق : لاق كالا دا

 66 هلك هلماع ىلإ 5 < هلصوو هنمأو « مهلاومأ هيلع

 ٠ هنطوو هلام ىلإ داعف
 علنا ني تس دع ا ا ىلا 4 كيعس 7

 هلع ىورو + ةعامحو ٌةورع نب ماشهو « ديا رو عسل ٠ ةزريزخلا لرد ناك.

 ير ناب دس قدروا ةعاشلا دال ءامرالاو < ميحد

 6 كلذ لعفي نافع نب نايثع تع لاقو ماق اعار الف « ةلمقم ةزانح ئأَد هنأ ناين

 هلال وسر انيلع جرش "لاق رمش كلا نحو هلعف سو هيلع هللا ىلص ينلات أ ينربخأو

 هل نع اامهدحأ 4 رعو ركب يأ كيب ذجا رخو دجسملا لك وا سو هلط ها
 بأ لاق ٠ ”يذمزتلا هاور « ةمايقلا موي تعد ادكه : لاق عراسي نع 2 لاذ

 نياق : هلا طلقت م ليعاعتا 24 ةماسم نب ديعس انيلع مدق : بلاغ

 < اهنم اذه تي داحأ يناتك نمدصفارلا احم دق: لاقف © لقملا يدب 2 عنا تياح



 بي ذبح 50
 الا يل كارل ال اهلاعوأ نيطسلفا كلا لال عي ةيررانما نب او انفاؤيي تو عع

 هالك ىلإ |سادلا/ اعد خا ابل از ءامو < اديعسو ناسح ىلإ | دعقف ريبزلا نبال ليعتبما

 هو كعب نير الاخ ا 00 "ارك امام

 جينر يملا دوألا يشل جسم نبا لاق عيس نب 6 ديس ل
 ؟ ل 2 يدلا ١ و وسلم ارب حبا هلا ةيلظ جف ناعما ناك

 0007 | عفرف 2ك« ناو رمت نب ةقللملا دنعلا ةلياع ثدكتا» ل اقيزعش الا ناطحات

 ىلإت ل ا « شيرق نايتف دسفأ دق حجسم نبا هل لاقي دوسأ

 د أو ماشا يلإ هد سوو تاديفا« لإ ةاريساو هلام وقبتا نأرتيل ب مكس .كرابإزالت#

 0 ا ل وو نر رتاوب 18 املا انف طعي رظأ نا تايدضا راؤحلدلا لو

 ك0 نار ا دولا نارو نمادلا" قمع الملل اننا ان نطل اتوا لالف الراب

 كيف له نايتفاي اير ناو تلات نما رؤللا

 دعوم مهيلع 0 ضعب ىل ٍامهذعب ر او 0 راكلا لحلو ير ”لعر قدر قم

 غشا ممذت مهنم يقف الإ ه اولقانف < قفألا نر ناعوت نيا ديول

 « يفيض عم بهذأأ انأو مت اوقلطلا : هلع الل اكو كفل لاننا فيلل ه مهقفاوي

 ءادغلاب اوت ل ةنيقلا تدب يل | اعيح اويهذف« كل ةدشعو اك م 1 ا

 «ةيحان لك 1و سلجأ انأف ءيفرذقي نم ؟سيفلعلو دوس أ لجر حل 0 مهل لاق

 ىلع اتسلجف نيتيراج اوجرخأاو « لك أ اجب هيلوا اوثعبو هنم اويحتساو « ءاقو اوماقف
 « ابعم امهو ةئيحلاو هجولا ةنسح ةيراج تجرخو اتلخد مث اتنغف « امل عضو دق ريرس

 ١ تيا لاقزك ريارسلا ا لع كلو < هلاعشو: ةعبع رع رب رعشلا اا اتسلخ

 :اتيللاءاذيبا تلغيم

 م احن ناعم تسر يب نيك املا أ نش اوكف
 ل اف طفيت لام ألا يل ةوسال اناذه لغم كنا ضي ا: تلاقزورةلزر للا كغ

 اهالوم بضخ « نا 5 * لاقف امص تع 6 اذ دلما انازااق# كك

 11 ل راو يدلاازجلا يلب لأقف < ير دام فا ادتم هوس الا! اذه نعال لاقو

 لبا 1 يلءازلاقوا وعلا! مكلاذتف.,ءاوق ال :تبحذف < موقلا ىلع تلقا دنقف :يلؤنم ىلإ نفر صناف

 تييقف تففدنا 4 : اع اا نع تاضح | تان تنفف « كبش زلم 1



 ااا رك اسع نيا رات

 «ةئامو نيرشعو ثالث ةنس تامو « نينش عبرأب هتوم لبق طلتخا هنإ لاقي 4 ثيدحلا

 1 1 هنإ : ةبعش لاقو < شارخ + نبا هقثوو « ةقث يعبات د وه : للحعلا لاقو

 الإ هيف دحأ راكت امو.« ةلمانلا نم تاقعلا ذا ةع ال[ مع رورو © سانلا لتست ا

 ٠ حزمو رعشلا دشنا ابر : رشعم وبا لاقو6 ريخي

 نت ردوالاي زورملا سي ردإ نبمماقلا نب نسحلانب دمت نب 6 ديعس 6
 د عاجل يللا رك وب هنعيورو ٠ ةعا> نعْيدحو « اهعماجمامأ نو اور

 هدنسل ىورو « هنم هل ةزاجوالاب كاك الا نب دمحم وبأ هنعانل ىورو : ظفاحلا لاق

 اني طرا زرع كر كاع ردقا نس هنا نون اع : لاق ةرعم ني .رباجتىلإ

 نعظفاملا ىورو »< شيرق نم مباك ةفيلخ رشع انثا موقي ىتح هادلتا يش

 :لس وهيل لا لس هلل لوو لاق : لاق هنأ نوتم نب ديوس ند ا انك لال

 هللا لوسر نأ سنأ نع يأ ىورو * اسم مأم الا ةادز بتل شا ويفافلاب نود و

 يب داد عكراجتلا يانا ل لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 رود لك يفو <« ةدعاس ينب راد 6 جررطلا (ظراخلا ىف داذ َ 6« لبش لا

 : الاف ناطقا نع يطا ير رظ 0 رن دحأ ءايرالا ءاورع_ مارا

 نبا يلع مدق : ةريغملا نب نوراه لاق ٠ دحاو لجر ةوادعب لجر فلآ هدوم رين

 اذمل الإ ورم نم حر تعضو ام .: لاقف « هب هتندخ تيدا اذه نع ينلأسف كدابما

 ٠ عمال ا دحسملام امإ ناك وة ”اعب أو نيسهتو عسن ةنسنابعش يفر وصب جرتملا يفوت ٠ ثيدحلا

 ا يرض فاء ل ا
 احاول نااكب ىبأ اخص لسو هيلعهللا ىلص يبنلا نأر باج ىلإ هدعسب دم نيمات

 ٠ يبلكلا يدع نب ةفانقنب ةد نب فينأ نب لدحب نب كلام نب 26 ديعس اي

 ملقإ نم لدحب ريد بسني هيلإ و « ةيواعم قيادي مايل يف ةريزملاو نيرسنق ةرهإ يلو

 تام امل يربغلا سيق نب كاحضلا نأ هرب نموا د انك رتمايإ ههطقأى اراك

 دي زي يفوت ايلف « ةفالخلاب هاهو هاقلتف ةيربلا نمير مدق دي هل 3 ماق ةيواعُم

 نيرسنقب ثراحلا نب رفذ ربما غابف « ريب ز | نبال عيابم هنأ هدنج يف عاشأ ةيواعم ا

 « ناشح ب قحلف « اد 5 هيلإ لسرأف ( مجرتملا ) ديعس ابيلعو

 لتان مهب بنو هيخأ ىلع ديعس مدق اهلف < ريبزلا نبال عيابو نيرسنق ىلع رفز ىلوتساو

 ملف « ماشلا ىلإ ناورم عجر ةكمىلا فرسم هجوت امل ع « ريبزلا نبال اعدو سبق نبا



 ندم ') اطمح

 هلال وسر تبعت علاق سلأ نعو < لجو نع هللا لع, مهباسحو < ارت الإ ممل اومآو
 © داولا ةيصورإلل الاربع وجب يدا لكل لادجادقأ هسا نإ .الأ 3! لاقي سو هيلع هللا لص
 را رت ءاقك و لبق اليخ عب راسو هيلع هللا ىلص ناهز لون اقرو مما

 هش راوس نم ةجراش لب زيك ديانا لعاب كالا يعمل هل لاقي ةفيتح يب نم

 1 2.ةفاعاي كديع ام 5/لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا نإدْسَو هل حرش دعما

 ترك نالوك انك, اهب لعب معدت مغني نإو « مد اذ لتقت ينلتقت نإ < ريخ دمحعاي يدنع

 دل اذاعب ناك ىتح ل اسو هيلعشا لص د ريك نتف اح ايل ل لسفلاملا ديرت

 بتل قاوم رك اشروع م منتنإ < كللتلقام : لاقف 9 ةماثايك دنعام : هللاق

 : لسو هيلع هلم شا لوسر لاقت« تشن تف يحس اقل املا يدك ملون كااذ

 هلا اذ نبق لاقف دحسملا لخد 6 لستغافدحسملا نمي رق لحس ىلإ قاطناف« ةمائاوقلطا

 كلا هيفي ضرأألا ىلع ناك ام هللاو دم اي < هللا لوسر ًادمح نأو هنا الإ

 دل ا نسواك لم هللاوعي ابك هوجولا بحأ كوجو حبصأ دقف <« كبجو
 نم لإ رسال منك انساك هلك نيد بحل كايد جيم دقت < كنبد نم

 اا < ريحلا دير انأو يددخأ كليخ نإلو« يلإ دالبلابحأ كداب عبصأ دقفب< كداب

 ا لاو د1 مدقر الذ رجعي نأ مرماو ماسو هيلغ هما(لخ هللا |ل وسار, هزشنف 9 ىززت

 هللاو « سو هيلع هللا ىلصهللا لوسردمجم عم ت كيا كالا كاني تر كاف
 جرخأو * لسو ه هلع دك لصتسا لوسر ايف ماع دس م

 اكو ؟ ساررفا كلولا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ى نأ نع دنع ظفحلا

 0و تيالخلا د يد لكل لمح دق هللا نإ: ا هنعو * رحملا

 "اعل !! ىعدي الو هيلاوم ريغ لجرنيلوتي ال الأ «رحملا رهاعللو «شارفلل دلولاو

 00 ال الأ,« ةمايقلا موي. يلإ ةعباتتم هللا ةنعل هيلعف كلذ لعف نم
 الإ انلاومأ لضفأ لهو : لاق 7 هللا لوسر اي ماعطلا نمو : لجر لاقف « هنذإي الإ

 د! مداغ رط عييضم نيدلاو 4 ةدود رب ةحسلاو « ةادؤم ةيراعلا نإ إ الأ 2 ماعطلا

 كل اق مت ملا رشف 565 يجاني وهف نادل لإ مجرتملا لاقو

 ' 2179 تأ نونحم : لاقف د 002 ىلع كام يمأر

 0 ا رات رنا ٠ ع تعال نع

 فييعض وه : مجرتملا نع نيعم نب يحي لاق * امهنبب لخدت الف نايجانتي نانثا لك



 ل رك اسع با خيرات

 فث”را يرعش الا ىسوم يلا نع مغ نب نمحرلا دبع نع هنع بيطخللاو ظفاحا جرخاو
 نوكيو « ًاراع هللا باتك لعي ىتح ةعاسلا موقئال :'لاق سو هيلع هللا لص هللالوسو

 نودسلا ضصقنتو «ارتشنلا رع لطمعن و 6| نامزلاذ رقاوأ# 010010 و« ًابيرغ مالسإالا

 :اولاق < ج رملارثكي و« قداصلابذكب اسر راك ءامغلا نقؤي وز كاطع

 ىتحو < لواطتف فرغلا ىنبت ىتحو « لتقلا لتقلا : لاق 2 هللا لوسر اي جرحا امو

 ملعلا ضيغبو < حشلاو دسحلاو يغبلا رهظيو « رقاوعلا حرفتو « دالوألا تاوذ نك

 « اشعل زرع روصو ءاةمنقاءاعدلا واع هي عدلالا نوككر اك قلف ني عي

 .لاوز نخر لال

 قركتسنا# غلو ققرعلا ايعاربطبلا ناكر كانا الهم جما !كفط»

 د« ا. ريغ ةعامجو ليوطلاديمحو لوحأألا مماعنع ىور ٠ ةرصبلاىلإ عجر مم قشمد

 هسأر ماسو هيلع هللا ىلص يب :ا١ عفر اذإ 5 لاقنفلاما نشا سايس كالا

 لجبل طار رسول رش ل ةيبحل 'ىويا ىحادوجشلا اتم نسا ردخش كا

 *«فقلا» قاع نبا نع يبعشلا نع راسي ١ نع لاله يبأ نع ىورو ١ نور الرا

 يذلالا اء افعل اقل ءاملا نه ذأ ا يف 000 رذ مدآ نم جر 3 لجو زع هللا نإ

 هتداهش متابق نم : لاق نييريس نب دن نع نوع نب هللا دبع نعو ن1 يوكل كولا

 ا نيريس نبا ىأر هنأ لوحألا مصاع نعو * لمع اوليقاف

 نيسحلاهقثوو < ثيدحلا 8 يوقلاب سل : لاقف مجرتملا نع ا متاح يب ا

 مانعا انزبكتأ»: لا ؟ اس زملا «اورعا ةيارغو ياواد امواج يللا
 الوعر ناكر هر مزاح يأ نع ىلعألا دبع نب دابع نع يئاوتس دلا

 ندويل « ءآرعأ د1 ترك ل ل ار راسو هيلع هلل ىلص

 «ضرأالاو٠ 0 بذبذي ايرُثلايفمهبئاوذب نيقلعم اوناك ا ةمايقلاموي ماوقأ

 عي هما )رخأ' نعي انااوأ ءكاتيع نقاتل زدأ هازال

 نع يور ٠ ةنيذملا لهأ نم ثيل 2 ىلوم يربقملا 0 نب د دعح د

 ثيللاو < سنأ نب كلام هنع يورو ٠ ةعامحو كلام نب سنأو < رمع نباو « ةريره يبأ

 ثدحو « ًطبارم ماشلا مدقو ٠ مهريغ ةعامحو قاحسإ ند دمممو « ةبعشو « ا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يلا نع هيبأ نع ىورو * توريب»

 مهءامد ينم اومصع اهولاق. اذإف هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترم



 كلام 03

 1 يام وقل ا نأتاورالا كرب كسلتلاا كانا / طعون أف# لاعبي لوس
 اللا حلات هعنفل أ ةقاعح زهرا كناقمأ :كوقم "وعول اه رخأف <: لاملا كنب
 مايا ىلإ انيت أي انلام يخأل اي : ديعس هيخأل نايلسل اقف« رهوملا اهيلع درف « كلذ نم
 ار ةرستلاملا ٌةعاعالإل ازسفدف © هرج ماي أيه امنإففلأ ةئاملا هذه لبقاف انعاتهلبقتف
 نظوهشتفي لو هذخأف رهوملاهيف ناك يذلا ل لك ا ع ل كح

 را دو ويك لوألا هلاأومألا لطازقعأو قلع نمل كاسل لوألا نه

 ملف اههتعل أسف ةثلاثدع كلملا دبع امهدقفو « هل ل

 1 14 دا حو كيك ياك را: لالا عال ناهس اع نان ملغ
 نب مهاربإ ىلإو « ماشلا دانجأ لل كار كال ب كك ما مو كالا

 اك عالج لف ٠هثرمأ يفت « فايس ًالاباةلو < !هبلطب هرمأي ةمايلا ىلع وهو يلع
 ايلغو جاححلا لماع أادرطف « نام ىلإ ةنتفلا يف امدقف « ثعش الا نبا ةنتف تناك ىتح

 ا اهل دل ننقل مي وكلا فلسا« رف عا ضرب وع
 ناك رفظف « رعس نب عام اهيلإ هجوف « نابلس هل اي د وا ل

 ةعلقلا يف ةوعس ندعو « ودعلا دالب يف التقف نايلستو دعس برق ذ « مابسو ابلحأ ل اقف

 سأر ىلع عضوو « دول هاشغو جرد 1 م١ لقد ىلع ذنتا 07 عاج ذختاف
 ةركسوا ( نسل اي] اهو ةعلعلا لع قرع لقدلاو ةعلقلا نم بك رملا ى ناو ارزق لكدلا

 بصعتف « لاجر ةثالث كلذل بدتاف 2 ةيد هلو ةعلتلا لهأ يبا ريو رزنفلا ىلع ريصيف

 ل ا كو ةتدلتلا "نم كتف ةعلقلا لهأ عم اومارتف « رزنفلا يف اورادفةريرحب مدحأ
 011 اون حاطو لوما قرف رحبإلا فا وطقسف « عرذأ هنالك كزتفلا نسأل رقاللا

 ل د و هر دلك و6 املا ةخلو لع افطف ةريبرخ ةضااز نلقاك"

 0 و فد تلزم دلك كك ا رموز ووك تلوح كلا روب 1 لق هال او
 ظ ع ني

 0 ا ا ناك < يشرقلا عشق ا 0

 كاوسلاب قب تاو فا كلاما كاملا نك يو يقاوم أ قاس ابنا ان

 مأ هتدج : يقيهبلا لاق < مئاصلا كلعلا عضم ال : اًقوقوم ةبيبش مأ نع قيهبل اورو

 1 © قوقوم ثيذلملاو عيزلا

 # قشمدب ثيدحلا عمس « يملا يعالكلا ةبيش 0 0 نب 4 ل د
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 نبذ ١

 ة دمع هل لاقفب# ل كسيلوأ | ىلع انيلوأ س

 # .اران دعوو ةنج دعوف « مالسإلا نا ها

 تل

 اعارهعلو« هللا ىلإ ورمع لصو دقو « ٍرعأ و ور 0 كاك اماطأ

 ها نانا ريح ا ا! اكن كراس تاكا اهئ انانخ ونزل

 7 5 يلتق ىلع هلتق ترتخاف « هلعقأ وأ 00 نا مك ابأ نإ : 0

 يكلال الع نمل نكي 6: ! كب ارقل ي ا عم يقرغأ انف منَ

 ٠ ةقب وه : لاقف ل د كلم . راسل عا قا يراخبلا لاقو

 كلك قا زر ا در ال ام ظف العار .دارلا رام نب نإ 26 . ديعس 6

 د0 للاو ا نلبس نم معسوا ٠١ امهريغوب سلب ارظأو ,قشمد# ىلإ كيدحلا

 ناكملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ رمع نب نع عفان ن 2 كا ماموالا قي رط نم

 * حاتتفالا ةريبكت ىوس ؛ ةرح اا كل 0 لك

 مهإف 6« سانلا 0 ام 2” لاقو دياي هلع قلغأ و هلزنم لخد دق ديعس لك

 نت را ةراح ا وح هين اق يزارلا ملسم نب د هيلع لخدف « اوريغت دق

 عدمأ نع اورو + ان دحم نكي كرا ةرمازب فوك نن 2 دبع 3

 ال ناك نم لاقل ملسورديلع هللا لص ىلا, دنع موي تاذ هك: لاقردتأ هاد

 0مل ال3 2 انارم هرم اي نيلجا + لاقف <تنفو ا اوقاقف»د ميلف دعمادلو نم

 ٠ مهعم مقف كموق مث ورمع اي : لاقف < تسلجو اوماقف 9 مقيلف نميلا لهأ نم انبه

 ىلص يبنلا بحص يميمتلا در“ نب دبعم : لاقي و 6 ورمح نب 2 ديعس 0

 0000001 تأ رم نإ :ادجأب ديكماو « ةشيللا ضرأ ىلإ رجاهو« علسو هيلع هلل

 "ا 0
 ثيدحلا عمم ٠ هيقفلا يدادغبلا ميتفلا د مفلا نب رع 6 ديعس دك

 هلل| ضد !لوسر لاق : لاق 0 هنمو « هب اندتس لصتاو < ةعامج نم رودي

 0 دل لا الا < ةضراعملاو 4 لخأ 0 ارمادا د كولا كيال

 عببال ال تدلل

 دا لا يل ب هاه أ لوم“ ةعحلاف و بألا ةقدلاع قيإ 6. ادعلم 6

 ٠ ديزي نب دوس الاو « “يناه مو“ دوعسم نبأو < سابع نباو « رمح نباو « ىلع نع

 نسلعا لع لخد ل ا نأ زوو 4 نر كت راثيد نياورمح هنغا يورو



 اه ايل ذات

 ,# يأ لاواشا لوفر رك نذرت نانا لل
 ع

- 
 ا د طفل اذه رحفلا نمل دكت هردوم 1 راعسم رونا رخشلا)

 ا 5 ريمقلا عاط نيح كلذو : دمحأل ظفليفو ٠ ٠ ني رشعو عبس ةليل كالذو

 ها ال 00 70000 7 ماشه هعض

 لدوفلا ءارغلا را :ل| ٠ نبق نبا واو نم رسزلا نب ةارعوب د كيعس د

 ءاةانرلا لجأ نب نمخرلا دقعؤ« كدا نب كلام نعي دح ٠ يندملا يريب بازل ئدجألا

 ةطرش لبقي نأ ىعغو نبا لغو هلع" ذكي 5 <( عطرشللاوو 6 ققمد كفا

 نادال ملزم ل ةرك يف ةطحإذ قاعد ةثاقاء العا و نياهزكتم لي
 ينعأ اذإالإ مءافعإ أو اوبأف هلمعضعب يف هلاعتسا ىلع ةنيدملا ءابقفنم ةثالث هركب

 تناك و « رانيد ةئاملا هنم درتساو هافعأ ىتح هب اولاز انق بهو ىلع اولخدف « وه

 ::لاقف ابعضؤم قال

 ايت طاب هج قت محدا ولع رايز نوك نأ سا ل

 يشرقلا ةلمأ يقال ديعس نب صاعلا نب ديعس نب ورمع نب 6 ديعس ذك
 ةبعش هنع يورو ٠ مهريغر « ةري ره قلو ةنفتاع و6 رمح نبا نع ىؤز» قاتلا يؤمألا

 77 رتل اك ا ظشناعا ذإ هما 5و“ هنا عم طهاز ةعقو دهشو <« هريغو

 رمك نبا نع ىورو * ةفوكلا 7 م زاححلا ىل 7 هتنب لهأ عم ثأللا دبع هريس

 2 هسا ا ركم ًالهبأا ةنلمانإلو سو هيلع ا لَض هما قوس لامر زك

 نم“ ماوزو“ + .ناكذلل ةزعؤ» © ننلالتعو ع رع قع 6 0 انكلشقاو

 موي باطما نب رمح تعمم : لاق هنأ ةليأ نغا يورو هزل كولا
 لجو عشا * لرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 000 لوتس

 هدا كلا هام 16 ام: تارقلا هللا نع, ةعيناز نم ئزاصنب "نيكل لا

 لاقف ةءاتع يف كلو لعقف كدعش' نب" اورمع . ناوزرع نب كلملا كبع زماو اخ 0 1

 ورع هوس ناك ٠ :ةركلا» بلاط لاو -انذ !كلاطا زكا اذه جك وانت ل

 - لوك كللملا ف اذإ

 5 0 رغت مرودص ا ا[ 5 كنا

 لضفلا مك نأ نورت اولا نات تيا لهأ مكنإ : مل لاقف اًموي ورمع ودب هيلع لخدو
 نكح ا دوخ نبا يندب ا يذلا نإ « 5 5 1 و مكموق عيمج ىلع



 اننل ا 55

 نب ةملسم لابقإ هغلب دقو ةيغاطلا كلذ غاب و طق موق ابلتقي ل ةلتقم منع لت

 : رعاشلا ريشي اذه ىلإ و < هدالب ىلإ الفاق ىلوف عوملاب كلملا دبع

 هب دابعلا هللا كردا يذلا ا

 عاطضم دشرلاو يدبلل قفوم

 بعش نمو بعش نهتئشامتمم ال

 سبل ديدش ناوا لع

 اهذجاون نعديف برحلا تدبادق

 تعجر ذإ ناوزحيبا موي تناو
 دقو ءاقالا يف ثويلب مهتيقل

 رافظإو دييات ءالبلا دعب

 يراوهدنزبي ا لرلا 0

 رافسإو ارخيأف لبقأ حبصلاك

 ازامع هلق دكا ده ىولاقالا

 يرابلا ىلاخلا ريغناك اننأش نم

 ايف يأ اهارتم رع [كارعشو

 رارعإ و ضقن وذ نيخارطلا هيف

 رارج مزلإ يداب نعرأب اوفاو
 راتوأب ًاراتوأ ضقنأ ليخلاب مهيقيام مرق سوج مهتسجل

 رادصإو قابعللا دقيت العال نمت 6 ءامدلا يضل هماطا ولو

 راج كرار زرضك ول الون لا كسول ( هز قط لك نم

 راتب نأملا ديدش بذع لكب مهب رضت ناسرفلاو نولوي مهف

 يراخمعيهروصهشاودلابلص 2 (2)ر زأ مرف زب مامأ

 يدا ااا رخ ادع اطال احلا لئلا يد ئانلع نا عارذلا لإغ
 راعسإ ىا نا ران ولدك مهعومج ت شاج دإ كا مون و

 راصعإ دعب هارت راصع مل ميغيب قرإلا عاتلاك اولبقأو

 رايخا هللا" داننع نم ةريغ اممدق'تايارلاو ليخلاب ترسف

 يل ا ا ل
 زاك لك 11 كي عاخ "ارجل دا كارشلا عمج هللا كلحأف

 ام مجرأ اذهنظأ ادنك :لاقىلو ايلف ءاهلبقيل هدي ىلع يهل ماهي اديس
 ٠ مهتنسنم اذهو ناسارخ ين ناكمنكلو« حجارل هنا نينم ا هلليقف « وه

 ينوكلا يوزذلا ب دست كي ديعس

 59 ظفاحلا جرخأو 2 و دوعسم نب هللا دبع نب هيفا نع ثدح

 ىلص ينلآ أ ا دوعسم 0 1 8 ف كب 1 لمح |

 لاقف 2 تاوابدلا ةليل 6 ا 1 ردقلا ةليل نع هلأ لسو هيلع هللا



 ان مور

 كك يدل ىلع الإ مستفلا ناك م 7 يشرحلا نيأ : لاق مءاعمأ ةكتاع نبا

 كا 1و 2 هرج هالوك نانا رعلا نإ منيان كفا <ةريغ نكت راا لك

 هوت د ار ناك كد 0 ةريبش نبا نإ م « ةئامو ثالث ةنس يف

 طابخ نب ةفيلخ حجوا >0 ةئامدو رمح ةنس ةدحرتلل ىلإ ةضرو هل ك1
 منيبلإ راشد“ فاو راسا لا 0 اجار ناكل

 مهفعب جرخف « ةب زا اودؤيو مهدالب ىف ىلإ أوعحرب نأ 0 حلصلا 9 ليعس

 مثرخ ا نع ديعس مملتقف « الاشو اني انه موب رضي يلا

 0 4 دب ربلا ىلع ب رعلا ناسرف 05 ةينيمر ىلإ ماده هبجوو 4 مهمدارذ ىدسو

 43 ةميظع ةلتقم مهنم لتثقو 4 ا ناقاخ نبا يقلف « ةعدرب مدق ىقح

 دياك ناك ىلا ءكحاص نأ ةتللذوتك مانهإلإ كذب بكف ارو:
 ع
 أ

 نإ هدلوو هلها لح هل نو هدنع انا نك برعلا م ةلحر 0 6 ما

 20 ا 3 2 ِ
 ليقاف < نيملسملا] انين زب ىلع هلم ردنا م16 نك اع هريخاف محرو هتلاسر اماشه غلبا

 2 كل

 نبح ارا < نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا : لاقف ماشه ىلع لخد ىتح امزحتم يب رعلا

 ناكمب نيملبلملا نمادعم. نم ةمالسو هسا ريك © مالا كيش
 قادري 5 تالا ىلع مزعي و < فصتنم هودع نم .هنأو | كك 0

 « نينمأوملا ريمأأ اي, ا ل: لاقرك تانك ريغ نم كيو لاك < ةلاكرأا يغالبإ دعب

 0 0 اع ا ةععاس نم نام كد ربلا با ودب اعدف

 مو ع6 تاكو ربغل يا . حارا لوس كي * 2 لاق «

 يلع « انودع نم ركم يف الإ نحن نإ < لماع الو دي رب نم هربخل قادصم ينتاي
 يف رسم : هل لاقو « دب ربلا ىلع هموق ن زم ةرسع يف هل دقعف ن0 ماوس طعم

 0 تف لف نإ قا 6 هل كد كا يح حارجلاو تمدق نإ « كباحصا
2 

 لم اون سنلا هوجو لم 5ك تاياورلا ضعب يفو * 1
 الف 6 لعيف ممزق مماورايسأ مالا عصرا مل يس نع "ناره ا

 ردق نمعمج مت « 3 ا اخدف « لعق دق حارجلا دجو ةينيمدأ ىلإ لصو

 عيمج ذقتتساف « مهيلع هللا هرصنىتح ًاديدش يا هركسعو نافعا لمان
 يمان تع هيس نمضي[ ملل تبث م« هوم غوديلع اولوتسا اوناك ام
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 م ور ارامل كا در. فا نايوات "نيم اعلا ًمتإف

 ايهما ١ ؟نرأ اذب انحلال! سشولا اجوإ

 نامعللا, ذي رميا" !1١ نال ءألاو ربا ءاعدلاب ا

 ل ماا وفرز نيس سا كرف عقلا

 راذعألا كلاس مبيع ح ذلااوالرما ها كا اير
 ىلا كفلا ءامقدل" وانتوا ار ملا ملط يف وه

 رار نمادمل هوي ام مآ ا ا

 هللا دعو ناكل فواح نا نب ناونطو# 6! ىانقملا مضاع نب سبق دي رب

 نبارك |داعو "يور ةزتعملا قاةوه ديلولاو © ارمقلا "ناش" وهو ناعدج نبا

 يحلسلا شابعلا وه سادرح نباو < يناودعلا برظلا

 * ةياوز هل تناك« ا ”الكلا ناوفص نب ةارامعأ نإ د6 رايس و#
 لع تلال بر لاا: لاق“ كلان ىنأ نعل ىلا "اناعنلا "نب: تززاخلا نع ىور
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 تفلح يف زعب : "ل ل نع لاا رح وكيلا هدي و« هللا
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 بيذهت قكاااذع
 الاب اناني ١ د لهل يزل كيلا فاش
 رابتسالاو دار الا ناوأو مرر ور زسلا ذيب انطلاسم

 دانرالاا فار هلي دقت ىلإ ٠ نقلا ىف ةاج نع ة(عياوصلاا مامزالاب

 يرامت ,زيغب. .ىزولا + نود مال سرالا يف مدقتلاو قبسلا زئاح

 راغلا "يف امه ذإ هيناثو ىل ضفلا بتر يف يبنلا يلات وهف

 دابسنالا يدع .تااخيا كيلوا يرخلا عازدميوطلا 11

 رانملا عيفد ادغ ىتح هللا نيد ةماقإ يف للملا قفنأ

 راققإالاب لاشلا عابو دن لا: ,كالكشماو ,ءابعلاب فقدت

 يراولا دانزلاو مسملا يف ةط بلا يذ ثدحملا اندم ف أو

 رادلا. موي مالسإلا رون داب ظإ يف ةليفلا زرع رم
 كارلا لاا مدي فا 1 | رسلسمه ىذبالا| فوخ و ذا
 زاتتسا يف اهدعب هللا دبع ال. نأ مسقأو هفيس يفتن

 نال ةيطيؤ تتار سي مسح را عفو انا ةالسنلاا ىف يأت

 را ا 1 ا

 ال ا ال وانا." كلاونوأ ةاطل  هتدازح | قاففباو
 دافور نما :ىرج كا نفس نار بالا ةكعالملا تيحتسا يذلاو

 هايل ولا نر ١ كا ضو بكل يدوم رف
 را ل ا كلا لا سلو سارلا لاو

 المقال للا رع يللا لا طيس نيديسلا دلو

 كلل دال ول كءارنر ليحل لبا افلا يدق مز اهكلا
 راو: الو. . نئاهام.. ريغ داق " ةروك لا ةيلكزم ميظعو

 قاتلا كلعتتلا كاع انو 20 ارا هب لس

 اككرجالا وب لع وقلب آرت. ةظاطلا هلك ١١ إف
 روسو يف كوس قلو كك رأوا اهكيقد وول ف و
 راها هيبتا ريفا دقو )151 اولا نعل وف كارلا يلاقي
 اييارولام لاس رالي تلا ...اباتملا وكت نار موتنا
 رامكالا اءاتتلا ! بعاد  تنخج مينا نق نكااؤواذبلا ناذبلا

 رو

 ادبا



 | هذ كاعاوا كرات
 راجل , طلخلأ +( ليد اوني ٠ك لال ؟طعاولا نع نلللطالا

 يراردلا موحنلا ىدحلالبسةد اسلا ررغلا. ةباحصلا حادتماو

 راغدة طم اصلا" سراب عقنأ ثم داغللا رى اين

 رازفلا «تفانكتلا ةضرالا قاس دراكاو يوس وةنصت قفا

 رام الار طمع «(تاينح ظلي ١ زر هللألا نع تس 1
 راسهنلا ءوضب ىجدلا يلم ع فنلاو رضلا كلام عبسلا كماس

 راهز الاب ضايرلا يلع ض قلاب 00 ضرألا عضاو

 راطقلا ماحسناب برتلا امظ يورم بالا جرخم يحلا قلاف

 رازذرالااىإ !قضفملا ةاهيلغابد . للي ةءاياطع» نرتقي |اديخ
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 رادقالا هلضارا اعيجاو ءااؤن اهلا قلع كاتر م زماالا مدح

 راجنو دتحم ريخ نم قح. )جبن حاضيوال مف ىفطصاو

 راقت الاون !مالطلا م يموزديزتا- ١ ركشلاوةةعاشتلاو لضول ارك

 دانا ياكل وابل ميسولا هه جولا اذ قلخلاب ميحرلا فوأوزلا

 رانا !كاذ ناطيمشلا راح ذإ رد 1 هاضفتراو

 راقتتا/تاذ . ةةناتلؤلا ١ دوتيو سس تاطدزا |تاذ:ناتكطلا ) دوادكو

 رامحجو مهلالض 1رم ةقر غم ججل ذيع نوفئاخ ىرولاو

 رافشا نى قلو يق ةعرمش ىدعاب راقتفا ىلع ماتأف

 راون ألا عطاس يآلاو ماكي لالا عزاب «لصفم باعك

 راذعألاب ماقو مييلع ص رحلاوقلخلل حصنلا هي يهانتو

 راكتإإالاو دوحجلا دعب رارا ةرالا ىلإ امرك و اعوط ماعدو

 رافتلابىزهأ نت رقويمعم ملكي ال سلال كيلا
 ارشألاو ةافطلا عدرو ر ةكلا ةيداع عت يف ًادمتسم



 بيش 00
 ”(ىادات اق مل »لاق ةلقن كي ةيئارم يشن أف كلام ىعسنمذإ امأ| نطيل غ

 جادت نراك اهراس جزر ب“ داضا تداوحلا'"قمأ اءزما نإ

 لل ل كل ناعم 0 اهوا ب وتس نلاب
 حامسو ةعاضبخ امتجرف ةميظع ترف .دعش+ال انا

 حالم ريغ قحلا تقطن دقلو مصاخم ره اوللا تانخافتلو

 : ديعس لوقدشي :فويسلاب هسأر ىلع يق ءاضقلل دعق اذإ ناورم نب كلملادبع نأكو

 1 يفرألا كوالا تيقن أوان يرللا «تعاودب كلام جا ذإل نإ

 ةاحات ندا مكس لفامن# 1! ها حيم ابل نوب ةمانلا# عوطتماو
 لكلا يارا يول لن ايي طلو نع طابا نيج ال

 لماما عم رهدلا لمخنف الكول رك تاز عئاخ

 ظ : البقو ةديصق نم شو
 افلا نحال كا رات و ميك املا نبا تح اي ايبابل

 دنا فرقا اهقيدت راو نق اخلق ياواد !!:تابل

 كتان مداح يد. قشاعل لان نس دع له بابل

 لطابلاب تللع امبراي لني مل امب كنم هتللع
 يالا, يدل نكي دق رعلاب انياخ «نابا ابل انتتلا
 لمار ماعلا انو اتعاب [ ماع انبي كاكا نم, كئبني

 اير نيكو قىشمدي زاتخا 4 يذميملا مساقلا وب أ يلع نب 2 لع 0

 دا نيانكو 6 يمدقملا يهاربا نب رضل هيقفلا ساحن رضوي فقرا هل

 لا < امعاوملاو داتسالا 9 لع. لمعشت, ا ةديسق طن. هيقفلا هلأ < ,تذألا

 : ةديصقلا هذه

 رابدلاب بالزو يرطا كح تاو: 1 راؤنو ! ةلوخ 5 نع دع

 )لل دوز نا ملرادخلا يرش تعا ل ل

 رانتلا فاتكاو اريتلاو سنس ١ لا(9) بطتتل وغفل ف قتاوللا عادو

 ل با لح ان 'كبارتفإ لا ايلا ماتو كار لاء له اير اعد

 ليا د ولعت نامل ت1 اراجع ركنا تارلب قد كلفنا

 عراك لكلا ان ققنتو) اذيبب# وللا كفلاخلا ؛ انعام , قلت



 ١ هآل/ رك اتع'قلا[عدات

 نب ايم او ةرادل زي نكتو كن 2 نكي ذواك 1ك نيكل رم ربيخ كتمت |

 هل لاقف هبناجىلإإ ديزي ناكو < ديؤيديزيلثم بلك لاجر اهلي ةطوغلا نأايفرسي ام ىخ 5
 كنم ءا دارنا فكيدتساو كيلع كالا 0 كح نينا قينموللا 1 دف كلا

 هالوف < هت ءورم هب ربظت لامي هنعأو « يتعافشي ناسارخ هلوو كسفن ىلع هل لمح او هدرف

 ل لح نم رهظام بجيأ كلذ ناكو « مرد فلأ ةئا مراكز نامل را
 ايات ودعا فيدستلا ترف ع اسال نارنع نب 36 ديعس اي

 اظفاحلا ديرو كل اقايقلإو 6 لمعو كك سدنملا ©: < تما نري دلل ملم ينوصلا

 تسيحام : لسو ةلعشا لص هسأ لوهر لاق ةنونلاق ةري زق حا نعي سيار ال

 ىورو #* سدقملا تبب ىلإ راس ييلايل ؛ نون نب عشوي ىلعالا| طق رشب ىلع سمشلا

 من داركم ركام فروا ءالعأ نم ةئالث : لاق هنأ نونلا يذ نع مجرتملا

 نم ارقي ورشا ا مقتل نذل 5ك مانع عاب اذإ حدملاو ىرتشا

 بساملا يف ريما مالعأ نم ةثالثو ٠ فيفطتلا نم اًقافشإ نزولايف ءافولاو « ةنايللا

 عبدأ ةنس مجرتملا تام ٠ لمعلا ماكحإو ءد دعوا «لقذظو.< كتللتشلا اخ

 ٠ نيتئامو نيعستو

 نم ثيدحلا عمس نادم ادهنإر نثق ويوفر مالت د

 ينبلا دلاخ نب ديز نع هقيرط نم ظفاللا ىورو د امهريغو رصمو قشمدب قلخ

 نم ابغلب مث اهاعوف ةلاقم انه عم هلع هنباثةرضنا:!لاق سو هيلع تاويضصا الا

 يما واود

 «اطحق كا ةشهدلب ثيدخحلا عمم ٠ يزارلا ا وزع ورأ نادعأ وو د ديعس د

 :ا(عو قدس قت لح ادق نواعم القفا يررتأ وةنديع إىل نم اتجه يار اوك قاؤتلاو
 :ارملا جوزتيلف ًارهاط هللا ىقاي نأ نحأ نم

 ؛ زابخاةوي نميسأت ينو ويقل يأ نا تاع باها كك ديعس 6

 وهو « هيلجر يف هالعنو ةسفنط ىلع وهو هيلع لخدف ةيواعم ىلع دفو #* الكاش نأ

 رثأ

 ند رع نياق 3 لاق واو ذكي قا هسل ندا هب بو>رتلا 0 ف « ةفحلمع حش ولم

 < قيدصلاو كيازقلاو ناجل /لعاةياد ره اك لاح ىلع صان لزق هيون 1 را

 5 ست لن عيارات ل اتق نينا ١ نور عيك عئابجلا معطنو

 نيااي' تارثك )هللا لاعيهنرد ىلا ةئامل "نوم نفر ل



 بيذبت ّْ 6
 : هللة ةيتطاوب ؛دلا معجم انأوو

 انانع نبي ناتع نيود ىباؤنل ا رانا خب كار مكانب يدوخ نيعاي
 اناحيش نب ةاطرا نبا م هتدوم ند ةقررإا نيب نإ

 هنايلغ هلتق نيح ديعس عم ناك و « ةيهأأ ينب فيلح يبراحملا ةاطرأ نب نمحرلادبعينعي

 5 يردي لاق © دعلا قم
 عئار كلثم ءاقلت نم كلذو بحت لفكاعد دق لاجر لوقي

 عماسملاينمكتساويديت اشف  اهتعمسف ةوعد ىدانناك نإف

 عراد نوع ويلان[ ةعيداسدقو ١» ارشاخر ادلا يك كنأ اقنومواب
 : ةللع درر, ةيتع ني دلاج لاقف

 عساو رادلايف كاعسمذإ كنيعب هتبأر نكل وعمست مل كرمعل

 عساشرادلايف توصلاوهتقرافو  همولك ىعدت دغصلل هتملسأو
 عماس وه وأ مص هيلع اوس رذعم دلاخ اهيف ناك امو
 عراوقلاتامثلاب كيلعترادو ةريجيل 2 لع اعز الف

 : نايتعرب ديعس يري دلاخ لاقو

 لا ل نابل و ديم ٠ اهلا واول مق ]سانا رووح فر ال

 ماس سانلا نم ي م 50 اهفورص تاكارلا الو نإف

 لع طلي 1 هيوم نفت نر تل يكل كح

 ىدملاكايإ هعانطصاب كلب 0 يسلط هل تف فانم

 لع كد كفو هالي أ ارا 4 اسال ئنلا ةياغلاؤ.6 ىاراجي ال يذلا
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 رهاظنو« يلع كال ١ رت اة خو 5 ا ةفاف راق وو ماا

 هيلا ناك دقو © ةاباخملاو ةأفاكملا يلعتبجوو كلذ ناك دقف < يدل مكئامسن

 تقع يس ارات] نك | انيعب ثديجعو > البلا لازوغأ تدلك صح فم دب تناط نا كابأ

 7 الو « ريمشتلا يف مث "اللاب يسفنل تسلو « رمل ينع تلو «رودصلاتازازح

 دقتف « ديزت هنبا ىلإ راشأو « اذه بأ نم ريخ كابأ نأ ترك ذو « ريصقتلاب اهلع
 57 امدق لضفأو « امرك مرك أ « ةيواعم.نم ريخ نامتعل هللا نعل 6< تقدص

 نإ يرمعلف همأ نم 0 تا ل « احر سو هيلع هللا ا



 ١ هه رك اسعار عدا

 هاا ل ا ع اما اا ال

 3 را 41 ناقد لاند ريل اظفادلا جا واذ هش خا

 ضرع ابرلا برأ : لاقو ٠ همأ لجرلا حاكت لثم اهنوعأ آباب نوعبس ابرلا
 هاتي دل لقع ايدل لسارو ال الا 1 4 لملا كيخأا
 أبب هنيع تبيصأو « ًايظع اًحتف هيدي ىلع هللا حتفو دنقرعم ازغ : ماحلا لاقو

 د" دانا "نب هللا نع ىلوو نيسمخو عبس 1 ا هل زع ع < نوهرلا 1

 ماجلأت هولتاقف دخدلا هيلإ جرخ دنقرع ازغ ام هنأ يرفدعل ةنيدا

 0 نيس وا كرك ةنس كلذ نك © قاف 0 هوحلاصفق « مهني دم ىلإ

 * دنق رعسنم مهب مدق ناك جالعأ هلتقف ةنيدملا ىلإ فرصنا ةيو 5 هن أ

 نيا: هلا كلاتف 3 ىلع مدقف « ديزي نوهر ا اوعس نويخا ةنالملا لعأ ناكو

 "1 خرت لاق ة:نولرتبام لانة دل حراس ا

 01 لدا ااه انو هللاو

 ديعس هدعب ١"
 قالوا 5-0 أ نمي يأ نإ هللا يا كلذ نم 6

 كانلصوو «دعب كانلزع اف ةاقيطلا وود يي
 هآ لاقف « عمججأ هنع انت الحف يرت نقم كيادت# ف رات 6 « كانعطق اث

 اريحا لاتعا6كندص دق كج 1 نم هقنخ كا نإ كلوق امأ ينب اي : ةيواعم

 شيرت اعف ةأدرما تقدنع نقف كك 3 نمط يأ : :كالوق اأو « ةيواعم نم

 نأ نا كلا هللاوف د ل اريح ينإ كلوق م هك ام نم. ريخ

 نأ يمل ناو ظفل يفو « هيف كلاثمأ يل مظن 9 قارعلا نيبو ينيب ةالبح

 إف *دايزأ ؟كعمب وللا .ةيدوانما هلأ لاق 216 كي دينا كلم" الادلر نماك ةلكارالا

 كلارا ناك كل نبا“ لاق فب نال

 كير لول علا تلو ف مدقتف « امراغ 1 0 جارخلا ىلع

 : عرفم نبا

 ياني دعو" 'يرصان' نافع نبننألا انارعال ا نجلا دن مكانا

 ذيب .واغ#ل توفو »صقل لا 1رالاو .ةعامولا *خلا يعاشر

 ديس, كرت" لبق تم“ تبل" "(ءارخا (١ قيطقا» ليللاولا "كلك
 يى



 تنذم ش ١4

 نك ةاديبعو © هادحبم ةديبعب فورعملا !دحاسملاوب 6: اًبيلِع ؟الماغ ناك ؤأ< لصوملاب

 « ةفوكحلا كاست ىحاصي نك 0 نك هيلإ بسدانف هلذؤم

 «يفاسغلا ىبحي نب ىبحي ىلإ لصوملا ملس : هيلإ لا رمل دعم رع رالف

 ولاهو« تفرد ةعئانعلا يا لمي ةقيقر كور ضرأ ازغو ٠ انيلع مدقاو

 ٠ ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس سرطف يبأ رهن مود لتقو

 يعازوالاو يروثلا نايفس نع ثدح ٠ يتشمدلا كلملادبع نب 6 ديعس 4

 جرخ : لاك يبعشلا نع دنه يبا نب دواد نع نايفس نع ىورو #* ديز نب دامحو

 هيلإ تجرتف ءاآم نقستساف باب نع فقوف. ةفوكلاب موي بلاط :يبأ نب. يلع
 نرلملا : ةلاقق 2 زادلا هذه ول ةيراجنابب :: ان لاتفولتدعو قيربإب 1

 نيرشت ال : لوقي ملسو هيلع لاو سل هللا يرد يش قا لاقت . اطول

 .' ( د اوتنابا طف الحا 1دوزفنا) ان اشع :لل نيف« ناظختت#آلو6:لاطسق 3 3

 ثيدحلا عمم ٠ ظفاحلا رازبلا ىرصملانكسلا نيديسلل نب ناةعانباو# كيعس

 دادغببو « ةعامجو يواحطلا رفعح يف انف رصمبو « هريغو 0 نم نشب

 ل ال وساد ةراؤت وااو كلب ا كو ةقوقلا مساقلا لا( عقم

 نبا هنع ىورو ٠ تاعامح نم اهريغو ورهو « ةقوكسلا) « ةرضبلاو « ةلبا الايو

 اك ل انك اياك نبل 215017 كرر ارواب طف ادغأ | لاق: <..ةعارمتلاوأ_ءادقم

 جرخأ مع * طيلاغأ هيف نأ الإ « ةياورلا يف عسوت ىلع لدي لقنلا مارشال

 هللا ين اكردأ نالجر اهيف ةقلح ىلإ تعفدف تححح : لاق تباث ىلإ هدنسب
 53251539 000 رم كاركاذغي انعو « ناوخألسو 'ةيلع هللا لط
 كباصأ دقو : لاق هيل سوسوي امي ملكتي نأ نم هيلو 255
 تكتلاق 16 ناعلا ا نود لاف لاو اناباو يااا

 00 ه0[ ىلا كلذ لمعلا هنا نأ ةفلاجت ات

 هلا ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوس علا كيرعل الا يلاربزو

 0 ل علا اذهب لع ال : يوغبلا لاق 2 اك 5

 ٠ ةئامثالثو 0 هل كلما نر اوربا وع

 يرمألا يتزرنلا ةيلعارو نب نظاعلا» نأ نب نانغا ويا ناتعاوب دي ةيرسا دع
 ىلع ًادفاو قشمد مدقو ٠ ةعامج هنع ىورو ٠ هللا ديبع نب ةحلطو ءابأأ عمم ٠ يفدملا



 ١ هم رك انبع نياذي رات

 ةنسرجرتملا دلو © يوقبلاو ٍلظيوبأأ هاوؤو ؛ 20000 لما قرط
 ]سهو ةحح وه : نيعمنب ىبحي لاقو ٠ طقااثب دخن دسك«. ارقي. لاكش نرش

 مادقتلا يف: ةعيدلا لاعأل كلك مالقلا لحال رطل: اك اذلل لاقوهذ ةيعذاإلا
 اذواو يلا ل يىلص اذرإ 06 ناكل هقفلاو ىلففلاو

 لياع تا 0 كءانتغ اعيقاز | ناك و6 يكف كحل ذخا ةعاج اًذكتاَف

 « مست الو لنقل اعا بح هييلارا اج لامير هم ونامل انوي .ةقيطلا اكمل يحي ناكو

 الو.« لق اش تاع الو طق طيش :اناسن [لاساالو م طق ائينا :يكش ايلا

 عقو :  ايلهأ اريغ ددع [توالاحاالا' نوحي يذلا يف قوت ناكلو + نحل لا

 هللا كاز ::لوتب تاكو عل مؤرخ قطلخلاو: 10 ىقلا دنع ملعلا

 يع الث !لاقو  ةدعاففلا ب ىلاعي العادل شالا دوق ار[

 جريلف نسحأ نم : اقوا كنا د يارب 4 اا نيس سي الو ا

 هلا ودا < نحر 8 1 قو 210 ا الف لقا نسم «! .اباوتلا

 تيم ل نم نم :علاقفل ظ ريغب رف نا نر لظب الام عمج نمو « قحب الذ

 فنزل نيران كفل كد ردتكلا مخ امذلا لاقو هين نيللف .نيشللملا لزاولا

 قدا الذ: لاق 2 هقلعأ | يصل راجتيإا نمار موي عوجو موي عبش

 هناا ارد هل لاقو « اقلام انك تع 7” كان علا كنضن وذل طال

 « ةئامو نيسمخو عسن 3 يفوت ٠ هتمحر ىلإ يب هللا لت لب : لاقو بضغف كءاقب

 ٠ ( ملعأ هللاو حصل الاوعو تاناول اوك مل اذه كعور) نيتسو عبس ةنس ليقو

 ةفالخلف ىونلار !ليوؤ الأعم , ناكك فاول نب !كاللايدبع نب نك ا

 دايما ادار نك انزع قيل را ناكو « ديلوا نيطسلف يلوو ماشه هيخأ
 سيلوهبايث عضو ليلا لبقأ اذإ نآكو < قشمد نم ىلصملا يلبق بهارلا ةلبم

 هدا يعيلقلا ديالا نع 7 حاقد ساو يلصي ماقو رعش يفوت

 : كلل م نولتسا طكم حاتاستناح

 باملكن مليم اكيلإانبلج ٠ .انتيل كنقبس يبيلق ليخأ
 :عاصالبلا سكك

 قاد شتت ف كحاب كهكيح رار تاكل رد شا

 نيرنس قوس كادت هيلاه: لضوملا الع نم يس داك يدوألا ديمي لاق



 بي ذبح ش ولت

 ' ا كيمو نيب ان ىلا لوستز ان: ولاقت ملسو هيلع 0 ل اع

 هيلإ وعدنو هيلإ يعتنت رمأب انرف < مرحلا ريشا ينال اكليلإلا لطن الو 4, رسم
 6 ل م نا هللا الإ هلإ ل كنرا ةداهش : 7 ا نم

 مانو « متمدغ ام سخو < ناذمر ربش موصو « ةأكزلا ءاتي مسالا

 نا عننا, نع ني ريس نبيدمسأن ونت« ريقنلاو < تفؤملاو : !ةيطاوب4: ءرايدلا ن
 ةناح ال, نتسكا ؟ز لصي ةنيدملاو كي 0 كلسو هيلع هللا ا

 4 اقحصم عيب انأو ,اقلايب لق ل ديكس عمق وون رديت انوا دعي لجو ارع هلاانالإ

 انبحاص نيل : هل تلقف <« فحاصملا عيب ىلع ليا دام انا دل وحأااب ةةلاقف

 لا 1 لا ل ا الملا لعأ ناحل انك لاس 4 امزأبا كللذبتا ىيريبيال نسا

 مامرالاو عيكاو هقثو اذه ديعسو ٠ هباعتبذكامهللاو : تاقف < نسحلا ىلع اوبذكتت
 + ةاطبلا خيش تنثا وه : يدبم نبا لاقو < نيعم نب ىبحيو دما

 - هبحصي ناك و« ينارادلا نايس يلأ راج نمحرلا دبع نب 22 ديس “
 نم الا بواقلا اوغرفو « اهناكازلذق تونذلا 0 ناك هلآ هلع يورو

 موشإ تاف دق ام توف 0000 ذأ كانك امك نإ يرحلابف « اهباسح لغش

 ميركلا برال صالخإالاو ةعجارملاو ةبانوالاب طي رفتلا

 ععسو قشمد لزن < دهازلا يبلخلا ناورم نب زي زعلا دبع نب 3 ليكم د

 لاق : لاق هنا ةري ره يبا نع هقب رط نم ظفاخلا جرخاو * ةعاج نم ثيدخلا

 ناك + انبرأ لصيلف ةعجملا دعب اًياصم ناك نم : سو ءاعشااجسا ل
 يطقسلا يرسلا بحص « مهئايلعو ماشلا خياشم ةلج ن و « نيخاصلا هللا دابع نم جرتملا :

 < هل اًعبتما عرشلا مالم ناكو « ةعامج هب جرختو « دالبلا ء الع نم داتوألا دخأ
 فن اهتانو *ةردتع عبس ةنسر, قشمدلب نيفوتاو

 امد لهأ هبقف + .ىتنوتتلا يجي ناري ,نيروعلا دقع ني دكا را

 02 ىاورو هر هريغالا نماعب ن هللا دعا لع كاش ادرار دعو كييننمو

 <« ةبعشو © يروثلا نايفس هنع ىورو ٠ قلخو« 000 عفانو <« يرهزلا

 مصاعوبأو قدرا دعم« ديلولا نب ةيقب و4 يدبم نباو « رانا او عيك ذو

 لع فقو هنا_تماصلا نب .ةدابع نع هقيرط نم ظفامللا جرتنأو | .قلخو.« ليبللا

 اربح انبه نم : لاقف 2 كيككياط : هل ليقف « كلا وهو قرشلاس دقملا تدب روس



 |هأ رك" اسع نبا كك

 انام ةئرظ ةزاظأب اننا | 12 م كيلإ تطخت ناك

 نواح اراذصلا 2 ثرش ناف مبتوادع نم ينع ها 1 8

 روشه ل يل اعف 9 ا 5 لنا اك ةورعمت يف وف رعب نإ

 ريدعصلو اند بقح ىقتلا اذا هز هتقاف و مثدجاو ' ام ريخ أي

 ما 1 1. : 7

 نوعها نوعا 12 اننا نمار ئاشو. "ةمنا احا ]31قيقا كلدملا

 ةفلقلا1 كك موآا ءلعشلا رب فرتش تانك تيتو نسكت لكلا

 اوين. ةلوؤل ديلا ؟ىينحي ل (9) ةيفعت عا نينكللا ظلشت
 يبحص هلافو. 0 توها ساو '!هيدلعلا !ة)اكلودتاا ةاداثو

 ككل هفازدتتلا كتف مزن توك

 لوغلاهنود 50 كلغت مل نإ هلع :كاقع :قيشطلل جلبا

 لوطلاوضرعلا كيلإ ل دع أ: اينتياقت ول غي رقويعارفا نيا كلأ
 اناس تاكل و ناعم اإل لو مجهأ كتل اذإ

 07 اطعام اراعن
 ني ريسزب صورو تكا وع كوز ىركطلا نحلة ديك نب د ديعس 3

 0 لضفلا ميعن و دا يسلايطلا دواد 3 « يدبم نبا هنع ىورو ٠ امهريغو

 ا الا ريس نب دع نع درو 7 قشمد, مدقو] «ةكاجتو نيكد

 «لس ٌمنيتعك رىلصف «رصعلا وأ يلطلاف الص ىدحإ لضوةةيلعاسإ لطسا لوس لح

 ناعابس أ تروعو «كنذطفلا قت جدلا ىلع هيدي ىدحإ عض وف مأق 6

 ءاقق. 6 ةايكعموأ افابابف زتعوو زكك 5 تاو مؤلم خرددق# هذ قويت

 : :لافيمد ل: سلو ال ملسلب قل ١ ياما كا نضدبلا هل وقي رعي

 يدب للا سنا ملو رصقث مل : لاقف 8 تيسن مأ ةالصلا ترصقأ هللا لوسر اي
 رصف طلاق ءا ني فلل لذ ةدلصر سو يعط لل هاجر رو ناك ن1 لوك

 6 : هسأر عفر م للك 51 نيتدحس دحسو كي لس م نيتع 57

 سقلا دبع دقو مدق : لاق سابع نبا نع يعبضلا نارمح نب رصن ةزمح يأ نعو



 0 تالا

 يعقل اقاو

 "لل ا رس اب نما ب ناعا نقلا هيلا إذ
 أ ناب الضعلا كا 0 نبا بانعا نبا نحال ديعر قب 4 كا 4

 تل ع ري لوو 4 هع اكازدلا ناك« دابلا قمل قف عرمأألا
 ان دوس نم هارت

 ناوعملا ىتفلا ىلع نيعي نمهاي ًاًيدان» حابدلا عم تععم يفإ

 01 ا ار ادردا راع دك نع ل ءاقابع نايا يورد 31 لاف
 لإ 4 هذا : هل لاقو ةسأر ىلع ناك .مداخ ىلإ همقدن# < ءازقتا ترآ! ريغ نم

 كيسان م ا لاا

 001 يال 1 ع لافولا < كلا قالا ةيتعن ءاهزااوه اذاف: ناويذلا فرط

 لقف ناويدلا

 ٠ : هحدمي

 ارارغ ”اونأ ضاطسيعألا» نأ

 ارا ل ل را وا 1111 راما "نعال

 نون و سل
 ا ١

 ناهد كي نم دحلا راصف

 اراكتبأ مث اًقورط

12 

 شيرق تبن يذلا لجرلا وه
 كلديعس لع ا لاش

 ليبس وش نهراوك ْ 1

 هرازم ندممح

 لع
 نأ“

. - 

 : هحدمب افيا لاقو

 ةيذاك ريغ ان تقلع نإ
 ع
 هقالأ

 ريثلاف نالبم امنود اند دقو

 رودلا ةرضلا داوس ف 0 ف

 م

 ريالا" ق2" قرف لحبلاو ا ل ةيحبلا تهاوأا

 امانم ىدت ةملقم اعحس

 لجو الإ ةليل تسرعام

 لجو نهب ناك ام لعت خي ىتح
 ةلزنمو اًباسحأ مراك الا ىلإ

 هل 1

 ريشابتلا حبهلا نم حولت ىتح

 (2) روكلااهربظ يرنيومراك الام



 |[ رك اشع نبا خيرات

 تارا ناسبطتو نا ةعللا قوتو الا الل لالا جرتملا نع ينطقرادلا لاق

 نبات كفو دما قدارقلا كيسا نإ كارب 0 هللا دي الور 3 17 د

 ع قجستو كارلا وردا فايسوف ا كيتا ع لب كاين ل

 سابعلل ةبارق يف عقو ل نأ نكالع نبا ىلإ ةلطنب جرخأو » ةعامج هنع هاورو

 لينا لاق «ةيفشلا/؟ كلل“: ازلاقفا هموت ك[نخ أ ىئابتلا هسطلو ةلعس
 يقوت ...:ايال أ ودوره ااناوملاراوينلت آل © .هيللانألو يا وياكل سو هيلع هللا ىلص
 ةتسدض نما كؤانللا نكتيا انوا: اظفاذا لاق ©:ةناعياازأاو“ قب ارش نونا تكل مجرتمل

 ”رغان نرعات :يراص الا ا نب ناسح ن دع

 < قاجسا نب دق دنع يورو“ ٠ 0 « رباجو <« رمع نب هللا دبع نع ثدح

 هللا لص هللا لوطرب لاس رم لاق هيأ درو > تداشملا 20
 : لاك ناسح فرع الف يرملا ثراذلا هنو 01

 ردغي ادم د ع هراج ةمذب ردغي نم راحاي

 رضوا اعدص ةجاعبإلا تما ودق تيس يدل

 ال داو ةداعكيف ردغلاف اوردغت نإ
 رعش نأ ول .« اذه نم, كب و هلاب ذوعأ ينإ : سو هيلع هللا ىلص يبنلل ثراحلا لاقف

 نب ديلولا .لع لزن ماشلا ىلإ دفو اذإ ديعس ناك و . هج رحبلا ءامب جزم اذه

 حح الف <« هل مفشو هاشك و هلؤن نسحاف م
0 

 : هيف لاقف هعم هلازنإب رغأو هب رقو هايحو مالسلا هيلع درف هيلع اسف
 1 ا ا

 ه-ه

 نالتنا ب عيبا يئانتو يفاصتلا دعب رحمها يوقل اي

 يناث الا نيب خرفلاك تاه ريغ“ .لامدنلوطدمب ىلقلاا جسر“

 يناويلافلم يت رل را ناو رع نق ب ملا ا

 حبصأف تياالزع 0 هدح لاقو ٠ مبين دحو ةنيدملا لحأ يعبات نم ديعس ناكل

 : وهو باحم,الا ريثك هب

 دعسلا قس, ام بالا سسانلاو نايا لاس سس هع يل

 : نمحرلا دبع هوبا لاقو
 ٍديهولا :ةساح' !اذ.الورباسقيدعص. ....لتب' ل 16 ىتنلا لان !ءوعابتاذ



 شد "1

 0 لا أ ايدومم رانلاهناكسمللا لخدأ الإ لك وال

 1 لاوطلا لاقف' لاق يره قاع دمر عادا غران حرخأو # ٌةددعتم

 م دج ملنإإ هللا لوسر اي : اولاق « ةقدص سم نكاد" نبدا مابع اذار

 موا عطخس م نإ تيأذأ : او اق ك ان كمر مسن عفنيف هكا لمعي 1 لاق

 لاق 21 لفن من نر كيال" لاق < فوبلملاو ةحاملا اذ نيعي : لاق 2 لعفي

 00 ب كليا: نا +: لج ل1 نإ اتيبأنزأت ١+ اولاق «ةييطليعوأ ١ بنوزسللاب ,رمأي
 د ركا لزهلا./ل اقف ايس نع !انبفجأ امال لكل دا م مقاددما بهل اهنا ارتثللا
 ٠ نيعم نب ىبحي هقئوو

 2 انا علا ىزقفيلا حور اج راكد نت هنا نس 4 اراك 3

 هيلإ ماد بيطخلاو يقممبلاو انفال ١-0 لن د نفل ون ناك ب 4 نفعت

 انام هيلع هللا ص 0-0 عطس ا يي

 01د وزر ريم نا زعسإلا! ىلإ! اتاوطسرالا واتبع دز يف هنا لمأ و هعس!اذإ

 زكا يلااايد 1 انتداب رادإ ىف عج نك 10 نان زحعف :نايهلنف اذ

 1| لمرورك ايل ليعف لج وزرع اهلا انرعف ١ اذك نيلكب يف ايندلا راد ينيانك
 ا للان دا ايوا نعوم اينع ع عيب لا نع هنع ايار عاري رابدلا
 ةجرف تبصأ نإف ةنيكسلا كيلعو بجأف ءآدنلا تعمس اذإ : ملسو هيلع هللا ىلص

 111 كراج درج الو كن كيد عمست ام أرقاو 4 5 ىلع قيضت الف الإو
 لبقيلف ملا هوخأ هك 1[ نمد عرفت دا ام هيتس <  عووم اوواض
 ارا. اطلأ دعوا دعب دعلاوك< هلا لعااوورتا الفا“ هللارةما رك نع اغفر هتماررك

 هدلو لاعو هيدلاو لاعءنم داهجلا امنِإ < هللا ليبسيف هفيسب لجرلا برضي نأ داهملا سيل

 ظفاملا يعن وبأ هاورو < دابح يف ويف سانلا : 1و هسفن لاع نمو « دابح يف وهف

 ٠ لوهحم : لاقف اذه 00 7 الا

 ثيدحلا ععس ٠ ىلا اي يا نبا يكسو ال[ دع ناد ا ع

 ياي رفلاو يدروابلا هنم هنم عمسو ٠ قلخ نم ودك ا داو قو نطو قتندا

 كلم هنو سر لق اان دولا ىلإ هدانسإب يورو  مثريغو

 ا دسا لتراب ف الاقي 6 اهتالع قس يلام امد را

 * ماتو هقي رط نم ظفاخلاهاورو ٠ اهدوحسالو ابعوك ر متي ال : لاق 2هتالص قري



 | رك اسع نبا خيرات

 أ تخلد عدجو امك نطمح لهاا ايام قات رمت اس دق لن كحل
 يعلو ترابنلا لاتباع ناوي عوم لم اخ عبرأ هنم وكشن ان ١: : اولاقف
 ع لينعي ماي الا نيب ةطغلا طغيو « 1 هيف جرؤيال ريتا م ادا

 هك املا نأ افينز ص له ادق لاق ام هل لاقو هنيي و مهني رمت عمج « ةتوم

 تنك مداخ يلهأل نكي مله نكلؤا« كلذ ةاك 1 كنك يفاف زاببلا,لاتبا 2

 ينأ امأو < مهي 50 فوت ا :اريشم سك مزلظ أو
 لعجا كنا اهاورع جو وع سويس راب اعل حرس نا نر

 شالخعاف «لحدب 1 هيل باين الو يبات لشي يل مداخال هنا كلذف روشلا ف 7

 امأو < زابلا و عتأ مهلا جرخأ غ اهنسل اف, فتحت شاع رظعنأو اناث لسغأف راثلا كلذ
 مد ُْش را الا بيبخ عرضم تدهش يفإف ماي الا نيب ةطغلا كلت

 كا | ةقادا: لاقن 2 كاك اد نأ اسخأ- ارا ةغذج لعهؤامح
 هترصن يرو ا 16 اياك نفي اذ: 0 ةكوشب كاشي أ اد ناو

 كرد ناوعتباذل لان كتطاذل ةكترتمل كاوا نسوا الاد هما أوال انتا تل
 ا 6 -3

 اطعم كاك لاا نك ل ينببصتف ًادبأ بنذلا

 « ربصل بقاعت نر بتعتست نإ < ك رطم كليس لا

 'ىطبت كنإ « اذه الإ لسملا ىلع ام : لاقو ة ردلاقلأو رمى بحتساف « رك شن فعت نإو

 وادا ريئاثد ةعبرأ ىلع ح الفلا ديو ال نأ" اننردا كنإ 0

 ل 50 لاق « مهتالغ ىلإ مرخؤن نأ الإ صقنن

 نع ظفاحخلا جر ا ع كولا | جارخلا يف ثيدح ماشلا لهأل سيل : 9

 كاك" م انيق « ديم مهو نواضتي اجرح دنا ن تالا يناسغلا رم يبأ
 لاق. ئئر'الفا# علصأ 1ك 0000 تارا ل ظيمازولاق كيعس عضوف رخا مماطلة ذا

 ةكمالملا كلت نأ اًمغل نمك ناو ديطل لاقف « عاصأ اي: هف رعب ال وهو لجر هل

 ريشب ًاءرما اعد نم : لاقف 9 ةكئالملا ةنعلت معو : مهنم لجر لاقف
 . ةكمالملا هتنعل عسا

 ميلس كرب سيق نب ىسوم يأ هلا دبع نب ةدرب لأ ر ماع نب. 6 العش د

 د« امثريغو ةيعشو « ةداتق هنعىورو ٠ نان عر هكا ن2 تلح ا يرمخالا

 : لات سو هيلع هللا ىلص يننلا نأ هدج نع هيبأ نع ديعس نع معن وب أو ظفاملا جرخأ



 اندم 2300

 هل كيلع ناع الان ارزاق هموف نم رفث هانأف : لات هتضرقأ : لوقبف 2 لاملا
 بلاطب انأ امو < مهيديأ عم يديزإ «مهيلع رث ا اع اان اضن كي نإو

 تقرشأل ةدحاو مهم د اول نزعل نوعا قل اك الا نما حا د

 500 1 ودل ىلا عناد انا انو“ سمشلا قرشت © فر الاراذ

 6 ا ؟ نرفدي نيملكملاا< ءارقف ءىحب : لق ٍلسو هيلع هللا ىلص هلا لرعل

 يال هناك تساي يقر انك ربا ا د اع اوفق : مل لاقيف

 3 0 كلا ادلع نعول ©, اماعب نيعيس قمانلا لبق ةتللا ب نواخ ديف ئدابع قدص

 ب 1 رع لإ نسف يالا نادي يف نخديلال اديغس نأ هفلإ وع نإ باسل
 قعدت نما نإ نانا كتاقم اري غشا ابنم قيبأ اف اورص اهقرفي ل اش

 20007 1 ا يذلا دفن الف < اهيف انل جيرب ١١ كهذا: لاتفاق

 « ابلطامي لعجو « معن : لاقف « مهحابرأ نمذخفمهتيطع | نيذلا كلو ها ضعب ىلإ بهذا

 0 اروح نأوا : لش سو هيلع هلا لص هلال وسر تعمم : لاق كلذ لاط ايلف

 ند كم اوم 00 مز يدع را عاما ا

 كال ع الو 21 اي اا هجرخلا < نككل قرتمن 1 نكعدأ ا

 ًادوزم الإ هعمري ]ف ًادهاز ناكو « مدقفهيلعمو هدقتلاب هرمأف مملهبيصي هنأ هغلب ع« ماشلا

 هلاذكل تيرتكا امو هللاقف 2 ىرآ امالإ تامل م 5 كل ازاكعف

 :لاق ال :لاق 2 مكب ١ : رمعدللاقف هيف لك ١ حدقويدازدب لمح ادوزمو زاكع

 ىلع اعدف 1 ل لا دع لاق < كبيصت ان 1 ينغلب ةيشغ امث

 عجر 2 اللا كار لي لح ري تدل كال تركنا اهنرف# يف انأو شيرق
 نم اهذعباامو .رييخ ديشوار داع ناك و < ءافعرالا هدشان و ىبأف < كلمج ىلإ

 0 ارم لسا وع: ةعرز وب |لاقو « مالا ض عب ىلع ريعلا لاو ناكوك دعاشلا

 ٠ ناغي دحهلو < نيرشعو ىدحأ ةنس : ليقو «نيرشعةنستامو ٠ جاع لع ناكو

 21 كد رحا صم يلو : يضاقلا دمصلا دبع لاقو « لسرم هثيدح : يراخبلا لاقو

 دنجلا ىلع ًاريمأ ناكو < ةرشع عست ليقو « ةرشع ينا هلل قالا ليقو « اهب تامو

 71 هللا لص هللا لاوسرلاق.: لاق.هن | هنع ظفاخلا جر 00 تاو
 اد | ةلف اهنا نم: قزز هناف ىنفت:فاريشتسا الو لاوس ريغنم اًثيش يطعأ نم : لسو

 يوت < لاملا_منهتياكشل ىرغصلا ةيفوكلاب ممل لاقي (صمح قا ناكوب * هدرب



 ل رك اسع نبا خيرات

 ىنع ضقاو ةيواعم نم هعبف < ةهزن لزنم وه امو اذه يلزم نإ :اهئلاإل كاقو

 ةئاواعما ,]عدقوا١٠-قر ل هينذوزتف .ىنيد ادعت ةب ءاعم نم رمال 2

 زبقو < نيسمخو ناك وأ عبس ةنس ديعس تاما ون لاق مدقت م هارتشاف

 دعش ىرب ةعيبر نب نامالس نب ميذح نب رماع نب د6 ديعس 9+

 طلاس نب نمرلا دبع ىلإ هدنس ظفاحلا يرحل عر هجم” ةليع يحججا حمج نب

 نيخلتملا رفا ىنص# لاقدمتأ لساورديلع للاب ض يبل[ تسعس لانا
1 

 ائيلغيلان [مييطع أ ان هاو. #:ناولوقيف باسل وفق + كلل لاقي مالا هيدي لكل كدت

 نساعلا ب لثق ةنطلاأ نراخ دنف يدابع [قدض.: ١ لحو نع اهيا 1ل ؤتيف راك ادي ان زنا

 يسد وق لايم يقرر هسا و ولو علا لم وبا ورؤاك تعا نيك

 نأ: ل: لوقت. للسو هيلع هللا |طلب يندلا ا تيدفتس.: لاق ةقح شوت نب روش سال
 كما يرام ضرأالا .تألل لدول طا لإ تفوشأ مبا لها اسمن نعي هلال

 نيعلا) وول نادزط مارا ناروأ اعرهزم هيأ هلو "ياهلا سيشل

 نمجر ادلع نددت ناوررع جرخأو اذ وزايد لك ابحير دجو اهدي علا

 كولمعتشمانإ : ك اقف ىيضلملاوماع قيديمس لإ ةبماططا نيب رسوم را لاقط دا

 : رمح لاقف ينتفت ال رمكاي : لاقف مب دهاحتف ودعلا ضرأ ىلإ مهب ريست ٠ الؤه ا
 « مهلضفأب تسل موق ىلع كنسبأامإ < ينع ميلخت م يتدعيف اهومشلعج « كتعدأ ال هللاو
 مسقلو « مث ودع مهب دهان كالو «مهضارعأ كتبش الو« مرانثيأ ب رضتل كخعبأ تسلو

 كيو أو كلتفنل رحتنام مالثن الا لجأ بحسأ رمع ايبهعا ىتا/»:لاقف ملتقي
 دلحاوارمتأ ؛ يف ضقت الو 4 عديبو نيملسملا بيرق نم هللا كاعوتسا قلبك ءاضقو
 ىلع هللاكنعي ةجحلا اذ رمألا مزلاو  قللا-نع عزنتو كرمأ كيلعفلدخيف نيئاضقب

 هل لاقف « مثال ةموا هللايف شخ الو « هتملعريح قحلا ىلإ تارمغلا ضخو « كالوام

 عضو يذلا لفم هقنع يف هللا عضو نم : لاق 7 اذه قيطي نم ديعس اي كيو : رمج

 7 |اقف « ةححلا كلن ركشن اي هكا « كرمأعاطيفرم ات نأ كيلع امني < كقنع يف

 دادزمم انأ امو < ةءاطع ينعي هنو كا تيطعأ دقل : لاقف ءاقزر كل لعجتس انإ

 رغما عط نم هلأ, توق ىلإ رظن ةلاطع جارح اذإ ناكف : لاق اًثيِغ نيملسملا لام نم

 ةيقب نأ : هلهألوقيف 4اهب قدصتيف هتبقب ىلإ رظنيو «هلزعيفممل حاصي امو مهتوسشك و

 اراد 85



 ا ْ 0 .-

 هيرغي ةليأ نلط اذإ و ء ل اكسو نبأ اذإ : لادع كاللث لع يل ؟ لاقو

 اذرلا 6 كنا وف تنارتلا حزام ال : هنبال لاقو ٠ هنم تععم ثدح اذإو

 "الا دوك د انإ ءقزكلا7 ةزفعا سلول هر ب اا انو هجم لوز

 نر لم اهات كرك نلقي هابل لاق ( رمل آن نس ذل 2 قايم

 1 رس و لال اع لخا قالا هزم داش“ كلسون د در ةئاقلا

 لكي داخ كف امإبا .نيلجر انس أال+ دكوتي امإب .كايإرأ :قتادلا ”دسأ" نكيلف انسخ

 :مالكلا فارطأ ديعس عمج: ةي ءاعم لاقف < "يش هل ىقبيالف دسفم امإو « *يش هيلع
 ةحاح 0 كلعو 6 ا [ دنع : اههيف علام لل قطو لاقو

 ا ع رهف محاد هاذا ةلللاراو سي عاساب األ السلا

 تادرس كدر والا انو ٠ ٠ااهدنا كانك قو رق كبذغ

 : ديعس لاق : لوقي نيعم نب ىبحي تعمعمو : لاقو

 قطياس ماعطلا يفنا اذا يض رعى سد يض ذ رع دبع ينطبف
 ع

 وطي كلما تاز ا قرم نايل عيب ومقال[ ةةقاركللا لو ألك

 تن ادور يو معا را رع هنااا تردنطم اها نقاد اةنذأشلاف 6 (عونملا

 36 تا عليا الأ نيمالا# نأ طابا فلاع اكللاق ءازقأا# 'الأيسال اد

 < ةحاح مل ىلإ كل ا تلاقفإ دك كت 0 كولملا

 تلا ا كك 11 نارألا اذإ وذ ةداركعلا نانعأ فكل 5 تلاز الو

 مط ايف لاق لواط ريق نأك 0 د اراك ودل هور اتوا

 بيلص وهو محللا مل درك 0-0 1 ع اكلة دقت

 ةيواعم ىرتشاف < مرد فلأ فال ةثالث ديعس نيد ناك : ةرايع نب لفون لاق
 ك1 ركل قلل تلاب عد ارالوت# انفلأ تلبي نقفلا ادت ند ورعان
 0 لن در ةلمرلا" هرضم قا دونا ياا لاك هر ذات
 اذإ 5-5 0 مانع ىلع هيلإ هموق هلمحو * عيقبلاب نفدو < ةئيدملا

 01 1 و فلل 'هلؤلمأ ةعزي او هيل ةعنبف"ةيدزاعلل ىلإ تكا ب تام

 هرمع لوقي رصقلا كلذ يفو ٠ اًبحعم ًارصق هيف ىنبو « هيف عرزو لخنلا هيف سرغو
 ةةدلراا نبا

 ليريح تاو نفتلا ىلإ عش أ... عشربت#(كللاو“قخنلا وذل" ةربصقلا



 5 زككاسع نيا ران
 تايد ميدأ ىف بطي هيأ فارع زمليقو.رل تكلتا لكرأب نأ ضال لي

 ها ني لا عاج يني فاس سلسل ل
 م اهلمسحأف املأ نيف رأ هيلإ جرخأفك مل, مدق امي مربشاف 6 نصاعلا نيبةيعس :لواش

 ىتح مهمعطأف طحق مار تر ةنيدملا ىلع ايلاو ناك 0 بهن تانلاا ىف رو

 ا ايا لاند كش هيا كيما ناحل لالا تيد

 : لاف رع هلبا اعديرضتحا الفرامل زف نا داو لاملا تيب امن[ سي
 هطعي : الو« يىلاومأ هيفربسك اودضقافب قرد لظناف < كتداهشو كديبغ اترك ردد 3

 نافناو رانك( الإ نما ال نجوي وهزوبق نك لف ريان طنا < 7
 محر : لاق هتوم ةيوواعم غلب ل يم نخل يريح د ب
 ا يا 0 يا نانعاا كا

 هللا لتحول 17 ءيرما نودنم ناس اذإ

 تا |اق.# هيأ اي كيد < هل كات مابلو نأ بع لا 55

 قيفانأب لك ررتف وا ء قا قس فد دقن نان عطا كنب هانا فو
 : هنبال لاقو ٠ ينلأسي نأ لبق اهب هتأدبف ءايللا نم هبجو يف وزني همدو ةجاح

 داكتر كاتأ اذإر امافرزل انو ريح نك ءادعبا نكي روملا ذإ افورسمملا طلاع دخلا ١
 نمر هل تح ديول هبا وف معن مآ. هيطمتأ ن يراديرال ارم اخو ءاييحو نيك ا
 تمار مو تار هس دو ار - هتاف ام كلام 3

 ءاقسلا عشري 5 هبيبج حشري ىتح يرئاز لجأ ايران اذإ دورك مكس

 الف هنظ مسقي تاب الجر فاك كيك يردأنام :ةالاقوزر ب هفلصو

 هسقنبو نمر كسي تحب «ايحال او ىلاح لا ليوسمم اناا لاخي عصا نسل
 35 51 ند اك نإف < هتحاح يف يلإ 0 مهئار ان ىلإ راحتلا ادغ ؛ هثيدحب ينسنأويو ١

 ينو ل ل 0 000 ةمايقلا موي يلح هللا سخأف
 تناك ىل ةراكبملا نإ, ينراي ن. معا لاقوت در ةبارتلا نم 0 ةفرعملا
 نم الاس مارس الا يمك ا لاا مكفباسل هريس د

 : ريخلا انه او ضع د كاز يو 2 الا

 قاب لكلا هنإفا»ب ءاسلإ الإ ىو نع للورق روم 7

 ىلع ناك غتر عا نإ تيل ا



 2 . م

 باوجلاعيرس ن1 6 يم دا ناو مان ابملحأ و لارا رقوأن م

 0 5 الإ 0 تح نم ءيش هردص ُِق 0 املق < ناسللا قلذ

 ل1 لدقا ا ول كلذ ريكا دي لع رص كبح نم ناك ك كلا: فالخ :لع ديس

 مورلا احدا نوكسي نأ ءرملل يغبني الف « ريغتت بواقلا نإ و « ريغتئ روم الا نإ: لوقياو
 تيم 2 ل |[ ديجو هللا عك الع يس لعاعتشا اذإ ناوارمناكا اه ادغابئاع
 لامي هيلوا ثعبو « هنتنبا هيلإ بطخي ديعس ىلوإ ناضل طار ا ني هس ع

 0 بكه ئاسلج ىلع مب لاب رمل كلل د لصإو انأك ةريقك هي اداعو ريخك

 00 1 لا تاور ال: ةرعملا طلب كل لاوس يعمل ابلعكا نادل

 «<يذر رمك دعب ىلع تنب موثاك م 1 ديعس يطخو < م السلاو ( ىذعسا 5 0 1

 « هيجوزتت ال : امل لاقف « هترواشف نيسحلا لخدف ك1 ا اهيلإ ثعب و اهنع هللا

 ا اا
 ندِإ : لاق اهرلا مدعنيحلانمإع الف « كيف 5 نسحلا لاقف 9 نيسحلا نبأ

 نالوا ا عع سان" ملو لاما يف ضرعب ملو عجرف « ههرك ا

 ردك ناد نع املاح كجاو لاق 2 امو: هل 0 ادب كدنع يل نإ : هل لاقف لجر

 عفدف « 0 ف ار ل 2 لود ل كلطلا كاانأ
 كنل أسم يلع بتك ١ : هل لاقف هدنع نكب لف لئاس هلأسو ٠ مرد فال 1 ةرشع هيلإ
 « ماعطلا ملعدصيف ا 2 هناريحو 0117 2 ةرسلم موي ىلإ 00

 دبلاب مهتالايع ىلإ ثعبي و « ةعساولا زئاوجلاب مل رمأي و < ةرخافلا بايغلا مههلع علخيو

 ر0ان5 اهفاررتقا هعمو دحسملا ديف ةعج ليل لك يف هل يلومهجوي نأك و - كلا

 ةليل يف ةفوكلا دحس» ف نرسل رك كلذل ناكف < نيلسلا ىذا نيالعس

 م كفوا رادلا فام رضح م « هو وةسف ةنيدملاب رادزم يقستساو د« ةعاا

 000 17 نالت 6 رايق لال تارا هيطارتو# < بيلا ىلعرادلا ضررعف

 « اناييإ هيقتسل انيلع (ءامذو ةمرح هل نإ :.لاقف « هنيد ءاضقل هراد عب ديرب

 اا 1 دل اق اعلا ءاثلاو 3+ . هراذ: هملسو نيدللا نادل باص نع قو تككارف

 لاقف 2 ريناندلا نم م ماردلا نم يه : لاقف عجر م كنيس طع: حالا

 يلارعأالا اهضبقف < اهايإ هع أ ريئندلا تمثوت اذ اردلا الإ كرر تك ةدكس

 0ك راو هادا اما ىف دن شل ككل هل لاقف يب سلج



 اا رك اسع نبا خيرات

 ان دلل تدع نييمؤملا ما يلإ و« مييااوهو أ ينسب همأيق نمو كلذ

 نأ كلذ ًاردي هلذفو هنع هللا لزي الف“ لجر ينبلأ دة ا
 هجر مولظملا نانع نيننؤملا زيمأ نكي مل كيسناذبا املا رعد كسلا عم نوكي

 « حنطامدل كش ناوزم ىلإ ةي ناعم نك وا اولمف نيذلا م 5

 ا يباعك ك ءاج اذإ : ناورع ىلإ عك كا 1“ عزتو ةنيدملا ىلع كاملا

 هب تشب اور ىلإ كاتكلا/ءاسااللف 6 هع ةيق الإ :اريغك الو للك شالا علت
3 
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 : هل ةيراحي حاض هأرق املف « هي داب اكل هربخي ديعس ىلإ كاملا دبع هنبا عم

 ًاياطسل نش أب# هيو اقع نا" امنزيفا ذاق: كالا اهيا رعأ رفا كبح راساو هانا اكمل قاع

 نأ و + طن عنب يلافاعال يعاب ةوروملا يكب ينلا هلاومأ ضبقبو ناور 2

 هاذا: يضل اتف اريح كاملا: دنع هاو ل كاباواخأا» لاقو « ادد اًقذع هل عديال

 ىلإ ربخلابكالملادبع ءاخ«ادحاو ارح ىرت ام ترك ذامباتكلا اذهب ينتج كنأ الو

 لسا اةيلاسسم نأ دام نبل ةياؤرايوو غو دل نا انا لضوأ نكد [ لاهل

 2 < ةعئادملا لعبا و دس وراك نيل ففي كام ىلإ ةعبل يعور نابل ارا كلا
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 نوفد يوني هناو مشاه ينبل لاوم هن اب ناورع هيلإ ٍنتكيو هلزعب مم ةيواعم ناكف
 ا

10-8 
 1١ ديعس لرزع ةغرش نم ىعتدلو نأ قرع متع ناكف « هيبحاحو هدح عم نتا

 م ءيش دعب البق نم ك ءاجام : 220 . الك داف 6 هلك كلذب 1 كس

 ًاديعس لزع ةيوانعم نإ م 2 كلمع بلطأ نأ نظنأ اذه لوقث لو : ناورم لوقف

 : هل ًمجزامم هل لوقي دعب هيقل اذإ ديعس ناكف « نيسمخو ثالث ةنس ناورع ىلوو

 1 ةارعي وكلي نا وسلا نوت تع لة سعو ناكل

 :ثازودواو مح ال 0 ا دخل كاذحضصمأ اكل 5 االول إب

 دعس لوقف وقلب اعمفوتط مايك وة دداع ام ماوي كلنم اني اريانإف رتغقا

 نعي 0 كيس يدار طع ا 417317 يأ داهم يلع اهواك

 مف < كلذ تنأ تيفك دقو دحاو فر لا فاد[ م تنك اسشا وف ا

 امهدحأ يضقي و نايقالتي و هبحاص نع هريمش | بنم لك مكي اهني ايف نيرشاكتم الازي

 يه هننأ ناي هؤدإلا 7 52527 !س ايقتلااذإ و «همؤل 1 اذإ هبحاصل قحلا

 تلك نفنوف اورق ملغ ديس كم ةناغباقو اطل نايا 33 مع

 كاذ لع وهيوام ةفطا ره انما ق1 نأ. انعيراذلا ليي دلال هن [م ايد اتا
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 ١ مورا عترملا نم بارتلا اهيف لمحت اناا تيؤتلا نشووكلاب

 مهمربط أل مهتيلو نأل : لوقيف « ةلخع ابنأل ةمذو شرك لكو « اهريئز يو ةلمخب
 "ري دورد نب 0 الأ تنسوا لات الع نقب منطلاال وز ىلا نم هيفا عام

 001 دل نال نادك ادي ةيطرلا كارد مهلؤتي دهرا لاوقتو ةلكأر دفع
 كلذك و « مذو وهف اليطتسم هتددق ريس لك نأ ءلماو: [كاقرةئزدلاب ءاذتزلا ىحباغرلاو

 ديعس ةرامإ يف ةفوكلا ريبزلا مدقو * . دارا اذهو ههبشأ امر شركلاو محللا

 اكل افعز نم رثك لماتش ف ناكيولا : هل لاتو فلا ةناعس هيل ثعق ايي

 «ابحتتفاف ناحرح ازغ امو < نيرشعو مسا عن ا ديعسا زغو ”* ايلمقف كيل كل هب

 000 دنا رز ىلاقبلا حرج انانيقاع ليسفطع هاجر هوا > يفو

 ك0 ل ال تارا لع نام الا هول أنف, اهيريطاخ كانسوإلك,زغو.« اهحجسفاف ناجي ر ذأ

 ةئيدملا ىلع يلوي ةرم ةيداعم ناكو * ًادحار الجر الرا مبلكم لتقف « ًادحاو الجر

 ةققراارو دم نأ ينغاب :ةئادملا ةيالو يارداكم ا 55 <« ناورم ةرمو « نيج

 للا © راج مما اذه قات ةةلاتأ اذا 1
 يف هيلا كب لزي ]ف < قودنصلا يف هيعذف 0 اذه يذخ ةيراج اي : ديعس

 ناورميلو 5 < هب كا مف 57 كفي الو تكلا ظافتحاب رمان كللت .هةعشالو

 0 ا ا و ا امانا كيكو يسكلازيظك ةبلوإ | سك
 ديعسج رخف « نادرم رمل فاواخم |يقلا اليقتسمدخ اب ةادغلا ىلص دق ديعسو «ةلعفلاب

 ةيراج اي : ديعس لاقف < هل ءا» يذلاب ناورم ؟ عرف رارجلا امكان ناز ذخأف

 ءار لاق اهارقا انف « نامت. اةاقرفا ةداعم ا ا قاع

 1 ل را  و

 مل

 اا ل ني وت ا م
 ا ا ماو عطق .

 "0 فوك تام هنأ هدا كفك ل تا

 عم هنفد نس نو ردح هب ىصوأ اب هرنك ناورم بتك و < ضي ١ كاذب ار ةلرعو

 000 كادوك ديل < ىج انو نكت ال كلعن ا9ليسو هيلع ها لط هللا لوسر
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 70 ناك اهب يع ًاديرب ناورم لسرأ عيقبلاب هنع هللا بذر نسح نفد الف



 مو رك اسغ نبا خيرات

 4. ”الوهتمب ماقوادب مايقلا ارك و ىلا نع اوقات اونوكل نال 4 لنص 1
 ٠ لدعلاباصياهيسانلاب ةفرعملان إف < قا نممبطسقب م م "0

 .: رم ةوجو 0 مهل لاقف ةيسداقلاو ماي الا لها نم * نسال هوجو 000

 لحدا و“ ةلخا يذ ةلخو « ةجاحلا يذ ةجاح انوغلب أفع.سجلانع “ىبني هجولاو < ؟ءارو

 0 يعمل و ا ءارقلاب ضصلخو ©فداوزلاو قحاوللا_ نم كلذ لماع نم دع

 تششفو « مهبرض برضلا كئاوأ ىلإ عطقتاف« ران هتلعش سبب ةفوكلا تناك اهنأكف
 هيادامتع !يدانم«يدانناك ؟كلذي# نامت ىلإ هدعم بتك و ٠ ةعاذإالاو ةلاقلا

 هيلإ هب بتك يذلابو « ديعس هيلإ بك يذلاب مربخأف اوعتجاف « ةعماج ةالصلا

 « كلذ .يف مهفعست الف م : 0 ةعاذر الاو ةلاقلا نم ا يذلابو مههف

 مل. لمأب كاملا وسبل "نم. نوم ألا يف نضيع ءاذإ هنإف «لهأب هل ةلوشل 1من عكا
 37 كيد اركيسعتسا لد دعتسا ةمل لهأأي : 0 اهدسفأو ابلمثي
 فالخا نارعرل ناك الع وا | ىوأفلزنو « نثفلا

 رعاشلا رعشو مكستلاقم ع كعايشأ قل 3

 رساحلاب ةريصب حامرلا ١ نر 00 د كن اذإف

 ايادكمت  قطلعلا نر ديس دعا «يرركساا دك لاذ هلا

 الإ 200 مدقت مك اديدلاا لهأل

 ةيفأ اال راء ةيالملا يف هكداظأ ١ ولع كرف امالمأاوا ١ تلاط: يأ“ لح

 يلع تسفنام دشل : كلذ لوسرلا هل لاق امل يلع لاقف < نامنع نيننؤملا

 لاق ءاةمؤرلا كازا فاطقلا يما متم الو 7 او غ2 عنلاخو هيلا

 1 غلاب بارثلا الا هعمل © لاكتن,( 6 اتا را تالا ةيعشل ا

 ٠ ىاويملا هول: خب لوا مع لاق ا ف هاغ يال 0

 شورت حل 3 0 ةلادا نا يعم ذل يدم هميظررتلا لاك

 : دا وادلا ماذوب تيبس تياوز (تثادذ' ةقذولاو"©

 اهماوذو هكشع ريش كردش دف

 :ةلاكف ىرتككلا ةينعوأ يعن ل ل ا

 كاطع ىلا:اوياره وبا« نيكل وأ دكا ود داون عا لا
 تيس امنواو « ةبعش. رك ذ ام ريغ اندنع حيحصلاو : لاق ع« تبرتف بارتلا يف



 تل ١48
 ع

 الب د كو ا ههأ ىت> لتاقف جر 2 ًادحأ كنع

 د 0 0 قيقر دلج عامدلا نيبو انني قبب يتح غامدلا ما

 دمحم انربخا : رمع نب فيس لاقو * هيلع ىشغي دعرلا عمت اذإ ناك" ىتح هسأر ىلع
 ءارسباتت ًاريهك" هلعأ ناكو « ربع ةرامرا يف عبس ةئس مذق ًاديعس نأ اههدانسإي ةحلطو

2 22 ً< 
 «ناننع رحح يف اشن 0 ك5 6 ةلواكم عل ءاقأو اهدب مش ماشلا هللا حت املف

 وه ا 4 لا يف هنع 0 عاجل تاع

 ب

 يفاديعس يل 0 ا كلا للا وهو « دهاعلا هدبع قشمدب

 كنعينغلب دق ىخأ نبااي : لاقف قافأ يتح ةنيدملا غلب ا « فند وهو هب ثعبف « لقنم

 دك ار ردو توون هل نارا كتير دج حالصو ءالب

 0 0 4 و | مالغلا اذه نم كمدمام هرم أب

 هكا لإ ن 0-0 عبرأ هيلع هيقاف ءام ىل | يعتفاف ربلا يف ريسي جرف (9) أف

 ذا ماشا أ طق تر 00 تا ا ا
 يدق ًاديعس جوزف ؛ نيمئافك أ يف نبعفف مداسن عاض لاجرلا كله اذإ و انلاجر

 ل

0 

 نب معن "تانب هتنئأو « نهادحإ ةبقع نب ديلولاو « نهادحإ فوع نب نمحرلا دبعو
 ا ا اجلا قبو انلاجر كله دق : هل نلقف يلشهنلا دوعسم

 اال كيعس كراثف 3 نهادحإ معطم نس ريمح و 6 نرهادحإ اديع 5 0

 لع رعم ةمدقو ا ةفلاسأو ءالسرالا فق 2 ىود همومك ناك دقو * 3 الهو
 6-2 5 ع - 2

 كيعس مد ا و 7 0 تيان © هلل ل

 ةعامو رش لإ ةئدملا 3 3-2 نم هعم 6 11 ندع 57 9 هفو تاا

 زو ءالااعو كك قتأو فادمخ ز كلا دعس نكصفا اذه عم اوعخ رف « هيلع نوبيعد

 هللا نإ 0 م هلال كل نياك وكيل تكن

 « مويلا يبس ةئدا رايلإ “ ىلايعت ءاابعقاى 200 0 ض 5 ءاهينيعباممطخ تءلطأ دق

 آلم نكرم جما لاح ىلع ميقأف ةفرككلا رولا 2 لزنو

 ةقباسلاو تاتويبلاو مهيف فرشلا لهأ بلغو « مرعأ برطضا دق ةفوكلا 1 نأ

 0 كادر فدو 5 البلا كل لع لاقل < ةندقلاو

 ١ نادم لإ ذدكس ةاعبا الو اهتلزان نم ءاذلب الو فرش يذ ىلإ ر افنيام ىتح

 ان 7-0 دالبلا ثللت هيلع هللا تف نم ةءدقلاو ةقباسلا لهأ لضفف دعب امأ



 ١ رك اسع نبا خيرات
 ركحلا نب ناورمو <ديسأ نيابابعاب نورا ربع بسر م اب

 ةي ءاع٠ يلو الف < لا ةعقو أودهشف < ةرصبلا ىلإ مريغو شيد رق نم ماش

 ةفالخلا

 مدقو * هيلع ىلصف نيسمخ ةنس كلت هتيالو ة: نا نما تاق 5ع

 لاقل ا ل هل لاق ةكب وهو هيبأ ىلع بلاط يف ىلا نب ليقع

 نباو انا لاقف < سانلا فرش أ ملعأ نأ تديرأن.« ير هك 0 رة نول

 3 هلزعم ناو رم اهالوو « كما اهال و56 لد عمت نإ

0 

 5 اذه ىرت نمل : ةب واعمل ليقو ؟< صاعلا نب ديعسل 55

 قى نم ةعبرا نيب: لاثدتا ةياوو قف" +, ندعسفي ]شن رق ةعورذ لعل

 4 و 5 رماع نبهللادبع اذه و اهزو ءايح اهاتفو « لديعس ص نق هع 0 كاينودع

0 

 < هللأ نع ف ديس هنا كاكلا را 6 07 لجرف. يلع ني.ن سلا
3 
0 

 0 0 4 0ك ل لجر ام 1 لاورف هللادودج ضال
8 

. . 5 5 1 
 نإ نا لا تلطلا كار عر قبلا يحاود عم ةعي ر ل

 هاك دال سنا نا ل الا 8

 ١ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرب ةحل ميشا

 07 هرري راسل رم كا 3 001 نبا ىورو * 0 -

 لص : رمع لاقف « ملسو هيلع 8 الص ل عم 1 ططخو طالبلاب يتلا

 ريمأ ا, :. تاق :فرصنإ_وعن اذإ جوج تاهفف ::لاق سس كي
 نذماز# لاق رك فمر كنوفي ::لاقبك كال اع" دا ني
 كدر: تاق اح سل خل يلرازف اعلا ت02 تي كراد حك

 كف 2 نم يدعب ر .الا اذه يلبس هنإف < كبسح لاقف « الايعو ةلهأ يل نإف

 يروشنغاعذخ ]5 ندعي فلدجلا نع رول ك0 لاق ٠ كتجاح يضقيو

 ءاجو * هتنامأ فرك نشراو يحج نمي ءاكاع 0 : يناصاوف ءاضرو

 اه دل ارا هل كاتف ناتعلا

 4 ةراحملاب ىمر دق ني ينفي الاب رماد نع 522 5-6

 ةددأ كولد مهلاتق دير ايس يف : نامنعلاقف ك رمأب انرق < هفيس رهاش مهنمو

 انإف < هللا ىلإ "يلع ىرتقا نم ل 5 أو هللا ىلإ مباك أ يف 0-0 مهنم عدتمأ نأ توجرإ

 اال نال ديسير 6 عسل 000 عمتجنس

1 

 روما



 بي ذبح ايلا

 11 دم دحلا 57 الف . كقنع نب رضنل 1 نلحنرتا <« ةعاس الو ل ا ال اقف

 ا رك جلا ندر ساق ءاراعبأف نين الارايتأو < ناتعب محال

 7 كرز اك تو كبل نخأ لنا هاو م اق هنلعب تأ سا 'دمي ربنا
 « كرغتو كتالص قر تلا ؟ تارا لو دقو 4 هيحاصإ | لجرلا اذه انتلكامقو

 ا ار يسارع ومار الب لاقو لزن م4 مكيف ىلع ناهلا نب ةفيدحو

 < كقانعأيف ةعببلا هل اوددجو , ل يا علا لل ا

 مكاو 4 مهباقر 2 نانعل ةعبلا ددحو مهتيالو لبقف كاد ىلإ سانلا هباجأف

 :ةقركلالغأ عاش لعولا نب ةبتع لاقف « هرسز و كلذ هبعأف « 0 نانع
2 

 انا هي لا راعلع داون . سنع اويناقعيربا اي انيلع قدمت

 ديعس ةفوكلا لهأ عنص يذلا ناكو * تيقب نإ نينس و ًاروهشو من : نافع لاقف
 نادنعل اًيلاو يوم وبأ لزن ملو < هيلع يرتجا نيح ناتع ىلع ل 34 نحو لوأ وه
 ىت> ةئيدملاب ةركلا نم عجر نيت .لعس لوب لو «ناينع لد ةفوكلا ىلع

 لتاقو « هقرافيمل همزاي 0 د ا 3 لوجوملف# هورصحو ناعب سانلا تثو

 ميعم 7-2 ةرصبلا كرتلت 1010 ريب زلاو ةحلط عر الف 4 هندد

 001 راسا أ نب اع 0 د ادب

 : لاق مث« هيلع ىنثأو هللا ددحل ماق قرع تاذ : 000 ناريا رن اا

 2 ف ادي غادعس ىف فوتو« 5 00 جرخو « ًاديمحايندلا فل و س اعنامنع نإف دعب

 4 ا

 ا 9 . تيد بلا نم ىلع 10 رعل 1 نيد 2 01 هيأجر ردرعفرو « هت ا 00

 سانلا اهمأ متمعز دقو ٠ (اًعيِفَر كئلوأ نسَحَو نيحلاصلاو ا دبشلاو نقي دصلاو

 اع لعق نإف كلل هدينزت كلذ منك ٠ نإف < ناهنع مدب نوبملطت نوح ريغ اغا من

 < ؟كزانمىلإ اوفرصناف الإو < كفايسأب مييلع اوليف « اهزاجعأو يطملا هذه رودص ىلع

 ا سانلا:ىنغي الو « كف نيقواخلا اضر يف اولتقن الو

 قابلا تبي ور< هيف رفظلا "شلل 0 را ناورم

 : لات هايل او ساايعج ةبعش نإ ةريعملا ماقو © فيعض نهاو وهو هيلطنف

 هعبتف < لعفيلف ينعبتي نا نجح اف نزاوه نم ناك نم 2 ليم كك 8 يأرلا نإ

 جرو. < نيفصول:جاىضم ىح اهب لزي ملف < فئالطلا لؤن ىتح جرخو « سانأ 5

 ىضفمو < اضيأ نيفصو لما ىغم ىتح !هبلزي لف < ةكم لزن ىتح هعبتا نميف ديعس



 ا 1 اوفا ةرطع وح كا دعما هللا

 ان اظالاعأو قاقفلا لإ مقر قيمت وك كرا

 + افنان 0 تيت خم ةدليعال نيكل للا

7 0 

 ىلإ تبقا 2١ ناتع لع ادق ةئيدملا 000 9 هلزعن نا اياد ةوفج ريما نم

 يف ةرم لاقو * ,غأالإ قيد سيخ ا رعورك ادقدعااطازلدا ! ابمأب 0

 22000 ناذمر رطف تال 4 كدلحلا ىاز نمد نا 9

 هرقل دع هك را كا رانأ : صاقو يبأ نب ةبتع نب ماع لاقف
 ا : ا 5 تك ك1 1 5

 تناك 5 لا ليدس يف تقف أ و فيعب يريعت : لام ؟ موقلا نيب نم هتيار
2 2 5 2 2 

 غلب و 6ك سانلا املا اا حبصا م م « كومريلاموي تديصأ هئيع
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 |: لسرأت فسد تتناكو ةبتع نب كمل 0 قرحو هب رضو هيل
 يأن كك 0ك ةنيدملا امدق ىتح ةقركللا قلن ةبتع نب معفانو 6« تارحاملا نم

 00 لاقف < ديعس لعف ام هل 5 0 ا عنص ام صاقو

 هراد قرح 5 اهوقرحاف مشاه رادب مكل ديعس رادو « هوب رضاف مشاهب مكل ديعس
5 1 . 

 ةنيدملاب كيعس راد فراك 0 ىح ىعسل مالغ دموي وهو كوس 0 10

 لحرو © لعفف 6-8 نأ ها هيلإ تلظت دعس أ كلسرأف < ةشل ع ربخلا ابق

 هل لخير و © ديس ]رع هر انك: نسل 0 ريف ةعامح  ناع ىل | ةفوكتلا نم

 جرخف 34 هلم ىلإ 0 نا 0 هل رعب نأ نارتع نا 00 مهقفاوف كليعس

 اهيلع ىوكشاو 1 ىلإ ١ تع نافأ# 0 ف هتليل نم رتشألا

 ال ناس كا لاا نأ عزب ا ديعس اذه : لاقف رننلا لع دعصو

 ءايكازا 91و“ لد زرك ا و# كلك ةعاللنا» ملا يلا

 ا قاتلا“ رخو قارب كج مع لاو م

 لا ل مس و ول يس اع ملل ةقزككلا قي ىو

 *؟ لكلا دقن تجرم انوا اةفوهل اتناك بولا يع كيرالا 0

 عاش اس أوماعرأت زيف قي دزي21 03و وم
 :لاقف « كبحاص ىلإ لحرا : هل الاقف هايتأف < هسأرب ينايتئاو < هقنع اب رضاف ىبأ نإف

 © نقرأ دوره اسما يقال ارسم هللا ماي[ اويضاو لا
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 بي دب

 فكلاك هللا دبع ابأاي تنأو :لاق (2) تامجأ الإ و < كلذ لعنل انإ هّللاو :هرعلاقف
 تلك طلو ككل غو كيدهش .دقلاهللاو < لبق) الا تر الا.::لاقفاك عارذلاايف

 فلا امتدقو هلنادب زب باطولا 0 اذإ نجا < كعفات تك ا و (كلذدخو

١ 

 : لاقف 1 ا قدسي 1 موشيخلا ةموغ ره

 اهردخ يف ةفالخلا كتنأ

 نيرا نان كلان
 داس تر 7

 هداك اسما نكلو
 آءرما تنك و تلقو لاقف

 ا ىلع دنه نبا اهذغ

 0 هاش نع 0 عفد دقو

 ةبدإ 007 نءثسلا و

3 0 
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 انركللا ذهب انعم

 الل تاج م نوعا
 ا حلا يدنا زداججلو

 م50
 أنيلي ىتح مصخلاب ا
 انوودح امر هللا عفد دقف

 انوب ز آبرحو انين اودع

 انيعلا نيعت نيدعلا ىرئش

 ان راع لك: ناور ندم لاق +: همئلظع ل صأو « ايهشب ةي واعم حلصأف

 1 د نأل « لطابف املا يف براح نم ةيواعم برح نم رضح 1 نأ

 عجن يح « نيعب رأ ةئس يثو « ةعاملا ةنس ىلإ نافع لتق ذنم ةي واعم ىلع هنيع عقل

 يف هلو هعيابف هيلإ دفو هناف « هنع هللا يضر بلاط يأ ن ! يلع ةافو دعب ا

 © ةنيادملا لعادت 0 هاما ورك ةنعي هما ىف هايإ هتنتاعمو « ةحيحص را كا

 : قدزرفلا لوقي هيفو <« ناورم

 نا نادحلا ىف سال امهانإ نيرون نما ابطا نقلا كرت

 كالمطر كرو زاط ماك - نقش لإ 1| نوقطننا ضايق
 سو اللا ا ضبق : ةنيدملا لعأ نم ىلوألا ةقبطلا يف دعس نبا :لاق

 "ا ردب موي لق صاعلا ةائأ ناكل اما 00 3

 0 لل «اياستاانأ ال2 كابأا تادف. يلأ ١ ىررتا كن ك2 ]ه2 ارقام + دعس
 “ لافي تاتقا ينكلاو ©" ك رشم لتق نم ترذتغا:ام هتاثق نأ راو“ بلاط يبأ نب يلع

 0007 2 ل دو لكوأ «اناور لع تمكك هقتف اور نظرا ريدان + ديكس لاف

 نب ديلولا نانع 1 الف « هل هتبارقل نافع ةيحلان يف ديعس لزب لو * هن كلذ

 1ك الا اا يا سلتا لونا ايبا دكتساو اش انو“ ةفوكللا فك ةبقع

 نب و هعبب تقشت 0



 00 رك اسع نبا خيرات

 قولا الر لوبا ءارأباز انأ ام ئئررقلف م قناقلا هم ىظكر اما ةحتفطا (كَودَص 1

 امأو قا ير هما كت 5 لمت, 0 ا

 0 الا ةاراوتعات 1 كيدواكنأ 7 كنإف < لما لاق نع ينلنت

 كلوقك نكيدع لقفل فيعرف نمد" بارق نار نشل مسقأف « مزمز

 كناف نيفص امأو ٠ لقت مل نإ (2)لفافلا 1 ا حوطلو ا كفراطعتمال باكا

 ا هني كيرف تاب هك اوه سيتع بدو تدب 0

 تولح دقو 6 قرا يلخ| ولو « كد تعول 2ك يندعاي ”يعاعراعل

 ينوبرم مئتازعيوذ الاجر كدعيدوغقدعق أد قلو «اًعفادم كدعو « ًادرم 9 ل

 : يزال لاف 2 ىلعو نك مر ناو دعق صاعلا نبا اذه : اولاقف 0

 اهرارش داب قيل اوس عل ذا كا د 0 < »لف
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 اهران يش دقو اهاقلب برحلالع اًمادتم لدعلا نشواف انع«فءنادو

 اهراع عقف لوغلا موي كالولو هتلعف امم تيلوأ يذلا تلبج
 ل ا : روكا دس و ا ا يننكلاو

 نسا تك ف « فحق نب ملس يف ىسعقفلا 0 م ال ينلب ركود امأف

 ةمعمأ لبو الو تذخأ ضر الا نآباتداذو تقاو 6 قؤتلا لذه نخل سا
 :لمولا يدك ورع انا يكلم (8) اهنا الف ذي كومو هس

 امو مبادل اف ون وورق تحت ) رج هتيدهاشا» نآل ئ شكل

 اهدي ضوألا_ىلقنت اعاربم كال(. |!ةلبخرت تيدان اتصقاو دا تنك

 اهزرهد, رهدلاف.مايألا «تذعاذإ .ةذاق,ا ماهل نوبازض.:!تبلاطكصم

 اهترخخ قئانلاببللعب ئلاعلا .ةرعم نوب اامعان كتب الو ل وعداف وع رمفإفأ# ١ ١
 يدلل كيكو ياا[ نممغشك فيك (هيلابا ميش دس كارت اف نيتي نال

 ردص يف هب ضرع نك 1ل صاعلا نب ورم .رضرتعاف « هيلإ يل رق نم نعاس

 هيبو 2:مالككللاهقشارتو نينؤملا ضان[ برع ماا لع رجشا ايهشط هال

 ام 2 ل |محش اذإ : لاتو ديعس (2) ةيذع دعف < مالسوالاو رفكلا يف ىرع

 ىلإ ب فايانأ عنخ ضو سل ل
 لاقفك يدبب كجرخو كسل دقاو « ملاعل كبل هنإو <« كنم هلع زعأو تار نبأ

 < لاف وازرغو «ىنع ديس «قوضتسا نيود ساراس نا نوعا



 بيذبح ' اذني

 11 ل ةياواسش زق اما ةف ركل نع نام ماع ذلعسا قاككاو عارف كر ادنب موي

 <« هبورح نم ءيش يف هعم لخدي مو« او كانت هيلع دفوو « ةره ريغ

 ىلإ عجر مت « ساهدلا يحاونب يعن مامح هلو « يعن رادب فرعت قشمدب رادو ناك

 اذ لوصول: لاق هنأ هيلإ ركنا هيب ديل ترم اع ١ ناكتور كن لتءاكو ةكشفللا
 تمعم : لاق [ضِيأ هنعو *ةيلهاجلا يف ؟رايخ مالسإ الا يف كرايخ :اا 1 وتلا ع

 0 | :لوقي إد وهيلد هللا ىلصدللالوسر نم تعم يأ الو : : نإ وقر تاظفل ا نيزنع

 هنعو ** | أ هتلتت الإ ع تكرت امتار رفا ءىطا شلع ةعيبر نم ىراصنبنييدلا

 10 سوي يا ا نعيناربالاو ظفاحلا

 نب دععس نعت «مالغلااذههيطعأ : :1 لاعمال لك 1 فرت اذ يطعأ ن .تتيزنالا

 مجرتملادفو ةب ءاعمل اال | مما الوات ةيايعلا ةنالغلا تم كلزإففقاو 0

 صاعلا نبااي : ةيواعم لاقف < ديعس اذ مهفو صاعلا نب وره زم هيلع لخد ايلف هي

 ادرار ام الإ كليا ىو منع مدل داق كك رم اكاد

 0101 ان طتنا دقو للدتلللا ارو 37 قفنوأ# يملا تفلت ىلع قسأألا اهب ققشأ
 1 دا اك فرع ة رطل | تعور 1 دييادعا ماحدا

 دقو <« رعتست برحلا رانو « ةمككلا ع1 كووول 1 قول ورع تريك دقو

 < هقيربإ نابجلا ضرجو (2) همهم ىرما لك رفجو « قدحلا تمارتو « مغاغلا تلع

 تارا هريره دو تحار اذإ 0 الل تكحرتشاو

 : فحق نب مياس يف يسمقفلا لان ان حلو ؟ كل الع تلو وفتما

 كالام ن مصن موقلا قد ودفع كابقأ ليخلا ع ل 00

 7 كرا تارت يحتم ماعم انازب وك طل ةاقو

 كلذب ملس ِينانف يانا ١ د (0) ييكفماوا لاا وفرع 5
 كراشملا لعفك يم ةحعماتو .'  هلعف حببق مم من اكانع تضرعاو

 تاداو 0 تدضفال ٠ ىراقللا دعب ىلع م هلا: نباعنم ةيجعلا تنكر دش لاقف

 ةانقلا فقثمل كنإ و <« كيدنج تحرج دق موقلا روث : ١ اجل ىفإ و < يحللا

 ةميمذ اسبهب عانقلا تفشك دقلو < قطنملا حيصف ناسللا بضع « ةرغنلا نع

 ا كلا ]غ١ قلو ارو سعت < ارمغأا نمط وبلا لاعاد قيكتوملاءاووعألاي
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 لعل يف و < رسرسي+ل نإ ع هك فيلا وفاء كرا رفوف كردطلاو دوا علاحر



 | رك اسع نبا خيرات

 عرس فرحات 0 ابي صوأ : لاقف هللا الإ هلإءال لق:: هل تاقف
 ينذأ يف نإف ينعمسأو اهينقلو ينم نداف اهتلبق دق : لاقف ينادان تيلو الف 7 توملا دنع
 نأ كمأ نبخأ : يل لاق ٌمابعطتف ينذأ مقتلاف اهايإ هنتلأ تعفن هنت وتدفق" اكو

 :يقلا كله الإ نبا ريغ كب اذه لك دل

 ينرقلاةحيحأ وبأ 0 طاع نادك

 بتكفماشلا ىلإ هل ةراّت ينمدق ٠ شي رق هوجو نم ناكو « هاج رعاش ٠ يوئألا
 ا سرق واخ نمد داز أ نم هس نأ ثريوملا نب ناؤع ىلإ رصيق

 قا اوم طقو_مجأو « نيل قا يندر تاق ايس كالا

 اود 0 ا و 5

 هودتفاو هوصعف « هلثم 2 كءاسن اوجوزو « لاملا اذبب اًيناف ًادحاو الجر

 : لوقي كلذ لثم ىفف

 ادي ري يوت م لفأ تاس 2 كا :

 اهزرتأ تا ل رالل ةارا 5
 ع

 اذورب_ اغسل 1 اهرئاود أاثسح

 اديها كردستان رك

 املو « ابيفاوق اهرئاود : هلوقو < هرك ذ ينبني ال ام فان نيبو ديس نيب ىلا

 لاقو 4 تت يبا 0 مجوبلطا : مه لاقو كسا يب رماع يغب ىزغا مدق

 لم وي وا

 راصعألا رخآ ككرتو يكرت اوعجأ دقءاشهاي كموقو يوق

 : رفاسم هيف لاك

 د*رحم مورص فد الازع تناو  هلك(2)كيدشىصق“ الا ىلإ تق

 ددوت يذلا صف كمون ا تحلصأ واكنإف

 دقو ثوقيلقعملاو ارعاس كيب ك2 دفا طعاطوب نورا عالا كا
 كدعَ 0 فلا نيح هعليو 0 اا

 هنعدلو 5 2 نموا: دع 3 000 يرتالا

 كيعس نقاتل هربا لعقد 4 ل ةشااعوناثعو رع نع يورو ١ ةياور



 بي ذبح "0 ىلزلا

 ةفصلا اب ددجو يطاسيمسلا م.اقلا نانا مطل . كاب نر تل

 دال دك زاقم خم اذعاي لو « هلام نم اهانق ددجو « ايلباقت يتلا ةكربلاو ةيبرغلا

 < مهمزلب ايف مب ةادنإ ةلقو <« مهث) رام تا نانا رز مملع كذب قدصت « ًاًنيش

 0 7 1 - 7 « اهيلع طاتحاو مهفاقوأ يف رظنو « ةيفوصلا لاوحأ دقفتو

 تك < نادرا اقر -لايقا همر امها وتم ةاقتعألا" نكح ةقل يا

 ٠ 52 هنَع

 نب ماشه هنع ىور . نيدعا 2 5 دك 4 ديعس 0

 سالبإ نع ةياكح ىلاعت هأوق ىلا لبث نع ناخرطو 7-5 نعىورو ٠ رامع
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 ! : محل لوقي : لاق 0 همم لاك( موس نوب نم يحال
 7 0 دلل“ يذلا نبق نم( مهفلخ نمو) © باسحالو روش الو « ران الو ةنجاال

 « ءيشب هنم نوعفتني الف « لايعلاو تار نم تيل نود ٠ ردد اموزك1 لوم الاب كاكا

 «يصماعملاو تاوبشلا لبق نم( مهل اك مدر كل ركل لبقنم: 0 ءو)

 ةالمف نديتشمدلا باتا يمت للا ظفاذا لاق ٠ (نيركا 0 د ل

 هتججرت نم رك ذب مل ٠ مالوم ييحتلا يلكلا ةورع نب. حيرش نب 7 ديعس
 : لاقف مالسلا هيلع درب ملف هيلع مس ثيح دياولا نب صفح اههب احه نيتبب يوس

 دايس قا ا ىف كفل نا 1 ملالص ف درت ليلا ثعابرأب

 هات يح ن..كاذ ند نإ 8ك رود يفيدني 2 اخ

 م0 اللوان لاق فيلر امطقتخ ناك و تاوزما نب نيعلا دبع ىبانابزداَدأ
 : ا نك هما فارق ف هر دك

 يدرا طعلا اق نع ىور * ققمو لها نم يشرع“ نب ع 1 0

 001٠ ك1 جيدا ؛ نإ دعي : تلتف متذا ثملطصا دق ةلحر تيار. :.لاق

 صحفب لجرب اذإؤ تجرخ ةرصبلا لهأ مزه الف < لمملا مايأأ يلععم تنك :: لاق

 : لوقيو هلجوب

 ءآوز نحنو الو فرصتت مل نأ كاسل
 ءانغو ةحودنتم ابعايشاو هماّةم ةبض نبا رعب نع ناك دقل

 لك يللا زعأ ايداطو, , انيواح ا 20 ياسا
 ءامواو دبعأ الو متلا امو 2 تنجام ةرم نب ميت ينب انيفك



 00 ركاسع نبا خيرات

 3 ةنيدملاب ٠ فلق هعم ار ا كل | هيقارمو 4 ف 2 طنحو

 مات نامت ىدحإ ا نيس ةيانادتافو تناكو 6 رعشلا مدا هلارظا الحر ناكو

 نفدو قيقعلاب تا د نأ ف ع ءلا لهأو 5 فليلا لحأ نين فاالتحا الو نمد

 :انادع دل : الا وهو ةنيدللاب

 ىلع مدق موح بالا نا نول 5 عازر الاء ا 6 ماس نب ,١ 0 ليي عس د

 نإ ه8 كك ا ط نم فئارط د هنم عمسبل 26 يعازوألا

 ا
 كاما 1 نعل شما 2 كيب وح اكيعتس يلا كس 2 كيعس دى

 رك 1 0 زيزطلا دبعنب. رمت لع دفو ةنأ انل ر< 3: حالصو رك ذك

 . ( اذه نم رثك أ هتجرت نم
 فاين عئاس تر طا كي كوك ني فلانا يبأ نب د6

 ةيناوفصلا كل انه 0 اكسو اذ ما هته رث نما م 0 اموت

 .5( ةينافوضلا كولوقيفلاةوفحصيا مولا لشانلاوأ نين كءلشم كالت ١

 يور لوبحم خيش وه : متاح وبا لات ٠ ثالملا دبع وبا ناوملس نب 4 يع 2

 يرطاطلا د# نب ناورم هنع

 ةيرات طم قب لضار اعلا قع قرنا. .3 يلع كفل لير نياوك دل

 هللا ل وكر ع لاق ضابرعلا نع هع مي 0 ظفاطا ىاورإو 7 ا *ريغو ةيواعمو

 مدآ نإ و (8) نييبنلا اخ باعكلا م أ يف هللاو < هللادبع يفإ : لوقي سو هيلع هللا لص

 3 0 1 م 7 131 ص هع ©
 0 و كد له ضبقاف م : نإ 6 4 افرح نىوده رعمسل 5 كنده قيل ار ومعت
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 رق ىسع ةراشبو < يهاربإ | يلا رع دك كلذ اليد كينأ فوسو « هتنيطيف لدجنا

 تايم اذكهو « ماشلا روصق هل اهداضلا و ام جرح هلا تال ينل 5

 نبزعا ل وانا ايلا اع فروا دعا وطيز طف اب 7 نييينلا

 اذلف < نقال نمو هيدي نيب نم بيا عوقرم و وسلا ديزعلا بع

 0 دصقلا لضفأ نإ :؟لااقفا ف تععت تسل ولف كالعا دق 4 نإ : هأ لق ع 8

 ٠ ةردقلا دنع نضل ةدللا

 فورعملا يروباستلا رفظملا دراما هلطع ١ 0 2 هع ق0

 خارخف هفانل عم مز راو يشاع رو قوواا رو اسدإ فيانتلا ععم ٠ يكلفلاب

 ةنس يف قشمد مدق مث ةريثك تاقددب زاجملاب قدصتو جحو .٠ اسنم

 يب 1ج



 كيت 157

 « ديعسو « ريب زلاو < ةحلطو « يلعو « ناثعو « .رمجو « ركب بأ ماقمناك : ريبج نبا

 ةالصلا يف هفلخو < لاغقلايف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مامأ فوع نب نمحرلا دبعو

 اندر ضءادعا ان ع نأ راصن الاو نيرجابملا نم دحأال سيو « 57

 رك ار عفوا لن واتم ىورأ نأ وزع نعال تاون اددظاطا جاز

 000 نايزكيإ ةهاخا# اههرأ نع اقيعنخأةنإ

 داق ققيسامو + لاق 8 لسو يلع هلا لص هلل لوسر تمام دعب يش اهضرأ
 ذا مل هما قطط رن ىلإ هقول نضر الا نم اًثيش ذخأ نم ::لوقب اهتمت

 ايلا انلففاو ا 3ك هناك | مبللا : لاقف « اذه دعب ةننب كلاسأ ال

 و * باغ

0 

 ا ا لاق

 اكل او ناك هز ىف ذا زواع هب نع دنع نب نزع نع لطي ةاوزو © نم ةاوز

 يف ترخ رادلا ا لاق اوت قل لردنا زواق يعم ابيع
 قليوطلا هردم' ةادزو ّضأ لسم هاور ٠ اهربق كراكذ انين كتقوفزاذلا فركب

 نود ىاوز“الا يع 1 هامعأ لوقيف ضعب ىلع مهضعب وعدي ةخالملا دحأ نانو

 1 انك #١" دوصقملا نوفرعي الو ىععلا ةديدش !مونظي لبجلاب يتلا ىورألا

 9كسمياَم *'ءاشلا لهأ نملجر هل لاقف ديزي هنبال عبري ناكل كوفي نازك

 سانلا عياب اكرر هرج نأ رع دوا اياد نب ديعس ءيبجي ىتح : لاقف

 كلودع نرتع عيابت مل نإ : هل لاقو ياشلا هءاخ 9 هب أدهأف هيلإ اهدا لاق

 ىلإ عجرف « م السلا ىلع مهتلتاق نأ موق ىلإ ينوعدتل هللاوف 7 يقنع برضت : لاق
 اميأع يلع درا كن سدو طقوككااءالزاف هربخأف ناورم
 كتاف لاق 9 اهيلع يلصت الأ : هل لبق اهتومب ناورم ربخأ املو « ديعس
 قو 2 (*نونطا سوفا ماركت نإف هسفن فصو ناورم ناك ه٠ ) نونا كلذ ابيلع

 "لمار ينيسب مهتبرسض موقل عيابأ نأ ناور» يفرمأي : ياشال لاق هنأ ةياور
 هاد ور واسم ل اع از

 (2)رمخ شع شعب رقتفي نمو بحي بنن هلك! كم نإ كيو

 ادد رك كوكل لزراعة قفل رفا عفو

 « ةعجلا كرتو قيقغلاب رمح نبا ا ىحضلا عفت رثاام دعب ةعمجا موب هيلع خرصتساو

 « هنع هللا يخر ةنيدملاب تام هنأ حيحصلاو « ةفوكلاب تام هنوإ : لاق نم مجو دقو



 ام رك اسع نبا خيرات

 يطل و ؟:ىضغلا ءىفطي 00 ةضولا تهذديو 4 بصعلا كشلا 6 كيالارلا ماعطلا

 ٠ يرادلا مم طهر نم مجرتملا ناك ٠ نوللا ىصيو « مغلبلاب بهذيو « ةبكشلا

 هللا طب حاب ر نب ىزعلا دبع نب ليفن نب 1 دب ز نب 34 دعم د

 ٠ ةنحلاب نيرشملا ةرقعلا املأ يودعلا يشرقلا تقع نب دع حازر نب لرش نبأ

 فرب رمج عم جرخو ٠ قشمد ةديبعوب ١ هالوو < قشمد راصحو « كومريلا دهش

 عبدملع 1 0 0 ثلا ىلإ ةيناثلا هتجرخ يف باطحلا

 ملسو وهل هلا لص هللا ل لكم : لاق هن أ هيلإ هدنس ظفاطا ج ا نيرحخاملا

 0 اذه : مالكا 1 550 امرامو . كلل سيشل لا أكلا نع

 هللا لوسر عجرام دعب ماشلا نم ديعس مدق : ةورع لاق 7 ا

 لال ل لاقف هبسب هل برضق ردب نم ملسو هيلع هللا ىلع

 كرد كنك كرجاو
59 

 :لارط مدا 5 50 نك ل مج كن 0

 قمل رق هعيرم 1 هلل نادسحتم ةحلطو وه هثعل

 ناكر: ليقو ملط 1 هس ةنيدملاب نفدو « لاحر | تاع ادع اعو ةقعلاب ىف يفوت

 م يف نأ لف تا نيا
| 
 أ

 * ةنحلابهل ملسو 0 00 85 هلا ةدايش نمدقت و“ ايف وعدي 5 لبقو « ةرآلا راد

 هدح ا 2 :رع كاام نب لبس نب فسوبي نب لبس نع هدنه نباو اطفال حا

 ديل ريثملا دعص ةنيدملا لإ عادولا ةجح نم سو هيلع هللا ىلص ينل منا

 < ذأ كلذ. وكر عاف ظق يف ويت ركب ايأ نإ سانا يمل اب يلا ع
 | <« دعسو « ربي زلاو < ةحاط دور لع و6 ناعوت رع نصاشن م رانا اب :

 دقهلاا نإ نيالا اًبيأب< ممل كلذ اوف رعافأنْيلو الا نير جابللاو < فرع نب نا

 « فاعف ينال 500 نطيل اا 1 لهل

 نع كتنسل أ اوعفرا سانلا اهم < بهوت آل ا انا مح دحلا هيلطم هلل كباطي ال

 نا 2 د سانا كش رت اذإ 000

 ةبارغ اا يننل نيقيرط نم ظفاألا هاورو « هب هاردي يسيرا دس سال 0

 دقو ا لان هرج كار رط ىلع اهبهيف جرعي ملو « هنع

 0 000 بلت هيفو املاع ا 7

 كلييهس لاقو ةمدقتملا ليعيش هءهحرت يف ءا 0 2 ثيددحو ةنحلاب ةرشعال ةداهشلا



1 27 

 ةيدنوي زب نام ىلوا ىبحي بهذف <« نام نمح وسامةد رق يف ديعس نصحو ا هكا

 000 ايا ةرابعي هبل :تمضناو 4! نافطغ نم موقبو “ ةياو ايف لداغلا

 00 كلر رس نأ واف تكس رماد كل

 2 نايطح هذي زق لو رامفك اع نير هلآ نع:هالجأ حد رافت ركع

 50 المهمه ود رتف هباعصأ| هنع قرفتو « هب ماقأف نيصح نصح

 : اولاققف ةيواعم باب ىلع ما ا: لاق . النا دعس د

 لإ هل اك لإ تقف لتيو هيلع هقا لص أهلا ل وسنو ىلإ رصيق لو سز يطا اذه

 - هلو رفابب الوكت :لاق 0 سا 2000 5 000

 اذهرغاس كف الجر يل خ *+خ؛١ : لاقف رصيق بارع ىعد كوبت ىلإ سو هيلع هللا ىلص

 ل دا اقوا نيدكم هبلإ يب ىاطناف : قرع لات ىنع لدا

 « يم بتك و : اا ل ل ل

 تمفدو كوبتب سو را كا 3 0 دا ردعبف < ناتككادب
 ول كنا امأ : يل لاقو ل 1 وا مل له 2ع نع كلف

 دلل | رايد يدع مىقلا نم لة حر لاق كان ليا 0000

 112 م يدع هقسا [بتكف © ناتع: اولاقف 2 اذه نم :!'تاقف:ةيارفط ةلح:فانكف
 < ةدابع نب دعس : يل ليقف هعسا نع تلاسف « انا : موقلا نم لجر لاقف 2 هتوقي نم

 لاقف 2 رانلا نيأف ضرألاو تاو .. ل انحا هوست ريو ني
 بحاص نإ : لاق غ2 لبالا نيف دال شإ كح ياذا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنإب و يباتكب ىنتعا هنأ يناغلب ككبحاص نإ 8-3 د ا
 كالت ىل لات تقال“ ا قف ك ام ديدش سأب هنم سانلل لازي لل

 اذهمدقل دقو < هرهظب يتلا ىلإ ت تراطف هعماعلاف ةيروخ دا 2 ةدحاو تيقب دق امن .ٍ

 . هن داعإ ىلإ هحاح الف هل 000

 ظفالا جرخأ *هلةياورو ثيدحلاب ةب انعدل تناك 000 36 ديعس ا

 ريل هكاي ايار نم: لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ دنهيبأ نعدقي رط نم ماحلاو

 مو يف اغقب تك نم : :ىلاعت هللا لوقب : لاق اًضيأ هدانسإب و هبا نم عر نقيا

 ”000 د صدق لاك 1 دلع ا نعود كاري اسر د يعااف عقالب عومي

 معن هللا مساب اوك: الاب د تعش را بتديبازانو طل سو هيلع هللا يندِص



 | ه راض نبا خد رأت

 مك ٠ يمشعلا يزمألا نيا 000 نب دلاخ نب 3« ديعس 3

 0000 يدع يب. ىلوم تاوؤرش يمرس ن4 وك 8 نم كن

 ىلإ اذكو كك كل امنيا ارككلو ٠ اهتبه ىلع ىوقأ ت كثشل كفل كاتنداهالا <

 ةزمإ هللا. كشف ادعو نايك يات نأ “ىلإ ايمتوم ةضرفك لوا

 :.يحبع لاقف رلصوؤ دا دا

 ديما تنين زانوعأر اليس اهل اهنارار دليل ل

 هيما نادل غم لم ءارا وبا نإ (ئدلاب هش
 ديقعب ىدنلا ضري مل تام نإف ىددنلا هب ىذري شاعام ىدنلاديقع

 دوقرب كباسحأ 12 دره مف سع دقو دق عنإ هوعد 2 هوعد

 همايجت هودي الذل مغلا نمزيم ودل 0- لاك َكاَتَق

 ديعس لوضف الإ يدتلا تامو. .دلاخ تام دق فرعلا ةاغبل. لقف

 ةلمأدب صاقلا 1 أر اةلافغ نإ «ناتكي ني ودرع ني ملا دعا
 ن1 نيدفلا *اها قاقينقي نق هلو وهاهي هل. نككو < .ماشلاوكسقؤا يدل[

 ,اخوت هلاك ملمو هيلع هللا لك ش ا لاو غو فأ ةغ اع نعيم لاووو ةدرغ نك

 هريغو يراخبلا حيحص نم لمعي مك خوسنم تنادحلا اذنه ل تار الإ

 سو هيلع هللا ىلص يبا نأ جول قيارط نم طفاذلا:عاووو اخ حاسما
 كعلا كعب تاو :رشللل ةحردباق يف هللا لعي مل نم ربعه دبع كبح لذ

 :.ناقف:ةررمتلا اذهزةيةننح ىتككي خرا عراد لاف ميغ نت و
 قدزرفلا هحدمو 2 رانلايف روهتن م ىلعف :ل لاق معن : لاق نيتنتف : لاقف الف ها

 : لاقف

 دلاخ نب ديعس نم اًقصن لان اذإ الماك ناك نإ و ىغري ”ىرما لك

 هوا دعا لك طف اوال !تالضقو يمول ياو
 يني دقلا نافع نب نع نب ار دا سو فرعا ار متو 2 لعل 0

 0 عايض ىلع راغ ل 3 را تدابأ قهر حالف |: عفا ايفان 507

 د هيل ادجوف « ةيناما بصعتي و < مهلتقي و ةيسقلا بلطي لعجو < نييدعسلا ثانرش
 هكصخ نه تثرقلاب زاص الف « اص نب ىبي نب دم عم اكل نسيان اص نيا

 برخو « همده ىتح . ندحلا ىلع خاص نبافغتوف « مجرتملا هنمبره « نيدفلاب فورعملا



 كنيذع 4 ٠

 را هل نسلم رككم امرازلا نان ردا لدل !ديعلانعأإلا ل سواط ا لعن
 5 نعد نيلوألا ملع تملع نهتظفح لجل اة تحال كيوم ى

 6 ذا نفل ارا كوع 0 00 ا كل 0 0 اهواك ناك معو

 نركب الاى هللا دقو “هللا نه كرا اك دنع الا هللا جراو

 * رلعلا نء ادا كدتب' لأدسأ- آل مجال ؟ هل لاقف' « هللا نم بخأ كددغ يش

 00 ا ل را رطل ا: كابالا: نادال ياقوألا + ىلإ هيد ىوزو
 : قمحأ 1

 00010 0 اا هم نإ نئاعلا ه3 دنع خردلاع نيكو داعش 1

 هيبأ م و 0 دارنا رجاه انيح ةشملا ا مادو هيلع هللا لص

 96 اعل سو كك ومربلا ىل 80 :لزبقو © رفضلا" جرم :لثقو ماشلا ىلإ ادهاج
 3 هل

3 

 هوز © يعبات 1 لهأ 0 « ليوط كك نب دلاخ نب 4 كليعس 2

 1 هد وز نبا ظفاطا حج جرخأو - عقس الا ْن ةلاوو اك ْع

 كحسم يلإ هحوت 6 ا 000 ا ةدولَص الات ملسو هيلع 1 للص ينلا

 <« رشع ةئسملاو « ةئيس هنع ىحمي و: ةنسح ةوطخ لكب هل نك ةالصلا هيف ىللصي

 ةئسح هدنسح قد م نك هاك نيدحفلا عولط كَ كاكا 59 ىلص اذإف

 0 كب عرس نايم انإف «اووربم جاع ' د6 ا
 لاقناو « كاد 0 هلف ر كا ىلص نمو « ةنسح كل ىلا 2 0 هأ

 ف ةلمل 000 سا 0 27 روربم رهجعم كك 20 هرورام ةرمعب

 سارح : عودت هةدعو٠٠ هله | يف 0 همأيقو ل ماض نقلا ا ناك هللا ليدس

 ةنسلا © ةنس فلأ هلهأ يف لجر ةدابع نم ىلذفأ نآك رحبلا لحاس ىلع ةليل

 اا ع لدا )327 لعيب ونا: هاوار هنا نفل, مولطلمزك امو نوعششاول» ةئاألا

 11 رمل داك اد اكوا ردي | وكت محب ىدصلا نهأ »كلر لكي ذخر للا هيقراذلا .:! علاق

 لقا ريكا ربنا نع ثدح « ثيدحلا فيعض وه : ةعرز وبأ لاقو ؛ 5

 0 ؟ تاع رانك ةقفايقعملا كي داحألا دروأو « هيد ىلع عباتي ال : يلبقعلا
 انه نمو : تاق ا كارد عفو 2 ميعل ولا أ لاقو « هنبدحب ج لا 0 5

 ٠ ( ابعضو ىلع لدت اهظافلا 0 ؟؛ئسلا تيللل» ةيغاو دغر داخل نأ ملعت



 0 رك اسغ نبا خيرات

 موا ني «يردهأ دين وفل وات وخطلا ةاليرعأ لاق نافذا كل

 قشمد يحن: لاقعاي قاوهل ا: كلت' ءءا6 ىالتللو الك اى ل تن ا ١
 هير نا عر دادس كيا رانا نا . تورم دق : تلت « الإ لحراف
 لم هلا ىلح اًكميااه دا روح وو ار ىلع تال 2 نإ : نولوقي سانلا نإ : لاق م

 :اهضرأ قرف. نما ناؤننالا كالت يأ نعفاقار الا

 ىوس هتمحر ث نم ظفاحلا كا م < جقلا 0 رفعح نب 34 كيعس د

 لد للا يىلص يلا نأ هللا دلع نإ 0 نع كلام قوارط نك عادل تح
 كك

ِ 

 -«.انحاو برد قف 7 يبا فلخ ىلص سو

 مسا نوبي دعس نبا هايس "نا, فدع قت ىقاقلا نه ترا ني 2

 هلودأ نع !عيقوسلا ينزفلاب قلاعابوب يذرد بس تك ناو
 ةيمك عم كاونربلا ديففاو" «هةكاتنللا 3 رجاهو < سو هيلع هللا ىلص يبلا

 هاثر يذلا يذح نب 5 دارك نع ف او د كب ل 3 ني دانجأب : خلدقو ©

 كعمل حكطسا ةينا لذا لمع الم ىطاتورورتاك ال ل
 5 9 0 ب و ا

3 

 و لاعفلا وذ ةعيبر وبأو 2 هبنمو مهنه هورعو ساق

 مرضخ لاعف هذ 5 فع هبحو قربد حاضرا ةراصو

 مس 0-3 . .

 مهلسو ءااذذح م-خ 8 يلوح رشاعم رايدلا يف بص أو اوبهذ

6 2 0 
 مث 1 ضعبأ مدع َْن ف اوذ غابتف مهنلل ديل نما تردبد

 ةيانعلاضعب هل تناك ٠ زازبلا يباينابلا متفلا 0 6 ديعس ا“

 00 وسلا نإ : لاق د املا نب ودم نب هللا هلع نع ىروؤر» عر وفا
 و 0 ه ردوعم - تك :
 هاما و 1 ديف هئطاَي اك ذل وو دنس 3 يي برضف )ن رارقلا:يف«لاهزك د

- 

 «ذحتملا فحرلا ميقا هبط .قرتقلا قسدقللاء احب اوس * ( باذعلا دلت

 دل نا قطمز ل و رعلا اقع 1100 ئذاوءوناتنلا ريك م كامل

 ةاعاومةلقح دانززك 5 عا زي عديد ا رخال واعر نر وكااعو تيكا 6

 ٠ ( معأ 5015 هلاثمأ نكست 016 عيسانلا

0 

 000 يوري يذاا 0 طلو : ظفاملا لاق < يقدنفلاب



 نيت ذنب

 دا 0 قازبلا : لاق لشاوهللع هللا ني . هللا «لوسر نأ

 ٠ نيعم نب ىحي هفعضو « طساو. لكلا نم كانعس 9 5 ىف وا لانو كب اا بقذ

 اكديم قفمد 7 كيزاف ماشلا ىلإ لوحتتن ةرصبلا لدا نم 0 نبا لاقو

 اك ا ل ل ىلا لاق م طيف ف اودلكم ٠ قزاحلللاقوب ل هكن# دف
 : ةسسع نب نايفش لاقو : "ناسللا قودص : لاقف ةبعش: هنع لئسو.« هتف“ لب ءاقألا

 72 قل كالا وس اما عدو ريشملا دنع دع :«ديلخاو. 1 لاقؤ" + ففاحأ ناك
 يد 6 هنع ثدحي يدبم نبا ينعي نمحرلا دبع ناوكد لان لمحأ مامرالا

 ااا ا ل ا للا كا توم رم تارياطو ل اقو
 0001 2 الا اذ كيما ةاديشعاا دمع افلا ةدعانم لك نكلااو

 ال01 را ا 1: دع نا لافو تار ابنلاو ءافسراز زب اذا قزامقلاو
 هللا نإ : لوقأ ال هللاو : لاقف هضبتأ 0 0 ل

 رشلا يف تعتوف ريخلا 0 6 ا ع 0 هيلع بذعبو را ردع

 قاع د عكا هال 0 ا ا

 ةدلامو نست ةنسأ: لقو © نيمو عيست ”ةئسا“ ليف وأ 41 ةئاموا !قيقسو ناك ةنط

 اذارود ايروكا كاز :لاق» لدلك 1 ا
 هذهب هل عزن < ةطلاغملا ديري ا متم 51 ظل ةلأسم 00

 دين . نرسل رام نعلق اقبالا

 00 وللا تحصر ةيلافا قوضلا»« ايد انعللا ةاككرتس رز د6 انتقاما دا

 ديل بطر نال 6 هج انبولق يف رفع انك كلا هفض كاديلالا نب وتعب

 000 كار قيد ات نوب دوب اوياك نورا و 4_.ةقفح افي د اطاننذ كوي ناك همأإل
 «نيبدادنبلاعباشم نم هوخأو وهناك « اهب تامو ةلءرلا جرتملا نطوتسا 50
 ا ا راك ا د ريو دان بتاتا أ نات داتا تي 5506

 11 ف لق كمههلا هعفد اء نأ تدرأف رانيدب لع صنف دارا نا نبيكم

 « اهتعلق ىتحىرخأالا تعجوف « انس تعاقف سرضلا عجول جاهف « هيلإ جاتحأ يلعا
 .٠ ةدحاو نس كنف يف قبب ال رانيدلا مهيلإ عفدت مل نإ نأ فتاه يب فتبف

 ا دقلا كنيس كولا 0 .. يدب اقتيلا اياك نراك دبع ذاع

 )01 ني!( نب -:لاففاع يتبل ماع نت ةطوررب»دقلا الاتي امش 6قيشلا هر ريفاد



 اا رك اسغ نبا خي دات

 ام ريغ هععس يف عقيف ةالصلا يف نوكي ًادحأ نأ تبدح.امو < هللاب لاصتا اهنأل
 الوخ هي :.الاقو + هع ىداوللا كار ناين كادي نسم نإ 7

 ملعب يبخم ليلد دعب حبق : تا !ذ الام رانا ةكر الات داق يع يأ يردت

 وي دسءانللا لاترد 5 يفإ « عت كنأ ا كالغم ايظع

 ترتخال ةعاسلايسفن جر هدأ ةينايقلا مون هع ل ا ارا لال اهف 5

 50 عيبطن نم ىقلذ نأ يحب انإ : لاق مث 6 يتعابلا 2 0

 ةيياقإ لاند نتا ندي د يد

 لزنت ا فاء اه يل ضو كسا اس ا و

 مل نم القاع نوكيي 0 ا :

 نم يتعاط لامع اي لطي نم, دانع تن وكت 2 2 ارضا هنكل

 ل ا ا ا فيك مأ 9 الجلعاياون تيرا

 صقتنلا, نم هاري زامل نكي ملزم القاع وكب بقسك ما اررظان ني 000

 ءاملإ هل قاينك رم ةلفاع. نرد 1 يك ايتو ةضنامز لعاو 0

 ع

 رمأ : هل خأ ىلإ دواد نب هللادبع نأ

2 
9 3 

 ذه
 ع

| 0 

 كد او هللا ريد هل
 | ا

 ا 0 | هلو ,< ةوعدلا باح مجرتملا ناك و يو ايدام هعما زع هننأ نك

 لجر ةقفرلا يف كثلاكو ةقان ىلع اي زاغ ا

 : هل ليقف < ةهراف جسرتملا ةقان تناكو ٠ هطقس 0 الإ ءرض لايرظ اج لك
 نيحتف : هلوقب نئاعلا ربخاف 6 ليبس يتقان ىلإ هل سل : لاقف : نئاعلا نم اهظفحا

 : لاق كلذب ملع الف < برطضت يو تطقسف « هتقان ناعف هلحر ىلإ ءال < هتبيغ
 دكت كر ىيديمتل د لاند لع قفقوفا < هيلع هزللق نامل 0

 ةقدسر هتلر يف « هيلا هبوب أ لعو « هيلع نئاعلا نيع تددز ه« ساق

 و 5 رواق 0 لع عطنا عين قيل هلام

 ةقانلا ةغنماتزوك قابلا اق دج تير سيرا.( صمت رعو يباح ةرصلا كيلا تر

 اهب نيا ل

 هلم دقل ارب ةلجاط نمد 000 ماعحؤاالا ا دال 0

 ه:زعوا ياردزلاوا تبع الا 'قخييوتو اك قشمد ىلإ عجر م« اهب تبادل عمسف

 < قازرلا دبعو < يشهر « ةنييع نب نايفس هنع ىورو ٠ ةعامجو ول راغب نبا

 ننأنع ةداتق نع ىورو ا ةعاجو ي دبه نب نمحرلا دبعو « حارملا نب عيك وو



 بي ذبح 6
 : ل لاق لتاقب وهو «جابيد لح هيلعو « أنقو ةرط هيلعو ثالخلا

 دابحو درعا نين دار ي رما ِق انا

 يدا ًءف وزغت ىدعلاو يودع وزغب يدب

 ةلحلاو « افقلاو < ةرطلاو « ةلاقملا هذهو < لاعقلا اذه مالغ الن تاق مح تولدف

 00 ل ال د داتا كورا رحاب: الخلا لاك فنه بطعم د دبشي ذل

 0000 جرتما لاتو * اهالومىلإ ينبطتت اهلعل « نيعلا روحلل تنيزتق
 مده ىككاعأ 00 نإ لاقوب« هلا نع قحنح ,هللا نما ءابقلا ييشل كلاب

 ا نول ل ا تالا ا يدع ةداطلا لمادا ةيزاثا# < كالهرأ, كدنم

 كلك ل و ا رس الا, تزومخاحلا هرقل ل ادتخ الوأ 6 'ةنغ

 0 رك لالا كنا تررخأ نإ : لاقوا ؛ يش هريغ لأشت
 ىوقتلاب الإ نيقيلا ةوق الو <« صالخالاب الإ منتلا ام : لاتو ٠ “نو ب كنف

 ملا نر نريجعتس ادع لجو وع 3 نإ : لاقو . مياستلاب الإ ةحئاراا» الدو

 ال ال لل رفلا نش ل اسلم نوملطتو ! ةاض هلو اقنلا كلسم نوكلسي

 ردت : لاقو 7 عقي ام دعب هنود 1 نشك دير عننا ءردقلوب < انيازإ كح

 000 كب -نكشا دارأر ٠ «مهنع اوضري نأ ةييلاوم نما يذلا بزهأ ا يبع طارأاام

 مام 0 لاطخ سمخ : لاقو ٠ هنع ماضرلبقمهنع هاضر ناك ئىح ةنك اوضر امو « هنع

 ىلع لمعلاو « هلل لمعلا صالخإ و < قحلا ةفرعمو < لجو زع هللا ةفرعم : ىهو لقعلا

 اذإ كنأ كالذو « 00 ةركخأت. كدقن راف« عوادلا 0 هيلا

 صلأ2 ملو قحلا تفرعو هللا تفرع اذإ و < عفتنت مل قحلا فرعت ملو هللا تفرع

 نكت ملو لمعلا تصاخأو < قملا تفرعو هللا تفرع نإ و <. عفتنل مل لمعلا
 عفتتت مل لالح نم لكألا نكي مو عبدألا تمت نإرو « عفتنت مل ةنسلا ىلع

 توي لوق لثم : لات ؛ يش يأ لغم : هل ليقف ضرعيو 5 يفضارلا : لاقو

 6 ماما فادتزر ليك نأ هلا لأسو ٠ .نيمحارلا محرأ كاويرقلا لن

 قاخ كل همانم يق يرأذ < ءاملا برش هنع عطقي "3 لاس 5 6 رافع

 عقوف كةةاانعلا اع قتو سوط ايل ل , ىلعو ٠ ءانلا ِف هؤاذغ ناكف 6 هاطأ

 الل 329 ١ لايك لي ووماحا كر امل اولاق اوخوفن الفا ع مالكا فه لف اوحاصو « ريفتلا

 ةالص تيعم امنِإ : لاقف < فَ لف ةالصلا يف تنأو زيفنلا حاص : اولاق 2 كاذ



 1 رك اسع نبا خيرات

 دلل هبعتساش  ىتَو و اناعتعللا ند امتل دقف

 نوتف ؟شنتف دومح دعو ا

 نيد معان ابا اهخت7 نايم تي ايدي كلا ةشح

 : (هيتاوزادد 1 ةرتك او هزل كل لا

 ىوبق هعم رث نه, ظظفاذلا ركاذب | ع

 قي وف 8 م ىلع ارت مك 5 مهمالقا نرقأي ذإ 3 ( : يلاعت هلوق يف 03 لاك هنأ

 ا ١ قاحسأ نب 9 4 كيعس د

 قمن نع ةااور امءالإ اةنع نع اك 1 يقرا ليعاعمإ نب
 22 | هد د د 3 /

 ناك ةقانلار اع: لاق ) 3١ طار 0 نيعر حلا 00 حل و 9 0 هلو قرنا

 506 هتددحو الإ قدر ذأ الو < قرزا

 نع يورام خلاك بلا معارك دنوزا قالوظا راب نيب

 تع[ و كا نط دو 2 توا ل يأ انا تأهل

 داون ال نيدعت هه ترو كاملا ذيع نت تالا نك رن هلا
 ءاضقلا كلذ دواوير وحلا اقع نب ع تاحتما ل56 صخر هلال ا لا

 لوب اهل رمل نم .ةلذلكلا':كلاقو* ا لو < ةنسلا هب 39 امي

 نع فريز 3 تيدا لهأ نمو ناك 12 فانا ا نب 3ع ديكس 0

 لدحر نا تول ان زايد مالع تا روع عارم هاك نك رن 1

 فازدطلا َماَوَو 09 واه | نسلفأ قف نأ نينا اهل وهو ب يلف ند 3

 نيس رف نيك و 0 نم : ظفلب ريغصلا هةوحعم 0 هاودرو 4 نيطاخلل 2

 ينعي © ديعس الإ ةداعق نع هورن م 30 6 هداك ووفا ىلا نأ نما وهو |

 قريد كلاود ماشه.:درقت» ٠ ديلولا الإ .هبعاالو.« مجرتملا
 ناك ع ديمأزلا لجل زعيعمملا ميل ند ا د6 ديعس 36

 يف نسح مالك هل ٠ يملا .نوتلاو عد نارقأ قمع ضو الا نعت
 نتارعإر ضحك ل ايوصلل ف اركشش تايد الا 5300000

 2# تيورام مالؤو نع دجاوب نهدسكسا للفك نا رطا قدرا كك 1
 نانح أ كف دان انأ اذإ < مورلا ضررا دعا لاس نوفا, نضل



 ثان ١1

 اكان در ند رمار اوكا اول نرد اموطخسم نافل فالازغأب كاوخل

 0 ادور كلما اشعل ةرا زف ىنب كفو 2 6:كِللد" نم مناع اعدخأ

 عدص ام تملع اامأأا : رشب' هيخال زيزغلا دبع لاقف < ةرازف يب نم ةبطق رشب

 اك اا وبع عاج يككلا لاسفل نيالا أنني ”وييزت 0 مم

 ماطعأف هكا نك ل مم٠لعقف مث ا 2 اال ا ا ىف

 ريكا دع ارك دلل ةاعلا" هس اوابلا ١ لتاطتلا 7 خص و 6# كالا 17 ففطن ةكللألا "دبع

 ايم اولا رق او عاركلاو ح ا اوم لا فلا مهيلإ ا

 لاه 15 دل نع ةدنعوكلملا دتع 8 ا جرش 4 مهلتق ِف قرع

 د للا ع ماو كودو اردنا قلاع برقم 2: كاب امأ"! دل

 02د عراة ودالا حاشا نإ !ارككا ق3 هلاك هرعت نختا ةراكيعتلل

 1 1 اعل زم للان و“ هلع دما نإ ةرازف يندب معقب نأ كا د

 105 0 طرا نك دوا فاو نحل كاع «اةذازف يقي ني عاؤوا ايف
 اهغقثوأف « امهريغ دحأل بنذ الو« رعأالا ابحاص اهنأب جاححلا ريخأف < موقلا

 كلل د انألل قدا دو قنا : لاق هيلع .الخلد الف 6 كللملا دبع ىلإ ابغا ثعبو

 37 ور تيس د تضقتن دقل < ينم هللا ا 0 ةاحلح لاقف

 ل هاف تري" قيده "دنع 0 نم 5١ فاما فنعا اقف قاس "اندرو

 كالا هلاقفأ< "لق نع هوبا اناكو « يلكتلا ني وتس نيدديعنت ماقف 2 الإ

 ل هنطبب هورخ عطقنا دقو« هب يدوع : لاقف 2 ادب ل 0 له

 ا نقاشا تدك + نات: «كالطألاشاو نأ" لاف“ انكر

 ا 00107 اوم ةحابنأ يدحإ ءاقرزلاو <« ءاقرزلا نبا يناتقب امنإ
 لاق هلع رص "35 لاقف

 بقحلاو اهيف ناطبلا رثأ دق - باج هيبني دوع نم ربصأ
 ع ماقف « هباوج ا رف لع عنق انه رن تقتل دق 7 6 هقنع برضف

 راهن عا ويضاف اح ذا زك ذلكم 2ع 0

 2 را اقاوم لأ. » كالوس رساظاب قوش وزلأ
 دعا نب دلع لاقف

 ا فارخمااب * ارارس قاورتا جنتل عورخللا



 ل رك اسع نبا خيرات

 ةنس اتم دور هني دحت (ناكاو ++ هلك ولا عادوا ياا اإسو ا

 ينييارفس ألا دمحأ نب رشب نع ثدح : اليك ل را ةئازسب ذ 13: نين التو انا
 اخي مجرتملا ناك : : ىسطلاىآ لصف لاقزو زخإلا دك عاوسلا هنس لمعي 0 شل

 ةياور نم عنتم ناك هن أ : لاقي و © ةنس ةرشع يتنثاو ةئام ءانب | نم امي رظ < ايهب

 يف ناك تن ال راعلا ىتو < ءانلا يف ةئاوزلاو لبو لعام ا لم ىنلاندرع ألا دلل
2 3 : 1 : ' 

 ىمدقملا رهاط نب دمحم لاقو # باتو مر 2. زاطنسلا كلاخت كلكم هرهاءادتبا
 - 0 أ : 2

 عمللا باتك هتياورل هيف نوملكتي : نيئدحلا ءاتندح ىف قماكلا لكك 8

 كيكو الا يسخرسلار .هاز نم عمم هن | معز تاكا هريغو جار دل رضي ان

 ِ انش رهاز نم عمسي مل هنأ أعلا ةرغلا ىذا 50000 7

 ةئس يفوت * 18 رع هل جري فاطل دئازوؤ ء 10 ةرمسع يتومبلا هل جرت

 3 0-0 00 ا ا
 مجرم ا ينعي نذ : زويا م لب ديف رفاغلا دبع لاقو 0 ةنايعب راو نيبو جف

 ةيفوصلا خياشم نم ةعامح بحص < ثيدحلاب افورعم « ناسارخ خويش نم خيش

 ةنزغ يلوا :هرمعررخا ”ف جارح 2 ءءانعاتملا مازو < اقود ةاللا] ىف كلك

 ٠ يوت ابو
 َّى ع ع 2

 فتاهلس اي ١ نأ ىزاوملا يبا نبا نع ىكح ٠ دمحأ نب >6 ديعس 3“

 ىك .ةنس هك ايدا دنع مارطاو لالخلا"ةورش نع ير نس ني

 نكشت# يو الا ا قطإلا كماعا < دس ناار ع
 نك كيو اخ دف 0 ىلا ا نر 00 هنأ يكحو ع ةفوكلا

 زك هيدج ىلإ زف ا « هايحو 2 رفا فاش دكئموب وهو © م نس

 ضشاخ ام: ذل اًلاتفا ري ومأا دالإ كقموي "تريلا يف قملو“« هنلطر نك نكت 27

 نم ناك : يريبزلا لاق < هدج ةعافش اهب وجر1 ينإ : لاقف ىتفلا اذه نظن زمت
 ٠ سانلا رايخ

 ةرازفيننب تعقو | تناك ابلك نأ كلذو# "بلك عم ةرازف برحب ماق“ ث' « أدنعتم

 نإ 3 نما دنع كِلاَذ غابف < ناورم نب كلملا دبع ىلع سانلا عاتجا , لبق هانا مور

 | مآو ةيبلكلا داب ذ نمر العا قلما تاكو ءا ويحلل اظاف ناورم



 كيد 117

 عفاشلا هذه : الاف ايهيلإ |مجرخأف مليار ركعتان ماكت كدلع دق ةاغ ىلإ

 200 ياك علق ةناكدحأ أ سو هيلع هللا ىلص ينلا انام دقو « لماحلا ينعي

 دقو كاد دا ل ينعي « طاتعم قانع ىلإ تدمعف : لاق ةينث 8أ ةعاذج اقاتعا الاق

 امهريعب ىلع اههعم اهالعحف امههلإ اهتعفدف اهانلوان : الاقف امهيلإ اهتجرخأف اهدالو ناح
 0 لل ا كلا را رام ارسم ورع وع افا !اةكرعأ «”اقلطنا ع

 0 15 لري را بيردالاا لئاتك ىهيلشيل اندعاستك 23: لافسأ قام لع

 ايبابقباذإب نيالا ص يق ينعرقب ايف اليل ةكم تلخدف ماشلا: نمتمدقفا« هتبتأ الإ مرد
 ىرعشلان أكن وللا رهزأ لجر اذإ و « ةيفئاط عاطنأ اهيلع لابجلا فعش عم ةبوصنم

 هيدي نيب اذإ و « هب رصختي بيضق هديب « سونب الا نم يسرك ىلع هنديج يف دقوتت
 اذ و < قوس كاتم ىلإ نورمشم نايلغ اذإ و« 0 ا ما يذلا

 لئات اذإ و « ةابطلا: ىلع ةثثحو ةلك أ اذإ و < خبطت رزجو « قاست رزجو « رحنت رزج

 : نالوقي لك الا نم ةجردم ىلع ناناسنإ اذإ و < ءادغلاىلإ اوملح هللا دفواي : لوقي
 يبا 5 ىلإ ين ماشلاب ربخ ناك دقو« ءاشعلا

 0 21611 مدت نيب |[ ضن دانك ليفتح كلذ هعتنظف“ «يماوجلا .تفلط* دق ثزؤعبملا

 نه يلا اهب ركام وخلو ل 0 8 «هص: يللاقفهه !ينايكيلعمالسلا

 ا : < ةنفج نب دحم ال دجلا اذه : تاقففانم دبعنب مشاه اذه : يللاقف ؟ لجرلا اذه ف

3 
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 لا ة ريلف اى دعت قمأ هنبا كفوا

ِ 
 2ع

 م يفو < ةمح | لإ. نم جرخا دق ءادوس ةماهت هيلع لجز اذإف : ةياور ادع
 ايار ا« ةنيني جزم بارع دح هب :دحع سوسارلل هل سرع ىلع لجر اذإف

 ديقانعلاك هتمح فارطاىلإ رظ اكلت كاد تس ماع الع تالا ف نايدادج

 ٠ هبحو يف عاطن ىرعشلا ن اق ةماعلا )تن نم

 للهم 2 3

 حتتفب « رايعلا نائع 0 5200 ميعف نب دله نوي دحأ 3 د1 ديم د

 ثدح ٠ ثيدحلا عيمستل نيفاوطلا دخلا + يرون امينا افرصلا هعاللا دل دقت نيعلا
 ىورو ٠ قلخ نع ىراخبلا حييحص باتكب ةنزغو « ناسارخو « 000

 46 هنا يورو عدم منع نع ظفاحلا ععمو 7 0 ةعامج هنع

 عم ءاشعلاو د سل "1 بوي | يب | ىلإ هدنسب هنع يليذفلاو يوارفلا



 0 دل دس سل لس 2 مما ينس لع تس تتاطس حملا حكاه كفك نام 1 زن بح هس قة قيس سمس او سوست اكس وس جوتن« بس ان + - تس د ستة س7 نوعا 1 17 زلط رورو انو جي ظوص جت ا سوروو سدح و وح ووو

 1 0 "ااا

 00 لانو نها كر يار ك ف .هلؤإ قاميلا د6 دنا د

 ىلاذا راغلا تى ينقليلف بارضلاو نعطلا ِق هل نم

 3ك يف عدلي احط هلا انما رغ ةيدك يف

 كاوا بو خرعاس ومب اهاوكارز يد بان لع
 ةناودلابا مكس هز نهنوكا تارا را قمر

 يبأ |م3 نم ىشمد ةرمإ يلو ٠ دال هنع الإ لاق ورسيألا 3 3-6 3

 ماشلا ىو رط حتفو « نيتئامو نيءبسو نيالثا ةئس نولوط نب دمحأ نب .هناوزا_خ قطا

 6 رع دل منو |-طب و « هتيالو لبق هيلإ فا 00 2 ناد جاحلل

 هل قفتا م« قشمد ل اهزييحأتا# ناسيا" فورا ”متشرولاب ارفك هن لدم ل

 دا م كا نأ 2 يبحلا كلذ نم: ١لاتن هذ ُ ف هاا 53 3 نأ

 تكلف عتب ابأ كالذ غليف < نيحاوطلا ةعقو موي دغتعملا مزه يذلا وقل كلل

 ري م ةيدطاوا 5 < هيلإ ريصملا نع دعس لقاذتف < رصم ىلإ رم تأ هيلإ

 ةلخرصق يف اوقالتف « هاقاتي هيلإ جرحت ًادعس اذ غلبف « نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس

 ©! ةسفتن هلّكتف < لنا رادلإا 00 هيلع لخد الف <« سدقملا تبب و ةلمرلا نيب اهف

 أوعدو « عماج لا يف اوحاصو « هلتقل قشمدب سانلا متغاف ع 5 يجرابط هلطأو

 ىلإ ثعب و 6 سأنلاو دإبلا انف ©6شيبأا 55 مهافاو يتح سانلا ناتفاو « هلتق نم 1

 نييروتسملاو نيك اسللا و. ارقفلا لع اهظع الام كهدف 95 خاضوا

 ٠ رصم ىلإ ج ا

 مدق ٠ قيس زرغاعلاةداوتلب نب 6 ر هرخآو ةلمبملا نيسلا ر 1 3:4 رعس 3

 لس ن :ءعدج ًامامرالاو ظفاحلاج أ يفك لامع 1 هن ]كلل قءاعدم ارجات مالا

 ذخأ ينعي « مهقدعد نأ دارا < هموقةقا رع ء لعيبأ ةمتالعنب| لمعتسا : لاق ةيعش نبأ

 تيتا وش يفرق نا ا اظن مخلاومأ تاقدض

 :لاقف كهنغ ةقدص يدُؤتل كيلإ ينثعب نأ نإ 2 تاع هامل دلة لاقي 5 ايف

 : .لاقف غلا عورسم ريسنل انإ ىتح راتخن : الاقف 2 نوانح ًانئاوغ يأو يخأ نبا يا

 ينلا دبع ىلع يل مغ يف باعذ نيو و1 صعق كندحم يفإ يأ نبااي

 ديرببف ا نرعا الوسر نم : الاقف ريعب ىلع نالجر ينء آجف لسو هيلع هللا ىلص

 د .الاق 9 ايف يبلع اه اخلق فك ننعا ةقوف يدؤتل علا 0 هيلع



 الع اهو قل وريد الداون الح يقم ك3 الجر قاك و < نيدلا يف ايلهأ
 كلل دبع قبا

 ا لبق نم نام لو ٠ فداك خمسا نيجشم كلاش د4 1 0

 اك نآب ارداف رغما هوك تاك فتصير ]ف نيرزعلا البع نياازرع مايأ يزارقلا ةاظرأ

 بونذلا نم | يشر كالا فعما نإ : يدع ىلإ كمكدت ك1 هبرلا الكف ع هب

 ٠ كيلع هللا ردق يتلا

 < ةفوكحلا لهأ يعبات نم ناك ١ يطعانلا ٌث ينادمهلا نارم نب. 6 دعس اي

 تا عطار يدع نب رح هجوام نيح ءارذع ىلإ ةب ئاعم ىلوا دايز هب ثعب و

 قع ادفاوأ < د1 طقشوتا هن فاعم دنع ..يادمملا" كالام نري ةزمح هيف عفشف

 ٠ هللا دبع نب ةرالا ةمح رت يف كالذ

 0000 1 لاو يلا دعس, ني اةيداغلا يأ نانسي نين 26 ادعس: 6

 *« ءاشلا ن رك او هاعمو هسأر ىلع حمو < !سو هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح يف

 هللا ىلص ينللا دقق : لات هيبأ نع هدج نع هيبأ نع 55000 ناب يأ
 مي داغلا اأأي 5 اللصلا نع كفلخام: لاق لبقأ دق هب اذإف ةالصلايف ةيداغلا ابأ ] تاواديلع

 هكر 0 ةلاكادل ب لاقق 2 ةعيعم له هلاك سالما فر ا : لاق

 100 هأعمو هديب هسأر ىلع حس هب ءاجف

 ةكللملا دبل 5 « هب واعمل ا ناكل 221 ءا تس اة 0 ع نكس د4

 يبأ ىلإ ا 22 انازرمل رعأ الو رك فكل ظفاخلا لاق كاورم نيا

 قفا قرا زاغ يرم وب ان لا اع || نم لحجر قبقأ :1لاق تالك قوم لطعملا

 هب بحرف هب وأعم لع لخدف < قشمد ىلإ عج رف اثيدح 0-0 ريفطا غلب ىتح

 هلع هنأ لاهلها لوس: تعمم نك د رحل لك ينإ : عرم وبأ هل لاقت

 باب هتحاحو ءا عاملا قاغأ ةحاخلاو رقفلا يوذ ندد هبايت ئاغأ ,نما::لوقيا لو

 العا فلخ لسرأ مث« ةيناث ةرم هداعأف كقيدح ددر : لاق م ةيواعم ىبف « « امسلا
 نهر اذه علخأ يلإ مئللا : تيد --- 5 هن دح تأ دعب هل لاقو

 ا م تناك < هل ندا نذاتس ء اهلزخم امال قع يف هلعجأو يتنع

 ىلع لوخدلا نم جوع ابأ عنم ا ىضت ام نال ع هللا ىفقف

 »د رايق ةقئمافت



 اوك نيني فكس طبقا تيللاقو ءليق هللا رك تاافااين, لع | سلا لل ا نبا خيرات
  ظفاملا هلك كلذ ىور « هب 1 امنا اوبك مهو ماو 0 يروم يااا هارب قر رو ا د 0 5 ف

 د

 2 0 لانك 00 عقبلا ىلإ هتزان# اوحرخ ايلف ؛ يف اوعرشأت ماج

 < نيعيطو ثلث ةعسبت ام: ىدملا! نباول اقزؤيك ةنح هةر دحفاو دي تاق خي راتلا

 بقعدلو نيتسو عب رأ ةنفن وت: اعدقاالا لاق نيعس راع ها را

 ٠ تايلور دكا لا

 يندملاد كاملا نباارجتك ]1كم يدنكلا ريبج نب ةرم ن دي

 ؛ ةلوق هدتن اف ةهزالا يف هدجوف عيبرلا ءايآ ديلولا لع دفو « رعاشلا

 لبق كذاك هاني نيله داما تأ وحب لياخلا نعت

 الحرت؛ نيحن ريطلا عوقو الإ ١ ٠ ةجاللا نخني. مل كوت ندمعف

 الدعم تالذب لدعت ملو م هتارحح اطوم وحن ندمعي

 الزنم لزانملا يف كران نرتخاف 2 (2)الطسق يحنارين الرحل

 ماتم فالال ةلينؤأ اهرامعا»«+ كفانا كيحوو م كيذافو حشا 7
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 نب نير اان نرمج ياا ادس ل ميخ ل
 ايدو ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر نأ هيلإ ظفاحلا دتسأو * ةباحصلا

 وغلا « الؤه نإ : لاقف كاذ نع لئسف هعفر مت هرظن تاير هاتان هرظن عفرف
 املا المح ةقكببلا مهيلع ت ل ندرك د 000 هاما ناك 00 لحأ ينعي

 نوريصُ نيح ا 2 موس 0 رتخيتت نيح يدعب نلاا

 ل 2 نا لل لامع ًاًقتصو « هللا ليبس يف مروح ضان افتح نيقض
 ع

 ا ينبع 0 تعفزف 0 000 5 0

 ئانلا وعلا كاذف هن اضار كاذ(زغ ةةقم نطقت ةجرختاو دادوت انا خلال

 هقفي ةيقيرفوأ ىلإ هثعب زيزعلا دبع نب رمح نأك و * رعشي ال وهو ههجوب تفلي

 4 مت



 اينيذع ظ لاي

 جرخأو #* 57 ىلصف ماق مث ةالصلا رسل اس لك أف ةاش عارذ

 ان ور عمال اه ةفردست خلو دلما ارا اضلجما لاق ةيطع نع يوغبلاو ظفاحلا

 ريغب ؟شدحأ : لاق م اديدش ًيضغ بذفف ؛ 2 راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتععم

 + رابلا نم هدعقمأو بت وأ هل ينب ماسو هيلع هللا ال راس لاا ب تععمام

 االاقف ةوطرأا مل 1 هع كرابملا نبا قيرط نم (يأ جرخأو

 ذاهجاب كيلعو “ ءىش لك" سأر 'اهئافاهللا يوقح كيلع«كلبق نم هنع تلأس امع تلأس

 تالا ررزهأ يف كحور هنإف ناررشلا وذاع مسا ارك دبا كتلعؤا# مالسإالا ةينابهر هنإف

 لاقو*ناطيشلابلغت كنإف قحيف الإ تمصلاب تلا ييسر د حلاو كرك ذو

 اا هفاو يعامراطر ايو د ان ارك تم :كليتمل امل

 انملعي ديد ربا اكو :يدبعلا ةرضن وبا لاقو « هدعب انثدحا ام يردتال كنإ يخأ

 0 ل ليربج نأ ربخيو « يثعلاب اسمخو ةادغلاب تايآ سمخ نآرقلا

 ! 2 فحاصم افرع كو راش انت نانو عمساءبتكل ه1: ل انلوذع تاي

 فيك هن قانا اقر ا ملسو هيلع هلا ىلص كيب

 يراسل كاب د متسع رك دبة رادطانإف ارتد 0 ناكو * يتوب

 ع ةرخلا موي نليطل لا زفلذو 2 هنم ٍلعأ وأ ديعس يبأ نم هقفأأ ةباحصلا ثادحأ

 املف:9 هلعقت لجر ىلع كلدأ : ماشلا له 1 نم لجرل لاقف جرخ مم لجر هيلع لخدف

 اخ جرخا : فيلا هقنع ينو ديعس يب ال ناق راغلا باب ىلإ ياشلا ىهتنا

 ديرأ 3 ا 0 ركل نعش ًأعضو ,ف ياذثلا هيلعلخدف كلتقأ| يلع 00 نإو

 تن :لاق(نيميلاطلا 1 رج كلذو ردد ا تا كِمتِإَو يمنإب“ 0

 وا هاقودو كل هللارفغ يل رفغتسا : لاق معن : ناقد يللا

 هللا: كاك كاع احا ملقا اي 1 لاقف ماشلا لهأ نم رفن "رع لحام جوخ

 نواقني اولعخ قلن ىلإ اودمع مث تابرض ينوب رمخو يتيح اوفتتف : : لاق ءيِس يدنعام

 اهفوص نوفقتيف شارفلاو ةداسولا ىلإ نودع ما ىتح عاتملا نم مل فخم

 + اوجرخ مث تببلا يف ناك مامح جوز ذخأ مهضعب تي أر دقل يتح فرظلا نوذخأيو

 :لاقف 6« هتيحصو

 اتا دود قاع كنل ا ةلغارغ ىف دنيا يلا الع انك: ةةقيزز لاء اخر اأو

 0 َ ل نق لان ةوعس نا منقل : اناق قافأ ايلف هيلع ىنأف

 هلك قاونكت اهتم انأ اذإ ديعس ا دلو مسبلغب ال : لاقو ةباحهأا نم رفن فلخ



 ا رك اسغ نبا خيرات

 قح :ذاعم نب دعسو « ةدابعزي دعس : نيدعسلا لع نيتشوححم هدفك غرام

 ةناع هنااا ىلص هللا لوسر جرخ ةالصلاب لالب نذأو سصسلا كل رغ ايلف <دشبإ لحل

 دحسملا يف سابلاو هتنب ىلإ تل ةيافكنلا الغ وسبا لاا علل ليم ل

 ع ليلا ثلث بهذ ىتح هباي دنع لالب سلجو « لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخي
 هي قحألاوعراذإف عرفا »»نلاقاتمات اك دقوا حرس ها وان رتان واط

 |ةوهغلافاغ نيم اهتسلاب ل ذابااط ذأل ةدك ارقلا ندب لسن ودكك ةفاريعل نط
 أم 8 -. 8 5 ا . كرف 524 - 5 5 .٠

 لاجرلا هل فص دقو همنا رعد حر م ءاشثعلا هعم تيلدف < هتنب اخو نيحادتما هخرتشم
 5 0 ا - ٠. ام - 35

 هللا ل وس رةمالسبم تربت يله

 سوألاو جدولا هوجو تاكو ٠١ اومانوكلذ ىلع هللا اودمحت - هيلع هللا: ىلَض
 دكار زكك نادر نم قرف هنوسرخي لسو هيلع هللا ىلص يلا باب ىلع دجسملا يف

 كلا كعجا)و 0ك 0-0 يي هلل للا هالصم نيدام

 انبإ ةها وسر اند لاتوادعاتم را هنخ وعفا“ نش ةيريتع الث نب ادا مز ط1

 وهو قلطحملا ينب هوز كاع ج رخ مت « هدرو هلبقي ملف ءاتذؤم ناك نإ و ماظعلا لبع ينبا
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 يس لا نعو * دهاذملا نم 00 0000 ةريشع نلمح قبلا

 :ىا لك تلاقف هامل نطو ام نيا هوو دكا 7 نا ميس ا

 26- ان قبلك تملك ينشق عاكف انوش تنال

 نك ل ندو < هللا هنعا نسم نمو <. هني مشو نو هنإ : هلوقب ينابقتساف

 0كم خل ىلاسلاةفك نلت قي ماكرأ لو تنريصتاف .يزيغ دهر ام 7
 دعا ةديدف ةجاك ادلع تلا قب انفاظ عشاق رو هطاانازيصف تالة ال ١

 ان جنو كاع ةناكضأ قدك مف 6 امللانم هز الوسر كتان جا تالا

 : لاق فحلم وهف ةيقوأ ةميق هلو لأس نمو : هيف دازو لوألا لوقلاب داعف ينابقتساف

 ا . هلأسأ ملو تعجرف ةيقوأ نم ريخ يتقاث ةثوقايلا : تلق

 ع

 م ©

 هلاوف : ديعس وبأ لاق « ةدايزي قييبلا هاورو « اندجو نإ ايش هنع رخدن مل الأس نمو

 اسيندلا اغيلع تلام ىتح ةقافلا نم ًئيش هلأسأ ملسو هيلع هللا نمسا سلا ت0

 لعأ ام هلا قزرف : ةياور فو < هللا مصع نم الإ انتقرغ وأ اننقرفف

 يحدق ستسا امو: ةيفواشيأ طال زوز ١ 0 هانت اا[
 / 00 كي مش 59 يل نا بيساو سل عسوأ

 ا انمدقن ير دا يي اننا ءسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج : تلاق



 كس د ظ 0

 هعظعوف هرخنأ ينو «قيهبلا هاودو « تعجر م هينذأ ت تالف هيدا ث3ك هنأ ع

 1 ايس يلضدللالوسر انيلإ دبع : لاق اضيأ هنعو * هنذأ تالف لدب

 واس نإ تل يلبخ قا لاق نسادلا نم رق زف ةمعكن املع لع 3 ا

 2 ابلهأ ريغ يف امموعضت مث اههحو ريغ لع ةقدصلا 0 كلاب ام تقف

 هلارر دير عيرطم نورتو دالوأالا ككل نرد كا دايس
 اال 11 دك عدفا ب لاق 9 نيشنرالا ظح لتسير ك,, دلل ؟اذإلو 2

 نيعبسو عبدأ 5 كا ا لا ابل لاق < دالو 00 ىلا نتا

 اازألا روج تاررو *ب ةبيدملا نكتسا نك 0ك 5 11 تا 6« كة هاو

 يلع عم براحو « ةفيذح نامز يف نئادملا دروو « اريك اًيدح سو هيلع نان

 ا لاقوود< الخلا ءاضيبا هعيطب تناكاو < ناورهغلاب خراولعا اعنع هللا يضر

 < راصن الا نم ا مال ةقوأ ا ادا ال نأ ىلع لسو هيلع هلبا لص جدا

 هيما نا يدقاولا لاق * دحا موي كلا ودا هلا كك يبنلا ناك و

 رفغملا نم ناتقملا ١ تلخدف نا ضي كد دا ]سو هيلع ا ىلص يب 5 3 تح

 جمي نانس نب كلام ىبأ لجل نشلا برسي !؟ برسي مدلا لعج اتعزن ايلف هتنجو ف
 نمىلإ راظني نأ بحأ نم : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هدردزا م هيفب مدلا

 معن : لاف 2 مدل دل تشن :ىل لري تا احا 9 رظنيلف يد همد طلاخ

 لاق »* رادلا هبصن دس نم :لاقف اسو هيلع 208 هلا لوسر مد برشأ

 انعم ايلف < مغسل دحأ موي سو هيلع هيلا للص هللا لوسور هدر قعبانكب د دج 1

 هللا ىلص هللا لوسرأ ضرتعن ةردخ ينب نم نالغ عم تح هنع سانلا قرفتو هبادمع

 ةانق نطبب نيفرصنم سانلا انيقلف انيلهأ ىلإ كاذب عجز هتمالس ىلإ رظننو ٍلسو هيلع

 : لاق يل راظن ايلف هيلإ رظنن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الإ ةيث انل نكي لف

 ل ليل يوجع ا اا تاب من : تلق

 ةحشاذازف ةن>و لكدياف ممردلا عضوم لثمهيتنجو يف اذإف هبجو ىلإ ت رظن 6 كيبأيف
2 . 

 اذإ و ةيظش ىنملا هتيعابر اذإو و تىدت ىلفسلاهتفشاذإ و « رعشلا لوصأ دنعهتببج قى

 نم كلان قرح ريصح : اولاقف 2 هبحو ىلع اذه ام: 5 دوسأ يد“ هح رج ىلع

 تاقفكاهش نب! ::ليقف 2 هتببح يفدحش نم : قلةف ةئيقا نبا. : لدقف”ةنتنجو 9. ىد

 اهلا لور اة شباب لان ىلخي هن ديا نيد ودعا تدشن ة يدع : ليقف 2 ةتنشأ هناصأ نم



 ل رك اسع نبا خيرات

 : لوقف: تازحش «كالث اغارصلا ىلعو : لاق: :اهريغا قلت "ال دكت ذو كل

 ار: لاف“ ابلط فانز وك" أو « اهم نم لك ةرحشلا هذه ىلإ يناوح براي

 د انه ركل 1 ىو مت :لاق « اهريغ نامل نأ 50

 قمانلا' ذاوس ع زر كان را 7 هذه ىلإ ينلوح براي

 ةيسارا ؟كليشامأا هاا 11نان مررنا 1 لوعي فذلك علل

 اهلثم ىطعيف ةنحلا لخديف : لاق ملسو مسا نمر راسا ل

 نعاس ا هكا اعواد فكن ع

 الإ | مايأة ثالث رفستأ رما رفاست ال : ملسو : هيلع هللا ىلسهللا لوسر نان نا

 ثدي سا دبعنب رياج عمسدن م0 ورم نعو# مر عمو "ا وأ اهجوز عم

 ا ٍلسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلاديعسيف 1

 هن : لاقيف 9 سو هيلع هللا ىلص يبنلا بحصنم كسيف ل اه : لاقيف سانلانم مائف هيف

 فاو حارا له : لاقيف سانلانمءائف هيف وزغي نامز بدلع ين ايم« ملستفيف

 وزغيف نامز مييلع لأي ع« ممل حتفيف مل : هل لاقيف#لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 6 ملحتفيف من : لاف ملحم نعت نم كيف لح : لاقيف سانلا نم مائف هيف

 ءآرمأ هاقلتماشلاب اطل ازب رمت مدق ال : لاق هنأهنعو * ظفنلا اذهب يطئارخلا هاؤرو

 مد ل ل لمج ىلع رمجو « نيقاحدلاو دانجألا

 هريعب ضاخأف ةيقاس لع هبوت 0 فيل نم هماطخو « هماطخي هاو

 ايي وا نيك اما كذا هيام ةلازوا همم رع مليك ناك

 يل نأ اوراس ةنعرأ وو ركلا كرما ققك كروم نك الا

 هلا لومار ناكل لااط لا ايس
 < ممنواي نيذلاو يلاحصأ ىلإ اوندحأ : لاقف سيف ياقم انيف ماق ٍلسو هيلع هللا ىلص
 ل ميرو ال | برا للف 2 ندكتوشلا

 اوفو لجامع نالقلفلا نيل و « ةعاجلا مزايلف ةنجلا ةحوبحب

 5 دادي هنافاع ءالإ | 00 2520 ا لا

 م رغب هل كسل كارلا

 مكدحأ نعنمي ال : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ هنعو * نمؤملا كلذف

 كلذ يلح دقق * ديميت قبأ لاقأ ع هملع وأ هآر اذإإ قحلاب كتي نأ سانلا ةفاخم

 ةثلح هن رمسو هتلرس هن ء 3 نمو 6 ناطيشلا انيك نأك ا



 بي ذش الا
 "0 تاو (حانزو ةماشلا هيب و اق الق "لامعا تطبح نيا

 ا بما علا يتئام هتوم دعب كرتو« مجرد هير 12 درب فلام هك

 نأ تحتساف < مانف ةرشاعلا ظقيأ م“ ةليل يف يراوج عست ىلع فاطو * مرد
 نكي مل نم هنإف « ةعانقلاب هبلطاف ىنخلا تبلط اذإ ينب اي : هنبال لاقو * هظقوت
 هللا نإف < ينب اي كبت ال : هل لاقف 4 رضنحم وهو هنبا يب و ٠ لاملا هنغي مل ةعانق هل
 < هلل اولمع ام مهخانسحب نينمؤملا نيدي هللا نإ « ةنجلا لهأ نم ينإ و« ًادبأ يبذعي ال
 ك1 لماع لك كلل .: لاق تدفن 1 ناع نع تحد ران ا
 3 كل تناك فرص نم قاخ ةجحي اعد: توما ريما و: هل لمح نع هلم

 كامل ا ردا مر 1 نيك يبل تقل نك انام يفونفكا
 و « نينس رشع هب وأعم ةرامإ نم ىضهر ام ادعي [قودو ٠ مويلا ل اهاخأ

 ا ت16 احرز دعو ودم الا رت قرط الل 1
 « نيسمحخو 5 هيل نانو تناك : دعس نبا لاق .٠. اهب نفدف « ةنيدملا ىل | كو

 هاك نيسمخو تس ةئس يف نيناكو ثالث نع ليقو < ةنس نيعبسو عضإ نع

 ةرمان ءاحانح 2 نك نيسمخو عب رأ ةنس ل ايقو « مافو ني رجالا رع

 ةردخ هعماو « مالا كيبع نري ة بايخ نإ نايس نب كلام نب 5 دعس ب“

 ليلخلا يبلاحصلا يردحلا ديعس د 4 جرزخلا ل تراخلا نب فوع نبا

 ظفاحلا جرخأ #١ سو هيلع هللا ىلع يبناانعكورو <. نيئياتلا نم“ ةعامج هنعا يوت

 يقبلاب أ ملبو هلع لا لد لاء وعا ديس نأ نعيدوم أ ىلإ دج
 "الامي 2 [سانلا ]طخ قفط لجو بيلالكو كح هيلعو مهجر سج ىلع سانلا

 مهنمو ©« قربلا لثم ري نم سانلا ن 0 ملس ماس اس مهللا : نولوقي كي الب هنن

 <« ايعس ىعسي نم مهنمو 0 نم مهنمو < حييرلا لثم ري نم
 الف ابلهأ م نيدلا رانلا لهأ امأف ٠ اًمحز فنحزي نم مهنعو 00000
 نوقرحيف : لاق « اياطخو بونذب نوذخؤيف اا أوذك نو الود انتنر قوتاوع

 نوفذقيفف < تاراض تارا نودحوبف 6 ةعافشلا يف نذكي م « مشو وكيل

 يلح هللا لوسر لاق < ليسلا ليمح يف ةبحلا تبنت اك نوتبنيف ةنجلا راهتأ نم زهن ىلع
 ند رض قميرحا نوكتنو م يناينلا .يف تبنت ةرحمت ءاتبصلا متيأر امأ : ملسو هيلع هلل

 : لجو زعلوقيف اهنع يهجو فرصا بر اي : لوقيف : اهتفص ىلع نوكسي لجر رانلا



 ا. ركاسع نبا خي رات

 هن هاك لع لخدو 2 رمل 0 عم نفل“ أ 6 نيتمححمو همحج رم

 0 يالي كر علو ا ةماان ؟ افك لافلام: كاضبل اع يناس
 ) ع .٠ كر - - 207

 0 لاقف 90 لكل اع كك ذ ينع 0 ! : تاتتف « فداؤطلا

 ناَتئاط -- : لاق هنكلو « خإ لو اقع هيف نأ اعلام تاس
 01 ١ هزار © قا اش تالا )2 5 7 5 6 2و م 5

 اولتاقف ىرخالا ىلع امهادحإ 05 نوف - هَ اف اولتتفا نك وشلا نك
 هاهم 2-.- الم 6ع ١ طم 00 نلح 22 - 0

 : 5 | 2 ا |
 ب ) لدعلاب امهنب رك 1 تع 7 نق هلل ا را لإ 0 ىح 2 يتلا

 الو <« ةيغابلا لع ةلداعلا عم الو 4 :

 تمس جر" لاق نأ يردن كللإ كش هل الانف كذا ك0 5
 نم رزاق لوب يم كما زر رت ني را للا

 نواف: لاقف 721!كعف' دش عج 0 3 د لاقف < يدعب يدا ريغ ىموُم

 اذه تععسولهللاو :لاقق 9 م 21 0 ا ل نالفو

 نع الوطمرخآقي رط نمظفاملا هجرخأو د هتلتات !مراسو هيلعهللا ىلصدللالوسو نم
 2 02 رمث هب واعم جيح : لاق ينيدملا هللا دبع نب هللاديبع

 نابع نب هلأ ع ىلإ تيما داكار ا هللا ليطو ١ عا نب هلا ديبعو دعس

 نكسالو انيلع كلكم « !انايغ قلفاب' نمالاطعللا تح( ااكنإ شايق ارنا
 انه رقالا اذ باول كارلا قع يع امللظ لوتتملا رع نبا انوا« انعم
 ا دعوا اور !انوأوأ _اديءادككياؤأ 0 < نا. اهلا :ننابغنوت لاقي عال

 اذه ابأ نإ « ل !و : ةب واعم لاقف < كمج 00 لبق لعق ءايأ 00 كنم اب

 هعلال دق هل مث : سابع ربا اقف نوسللتلا و ا نوؤلعلا هلق

 مدقن ام لثع ثيدحلا :قاس 5 1 دعم 12 ا كيم كتحمل ل ْ

 عم تنأ : يلعل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبا نأ كووفاط ةعلعاا أع تاع كفر

 نئابومل مداح تدكتلا اذه .تانمسزز# :ةياواحأ لاش« زا[ كام قنجز اها

 4 دوحسلاوع وك رلارتي و « فو ٠ ةالدلا ينزوحتي جرخ اذا ادعس ناك 00 تاع

 ثيدحلاليلق ناكو ٠ انبىددتقي ع انإ: لاقفكاذيف ةلليقف « لاطأ تببلا لخداذإف

 هلاك عا نما كت فنرغأ : لجو هل لاقو < ملسو هيلع هلا ىل اذ هللا لاو قع

 7 علا نسال كافل لجرلاقف « هباحص أ ولهج وبأك اذ تيذك: هل لاقف
50 

 كلا أ ف: دق لاف( هج ط شك مهن | نوبسْحي محو هل دل ةايحلا 0 7



 0 الا

 كد د هم ا -

 تاجا نمط وزال قرفكك "1 هذا ني ردا نالت د فلاب

 ا لا 1 هنآ ىلإ ) 6-00 5 2 0 ل
 هآ

31 

 ب ّظ 0 ص ىدولاو

 لك ا "وفا ام اع است ال !مناو# دكا واقل كلا مزغلال

 ا هيلغ هللا ىلص هللا لوسر عم 0 نكاذإ 5 لاق نامنع نع ينربخأ : لاق

1 

 نع هلأسف < هللا ل ا ادم وب مد اناوطأو ا ا

 0007-500 ل ءارونمهتععم "يشب 50 1 ةامعب 00

 ١ : لوقي ملسو هيلع هلا ىلع طالوت 0 6 0 ا ئاقأاك ا الإ

 25 رتبت هوما رد نم اهي ةساخلا] نر )أ ورك نأ كلتا
 لوسر باحص أ نع افلا امنا "تاك ل 0 لخر لواتثو * نال

 لزنأف اذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انينذأ انإف 6 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 2 1 اول امر كك يطصلا بنل ور نق علك رتل )لا
- 

 <« نسحأالا كمتشي و كضغبيل هنإ هللاو : هعم ًارضاح ناك نم ضعب لاقف « انل
 0 ا كت اوعو ماو زانا أ مقل ةذاملاا رس يدا دنف
 © را ا يلا نيران 162 هقلام اواي و ةنملا كلذ هلي الا ع "يقتل هيخأ ىلع

 ةارما جوزتو ٠ اننيد غاب مل انني اه نإ هيكل اعف لاا عقي هدنع لجر بهذف

 3 لوقي هتارعا لوسر هءاج ذإ
 روت

 راسل كلاي ال اقف اهبلإ عاضع كلل :ديلع تاززكتا# عنتماف موعدت ةنالف :هل
 يلهأ يف ينعبتي تناك هنإف 2. اذه ىرت : تلاقف « انا عش ها كرا

 م 3 ا 3 مسالا : ةيحلل لاقف « كه يي ود 0 كيلع ا كم هرأ مل يف ذآ و

 كنإف بهذاف < "يش 'اهنم كلل لي لو يل هلا اهلحأاو يلاجت اتجوزت يق ًارما هذه
 اي |

 هعمل اناسنو دعس ره و 6 كدنلا باب ا 5 ىح باسناف « كشف تدع نو

 هناكشا 5 دعات امون ]2 انيق مر يفب نم

 ايلف « مسو هيلع هلا لوتشإ قرر دككسم 0 نم لخد ىتح هعبتاف < تهذيب نيا

 لخدو * امل دعي ملف : لاق < فقسلا يف وه اذإف < -ةبثو كو هطشو يف ناك
 هارت هيما عادل لاتقل نيمو 0 ةنارالش ادع
 هادا انام | لعيفما اكن أكل 6 كوم وئانو ناؤعماوملا نمت :قاقف < /تاقلا.اهريغ لوقت
 1 ةيهلع تقازعل ناو 6 هيلع تنأ ئذلا لح قنات اما/ساور ىف ةيدواعماب
 ” رايق ا حبلا هياتم ايألاب بلغ كس نباو. يكل افتار للاقنب هن



 سس ساس سس سس < سس سس سس ساس

 |( رك اسع نبا خيرات

 دعس نع ماس لك © ااهدجاتسما ف 5 اقأو < صلو بايلا 00

 ىورو »+ ا الإ هرب ا 1 0 اذن هزل نينمؤملا ام نأ كري

 يللاولا هرشتسيلف الإ د مر لوشن 1 لويفإ ةبلاقار عادا كسل

 كنلتعتم اللا: هللا دبع هنبا هل لاق رمت بيصأ الو ٠ ةطخس نع هلزعا م ينإف

 نيذلا ٠ الؤه نم رمألا اذ د ادا 1 ام + !لاقف, 2 نيسؤملا ادا

 < نائعو ءاّلع نسف © (ضار منع وهو. لِسو هيلع هللا, لص, هللا لوشن

 :لاقو « صاقو ىلا نب دعسو <« فوع نب [:رمحرلا دبعو « ريبزلاو < ةحلطو

 وهف هومتفاختسا نق < 'يش رمألا نم هل سيلو 1 هللا دبع كدهشيل
 يلإف 6« يدعب نم ةفلاا هب نعتسلف الأ و اد كاع نإف <« يدعب مندل

 الات: لاقي هنأر دع نعي ناك 0 + ةنايع|الورافسض قع
 نيكو ايت لاقل ىف وطار د ا هاقدا : لسو هيلع هللا لص ىلا
 انو كان لفت موي او 4 شور هيلع هيلع .هللا :لض هللا 00 ضنق مويدالإ ادع نأ

 ايفقستلا موب هلال رونا كالذي تالا ولك ل لدن ع دل ل 5 وبلا

 تدهاج دق « ينم ًاريخ لجرناك نإ : لاقف 9 قفروذلا 0 نم 5 لتاقن ال

 ه«تاينشو 1 ناسلو نابع مل كنيعيسب فرت 0 لتاقأ الرع داللا 8 انأ ذإ

 نيح تن كلا ةنف ىلع يلع ماقو # سم نمؤم ,اذخيوب < هلعقأف ناك اذهل ب لوغد

 هيلا ! ماقف < يلوهتيصعف 0 هذه نع كي 00 دق 00 فلختسا

 تما ناك ملخا لعن ؤعدف اير أ ٠ كيكلو :<,ايتمخ ام هلاو | كافر سل

 2الخلا اقيحالا تتالمزا لع انف يي كيذا اهو عايش تانيا

 ةنتفلا تربظ الف < ةالهاج 0 كنكف ةعافجلا ناك ييبعلا لاو كم كنك

 ابعس هلزؤن:لؤتشاهم :: لاقف سانلا .ىلإ + تغتلا .غ اك ةارعاملا انت .موغاابف ف

 ناك نإو « روفغم ريغصل هنإ انذ ناك نإ اوبك ا هرنإ لادصوكا

 ب ناكل بكلام قنيلا نتا ظفاملا يو : 1 ب ميظعل هنإ هنأ 50

 ير يإف تاروت شا لوسر باعشأا رغانلا ١ سرر لاك امسانلا جيه

 2 تقفر نإ لحجر دك : هل ليقف < دعس ىلع هلدالإ ادحا لا اللوق

 ل يسال نرتقي كقرزحي تنأ نإ و < كتحاح بيصل نأ 5

 درع :نلاق مب كةسل ف رعوا مايآو تاع ارا سل * رو هلام كل رح



 بيذبت | مخ
 اهيلع اعدف هفعي ت ذخأف ةأدحت اج محل هبدن نيب ناك و < هضن يفاادعنش دجخوف

 ينع رخأف واقع نيب يل نإ تررانأ: 8 لاقو * ةتيم تعقوف ابقلح يف مظع ضرتعاف

 10 هنع ظفالا ج ادا 0 نب نو كلل كر نان الك قولا

 * ( اههيلع حسملا ينعي ) نيفخلا ىلع ءوضوااب 1 ا زو هكددنلا لص ىلإ لاق

 هالو مث « آي ىدحأ 0 هلزمف ةفوكلا لهأ هنم كش مث نارعلا ل رق ءااوو

 ريرج رهو* هذب ىلع ء 1000 ٠ نيرسعو الس 6001 هل زع م نامنع اهيلع

 2 هب ال هيف د 2200 رم هل لاقف ةفوكلا يلاو دعسو رمعب هللادبع نبا

 « ٌةربلا ةيعاكل ويقل 0 مطوهوم ةرتق لق او« ةردقمسانلامرك أ ؟ أهتك ري :لاقف

 ىلإ قل لو سايلا كيدلدَع سائلا دشا 0 رفظلا قوزرم نال نوميم هنأ عم

 !6 ارا مننا اهنكيتبلللا مابك قب. لاق نساثلا مف ريخل .ةفلا ل اقف نييثلا

 را 00 « ابليم ميقيو < ابدع زمغي « اهفاقث صاقو يب ًانباو « شئاطلا لدعلا

 ذي يبرع « هتيابج يف عضاوتم : لاقف 1 ل ولو عما و

 فطع ائيلع فطعيو « ةيوسلاب مسقيو « ةيضقلا يف لدعب « دررمات| فيكما 4 هترع

 رصقلايف دعسو هللا متفادق ورحم وبأ يتننك ريرج انأ

 : لاقف دعس هيلع فرشاف

 تانحا 6 عر نما يفا ريغ كل 1 امو

 بارضلا يف سراوفلا عقودقو "الو لابي ةيليفاد دقو

 قا - ليا 0010 لويخ مهتص رعب تفاد دقو

 اك يف اوحلل لامحو ورم نيعاقعق عمج الولو

 بادهرالاقيقشت لذثم برضو نعطب مهبع 2 | وعمل 3

 تانذلا لان ؟-ءومج لنواب اعافارت سينا وبك ا ةانجلوو

 اباي قي انف كا 07 غلب : لات يحلسأا فوع ب 6“ نك كعَس 0 ىورو

 1 نبد# ثعف هديت قر هرعدق 0 2 صخو 4 هراد تاب 0 تسخ م ايوه

 كانجلا كللذا ق2 نا.هارغا ادقو انجرفن « دالبلاب اليلد توك ةعما رتل 1

 نع هغلب رمع نأكلذو « مه دج سه يف ةيركلا لحأل 17 ميقي نأ هرماو «صخلا كلذو

 دعس راد ىلإ !بئيهتتاف : لاق هعاب سخ عبي يف كاسل نامبا نر هواك رح أب نعش



 1 راع كلا كالت

 قربادلا لاقفإيل امثي دع لع ةوحسم زال ناكانو فج ةويعأ "رءاامعف »رشق: ناتو! ةزادلاا ةالاف

 <« كلبق يذلا لاملا *دأ: لاقف2كا ءيلامك و: دعسلاقف كللبق يذلا لاملا ”دأ : د

 !لاقف 2 لي دهن مدي دوهلم با :ال أ ثنا: لاا شروم يقال كاز أل يقارامللاو «ا كك الام

 هللا لوتسر احا اك :.ةبسغ قب متاهامللل اقف: ةق حت نبال كانو كد وعتساو .اليفإ لاو 0

 3 برمللا رمد رغد يف ناك اد وعدعس حر طفاكيلاإ سانا ,ظني راسو ةيلعاملا

 دع

 توعد هللا ءاقث |الواهللاوأمأ دعس ديدي ةعاتالو 1 لق ا ذيع دا اقحارت

 يان ابيفوكيراص الا نب او لالة كك) ولأ ةنمقلا هذه ىورو كاتس ال

 الرع« ةنريع نب نابع لاق للام كيت قم ومظررتلا 6 سا رطل حا ا

 :اةايع نمير جر لاقناع يطا ةيرعرا رذابلا ميا كلو كلكرماا يماقلا 00
1 

 مصعم ةيسداقلا بابب لعس و هدد روهظا هللا ن شآ 5 ردا

00 

 رة يفر رسل اكسس قا ةووفم ريدك عام كا

 035 وة عايل اق يذلا لاق وأ :اًبذاك" ناك نإ .عبالا : كاقف' ادعس كلذ

 ذإذ ئموي نيفصلا نيب فقاوأ يفإ ذا اوف رباج نب ةصيبق لاق « هديو هناسل ينع عطقاف

 * هللاب قمل ىتح ةلك ملكت انف هقش سديو هناسل يفتعقو ىتح دعس ةوعدب ةباشن كقأ

 همني إف كيلع 0 0 هتل لف دعس هاهنف للاط يبأ عيضرؤر ا كلعتان رعا زجر لاو

 لاقل وو رتفلاف و تسوس تا ءااج ىح مارا للا
 دعس اهفدادي ابو دات ةقك زك قرغف (كيرات راك

 انتم منش ضلي لا مزنباكا# ١ اكيبيشاوطس نتا [انب طل ١
 نأ اودازو < كرامللا نباو < راكب نب ريب زل او © ايزدلا يبأ 1ك ةصقلا هذه ىور

 نباو ظفاملا جرخأو د مهنع هلا وم تاور الاد كل 50

 يض ةماق (فماقيةأرغا ءايازت فلس تبادل: ةظلافانما و كغويشلا لعادل د١

 هيف اهدي تسمغف هروبط موي تاذ عضو « دعسل ةنبا هذه : اولاق 2 هزه نم : انلقف

 الف اهاهتيف هيلع علطت ةأرما تناكو يعامل «ترغا1 9 كليفتاال نأ .انيلغلط دال كل

 ماشلا لهأ نم ةيوشا دوم اسإ ماك ني 1م كييوماك اطال

 م اهغلبتال مبللا : لاقف جرخت نأ تدار فابجر خي لانها الار
 تلاقفإ ىدوطلا ف توملا

 يدئالوو يدبعا الإ سانلا نم ة إف يلع يبي نم ترك ذت
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 جرخأو 1 لال را لالا كافر قلع اق رطل يل لزغف < نق ا ملم "قفاز
 تالا نان راب لاف دل ل ماا كيلا يع اطال

 هي ظلال واع د كلا هللا نإ سا 6 5 1 تيحتسل

 7 اا
 نيح هباود شاشح يف حمقلا ماودك 0 نإف 6« دعس ةمعط قطا مهللا

 هللا دبع نإ : لاق دعس نعو #* اهوقدصح ثيح نم اهودر : ممل لوقيف هيلع هب يلا

 0 ور ولالا ردوا ل للا نرعشن ايف اال ٠.ةدشنأ الوب' لاق. قفشج وا
 ناخبا 37 0 الجر ينقلف « ًادغ موقلا انيقل اذإ ورران  لاقف دعس

 1 6« هبلس ا ل ئحني هيلع رفظلا ا يناتاقي و كيف هاتاقأ

 هدرح ا ل :[لقيفا د ًادغ ينقذ وا اكللازت لاقل ء 5 نك را دع نمأف

 كاد لكانت ًاذغك تقل اذإف « لذا 0 عدجيف يف دولاب 1 ينلئاقت ودلت قاف

 ا ا لوقتف 6 كلوسر ينو كيف : 000 2 كانذأو كفنأ عدج يف

 اذا أ | واراوغلا شتا هغيار كمل يف وعد نم اريخ نع ةحج نت كانغ 0

 ؟لآقا ةزرعت ب رباح قع ىصوملا ىلعب وبأو ظفاملا جرخأو © طبيخ يف ناقلعمل هقنأو

 انارقلل لاقف <« ىلصي نس كَ هنأ اولا ردع ىلإ دش ةيرككلا لحأ 5

 أل هلع اقدرط ا روش نرسل د 1 ار ىيكشانأ
 كلك اد هين اع لاهم واب كالا اف قدخاو 2 نفل و الاف ادك نأ هن

 هلينلم !سادعالا 0 اللا رراكنرك ةفركلاب هلع نو ادن الاجر: تميف« قاحلشإب

 اع ىباادحانبم نم ادجس أ ند تياررع اونثأو اري اولا 5/1 | ةفوكلا لعأ

 « .ةيضق يف .لدعب ال 10 هنإف هللاب , ان رعتسلادإ ذإ 00 2 هل لاقب لجر لاقف

 معأف اًيذاكا ناك < نإ مهلا: انكم لاادتقف,6 ةبروم لا قايزيس الو < ةيوسلاب مس ةءاالو

 ار ا ورانإف ىف.: ريمحتنب كلملا دبع لا: <« نفل هضرعو « ” هرصل

 الا طل بكل ١ لوتج 7 تن ١ كفيك لمست اذإفلب تاكل قرع امدجلل
 ال لا  ايلوافا ئاظإا .ةياور 7و فن ةليطل [ناوزإ و كسب ةوخد

 * أبيف فم راعخلا»ةنف كرردأو.6 سانلا 13 ىتح رقتفاو « ثداوملا سمحلب

 جيرلا اهتفشكف ديدج صيق اهيلعو دعسل ةيراج تجّرخ : لاق بيسملا نب ديعس نعو

 رمح ىلع وعدي دعس بهذف « ةردلاب هلدواشت يكنس م ةزدلابب رمح ااييلع ناشف



 11 رك اسع نبا خيرات

 : تاقفا ىف ديا رع و نم عادوأا ةحح ماع قدر ملسو هيلعهلل|اىلص هلا لوسريفءاج

 يصوأفأ « تنب الإ ينثري الو و لام انفك ع عجولا نميب غلب دق هللا لوسراي

 وأ ريغك كلقلاو ثليلا + لاقي الد# لاقبف رطتقلاف ::تلق كالا: لاق د للي لك أ
 ريبيكا

 ترجأ الإ علم أرعا يف ىف "نعت ام يحي هللا هجو ايفر يتنت ةقفف يونس نا ك١
 المع لمعتف فلختنل كنإ : لاقف 2 يباحصأ دعب فلخأ اماني يعل

 ىتح فلخت نأ كلعلو < ةعفرو ةجرد هيف تددزا الإ هللا هجو هب ينتنت املاص
 ع
_ًَ 

7 

 0 نمواحلا كو مي ةلاع ةردت نام ريح نكاينعا كرد يدوي ا مانل) نووتك الع هردم نا نم اره ع اح ا رد ا نام

 مدرت الو < مهترجه يباحص ال ضمأ مهللا « نورخسآ كب رضي و « ماوقأ كب عفتني
 2 ن أِسو كدا رك داو ةارحوو ةططوتاللا] كن هش

 كب نعال رلا ىدحأ يف ظفاحلا دازو« يئاسنلاو يراخبلا هجرخأ 5 ٠

 أ ولع عاشو : هيلع هللا يل يبنلا لوف : نع دعس: نب .رماع تلأس: 2 قاقأ عضالا 1

 تالا عايش 1 كف راع نورخآ كب رضي و « ماوقأ كب عفتني ىتح ىقبت

 ل ةمليسم عحس اوعمس اوناك موق باتتساو « مرضف ةدرلا ىلع اموق لتقف

 دعس نع نأ . ةرع دعس ثتنب :ةشااع نع ظفاملا جرخاو هد بقي اوعفتناف اوباتف

 يردص و يهجو حسم م « يتيبج لعهدب ملسو هيلع هللا يىلص ينلا عضوف ضرم : لاق

 ادد كاما لل 00 رجعه هل أو ادعس فشا مهلا : لاقو ينطب و

١ 

 :لاق ةمام ١ ا نع دمحأ ام ىلا قد رط نم جرخأو #3 ةعاسلا ىتح 5

 انأ َُ د كتب 207 مللسو هلع للاى هسا لوم لإ انسل>

 هيلع“ هلأ قلص هللا لوز لاقفأ <: ان يقيل ايدين الافق هك .ءاكتبلا ءزتكمأك ندلكو
 نإ دعس اي : لاق ث« رارم ثالث كلذ ددرف 4 توملا نمتت يدنع دعس اي ملسو

 غو ع اق هاون ةكرتع سساوجم رام قازاط سل
 منيل *:هّسلل كوقي !كلسوا هيلع هاى يلا كقعسد لاك هنعاشأ يمواركلالا
 نم ب ارغ تيادخ اذه ::هذنم ننا.لاق + ' هيتحو 6 هتوعد بحاول لا كو

 هاورو ٠ هقي رط ريغ نم ظفاحلا هاور نكل : تلق ) ٠ دلاخ يأ نب ليعامسإ ثيدح

 :دعسل ليق ظفلب دعس نب رماع نع يئازبطلا هاوزو : ٠ ( :ةبارغ الف ةددغعتم 0

 سو هيلع هللا يلص يبنلا يدي نيب يرأ تنك « ردب موي لاق 9 وغلا ةكتطا ف

 < مهبولق بعراو . مهمادقأ لزاز مهللا : : لوقأ نورك نيكس مهلا عضأف



 بي ذب 1
 ىلا او كيإ تاب ىلا[ هد .٠١ علاق :هتالوقألاءالو: نيلسملا نم .دحلأل ٠ وس يسفن

 ليف رمت نب دي ز نب ديعس نع ظفاحلا معن وب أو ظفاملا جرخأأو * قيطأال

 هديل ف رعو مدمللا قلوكج وبال كوقلا كلنسوب هيلع اما 1 يامل لاق

 را « ةنجلا يف ةحلطو « ةنلا يف ريب زو « ةنجل | يف ىلعو « ةنملا يف ناهنعو

 عساتلا يأ نأأ تئش ولو « هلا ىو صاقو نار دعست 4 ةنحلا يف فؤع نربا

 كلا فاس قو هو؟ا ظفاب ىئلايطلا .هوادبوبلا هادرو ٠ هسفن ينعي : اولاق « تيعس

 # كياز نب ديعش : ناسا هايم ا يمس نأ تئش واو ثيدحلا قاس م

 نص فاو هلع هللا يل هللا لوسر ناك لاق ةزيبرع-يب | نع يتييبلاو وه جرخأو
 الإ ةكلكاف ه1 رد وكتما ةاملسو ةيلعاساا لاما سا ل واعر ال اقف: كرايقفإب ةارخ لنج

 ريب زلاو < ةحلطو < نؤعو 6« رمعو « 1 ولا هيلع ناكو « ديهش 1 قيدص ا يب

 ل ةدايزب رخآ دانسواب يورو . نضام ل ل

 هاا دعبل قع لعبا " < ظفاطحا 3 ردفأو د يبماخا هادو #44 ١ لاني نبا دلعسإاو

 هجديا ىا تازن <( لا ا نرعفل ا لاو ذا كلور هلل اق

 0 هازور 2 الود ند هل اولاق ةكجقلا 0 مهنم دوعسم نباو انا

 انا د ذا ساد ماج نإو لتي ةبالاي نع اهلا لاقدنأ هنأ“ هنعو
 الا ل ا

 دي كاان كولا »يذلا انهن دكار 4 كلا تملأ الف « 0

 0 لال ف تاركا كل ااا لور رك كور اا نق كلن" نال 3

 امو تنكف : لاق ٠ 'يشل اذه ينيد عدأال يفإإ "ولا همأ

 كب نط ا انها ولو 1 1 ا ل دن ةعيصأو ءزللرو لك اد

 3 2 0 12 اب ساو يملا دمزباب : كف كالذ تار الف ١ 'لاق 'اهذيشانكلاو

 5 را ل ادع واوا انك رااغ انف افن “تجر فلا وتقناةثام
 ا هل ل 6 تك كلل اذ تارا ل

 او اين دلا يف امببحاصو رك تاياعب دأ "ىف تلت

 د0 الو هلال رع ىلا نك انك + لاق زباج نع لكبار او طفاقلا كرشلأو
 "لانا ف ار يلاخ اذه : ملسو هيلع هللا لص ىدلالاغق © ضاقو نأ نبل

 : لاق دعس نع ظناحلاو ىلع 3 020 1 4١ ينارباطلاو مين وبأو يذمرتلا هاورو



 5 رك اسع نبا خيرات
0 

 : لات 2 اداه نم : لاق« الانا تاوصا ادعم ذإ ا رد يباحصا نم

 م من لوسر ءانف هكا عا انأ « صاقو تأ نيك

 د يفاسنلاو 0 ملسمو ير ءاذبلا هجر 3 هيامنافع لعمر ف ملسو هيلع

 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخ ينخ : لاق يرهزلا نع ظفاملا جرخأو

 ا <« صاقو يأ نب دعسو « ةحلطو « ريب زلا : رفن ةتس ىلع الإ مهلك انلا ىلع
0 

 رع نبا عع اعب ل ىج اح تاو ب تي نا ارسو « ةناحد مف اذ ثالام نبا
 ا اهل

 اذ: نم كيلع ل احدي : لاقف ملسو هااغ يإنيزإط علا طوكيو 0 1

 كح عل اننا ركع نا سحب 77 ا نلف 4 ةحااب لأ نمل كال

 لجر قابلا رادع نم كسيلع علطي ل لفلا فطام د علط دق مانو 1 لت اذإف

 نم( لحس ا“ 0 ّ 7 نعل م جلا رحب ٠ دعس اذاف ةنجلا للفنأ نم

 ةداي زب ظفاحلا هاورو ٠ صاقو يأ نب دعس ل اه ويتك ةرللا لهأ نم لحجر كتانلا اذه

 6 دلدلع او طناف» لجولا انهن ةكوارأ نسا يقارن امرك سي نسا

 6| هم يي زقاياع تعحطضاف ةءاع 5 لاق هيلع 00000

 ف تناكاذ | يتح « هللا دمح للهر 7-5 عبي ا 3-1 4 ةليل ينيعب ةقمرإل تاعدو

 ةرزونم [ةنربشُغ يزثاب.ةعك' رب ةريشحو ونت" ىضف دحتاملا (لخدر عئراضوف لاق قتلا

 تاللثب: ديشتلا دعب نينعك ر لكيف وعدب « هراصق نم.الوهلارظ, نما سبل لصفللا نم
 ٠ رانلا باذع انقو ةندح ةرخالا ينو ةنسح ابندلا يف انثآ.مبالا : لوقي تاوعد

 رو كبطل نتا كا | مهلا « انايندو ان اكساب نما اما رولا
 يل : دعسل لاق ثيدحلا اذه ظافلأ ضعب ينو أ عارف اذإ ىف هك رشلا ن :رم كب

 نارام ب وتو اد م ني وسلم يك رس 5

 لعدب ال لز ايلات الث هلع تار: لاقدنأ الإ تندد قاس تلعف ينيمي لحنت ىتح

 يب .يركي_ لانإلا تلق" لع ريحا تركو تالتلا تيم النيل

 كل 0 امو هلعاددلا ىلص هللا لزفو بع نكلاو يحول كح ل نيبو

 احا نع علا تاجا نا شت كارما سرك يلع علطب
 لاق ام كب غلب يذلا اف * لمع ريبك لمعت كرأ ملف < كب يدتقاف كلمع ام

 كلذ 0 اق 5 ١ دق يذلا الوا وهام : لاقف 2ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر

 قيد اهل وار مرقم ادااطلإلا ل ماا نا تيلو نيح يناعدف « هنع تفرصنا



 بي ذب 4
 ادا ىلا ات الو سو يف اغفر لس وو لج هللا ]كرش لوس تمبتا

 ةرال  ركاقو ىلإ ني زيمع ودلع هللا لضم ا ل وسير درب: لاقأ هنإ دعس نع

 كك 6ك ىدبب 0 ا ةرعش الإ يهجو يف امو رد تديش . دلو

 « هيف علل عدلا مويلا يف 1 رس امو ٠ نينبلا ينعي ىحللا دعب نمل هللا

 : * تاولصلا هللا ضرف امو ليل ا دتلوف مدل ىرالا فلعل كراو مايأ ةطيس تنكس قلو
 تاك تداف سَ نبأ لذ 01000 لان هدأ نباو وه ئورو

 ىلإ ينقبتس نم 0 رنا 5 نال 1 ذإ « ا رعبا الا هلاك ق

 0 لدا اس »طعنا ناك ماتا كل

 ال لوا ىف * ةعاجلار|ولاق 2 انه ىل إ متيهتتا ىت م ملأنسأ يف اكو

 < رصعلا لص دقو. دايجأ بعش يف,هتيقلف < ايفختسم مالسرالا يلإ وعدي لسو هيلع

 : تاقق < هللا ا هلل الإ هلإ الل نأ انيبتت لاق. .ةوعدت م ىلإ : هلا تلقف
 دعا: لاقو + مرالإ ,قمدقت اف“ د ل هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ

 يا الا 1 يتبأر
 ع
 ف او ز4 71 ا !

 < نيدلا ىلع ينرزعت 500 تحبصأ م« طلخ انلام ةاثلا عضت ؟ عضيل ١ د

 دا هلع دا ايل ل راو سال و . يلع ل ل

 : ساتاا 0 ند و دعس لاقو
 عالم 0 2 | 2 .

 يلبن رودصب و يتباحص تي يا هللأ لوسر ىفأ لحالا

 و 3 7 - 0

 00 هيكل 000 سانيا
 يبق هللأ ليدس كي مهل دعم م مرار كقعي م

 رت ادي يلف عبار نإ هثعب ]سو هياع ثا ل هللا لود ناكل هذه س سو

 1 قارمك نبا دادلقملاوب فئموي ب نيكل ريشملا نم: نيملسملا ىلإ جرح < نايقساوبأ ملييف

 : نك نالصوتي اجرخ فانم دبع نب لفون فيلح ناوزغ نب ةبتعو < ةرهز ينب

 - ةنوك شما تاب الا كلذ يف دعس لاقف « ةقباسمبنيب نكي مل 4 صلاها الم

 ملسو هيلع ةنلاج ا ضاو كا نع نالتاقي ردد موي نيلجر تيبار : دعو لا ةمدادج لاقو

 دورس ةرماذشإو ةرم اذهل ارظنيوار 5 إو < هراسي نعرخآآلاو « هنيعنع امهدحا

 م ا ةشاع نع ظفاملا ج راو 7 لعل الاد لق 5 0 كلذ هلأ هرفظ اع

 انكم ةلجو تل ل ةينيدملا مدق نيح راسو هيلعهلل لوا نلسر وبس: قيل



 ؟/ رك اسع نبا خيرات

 0 اذإ رفكلا نم مولا ل ينتج نإ : هل لاقف <« ةفالخلا يف

 بيصت ىتح سلجا : لاقف بثوف :لاق ال : لاق 9 اذه الإ سيل : هللاقف < تلعف هب

 00 مثاه دفا ؟ىتاابفأ ووك سماع يل“ ةخاحدل : لاق امانط

 كلانس طا وسار كنا نور اقل لنا لع كال صاقو

 عدصي مل نمؤملا هب تب رمغ اذإ 2
 2 نلاط 1 يلع ىلإ 101000 عطق ناكل دب كلا 5

 نيطمحوا نعت عش تام« ًاردب دهش نمن هم لتاقو ةياحتصا ناكف

 ار كننو © اندلأو ةردب البغ ةلودلاولا الاقفال توي كا
 « قدنحلا دهشو © سانلا ىلو نيح ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم طك

 نيف الا قارات ىدحإ هم ةكم ميتفو « ربيخو < ةيسدخلاو

 ةامللا نق نك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اهلك دهاشملا دبشو « ثالنلا

 ةيسداقلادعس حتتفا : الاد“ حلاص نب 0

 را شو لغ نأ الع يبنلا هل عمو « اهي اء اريما ندوة ةووكللا لرش

 زسنأ ا! !.هدعما خلا اقوا اةنيدملاب تاقاو ١ ةةفوكتلا ناعلو اربع لوا: كاذلا املاك

 : عباصألا نيش « ةماه اذ « اظيلغ ًسادحد ًاريصق ناكو « ةنس ةرشع عبس نبا وهو
 »2 20 5-26 110 لا رعشأا دعح 00 دع نب للعلعلا لاقو

 نأ اظل <؛داوللاب اك د2 اوي ل هنأ هتباب نع وروأ ليطفأ

 قانعأ لع لمحو .ةنيدللا كم لاقل ةفبلما لعاةرصق فا «ىيعتلاباا فوتو ١ نا

 سمح ةبنسا ةنياقللا لإ :لاجإلا
 : كلا نب ناورم هيلع يلصو « نينامثو اًنالث : لاقي و < نيعبسو 52 قوت موي

 يدادغبلا بيطخا لاقو 7-0 نيعسو عشب نبا وهو تام : يدقاولا لاقو

2 5 -- 000 . 7 0 
 هس نا و6 ؟نيممحو نأع ؛ةنس :«كاقنو« نيسةحو

 نإ :

 6« هب وبأي لس إو ةيلع هللا ىل يبل هادف لسو هيلع هلا لص يلا يدب نيب دهاج 1

 ناكف «اعرع دلو“ هتيمر ددس مهللا : لاقل رعد“ أو كادف : هللاقف

 ةليلعزسأ قارعلا كلا نوما سوح رمح نينمؤم ا ارو اأو 2 ةوعدلا باح

 امل ةفوكلا هالو م < سرفلا دالب نم اهريغو نئادملا هيدي ىلع هللا حتفف < ًادعس

 زلقاعم يطا ألام ::هل. لينوفو زلط ريع انو يربك ااه ل 101

 : لاتو ٠ ( دحاو ماع يف مراذععلط ) < دحاو ماع رادغا نمرنك لاني كالا

 مم 1 ج



 كيك ش هت

 مل هنأأل 4 اذه ىلإ ريشي دعس ثيدحو « هعماج يف يذمرتلاعاجوالا اذه لقت «نونس

 نيلرشأتملا نم ةعاج عاجرالا اذه لقنو « هنيدح قارس نم ربظي 5 ةماقإ عمجي

 نسا, ك زتشم ف الخعاو؟ « عورفلا هباتك يف حلفم نب دم نيدلا "نعم ةمالعلا مهنم

 ارو دع 1 لدتا, نودي نيكتسللا ادعاتا دهشا ف: زكيلخ, موصلاو* ةالصلا نصف

 هلال ل10 ادع اق مك نيل حلقي ذاق هلال اقف ةي.وانح. ل يه ديلا عاؤأ# ظفاقعا

 ١ !اراتود هلل نقباصأف : قاوريتنا اوك بكار لنك كلش انلخم امم : و
 1 ( هلاك تاعك ؟ق 0 خأ خأ هللا باتكيفام 5 واعم لاقف < خ خأ

0 

 نذر [فهادحإ ٠ تعب ب نإف ايف 1 , انح 1 | 7 5 تين 7 5
 ه-_-

 0 ل1 و تب ءااواا ل عاقل ا نإ ريكا تتح تا قتلا ارائاعت
 210 كو كرأ اب 1 لاق هنأ دعس نع ء بيطخلاو واعر 4 م ا 3

 “نو

 00 اد نب بيهو نب هلا يي ل ل عقل 1 ا انأ نم

 3 م (لاع طظفاحلا هاورو « يرجطلا 0 وب هاورو 9 هنا ةيتل دلت فال ووتف

 هللا ىليس 2 مسإ ىد 00 لوا 0 0 يلاربادأا هنع هادر امف راكب نب ريب زاا لاقو

 يناغشن :هللاقف هباطف طالبل بهل زي راديئد كدا للا يف امد قارهأ نم لواو

 رد قع اهل ءاعب رع ازيع ناكف م اهءانب كفك أاانأ, 5: رع لاقق يزاد ءانبا نع

 نئيذلا ةخساادحا وهو 43 ىقسك“3 'اد.هستف 200 ةمااب نب رمش | ةرشعلا نيت عع اهنم

 ) ةفوكلا 1-5 34 ةوعدلا | باحتسم ناك ٠ هذعب مهلإ 06 عدلا دهع

 اهدجوف رمع اهفشكف « هنع ءآيشأ رمع ىلإ ةفوكلا لهأ عفرو * اهنم جاعألا نو
 هل كلذ - مرسال نافأك هواش يك الاول فااوياعتو 6 ا 61 هر
 كل كانذ ن2 اقف نيبارحالا فهو“ و هولا نهال: لاف
 موق ىلإ درع نأ ايناومأت + اقف: ةفركتلا» ىلإ. دوسي نأ ةةومأواع ةفاحتسإإ بأ كلب

 نإ اك احب ةحضاو: يف“ لاق رع نمط الف <. ىأو 9ةاللدلاب قدح

 ي دعب 00 قفتسلف 00 هك ةراموالا 0 0 ئراوشلا لعأا

 8 رافع كاضلعا 06 ا 7 هيف رفتحاو 1. لزنو ندع لق

 0 فا ام ام لع 4 0 مح ىح 0



 هم رك اسع نبا خيرات
1 

 : د1 نلف لمرات نأ نايرطعل زراعار دوسأألا نب نه رلا دبعو روسملا مادف

 رودملاو ةرارد تدان لطم ا هللا لوسر بحاص تنأ قاحسإ ابأ اي
 ءادز ا ذك ةءاعتمابتنأ انأيفإ, نلمس لان راي ناين 7 هوب

 الحر نا عومي اح را قدرارح قهرا وروك [منهتإلل ديعوغ يرهزلا نع ظفاحلا

 رطفي و ةالصلا رصقي ناك ًادعس نإ هظفلو < ةطساو لع نمحرلا دبع نع هربخأ

 لاقف ناتي و رطفتو ةالصلا رصقن كنإ : دعسل ليقف « ناموصي و ةالعلا ناتي اناكو

 ينانلاو < لوهحم لجر يلاغلا يفو < عاطق الو الا دانا يفف < ملغأ نحت .: دعس

 ف اير لاي را 0-0 ا 0 ةياور نم

 ةعمسلا م يرهزلا نإف س ١ وأ ىأ نيا ةنأ هيي دم نان تح 3 لاق : لضألا
 هر

 نآالر < ىلو الاب ةباؤرلا يف عاطقتابال هنأ ىلإ ريشي طيف كتارا
 اب رك ذ نع قاذرلا دبعو و وه جا رد * . ( نمحرا دبع, نه يره د تي 9

 ناذمر دبش وأ « ةالصلا 017 عش هدنع مأق 8 ةب داعم ىلع دقو 0 ل ورم نبا

 < هريغو ةياكضلا نب ريك , نول هل ادملا هذه ىيرمكؤب : كيسي لاني

 زمعة تق نيبو ايها ف كف ة اذإ : سابع نبا لاقف + لاك يكل اا

 مايأ ةرشع ماقأ نم : يلع لاقو ةالضلا انممتأ كالذإ لعاندز نإ و« نيشك ورام

 <« ةورتعي قدصسعا كوانزو كر رشع ةسمخ ماقا نم : ان نبال اك 6 ةالصلا ما

 ٌةداتق لانو كابا ليك ١ ماقأ اذإ : لاق ةنا تسلا نانسي وع لل

 ةفوكلا لهأو يروغلا نايفس بحذف : [قيأ مدعب نم فاتخار يناسارحلا ءاطعد
 اًباهذ. ةالصلا عَأ .ةريشع ننخ ةماقإ ! ىلع عمجأ اذإ اولاقو >:نيشع ةيمي اقم لإ

 ع عججأ اذإ : لاقف 50 5 نا زوالا دعو 4 ىلو الا رمت نبا ةياود ىلإ

 0 اذإ : 0 يعفاشلاو ياس نإ كلام 51 هدا كا يتنت ةماقإ

 د 0 اهماذملا 0 يزف قاحسإ 5 ةالصلا أ 6 رأأ ةماقإ ىلع

 هللاالإ نع ىلإ ةئيدملا نم جرخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ نايل

 اد هلوأت مث ِ 3 0 نسح ثيدح اذ لاقو يدذهرتلا هحرخ منك ىلدف

222 

 اذه نإ : لوق أو « ةالملا مأ ةرشع عست ةماقإ ىلع عمج | اذإ ملسو هيلع هناا لح

 مو ةماقأ تحل اذإ أم 1 ا ةدملا هذه 0 د ايف فالغا



14 000 

 د نيادد ا رو انك )ع ا د اي ماد ىبا

 ةقطإ كيلا نا زانق تناثر تورن رن, لاقباةنع 0 0
 اريل ا: ضاقت 2 قم نان لرثها تتأف « مالسلا يلع داري م ع ينم هنيع الف هيلع

 ينأ الإ يردأ ال٠ : تلق © كاذ امو : لاق ءيش مالسرالا يف ثدح له نينمؤملا

 ماللعنلا+ لع در ملم < ىتم هنيعإ الف هيلع كملف دحسملا يف اًقنآ ناثعب تزرم

 0 الا كاع فدو دزنزكس نأ: كيان + لاقف هاذ 0 لاق

 رك ذ ناثع نإ 6 < تفاحو فلح ىتح اناخل ا ,تلعف ام : ناؤع لاقف

 لع - كالو طلاب تاون كنإ « هيلإ بوتأو هللا ضل علا
 رمت يس

 دف اال طق اتركك ذ ان هاواال ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اعين "فلك

 لسو هيلع هللاىلص هلا لوسد نإ 6 ابكت أ انأف : لام ةوادغ ىبلتو يرصب

 ىقاساتأ ا ل تو ا ا راو ك4

 من :تلقف 2 قاحسإ ميا انهم لاق يلإت فتلاف «ضر الا يدقبت ب رم هلزنم 0

 : لاقف«يلا را ا رج مل هولا لولا توك ةانإ ةجلقنف دف لاقدسإ وتقول

 م نإ <( نيم ني تنك فإن نأ الإ آل ) :نونلا يذ ةوعدم

 يقممبلاو ظفاحلا جرخأو د هل باحتسا الإ طق ءيش يف لجو زع هب ر اسم اهب عدي

 :اهاعوف يتلاقم ععم ًادبعشا حر : لاقف ةياملاب كاملا نيزوع قفقو «تلاق وع

 : لاق مث د ا فقو هلسؤ هيلعاللالخبدسا وشر تدار اخ انأ
 اا فاككلاز جرملا رثكي مث“ ثالث اهلوقي مهنولي نيذلا م « يباحصأ يف ينوظفحا

 ةنملا ةحوبحب دار 1 ند. يلم الواازحولا نلقي فش الؤو للا ةييقلاو

 الق لجر نولي ال« دعبأ نينثالا نم وهو ذفلا عم ناطيشلا نإف < ةعاجلاب هيلعف
 نمجرخاو * نم. وهف هتئيس هتءاسو هتنسح هترس نمو < ناطيشلا اهنلاث نإف

 عم انك : لاق ةمرخم نب روسملا نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع يلاي رفلا قي ر 5
 ا رجا ٠ ملعأ نحن : لاقف هل انلقف « متنو ةالصلا رصقب نيب رهش ماشلاب دعس

 د لصيرو عر أيش ني قيش :نامع امل, لاقي مايثلا يرق نما ةيازقب امك ناب
 يرهزلا باهش نبا نع جرخأو ؛ ملعأ نا | : لاقفكالذ نع هانلأسف « نيتعكر

 ف هل نحر [دبغو 'دعش عم ايجرحت 6 ل يت ردملا د نحرلا كيع نع

 ناضمر انيلع لخدو « ةليل نيس عرمسب انقأف مادلابعجولا عقوف يزدزلا ثوغب دبع



 5 رك اسع نبا يت رات

 هبحن نم كبحي .الو لع نأ( ةراذيدم دل

 يفر لوقت

 > هبعت الو دا حلتو هيح وب كَ كحل 5
 تت

 عسل ,ةنئس قوت © .قوادض" ةقث ” وهو .هنغ تك حجرتملا نع ماح 2
 ح 0 |

 ٠ نيتئامو نيعبسو

 ثيدحلا ععم « ينب وزقلا يفابيشلا ء احر وبأ فسوت نبا دك نب * 6-2 غ3

 ل 0 خر 1 4 هريغو ةييطحخا 0 55 هنع ىورو م قسمدب

 الا لاقف ملسو لع هنا لظدتا لؤسر. لجر انا لاق هنأ ة 525 -

 0 نإف < ءالإ نم ليلقلا انعم لمحو « رجحبلا بكينا

 ضنا للا فاه ور طلا وهز [ة0س لعبوا لح هك ناو لح ا

 نكس بيلا ::لاقع ؛ تيدا اذه ورع زم اعز ناوس وكي مابك

 . 5 ةنا "تملعي اهواك منغ 5 دادغب

 فانشيع نإ ةلليعوا لاتزال 6. عم" نر ضاق ىاويشللاما نردك نك

 «ةيطاب وو دربنا نارك[ نكأ / © يرشرلا فاح اب ترك نست
0-4 

0 

 نبا هنع ىورو ٠ سو هيلع هللا ىلص ينلا نع يورو ٠ دعب دهاثملاو 550

 ؟ بيسملا نب ديعسو < نينمؤملا ما ةشئاعو < ةرعس نب رباجو « رمح نباو 3

 نأ يأ اتماسأ ةوزذ | طيشو: ا (ىاحتو ا« بطيب نلا وب ةدرغوا ا« تامشإ جلال
 كفوو 6 عاري زيغطأو ة: راظفاطا ناك هيا وكرم احا درر 94

 توما ل ينمي لفض انو حفلا ماخ/ ضم به اق ظفادلا:جررخأو اوكي تيما ١

 يل نإإ هللا لوسراي : لاقف ةكمب وهو هدوعي ملسو هلع هللا ىلع يبنلا هاتأف
 :4(لاق مهل: اما متت ا 8 دارا طلو ازيخك اك الا

 كعنرو : كارت نأ كنإ 6 6 كلغااو ااا :-لاقرع هلل لافت ءواظتلاف

 ترجأ الإ ةقفن قفنت نا كنإ « سانلا نوفنكتتي ةلاع مبكرتت نأ نم ريخ ءانغأ

 اعين قابأ نا" فسرماب سناك هاش زوز ناس مادا

 هبا توا *آلإ هللا هجنو ةباتذيررت ليغ ]نكس يذسبأ قلق ا كنت قات

 5 و رح كلب ريضتإو ءاوقأ كب عفتني عى ع نأ كلعلو < ةجرد وأ ةعفر

 دعس سلابلا كل 0 مهاقعأ ىلع مهدرت الو « مهترحه كافي 5 مهللا



 بيد 1 0
 كلا اا ليلا را رووا ومآ ولا لازلت نبق زد يلو يتيأأر
 تنكو © زافلا ناذ اك يلمتو « رادقم يليذو « رافص ياك أو « راصق ياي
 1 1 و را ب روع يرعب ودم كر اطال نتا قلنخأا
 ٠ ريغصلاخيشلا اوعسو : اولاق نضغا تلح اذاف < ةزوالاك يملقو « ةزوحلاك يلب

 نونلاو ةحوتفملا يازلاب يناجنزلا مماقلا وبأ دمع نب يلع نب »6 ذءس 9“

 1 الانا كد لا عم 0ك 0 00 0 6 ميجلاو

 ع كا 9 0 وو 2 اللا يطع هع ىورو

 اس "ناكمر ريش دعب مايصلا | لضفأو « ليالا فوج ةالص ةضورفلا دعب ةالصلا

 دا يذمرتلاو « دواد وبأو « سم هوحنب هاور لوقأ ) مرحلا هنوعدي يذلا هلل
 موصلا لضفأ : اطياب لعدالكا هاو“ ٠ ( اه اللطلا طن) ةافعحارا هةحام" ننا-هادو

 1 تع 6-00 مجرتملا نكس :< مرحلا هارد ىذا هلأ ربش ناذمر دعا

 ك١ هل لاقف مانملا قف يداذعلا تياث 0 نيبداعملا داهز 0 وهو

 0 هنوسلي سلحم نمل دو طع او

 ثدح « يضاقلا يوسنلا - 1 مك د يلع نب 26 دفش ال

 هنأ بلاط يبأ نب يلع ىلإ هدنس ىورو #* ةئاعب رأو نيعيس ةنس سلبارطأب
 < لاح دوسملا نم ةحيصنلاو « لاحم ءدعلا نم هالله نكاد لاذ
 لعل ااا نم راو هت لاك قفل نش ملا“ لاحم قسافلا: نم ةب رخلاو

 ءاقنلا الوا< ىلا 1 ل الا طال دول : عب دأب كرد عبدأو
 لاء معلا, ودفلاا دو كيلءازالاب

 يف وزيلا ىلحبلا دعس قتال نع نبا اقر وأ 6 لعسا نبا دي نب 2 كلذ 0

 ءاجاوأ نمل نعو« يتدمدلا ىرا 0 نيل هيا يضاقلا

 ١ لافن ةجاف ىلأ ىلإ هدنسب جرخأو * مهاوس قاخو« اح يبو < يزارلا

 2 يذلاك ؟هننعلا هن هلل ني مامر : لوقي لسو هيلع هلا ؟رض هللا هلاوشر ”توعم

 اورظنا يلو 6 يع ا لطف تالف نإو 6 0 حاص نحلَط نإف

 هدانا نضئازفلا خصل برتلا اي أ اةلواماةل كنا نإيقالو ةيدانكته يذلا "له
 ةاوا دل كراك يلا رعفاشلا شرد نافل ةديس# ئؤزو 0

 تاق ا اذإ ا 4 4 5-6



 9 رك اسغ نبا خيرات
 .. نازوحيبتاف.«.ماثلا ىلإ أزجاهم جرخي يح اليلق الإ, ثبلي لف : لاق ٠ كنم

 <( كر الجقب لكي يجرم اكن عقل ةتاثو يف فالتخالا نم عب )

 نك هعمل نار دلي ا نع بنهدإ نبا نك رج !الاو ظفاككا جبارخبلاو

 « ماشلا اومدق نيذلا م وبلا 0 لئاو 0 ماشلاب

 غلبام هديب يسفن 0 لاق ةدابع نب 000 ه 6 ذاعمو ©« ةديبع 86

 ام دابعحالا نم ريبتاكلا آورمسلو © تشع لعبا ةداص ذل < رم نب ىدسع و هب راوح

 يا تامث مئاقو وهو 00000 | رضنلا يورو 25 كا باحص غلب

 : لوقي لثاق

 هدابع نب دعس جر زخلا ديس اناتقن<

 هداؤف طخ مف 7 نق اعل

 ٠ دعس تام اهيفو < ىرصب ماشلاب تحتف تملأ سابع نت

 ةنش تاع تا اياك نب ةعيلخ لاقؤ_  ركتر يلا ةنالخا نر 00

 ماالس نب مماقلا ديبع وب لاكف اك ةرتعا ريا هن لا كي

 ا ليقو « ةرشع عبر | هو ا ناووح

 0 ملو « ماشلا رع ا ناروح قوت هنأ يف تاياورلا فلل مل ةلزرل )

 ريقلاف»اهياعوج ف ةزيقكلا "دين ليا ةدكمكي تايلور "حرت يك ادعو 6 ا

 4 لعأ هللاو تلات قسدلا قيشم5+ نم قرقلاب ا ةحتشالا' ةنارق قراني فل للا

 6 9 كم لمان اننا لكل نواس لمت نتا“

 :+ ادار ذب فتم نيحأ لاق.« ان رطا ع5 0 2 نوعملا ناكل

 ٠ كلذ لجأل باسم اى لع برضف «:اريقفاءرك ١1 هن ةنلبف“باسح لعنر عدل كك
 هلام عيبمج قفن نتاع داعب ىلإ لحر خ ماشلاب ءاقأ . هاجم | ضم ناكل[ كد

 <« هنيد ىضقف هيلع هللا حتف 5 يك ا ملا عمججاف « ًاريقف حبض أ ىتح

 - كذا 55 ءارقفلا بادآ هيف عمشجاو « 0 يأ ع وجا بحصو

 ىنتعاو « عال ًميلاط قشمد مدق ٠ .يمحعلا هللا دبع نب 36 دعس
 ناك 1 يف :تيك ١ لاق لدلك علا لإ عدنشاىوزرو تا للا

 ةنايعإل لاككرو رفعم هما ندب :اونواب ا للا نع نداكف ك2 حي وا
 نديم كافسرلاف ل رس د دك



 بي ذبح 9
 دا( لا ىلا ناك تك هب اضصلا يك رمان قبب ةقلعلا [كءانلتص أ ختم ايمانا يتق

 كل للا ل 77 هل دلل عياوه لح نقلل 4 قال خلاب كفاني« لجرلاو
 ةورع لاقو * مبيشعب مهنع نيناثب هلحأ ىلإ ةليا لك معجري ةدابع نب دعس

 لاك ينقزراو « ارح ينقزرا مهللا : لوقي ذاعم نب ع تنأكك زير كرا

 كالا الل لارا الا+ قام :الوام لاب : الإ لص الو اهل دشتل الإ حالا هناك عبللا

 عاصأ الو « ريغكلا الإ ينحاصي الو « 5
 100009 معأ 1١ لع رائدا اك سالو ناك و راف." نع ذلإ

 زك ٠ هوبا عدص ام 0 010016

 نع ةياوورم ل لاق 6 ذاعم نب دعس نع ةصقلا هذه ظفاخلا ىور

 نباو < ةدابع نبا نع ينطقرادلا اهاور اذكهو +٠ كش الب ةدابع نب دعس

 ااا ا دل ال رورو 37810 ني اكتب وباب «كيتسلا “يأ

 يل ظفملاف قيصوب كيصوأ عياب :اكةسال الاه ش | ؟ةقابع ف دعس نع ظفاحلا ج أو
 7 ءوضولا كنان تأضوت اذإ « عيضا رخل او اسفل كرا نافذ تا

 ع هنإف تداواا 7 يم 6 5 يري عدوم ءىرما ةالص لص

 * هنم رذتعت يد لكو كايإ و < رضاح رقف هنإف مهيلإ جئاوملا بلطو كايإو

 دقل « عبابف ل ا نيو 000000 جارخأاو
 6 ا تا كسيابأ ١ نار ان نكل لا ما كوم عياب و سانلا عيب

 كا ىلإ ربخلا دا رت و لت نيد واع كدتاقأو 6 ا

 © لص ىلا. هنإا لسور هيلع مها للم نا ل

 ا ران ناو بع عو هداوب هنا لقب عطلت نأو لكتب وأ كسب هالك نيكل

 ا الا 1 ليسا دهفاءوك 12 الق نموألا لتي حب عير لكي وراو 5 عووللا
 تال 2 و اك ل1 ليقف كرتلام هدحو لجر وه امنإ < كراضب ن سل هنإف

 لاقف دعس اي هيإ : هل لأقف ةنيدملا قي رط يف موي تاذ هيقل رمح يلو الف“ 5

 نأ معن ا يام تا تن : هل لاقف « رمع اي هيإ : دعس

 دقو « كنم انيلإ بح كبحاص هللاو ناكو « رمألا اذه كيلإ ىضفأ دقف « كاذ
 | : رمع هل لاقف © كراوجل ًاًمراك تحبصأأ هللاو

 ريخ وه نم راوج ىلإ لوحتم ياو « كلذ. يف ريا يرام ران: دعت“ ل اقف

 « هنعل وحين هراج راوج هر 57



 / رك اسع نبا خي رات

 ليلو هيلع ساب لص هسا قوشو هات انيك طعس عسل زو دلع هاو تا
 : دعس لوقي ٠ كقنع ىلع ًاريعب لمحت ةمايقلا موي يحن نأ كايإ : هل هيلو

 كشأ ينأ تملع دق : دعس لاق « معن : لاق 7 نأ ءاكل كل كلذ نإ نإ هللا لوسر اي

 امض نب اا :اظياو) قو. .٠ ءاتعأتا“ 3

 هب ءيجأ الو « هذخآ ال : اظفل قر. <«ءافعأت: لاق ديرما الو هده

 < ري الا |نم قال ام لطمملا نب ناوفدص اسك ادعس نأ بيلخلا جرخأو 9

 اا ةنجلا باين نم هللا 1 1 لاقف ملسو هيلع هللا لصينلا هآرف

 عم ًاسولج انك : لاقدنأ رمتنب هل ل ادبع نع ظفاحل ا ىورو + ةداعز دي دال

 علاش اهلا سل اهلا نب هلجرد ء اج ذإ لسو هيلع هللا ماض هسا لوح

 :لاق 2 ةزاتع ني دعس سلا نبك راس هلا ااا ٍلسو هيلعهل|ىلص هللا لوسرلاقف

 رشع ةعضب نحنو « هعمانقو ماقف 2 ك:ههدوعب نم: لسو هيلعهللا لص هلا لوسرل اقف حلاص

 رخأتساف « هانئجىتحخابسلا كلت يف 1 0 .تاللقالو كاف الو كاع اهيلعام

 د ملسمه اوال دهن نت ..ذلا هباحصأو سوديلع هللا ىلصهللا لوسر اند ىتح هلوحنمدموق

 و 0 : قاد ١ : :لياخت“ ةلوق د كورلا كان ياض اا 2 ودار

 ارا +لو 5 لح ىرلامت+ عوالجأق ع تاو راب ثأر رطل  اقلا
 انكتأ/+: نان لا نيت ماو ةداكيع نب كيس نان با

 ع

 كرا اند ىلإ قرم ل فامخل را رانا ها ا
 م

 اقفال 3 ام هللاو « رويغ لجر هنإف هملت د ل موا 1

 ةدش نم اهجوزتي' ثدأ ىلع انم لجر ًارتجاف ظق ةأزما قلط الو < اركب الإ

 نع يسال اك نبأ لعأل ينإ هللا لوسراي هللاو : دعس لاقف 6 هتريغ
 يل قكي ارا در نوفت دوا عا "تلق رنا ا

 ىتح مهب 0 امر ا ا د ا نأ

 د وهو هش نب لاله اج 0 1 5 ني يذقب

 مكبر ررغأ "اه رووو ذا قوت وو دولا ءمصتمو ل ل

 0 رم )راسم لعيب 7 دمحأ | ماموالا هاور 3 1 ناعللا تر كح 0

 ظفاحلا ع « * م ركتلا ااوتلا و ارركوب" نوررل ل اللا

 ىنمأ 0 5000 يلص لاوس نك لاق نب ريس نب دمج نع ميعن وبأو



 7-52 ش 84

 ظفاخلاو ىلعب وبأ جرخأو * 00000

 هللا لص هللا لوسر اهب تدتأف 57 ا هاما اور علا داو نلاق زباب نع

 5 تاق محللا رباح اي كءم اذاعه : يل لاقف هلزام يف وهو هتاتاف : لاق لسو هيلع

 لا 2 كير هلع ل صيشا لوسر تياذ لكتت ل لاقن نأ كتاف: ”لاقعال
 هيلع هللا ىلص هللا لوضر لعل : لاق 3 اذ محللا رباج اي كعم اذام : ىل لاقو « من
 < تيوشف هب رمأ ت4 تبذذ نجاد انل ةاشب رمأف حللا ىعتشا نوكسي نأ لع شو

 اا ك1 2 كاتف كدت ريحا. ارباح ان. كعمر ادام الل اقف ابني هعيغأف يلم ع
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 أف :

 يدقاولا يورو #* ةدابع نب دعسو « مارح نب ورم نيرا ينع انجلو ب اني يابع

 | كلا نوع رك هموق نم ةئانالث يف قبانلا ةوزغ يف ماقأ ادعتب نأ | ةلاحر نع

 ملسو هيلع هللا ىلص ينل ىلإ ثعب و« راسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر ىتح لايل

 7 ا ىلا ن5 كيد ف قورعو# اوس فسباو رع لامحأب

 «لسوهيلعهللا ىلص ينلا ىلإ رمتللاو رزملا برق يذلا وه ناكو « درولا هل لاقي سرف

 | ,اف كوبأ كدعب سنق اي : لسوديلعهللا لمس الور لاق
 © اذكه 6 داع نيادع د ءوملا من 4 دعس ل او“ 0 مرا غلا« طدعلا نع شيرذلملا
 5 0 كلا اراك نانا راو تان ديسوأ اردو ه ا : تلاقف جرزحلا

 ها كا كالا فا نرطساو © تلا نوؤقياو: < نكتلا : توامتتيو لا
 تال لعل اا زمانا ناسف سو هيلع هلل لع هللا! لوس كاف «ةويشملا وع

 ةلمازب سدت هنباو دعس ا 8 كات ع 'نيدلا' قفءاوبقف اذإ ةيلهاملا يف

 ادجو ىتح « عادولا ةحح يف ملسو هيلع هلل ىلص يلا ةلماذ تلض موي ًاداذ لمحت

 : دعس لاقف « هتلمازب 1 اذ تا طع انقاذ سو هيلع 00 هللا لوس

 اا ا اه انام ولماز هنعون# ماعلا تاضأ كتاماز نأ اهلب هلا لؤسراب
 1 1! كلانا كور اكمل تار اف "اننلقاوج اللا اذ اه دق# سو هيلع هللا 0
 11 ان سادت خا يوشع اهادالط يجاوب يع سلا هدربأا عر وككو
 الدنا الرز نمنع ات ىلا“ هلا لوو ايا شان“ 500 هلل" ةيلأا الا لففتراي

 ” دلع نإ كلن السفر تأ ضاناوأ اي مقدص : لاق« عدت امم انيلإ
 © لل مرسال ةيفركتلا مرو « هعيش لاس ناك ان دحتنم نأ هلل دارأ نف ءاشا

 نأ رمي نبا نع عفان نع ظفاملا جرخأو #* كلذ لعف وه هلل دما : دعس لاقف



 مال رك اسغ نبا خيرات

 نإ كنإف < نوك رشملا كعطتقي نأ ةيشخ ماقملا اذهاانق انكلو « ودعلا نع نيجاالو

 * تلزاف «نولوقي ع الؤهو:« نولوقي.ء الؤعب اء « فدانا قبب الء الؤع طعت

 َتاَذ.اوعلْصآَو سد اوةئافار لوشتلادق هل: ناك الل نك ينان الاس وع تارا

 قلو ١ :"لاق« 0 هيلع 0 هللا لوسرإ ةمينغلا 0 لاق( ل

 نخ يلا مح رخأو "4 ةديقلاار( | ينال نافع قاوم ممن 00
 دمح ًالظفللاو < دمحأ مامالاو قازرلا دبع جرخأو + يقاشلا "ركب نأ نقر زلط

 كيلعمالسلا : لاق انلزنما ف سوت هيلح هلا قضايا انزاز: اف هنن

 األ رو الأ : :تاقف : سدق لاق « اهمفل درر دللط كس هللااةعوو

 يلص 0 لاق م العلل انيلفارتكي هود لاش هز واهل هللا ىلص

 هللا لوسر لاق م ناس ذر اا داع ان ل يلع ءالسلا : ٍلسو هيلع هللا

 لوسر عجرف « ايفخ اندر دعس درف « نجر ةسطدلا ٍلسو هيلع هللا ىلص

 كميلست عمسأ نك انها زم ذينم نافاس ل 200

 هللا لوسر هعم فرصناف : لاق « مالسلا نم انيلع رثكشل ل كيلعفوأو
 ةعومصم ةفحلم هلوان 0 5 0000 منك دعس هل رمأف « سوك هيل سمكا لع

 وهو هيدي لسو هيلع هاا لل عفر م« اهب لمتشاف سروو نارفعزب

 2100 0 1000 كتاولص ما مهالا : لوقي

 تلاالئسد ةشك رقم دلع طم هر ل هيلإ برق فارضنالا دارأ ايف

 < تييراف تنك انارع ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاقف : 5 0 سو هيلعدملا ىلص

 قار 2 تفوصناف : لاق 6 فرصنت هالناس لاق م

 تاطو « رارب الا كماعط لك 17 لاق غرف الف < لكأف ابي ز هل برقف سنأ نع

 «نيفد ليطا نيمو مس نوُعاصلا كدنع رطفاو « ةكن 0

 ةالوم 0 رم نيام ادد ** رت نم اًثيشو 4 مسع نم نيش هيلإ ب

 ةنفج وأ ةفحص راسو هيلع هللا ىلص ىدلل كبل هب انس وب ظفاذنا -ج رخأو 5

 ا قمل كتب يذلا لافت تاز ام[ تيران نايا اي لاف اخ

 الا هلباعدو لكون: * لاقأ# علا سد نا كيبحلأف نيك ا تح

 لا نجل انا تم نحل انسدلسل دحأ ب يبحنب هارب لاق «ريخي سو لعلام
 ََع 3

 ىأ تلاقو هدب نب دعس دلو لع الام نم لي قو 0



 تا م1

 الل 00 ا ل يركسياو ةماعلا قريد ازهقطف © قيفك “ وعش, اذ

 راك ديا ىف عهيف ,شنورق قم رقت علط ذإإ قاوبجت , مهيدبأ ينل فإإ هللاوف

 27و رسب ,ليرس اوعتو““ اذه دنعف ريخ موقلا قيانعا] ريغ 556 !١ كلف عاشعش

 تاك انهض ريهج وتلا فام هللاو + ع تاقف ديوس هك 7 عفر ينم اند الف

 ا ير دا لها لاه يلف كم كرا موناكو يفإ

 ان اهياكن دما ار يدع نب عطملل ر لأ ملكك و معن ع

 نإ : لاقف اهيلإ بهذف < تاعفف نياجرلاب فتها كلايأ ال : لاق انلع اومدق

 دق هنأ عزي < كب فهم هول دعنا سلارا نمل سن فدي ف يذلا لجرلا اذه

 قدح اولاقف « ةدانع نبادعتم : لاقف:2وه نم : الاقف راوجو دقع كني ل

 ليس ايلخ م « مهمديأ نم يناقلطأ ىتحب يلإ ٠ 0 3 نإ هللاو

 سادرم نب باطخلا نب رارمخ هلاق يش مالسرالا يف ليق رعش 05 0 كان

 : كلذ يف يريهفلا
 |راذتف 0-00 وأ ءافش 8 ب ردا ةونع ا

 : اهات نافورات

 ارم نيبصأ موقلا اياطمام .اذإ . رذنم. ءرملا الو دعس ىلإ تسل

 (ا01ا ل اكوا لاو نعا ١ .ةدئاظخد ١ تزال ديغوا وأ ءالواو
 ارفصعماطيز اطال يدلل لدوا  ,ةحسلا ال ناكلاب رخفتا

 ا 0 1 ك» الرا رتاطفلا يدب نتاو'انإ
 مالسإ لسو هيلع هللا د 1 مس

 0 اولا يف دعس عمر اهلا ناك ا روما ورا

 هك العر ايد لب ار آلا يف ردن موي ها م

 0 1 تارايضرمأ روز .اهانادحأل ليطا يسيح رسل اههيغانأ" انثارع
 ناك ااا ملا تاغ نيانعاقانزلا دعا 2 4١ لق كَ . ىلإ

 افدلزيسأ رسأ نمو « اذك" هلف" اليتق لعق نم : ]سو هيلع هللا لص يبنلا لاق ردب موي

 ا راو اراطلا نبأ بانشي# نيم افرع يو اولعق,اوناكو <.اذبك
 00 ذك ىف ارنا مآ, نمو“ اذك ا لف لعق 60 ا
 ةرخ آلا ين, ةداهز انمنم مل انإ هللا لوسر اي : لاقفةدابع نب دعس اقف« ني ا



 مه ركاب نينا حران

 هلا ورد ادعو هلع نأ ىلص هلا لوسر نأ 2 <42 لعام ىلا اقم

 يزانملا يور نك دعا ل 12 5

 0 ناو عم ايلك دهاشملاو « ا 0 57 أردب كي و

 ةعيالملا_ ىلإ رجاه ا“ سو هللعاما لماما كوسا" كا كاس ووو للا
 َ محلا تا نمسب 1 تم 5 لخب 1 نيلب وأرحاب دب رث اَهيف ةئفج موي لك

 بيلا وزأ كري قطب هلع ليقا رار رش زودت هن

 يما اعلا ظطاسو ا ف ا وع او 0 4ل قاحسإ نبا ىورو
 + ادع 121 اعنا اذا ويستمع قوت 0 ام قد

 "الام ينقذرا مهللا : لاق ةبوتكم ةالص نم فرصنا اذإ ناك هنأ 'يازوأألا' ذازو
 < تاعيابملا نم همأ تناكو د لاملا الإ لاعفلا حاصرال هن هنإف « يلاصخ ىلع ه 00

 عيبد * عي ناك يللا هود رقع ريشطش وطال وسر عم دعو كتامو

 50000 0 :ءدق ايف < ةرحملا نم ندع سرا

 ىدرو 8 يبأ ةفالخناىالبقو « مع ةفالط قوضنو نعتتلا قوت 812
 هد ورش يف ن 5 لصاخلاو ( رذدب 00 ف احسأ نءباو حد راتلا 2 يراخبلا

 نباو خي راتلا يف يراخبلا يورو * ( هنلتق نملا نإ لاقي و < فالخ أردب

 لع يح و عال يقرا هباعاوا كام < إن قا يلعنا رمخاو « ايندلا يبأ
. 

 يبا وكي را ل و م ا

 لوقي 0س

 لاخلا وذادتح قتال ومحل ما! ةنيااع عع ذا دبلا 9 نإ

 كاراطللا 62و وج نارا كاع 60

 فزاع نرتالدارملا نيل مولانا ييزتاتلا نا

 تراقاز' نا «سودتوملا نمي نا يلا قلاطلل هللا تاون نإف

 نس واطول كاي لالا 00000 تما نأ ننزل

 لسوديلع هللا لص يبت يا عب 19 اضل ونزا دفوف
 ان ةعيبلاو رزخلا نع نست رق تشتف كغلا ناكو ه اورفنو سانلا قرفتو ةبقعلا هلآ

 00 وقلا ناظ يف اوتاطناف:“ احن اره .

 0 0 هقنع ىلإ دعس يدي | نيعدايملا نم 5 5 رب



 كبد ا م

 جرخأو * ًثدحم ناك. مامرالا ينارادلا بدؤللا دااخ نب ةمالس نب 36 داعس 96

 | ماطر ركشس ا ,نم ل سو هيلع نيا اصر ىنلا نأ ن١ نع هقب ولم نم فاح
 مجركملا 0 ل هلبقي مل هب قدصتو هزخو هنحط م موي نع لفل رت

 ايراد نكسي
 نب ةثراح لاتيو « ةيازح ىلإ 00 ميلد نب ةدابع نب 26 دعس ل“

 0 دا عك نب ةدعاس نب جاوزلعا نب كفي هراكت نب ةيلعتر نب ةمي زح نب مارح

 00 عقدا 7 جرراا ديس :يجرزلاا يدق وبارتت لاش وا ابان 1 ةداراحا نأ

 < قاحسإ و « داعش و © سرق + ةونرا دنع ىاقزا» نس داخ ال م هللا عض, يلا

 ميلقإ نم ةحينملاب هربق نإ قو < ناروحي كاقو 7 1 :|و

 ١ دا ديغ نع يره نع ةنييع نب نارفس نع ظفاملا هل يع ابل دع

 0000 اال اهاسر حا تنال لاق دعس نع نابع نيا نع هللاادبع

 يارقملا "نب هنت نع هنكد كفانا 5 « امنع كا ترد سو هيلع هللا

 نب ىلعو ؛ يفاقلا ىر طا نيك 11 كرراشلا هاررزا ٠ دانسرالا ادم نايفس نع

 0 نب ثيللاو كالام هاور انك ا با راو هع نايفس نع رحح

 ن2 ىدورشا دن زي نب. ديلولا هاور 5 فارقرلا نع دواذ نب لاا ني رك

 400 2 راسل رن رايعش نبلاد و دنيا نب ئىسيع هازورو يرحل نع يعازاو الا

 قسنإو يئازوألا ن 11 د اخ ءاررو( ميار يرهزا 02عاروألا

 دج مامر الا قي رط نم ظفاملا جرخأو * ليوطتلا ةيشخ مهئاياور دقناسأأ

 بدع راه الا نك زي ولا اذه نإ : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق دعس

 ١ عقيدرط- نم 1 لوهحم لجر هدانسإ يفو ؛ قافن مهذغب و <« ناميإ مهبح

 اك ةلاقعازادب ةيشو « م اعل ناار ع هلاك نودت

 جورخلا أمتي 1 نبا لاتو ٠ طايخ نب ةفيلخو ةبقع نب ىسهومو نآيفس نبا

 ًاهدهشيب مدعس ناك نال : لسو هيلع هللا يلص هللا لوسرلاقف « ماقأف شهنف ردب ىلإ
 عضوم يف لاير ف ريل ار اي ناك دعس وبا: لاق م2 مالك ادرس كا واكا دقل

 0 06 كا لعاا هيب الارو فتك, ناكل وزع, ردبإ عه" نم "نمش ب ناكر اخ
 < تلد نط ةوناكو او ضل ناكاو كلور اب اهلى ةياكككلا
 د اللا ةناعطل أو و الانا دع نك :ورمج ني دمج لاق < لماكلا



 مع رك اسعنبا خيرات

 تدك 1 < دعس نم ةنيدملا نما خا عقوأ كلو تدار

 |ولعق ةنيدملا لهأ نإ : لاف اكل د اخ م الإ منع ارو د عفرأ

 تشم ةعبس ليقو «:ةئاموا نيةلضعو ثري هنععإاف رد هلاك كزاةعيلا ووتر 0

 كلاقو 6: ةنس نيعبسو نيتنئا 0 لاقي و < نيرشعو ع :لكذ

 . رعأ هاو نب رشعو ناك ةنْس :يفوت. *" ةفيلخ

 قص يبنلابحص « دعس نب لالب دلاو ينوكلا لالب وبأ ميت نب 26 دعس

 د 0 00 هل دو هاا نعد هنع ىورو < ٍلسو هيلع هلل

 كنمأ يأ هللا ونمو ايبج تلق :.لاق هيبأ عادعس نب لال نع ككاو اناا 11

 ما انلق دك يناغلانرقلا : لاق 8 ها واسر اين اعبت جبن < ياخد لاق هن

 < نودهشتسيي الون ودب شياو «نوفاةعتس ال نوفا موق نوكحي م: لإق:2 هللا لسنواي اذام

 0 كوب نيأ يب يأ :.لاق ةافولا 0 كافور 2 ود ساس
 < كلام كب مذيعأ نإ عما ::لاقف مهتما اديب اضف عوسلاف حا

 هللا لوس ناؤ ورواد مدا ينب ىلإ رقفلاو « ءاسناا نمو « لمعلا ةلالض نمو

 ظفاخلا كيفي لا):مانشلاب دعس قوت! هل اعدو. دعس سأر ميما ]سو ةللع هنا لس

 م 4( ةفافو فتش

 هلو < ةرصبلا نكس ٠ يلع نب نايلس ىلوه صاع وبأ دايز نب 6 دعس
 هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىلع لخد هنا يبسرافلا نلسنع هنع ظفاخلا دنسأ #* ثيدح

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف < هيف ام برش تسلط هعم ريب زلا نب هللا دبع اذإ و لسو
 لصنمتلا لوسفلا د نب كركس نأ انيسل لات 2 حاولا كنان 7 ل

 كسمت ال كلكم اعلا لاتزوو ىفانلاا نم فلل ونإو طال اقف“ فوت ف
 لجو زع هللا نإ : لاق ةري ره يبأ نع عفان ن ء اضيأ هنعو * نيميلا مسق الإ راثلا .

 تاي وحي فك يرن مراد هلال متي الو < * ايلعلا كلبم امنإ “ علا عفري ال

 . ا 0 دعس

 اح ماك تدحو فاعل دع ام ا كعس 0

 ةمآالا ىضقأ ناكو < بلاط يب أ نب يلع انثدح : لاق يماقلا حبب رش ىلإ هدتسب يورو
 : نالحر سانلا : لعل نا لسر هلعيسا ىلص يبا يداي : علاق

 ٠ ةبوقعأل حادي ليداجو « وفعا حادي لقاعف



 بي دش 8
 1 الا كاد الخل مل ىلا ىدقتساو ٠0 كلذ دعب لرغأ 6 [ظؤس ني زلثع

 هيلإ ج رخ ايلف « مزح نبا ءاذقتساب دعس لعي نأ لبق بابلا هيلع قدف هلزن ىلإ

 قاف“ 0 طامي يقع اموال *كلإ ذ دعب دعس يضقتسا م < علاب اهل

 رم عش الا نإ ل انف ء هنكت 0 ناشرالا كد ؟ ادق

 دعس" | ممع نهانا كك نيب تدار دل كك «ةاذ ذل تسرد ثاييأ لاق م عدصت

 حلاصو < زمره نبا : مهنم هنودوعب ءارقلا نم سان هيلع لخدو * اًيضاق يهاربإ نبا

 ال للحل لاق عومدلاب اوم ره نا "اديع .تقرور غاف' 6. ةماوتلا ىلوم
 0000 1 0ك هكر اناره لو: لوقت "ادع ةئاقب يف ككل ساو ::لاقف

 اال ل 225- نسوأا دسم مالا ةمول هللا يأ يمدح ام تالذن كلق نأل“ هللاو
 0 ل كامب ردو ندم 0 ل رع هلل نسبلا

 لامي دان ولا ىأ ىلإ ا 0 لدا + دحسملا يف يضقي ناك نادك ندا

 | دا كيلا لسد لوغشم يل : هل لاقف « رقفلاو ةجاحلا لهأ يف هعضيل

 فهل كاك ا تا لا 1 ين ةارعب ةنحيلو افلا هيج وق نيلع

 د ىيفسرأل اذ هل كانو تانولا»ابأ ىنأف ل ريما هيلع حلأ الف < لبقي

 0 0 :! م12 ةفدلا لهأ هقفا نم : دعسل ليقو * رابج دهازو دباع

 1 لاقاو' لو علاف_ فوط ةيحواب ضيق :هيلغو ةرماع نب هللا دبع باجمل لتر

 : لاقفءارعشلاضغب هحدتماو < ةبجلا عزنا 2 ةرهشلا هذهام 2 هللا كحلصأ اذهام

 مركتو لضاف لدعو فافع يبقانم سمخ ميهاربإ نب دعسأ
 ار كحل شابلا اذإف ورعب صأو احلا يف اذإ ماعطإو دحمو

 ا 50001 ميهاربإ هيف لاقو

 افلا 101 يح «ةعسب ٠ :ىاففي ١ اديطاخخ م انا موللا يلع يلقأ

 حاصلا طريح اققعلا امأ_ اذ ا 1 يف هب ينظف

 اطال 81 ةيكيلدما نات (اودجو +نيلا يراوح هوبا

 1 نر لائرذ قلاب, نيمري فار كل تكرفت

 ما مظعمهسب | ٠ ىو نم لوأ هى يل
 ناقو

ٍ 

 لوس نه تال ايف دعس هما وبا هدحو يبلا يراوح هوبأ



 ما رك اسع نبا خيرات

 ةنالث نبا وهو < ةنيدملاب ةئامو نب رشعو عبس هنعا ,: لاقت وةك تس ةئطا

 لاقو « لج نب 00 هقثوو < نيسمخو عبر 1 ير و © ةيسأ نانو

 هفلاخو « مو هيلع د هللا ىلص يبنأا باحمأ نم ادحأ دعس قلي ل : ينيدملا نب ىلع

 لاقو ٠ باش ءالغ انأو هيمدق اناص يبصي رمينبا تيأر : لاق هنا هنع ىورف يوغبلا

 تييح 2 ل2 تاعنلاد
 عه
 م |

 هنواعحيف 50 8 نأ هر 0 يفإ 8 لاقف تكس 1:

 أ :دأ أاقو 0 تو 20 <يتاتدصلا لامك لع نب نيج ةدلوإ تن 1: تاك
. 200 

 « ةشدملبثدحي ال نأك وةقت ند : نيعم نب ىب#ي ل ]اقوا قتملسملا ءانم الان نم تاكو : ًْ هن ا ا 1 1

 6 هيف كسل )ال ةقف وه : ام لاتو « ةنيدملا لئاذلو كالام 00 كلذلف
1 
03 

 دعس يف كتي مل : نيم. نبا لاتو < شارح نباو متاح وبأو دمحأ ماموالا هقثوو
 * 0 تومي نإ لق 0 ةهروشلا 1 ل كلام بع مثوأو

 لعت نك بيطت دحتدملا ل ]1 ىثم اذإ 0 < موي لك تنل 0

 نبا نع ةنيدملا ا نم ا 2 0 : ىعفاشلالاقو ><. نيفدقتملا "نم

 درا دع انس ا لج ىلع يهاربإ نب دعس ىغت : لاق بئذ 2

 دعس لاقف < هب يذق ام فالخي م هياع هللا ىلص هللا لوسر نع ا * لاق

 محو هيلع هللا لص ينلا نع 00 ىادبع وهو. كد أ نيا اذه فعل رأ

 :ءاعتسال اه عك كج ؟ىفعو تانيخا ود نك هني هل لاف تا

 بانك اعدش «لسؤ هيلع هللا لس كالوس را ءاكت دو ويغسل

 ةئيدملا 0 1101 نأ ا ال7 هيلع ىضت.لا ىضفقو <« هقثشف ةيذقلا

 0 نمر هلك نب 32 قبلا 5 هدنع مصتخاف

 تلصتاف < ًاردغالإ لتق ام هللار امأ : يثرامللا لاقف< فرششألا لئاق نبا انأ

 قصف ًاردغ كرم : لإ 7 مغ

 د

 ! لئاقلا تنأ : هل لاقو يف راملا رضحأف دعس ةيغقلا

 داو «بالاقو «اادييطو تنسوا و قلو قة ناو نيت ا

 ندد 0 3 قاحلفا | نباو وه رورو 9+ اناطلق: كيلغ يل ماد ام برضلاب

 نان الا كلذ هءاج ءاذقلا ل وع“ اًيضاق ناك ذإ ةنيدملاب ناسنإ ىلع كح

 : لاه 2 رام دعس هلا لاه 60 2 سرا 1 ا عضوف

 هدر نا وألا كال ءاعدنو كلذ كف دعذ يفقتسا 1 6 1 املأ

 2م 1 ج



 قيد ش م

 ٠ يقرافلا مساقلا وب اجر هلاك هللا دبع نب ىموم نب نسما نب 4 ةداعتشا 6

 ىورو »* ةلمرلابو امبثدحو «يرقملا يناهبص "لن نبدمح ا ييعابأ اب عمو قشمدمدق

 لف اهنع ضي الا نا ا نيس رع هناان ١ اكوفرما نينللا نب يلع نع هدانسإب

 ٠ ( يلع ىلع اًثوقوم يوراذك ) بها مارع نتمنا لأ

 يحرلا لالخلا نب ري را ها د عا س قودك امل يس

 نييفقثلا رصقب راد هل كراكو <, عاج نم ةئاعبر و نري تعال كركم دريس ل [ييشمالب عمت

 هل ناك و « يعفاشلا باحص أ ىلع جرفلا باب لخاد نيدلا رون اهغقو ينلا ةسردملا شو

 ل 5 د يكف كو * يقيقعلام قاع محاد ادرك امش رصقلا مامح

 سو هيلع هللا ىلص هن هلل كرر نا تلا نع سن أ ىلوإ هدنسب ةئايعبرأأو نيناثو عبس

 نر ييانج ليا اطب ومدي عضد« نينورق | نيحلم | نيتك يصغي ناك
 راكبيو

 كم 4ك عا 0 5

 00 س ٠ يعغاقلا يوسنلا مساقلا وبأأ دمج نب دمحأ نب 6 دعس دعس 36

 :ه نر هديل دنع ىفاشلا كم نب هللا رمصأا نع ظفاملا جرخاو * اري ثدخو

 « كاريألا اوقلغو « 0 حيبادملا اوُمفْطا هلال ظروفا ها للطومللا لوحات

 ك0 دك ا هيلع ةضرعت ا الا ماد

 ناسا .ةنس نابعش يف سدقملا تبب اواخد موي: جب رفأألا هلتقز ةئامعبر أو نيرشع ةنس

5000 

 نب. دبع نب فوع نب دبع نب فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربوا نب 6 دعس د

 نع ثدح ٠ يضاقلا يلدملا يرهزلا يشرقلا قاحسوا وب انشد ن ةرغ نيدراخا

 نم ةعامجو 0 كلام ني قا ا ا

 نأ رفعج نب هللا دبع ىلوا هدئسب ىورو »* امهريغو نانايفسلا هنع يورو ٠ نيعباتلا

 تالين 1 لور + بطرلاب ءاثقلا لك أي ناك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « اوفوف اودهاع اذِراو « اوادعف اوكح اذوإ شيرق نم ملا : لاق سو هيلع هللا للص

 0 ال كة نار لاق." ةشدملاب اضاق مجرتملا نأك ٠ اونخ رف اوم رتسا اذراو

 0001 073 يدار ]لاق © قيطخا ةقتوو.« قا دلل ا وينك ةقن نام ةحارلا



 0 ركام ا خيرات

 م-مولق ناف هيلع طبت الف ةجاح يف بولقلا دراوم يف ملكتي نم كسا اذإ : يل لاقف

 : رعاشلا لوقب لتمتي ناكو < كل راظتنالا لمعت ال

 اينساوك كمن ءاضحألا ىوا ا كدبلا لك ينيجنكلا ىلاف الل يكس ل
 ايداللا :نكيفيالد دك دن وب متل ناقل ]وصلي يح لاا

 ايحانت 1 اي 5 ةلقم يوس  ىومحلا كل قبتال ىتح لحنتو

 رق تعفا تالا -لاقزروغش كععوا رويغرم هان كلا خوك كا كافل نا

 هل نلاقو< كرذعا نلف ل دفأ + هيزاف تيرلا ع لو 1ذاف ءاتتلس لفلم
 دنع هؤ اجر مظع سيك هتبحم يف ناك اذإ هنأل لاق 7 نسحلا ابأ اي فيك : لجر
 0 ك0 هنظ ا هتحض يف نأك 0

 اولاطأف ءايرغلا نم سان ينداعف مايقلا ينعنمت ةلع سوسرظب تللتعا ::لاقو ٠ هو اخر
 يشر هرج منك املع ىلإ: كاف وعدن ىتح كبدي أ اوطسبا : تلقف سولجلا

 يرساب : .دينملا هل لاق ةافولا ته لوي ورا وماتت” اولاط ا دق ما

 لك ين ةدرعأ تنك و «كاتم ئدعب يلعافلل الود: لاق 4 كاست دلا
 اطقيو تكا فهلا دع 115 يمل مك ود تا 0 ةثالث

 تالا بحصت ال ::لاقف يبصو 1: هلتاتف ىلا رطنو هاعسقت هدح 0

 هلق فرد ىلا ةخر ىف ةلع تلح : 1 هلأ عع لكشسل الو

 1 و ا ع

 9قراق لات او ةحورملا يريجور ![كقيك قعد < لاف ظفر الور

 خيل ام قدر : هل تاتف ماوعلا ةبحصو كايا : لاقف خيشلا اهي, يصوأ : هل كلك

 تاقف « رايخ الا ةبحصب هللا ةبحص نع لغتشت الو : لاقو هاطاط ام دعب هس ار عفرف

 يدحإ ةنسيرسلا يفوت * طق كتبحص امل لبق نم ةءلكلا هذه لثمتمعمم ول : هل

 ريش ل رن ل ايوان يطل | وزو < ننام يع

 : بيطخلا لاق رصعأ| دعب نف دولا كلا ا كا 5 نيسفحو تال ةنس لادم

 يورو « دينحلا ربق هبنج ىلواو فورعم رهاظ هربقو يزينوشلا ةربقم يف هنف فد راك

 ' يزاتج عبتاو و1 نفعل قلاقك 2 كلب هللا لمقام هل لست لا د

 1 ا .لاق ٠ قشمد لها يعبات نم 6# يرسلا
 : باطخلا ابأأ اًقورعمو « يتشمدلا باطخلا ابأأو يرسل و رم 0



 كك ش 0/1

 بولقو « ميتاوملاب ةقلعم |, ال1: براق لاقو, املا نع و تقرندللا ةيرحاع قاعبألا ضح

 51000 الوهو « اكل فداك اننبلا: نولوقن كتلو أ © قر اوسلاب ةقلعم نيب رقملا

 م ل 0 نة ةريدالا هّنآأسلج ضعبل لاقو

 نإفكةعاط سفنلاث روي املكب كباق لغشا نكس اوى مغوم لكلا ضان تل نإف

 نمكبرقلو « لا رو كوكا قر مد م دعا بتو ةعاط ثروت سفنلا

 دبع وأ ام : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يور كلذلو < حرفو حور لك
 «ىلقلاهب قدص امب سس يورما 0 2سفنلاام نوردت : لاق و( 2)سفنلانم

 رك انش كاقلاف < فيون هيف رثؤيا الو ناطيشلا نم فيوخت هيف سيل نئمطم بلقلاف
 رطخي مل ريا نم بابب باقلا م اذإف « ًاريغك الو اليلق ايندلا نم فاخي سيل نمآ

 يتح هيف خسر 00 اهو ا ا ا

 نوكي الو هللاب الإ عفن ىلإ لصت ال كنإرو < لبج هيلع وهو هيلع عبطي هن اك راص
 دز هللع نورت هلا كابالا ىلاد أ ما ا

 فاخي الو « هللا الإ و 1 د لجو زع هللا ىلإ نمؤملا/بلق ن 0

 لك هلع لج وأ هفاخيو : اذخأ تي 2 ل للا عيج هبلق نع لازو « هريغ

 0007 1 لك ىدسأب نتحسإو 2 ت0 هلأ فا ندي وأ كفلاع

 0106 ناديا ةحار عم نا ال راب نم لا ةعاط تياز# لاقو هاوس ام

 تدل شما لاق“ نادب الا بعت عم نامث ألا ىل ام هلة

 نأ تبحع « ( اح نيا هلا دق رعب 00 لاثو 4 هئابتلا موي ديرمد

 هك ا لاقو ٠ 0 ا لَه وهو حابر الا تلطيف جادو ع

 يف عقوو يضاقلا ةريخملا 00 ا

 سيل :اهل لقو مالسلا هيلع ًارقا : هنبال لاقف مالسلاب يرسلا ىلإ ثعبف ةلك آلا هنطب

 ا 1 م رك رع دع و ديلا تاليك نيش دح نم
 ا يعم لان ١ قلاع موتو «ىضرملا لك ١ مهلك أ :لاقق دابعلا نم
 5 | ل ملو « اودلا ةرارع لعربص«انضلا س رف قارف 57 :لاقو٠ اواذب اممهيلع ناه

 كرف ل ربطت ال يذلا وئناعم ت ثالثل مما وه :لاقف فوصتملا نع لئسو ٠ ابطألا

 لا اركلاهلمحت الو < انك حالك هلع هن لعنه نطابب م ل
 ' م تاطلا# ةباح ف نلسرأ ؛ ديالا لاما < هلل امل



 0/١ رك انهو ا
 ..لرم قرتخم هفوج نم ة>حورملا حور 0 : يل لاقف 525 ةكلورملاةخانحلات

 ا رةناراكقلا 3 2 لخاد

 قرتفمربصلاو عمتجمب ركل كي[ نال عمدلاو قرتحم بلقلا

 قلقلاو نقولا ع قملا واسال ٠ | كرارقال وسع ار تلا ننس

 قمر يب مادام .هب يلع نئماف 2 جرف يل هيف ءي يفك نإ بذاب

 ء ايل هيف ناك نإف بلقلا ىلع فرفرت ةفرعملا نإ < مالغاي ينع ظفحا : دينحلل لاقو

 ةيلانطب كرما يذلا نوكيلإااذإؤ ةفئاض لأ يف هلاع تلمح لاير قرا

 كاست كا ناكيك دع علاق والفلا قف ةردقلا ئديس ان :: كلتف قلقا

 ةوطخ ارططحأتنأ للاعت اولا قطاع يتعس اذ ةرانىلإ الها تا بش سسعس ال
 لبو ذلارع ءاكعنلا# ةدخ و انام و داو 5 55-6

 وكمال نا بواقلا معنا هد بويغلامالع ا ةعاطو « بوبعلا حالصإو

 ةيلاطأ ثاواعادنفأ الوأالعؤال مخ ايه نآلم:لاقو "كرك
 نتا الو « رارضو الل مودأ الو « دبعلا ةكّله يف عجنأ الو « ةكحلاب رضأ الو
 ةفررعتمةلق نم نتيزتلاوءا 0 ااةححل مزلأ الو < ت تما زم قالو < نعت

 حالصلاو ةدابعلاب اق رغما[ روم نك نإ ايسال < هريغ بويع ىف هرظنو « هسفنب دبعلا

 كيدار ودعت 0 0 هل ىنن « هلمأي نكسي لام ءانغلانم غلبو توصلا هل دتماو
 < ةؤهفل ادعت ل ملا ) راخأو «اةفانعلاطسب ناذقت وةتذاغلا نمي تو هطل طا ال < كلا

 هلبجل كلذ لك« اهانم سفنلا تلانو < صاوخلا الإ زربي إف سانلا نم برملا -

 تراالفو « سلا نالف : هلوق 5 سانلا "ةماعلا يف هلوق لوبقو اب ا

3 

 :لاق هاوبي ال نمهدنعستغا اذإف < هسفن ءاررخا نع كعب تي و < لععيو اساور دكا

 نع ىهنو بضغ هاوي نم بيتغا نإ و « هيف اب رجافلا اورك ذاو ةرجفلا رمم اوطبها

 هبضغ ريصيو ةلتاقلا مومسلا برش دقو « ةببغلا نع يعلتلا تبي داحأ وزوال

 هفرعي ال نم ىلع هزنتيو « ريصقتلاو صقنلا ل اه مولي ادفع هن[ اكربو هينا كسل ل

 00000717 ] ز ]ز ]| ]ذا

 زاغشلا هناوعبل زغتشي الو < رارش ةاالا طلاخ ال « ودعالو هك داك لف < اهب

 ليك ا ا تعوم نم مس ناسا كيكو « مدي الو“ حدمي الو

 لات سلع نوكلل مشاه. يب نم موق هيلع لخدو « هودع ىلع ءارزوالاو هسفن رش



 بي كبح 72

 5- 01 »* فرصلاو كف يدي ىلع طقسف «بيطلا حلملا نمي ئات نأ : يريم

 سراب ينعادلاا لاق كيكاام دل تاقف كياودو مويا هيلغ ]غلط +« يزيرللا

 اذإف انبه هقلعأ اذ وه ءام هيف زوكلا اذهو ةراح دل يل تلاقف ةيبصلا

 ا ا يف عاملا نارا عزا قلك ازنا ىلإ فقو ةسلس» لا هزفافادار

 ا ليا ان ار ا ا يا

 0000 ا ل ور و ب د رقت ايل
 ا اناا 1 وركلا اهلزارنا 6 واركلاا قاالرانلا : 1 جارتي
 27 كارا © لاعاذع «ناذركلا ىف دزالا ءاملا رشي و ةبحايعدب يرس :تلاق#

 رو 4 تارا لعانع ول و 1و هلفرتا | ههرعو لوشكملا فزالا ترف

 سدا 00 ا ل
 د اا وتلا تفاح 711 يزانت يعض“ 0 ني وا 7

 ةرشعنم اهب اولختشاف ايندلا تقلفن« يتبحم اوعداو "ين مهاكاوع”داف قلما تقلخ : لاق
 كبل ةيكار هن عشت لفل هيلا ص لغتشاف ةنحلا 0 قبو فال 1

 ةرشع تيقبو ©« نوعسن ةئاملا نم ءالبلاب ينع لغتشاف ءالبلانم 0 مهيلع ةلطلانف ةئاف

 كنإو : اولاقفّتب ره رانلا نمالو « تبغرق نجلا يف الو « ٌمدرأ ايندلا ال7 متنأ ام مهل تلقف
 ارهاق اورو اقلط ةقلالطم الأم ء البلا نم كب لول نان الفشق نيرا معا

 تل نمت + اق ئذنب عفا كاان 8'اغب لعافلا تسلا :اولاق 2 كلذ
 كقول فن اوفا لاق م اهدقق هعارذ ةدلج ىلإ هدب دفق ةبحلا نم ءيش يف ًاموي يرسلا

 هبجو دروت هيلع يمغَأ ُث < تقدصل 00 معلا اذه لعتسمي ةدلجلا هذه نإ
 اا ا ييكل»» دكاما لاكو' «نيدلا لاق ةدغعلا ركااراج وق

 و كوابل ب37: ةارزون وة طادقمل اوناع لنا ىلا
 :دينجلا لاقو ٠ باححلا لذب ينبذعت الف ءيش نم هب يتبذع ايهم مهللا : لوقب ناكو

 داق 2 00 0 [ترظشرزأب دم وهو دع مرت 07

 ةبحلا نمييذلا اذه نإ 0 ريل را انه يلو خلا لاقف نوكيي 0

 هيلع تلخدف لتعا مث « تار رد تكا را م نكل
 د ل اقفال كنف نيك اج رة كا ورع

 يننبط نم يباأ دق يذلاو .٠ يلام يببط ىلإ وكشأ فيك



 7“ دا نبا خيرات

 ":يلانسميدت»» كوالا للاخ اذكهرئونم اين تي دود اوغلو كج وددت

 ةنبسنيعس كلذإ دعب ويف : تسلا لاق ادب لج وو درع ل فو ال تلب ارش

 تيقل افكمورا هب رسل زنق الجار توزغ: 7 للا هاف وع 1 ابنا دامي 5 م

 0 يرساي : يب فتبيفتاه اذإف رادج ىلع ىلجر تعنرو يربظ ىلع ىسفن

 3 كرتتالو« ع مهطلمعت ال: لاقف امور سالا 5 +2 ا يدي 0

 نأ لود 000 ديلا لات ء اون ىهييستكت الوك ايس يطل 7

 سعر 1و لا لا
 هدد .كللاناب حأ ىف ةنالث رونالا اتو © اللا يسم لإ نا

 ها هلل اىلإ هلكو هنع ف كلَ 1 را 3 0 هةيع كلل نإ 00 « هعبتاف

 ًادحأٍف رع أ امر: لاقو. - ةاوسرمعهب نشتبت هيلإ كتف لعحاو < كلذ هللا لذ

 ا نأ يهتشأ : لاقو ٠ هنم ةبقاع نسحأ نإ لوقأ.نأ ردقأ
 ةآرملا يفر ظن ال ينإ : لاقو - جضتفأف يربق ينلبقي ال نأ فاخأ :لاقف,2كاذ مو: هل

 عماتلاج تنك : 0 ++ (يعجو دوببا نوكم نا تاجا نيرا ا

 (نسملا ) فئاطلاينباذخأ كناريجنمان أ نسما ابأ اي :تلاقفةأرما .هتفاوف موي يرسلا

 «هيلإ قيعلتاو /[ ىعم ء 0 ًأرنإف « نا ىثخأ انأو فك اطلاينبا كو ةحرابلا

 ل 1 الَصفلَو 0 افك هيلا 0 نال لا
 تلح اذ 4 :كتجاح يفانأ : اذ لاقو لسف ناطلسلا هيذؤي نك أ اذوه ف هللا هللا

 نإف تح اذهيف سيو : العا اولخ دق تملا :تلاقفةآرملا كنار تك

 ا عفت راف « هر نادل 0 15 52

 < هدي رأ زوللا كلذ نإ : هل لاقو لالدلا هاتأف « ًارانيد نيعسنب 0 ه> زوالا ٠

 : لال دلال ] اهفراد ايد نس دخلك : كاك ا اد واف نا ل

 كا تيس اما ىشغأ الن أهلا نيب ءينببت دقعدق: كان هي حلاو راصدقزوللانإ

 تاجتيير ال يييكف :نالع لات هعابا يرش الو ( هس رس لالدل الف نيس

 ءىبي روفصع نم كيحعأ :لاقف ير سلا ىلع ا 0[ د9 هلعف اذه نم

 5 لمان فارطأ ىلعطقسف ينك يف اهتفأف ةميقلهل تددعأدق قاورلا اذهىلعطقسبف

 اك اهيلع طقس ف دب ىف ريخأهتعلت قاررا عطتم تاكو لا نم دو 1

 يفتاقف رازبأب ل 6 لق ينتدجوف ين» هك يفةلءلا يف تركفت« لعفي ناك



 بي ذه 7
 < بولقلا قدص هيلع طعب ملو حراوملا رهاظب لمعلاو < ةضيرفلا عيبضتب ةلذاعلا لع

 طع“ كابا ا قذص)| + ةنزح كلا انيللا يريح يطعأ دقف نهنطعأ نم عبرأ : لاقو

 يحوسملا نع بيطخلاو ظفاملا حو < ةقيلخلا ان يل تاني كلا
 هرادق نوكنت,لجرر. نم:* القاب. يل رشا ::لاقف ةعطق يظقسلا يرس يلإ عفد : لاقف

 هيلإ تعجرف « بابلا جراخ هردق نم الإ دجأ لف هلك خركلا تفطف « بابلا لخاد

 ارا مات اح : علا الاول تفل ب أهون كلنا وع : كف
 يل ناك لا كلذ 52007 مل 3 نس نين وان نس: كن كلذ قم هلا ليما

 تيقاف < ناك د ربخ تادتاتجر 1 0 0 يف قيرحلا عقوف عاتم هيف نك

 ثيحةئيطخ اهنيأرف تركسفت مط دمللا :تاقف لس دق كناكد نإف رشبا : لاقف الجر
 1 ةنإا ىلإ ًادصق د 000- 1 3 ا

 ل ل ا لي اى ندم نك الو« نيش ذخأت الورادينك نأ نم
 هي دحسادا لاقو“ ا تان ركيذلا اهيلع ليقتو ةداعلاب لفعتت نأ

 :اًقوزعايندلا نعي لت ددجالإ ةرهز ايندلانميلت دب ام: لاقو ٠ لعفاف أَ رخال كتيب أ

 اع ايندلا يف دهز نم لم ًارذقت اندنلا ىفدهز قس ريف امزال ءلنلا دايز لاقو

 « ينع مبلغشي ام علا نم محل بح مبللا : لوقف ”يلإ سانلا ان افا لاق

 ٠بابلا ىلع>ذيطل ةعامجلاوةعملا الول : لاقر. ٠ يلع اولخدونأ الو < مهئيحي ديرأ ال ينإف

 ازد نال : نسانلا لزتءيلف هع لقيو هندبو هبأق حيرتسيو هنيد هلاسينأ دارا نه: لاق

 ٠ ةدحولا هيف راتخا نم لقاعلاو < ةشحو نامز اذه نإ : لاق وا < ةدحوو ةلزع نامز

 لاقو ٠ قحلا لع ضارتعالا كرتو < قاحخلا نع تلا رعرللا لاب ترصتاولل اًءسو

 الإ 5 كعذم يؤراهةنسنوعستو نا 55500 ريا

 0 لاا اف قنا قزو راقمم نب قشانعلا لأ أ نع قههبلا ىودو 0 ةلع يف

 0 تل دب لا الراب ىاجلتف مضوالا نيعلاب هيبش وهو كلنا ل اخ: اناجمأ

 قى دا لاق اها لذ ةراح يدب ُْف يأر ف هل تنذافلجر ةعاسلا 00 نداحسا لاقف

 لاقو * نيلاطبلا تويبيف هذ امنِإ ةربحم :لاق 2كلام : هل تلقف ًاريخكيف يل رغنم هللا

 هبا زد دق ليلا هكالع نع لفتنو «دسيفكك يذلا ةكقزرز ععاالا نأ نيقيلا » يرسلا
 نرع اهامحو 6 هئايلوأ نع ايندلا بلس هللا نإ « اًقوس قزرلا كيلإ قوسي نيقيلا نإف

 يدرو تبلص :يلاقو * محل اهضريال هن أل هدادو لهأ بولق نم اهجرخأو « هئابفصأ



 و | زك اًسغوا خيرات

 كلا كتلا هللا ضعب : لاف فورعم هل ح رقف اكس معتيَلا ادهن 57 لاقو

 نسبا دا ءئذ ننلو تناملا نم( خعارشلا لاق هبف 5 ع 557

 ليحبادهخا ناك رازبلا نسحلا |اقو © فورعم تاكرب نم هيف انا ام لكف ايندلا

 قبو انام امههنإإ م“ اب سلاف طمط نأ قلو ”انككو ارحل كراع نبع نك
2 

 تلكم كجبتإا رثكيي ن كو <:يزتالابما اهنا نأ اوبرا فادح للا

 هلع انملغأ ءاردتع قمع ةكف قتلت 5 30 ! لاقو ©« عرولا ةدشو توقلا ةيفصنو

 أ لاكَض ظااق انك 15 فرش
 2 تك

 لخي ءابدنحلاو< ة ةنس ةرشع تسذنم قوقدنحلا 6 ل لإ و

 ةيلب نإ ف عاستالا هل ل قلطي __ 1 رعسلب نك 0 0 ع ةرشسع يناث ل للم

 0 ا 5 2 ٍ ١

 خاماتاو + 4 هانا مول ىح مالي ل موك ةنجلانمهتجر خا يتلا ينو 2 عدا كيا

 لاقو ؛ حلفت ال : لاقف معن : هل لاقف 2 ةقوقدم كحا. : هل لاقف نادابع يف وهو هل

 عرازلا عرزام تارقلا مهن نع كاد لإ ِمقَع ا نا 28 : يناج رجلا 2 ل قرشا

 ةاوتلا يالا رك 5 ةلويقل لاما“ كاملا كانا يذل را ا
 الواب كلذ 5 دع قد و كيذا ع كك ناو لكلا 0

 ىرق داو كر 5 5 8 يم نم الو ارغ نهالو دارتنلا لسا للكل ان

 هنم هل.ةف ةريزملا 1 نم هل 0 رب ءاخو ًابونرخلجر هيلإ ىدهاو * ( قارعلا
7 

 3 0( 1 0 -_ رع ء 5 ٍ 1[ 1

 نم لك ١نأبحأ : لوقي ناك و ٠ عرؤلا يف ددشي ناك وب“ هب رو

 .٠
5 01 

 ؛'ىوولا يبأ نبا لاقود# ةليتسكلل ىلإ: ذحأ اق ©ةنياايفسإ ع رطل دلو اا

 فرودلا دكا ه6 :9 لانة كما ونكت هقرءدو كبي وهو ًاموي هيلع تاخد
 يذلا قئادلا ني نم فرعأ ان قنادب يرتشت : يل لاقف هلدب كل. يرتشأ انأ : تلقف

 < هلام“ نم عرف ىتح هلماع ل اكأ شب تي نينا نمولنع قسو ّقؤودلا هيي رتل

 شعورا ء :اماوق تعوق قاع تور «سفاا راحل ىلإ داكرل ا و عرج لل 0

 كلك أ دينك را تاق انا نما ةجوتعا] لقفل: خخ زك قرير

 يرساي : يل فتبي فتابب اذإف : لاق « موتلاف لالح ةبرش كل 00

 عطقتاو «عبرأب هللاب لصتانملصتا :لاقو * 2 نيأ نم انههىلإ كب تغلب يتلا ةقفتلاف
 .«بابلا موز تالنسعلا انت ةانيتا عقلا عبرألا امأف < نيلتصخب هللا نع عطقنا نم

 يش كل بهو اذإ < تاماركلا ةناّيصو “ 0 يف همر هز ةليكتك ]إو
 ةظفاحلاف : عطقنا نم اعب عطقن  نانثلا نان عا امأو < هريغ هيلع علطي نادكجل



5 26 

 ينلا هيلإ امان كاعلق بهذف « 5 1 لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا ل

 « ركب ناار ىلإ سلج ىتحإسو هيلع هللا ىلص يبنلا بهذ م« 0

 ار راسل ا كلوب انو ةيلغرملا لع هلا لوسر“ ةالطسا لسينكك
 : 5 01 1 1 1 ١

 الحلا لاقو و دعاق سو هيلع ها ل هللأ لوسرو مك اف 1 كا

 1 أ اج طولا يبراحلا عد 5

ّ 

 يبا ديز نب ناولس نع ةيواعم نب ناورم

 0 - محر عطاق مويلا ينسلاِ ال : لاقف سو هياع هللا ىلص يبنلا دنع ا اك د كا

0 

 000 اهل رفغتساف ع يشلا ضعب ا قدا ها ان ةقلخا نم ىتف ماقف

 مط ع ل راعنال هج ١/ نإ : رس

 ناميِرالا ةقيقح دحنو 0

 0 افلا ا نم ادفلا كلذي اليك قلبا كفه الين قماذلا 20-7

 هلال نوكيامبحأ كت ةصاخ يف كلغش نركحنا# ا الإ ابيع حلصت

 0 او علا ناعوت ايس ناي لاقي # :كلانك كنككاذإ
 مولع يف مكتو هاه وتنال دادكل ىف لرظأأ نمير و وهو ذاعسألا» هيمطيو "يعركلا

 قئاقحلا

 ءدان | : لاق هنأ يرصبلا نسملا نع قىاورإو 2 محر

2 

 ةقارسإ قىعتسل ا تاداكتج فل هلو 6 تاراشوالا يف يف سد دادغبلا مامإ وه

 و« هيف بانط, ال وق 0 يلإ هدصق ن نرم الإ هارب الق كم 8 رخالو هشدب ءزلي 51

 - ةدادعتلا ضصطخغلا لاق ثيذملا او هتزج البس قعاوأ سانلا نع عطقنا « هتبب

 هنامز دحوأ 0 يريشقلا لاقو 6 ا 0 5ك كلا ع اذملا نم ىرعتلا نأ 1 : : 17

 ِْغ 2 2 ١
 | 2 الحا ىورو د ا 5000 ةينسلا لاو الاو عرولا يف

 0 نم امنع عريسا ا أهدد 1 ءىَم هف 9 1 أبعم ةيراح دبل تاررد

 | هل لاقف عنصام عاود يقكللا كفوزرتم هيل اواقطفا « انرالا كلذ, لّدب اهلإ قال

 انهسسس
 ف و مهي لا 207 . لوقي ت0 ايندلا كيلإ هللاضغب : فورعم

 ل اذه نم : كك 8 اب فورعم عم تو ةنفلا هواتلع نساتووملا

3 

 لاقي 00 اقف 2 تعلتال ل : هتلاسف رسك-نم فقاو اذهو نوبعلت ا

 يرش - كك رسل دلع لاقف 9 هب ل لا ا قلقفا :

 ةف هلاح نم ري تقف لمفت اء ماعلا
 ند ا نك نمت اق عارتع ايدل كير هةفاعمل اذا ل“ يل لاقف

 0 1 الدلو اة وراخ هيفوزي بابها انتو وول قلبكم يرسلا

 رس

5-2 
01 031 

 مغا هشطعا : هل تاقف « هب ح ا



 7 رك اسع نبا خيرات

 ا يدع قب رابخحلا لقب هدد ا ةقاربم كانيكيكذ رطل كده كك
 انيلع تناك ةوزغ انوزغ نأ قاحسإ ابأ علبأ الآ

 انو السباع ل نادل يل
 اييعتلا اخ. ف دلاو لق مثو 2 باق ميهفصم يبغا

 انشا يك اع ا مط 55

 انلح 0 ةيتكو لكب 2 لك :كودعلع ترص
 حت | /. ان

7< 

 انيدح هد د تعشلا مويو ردب مود يف دم ردك

 ةريرع ابأ عمس هنإ : لاقو كومريلا دهشو ]سو هيلع هللا ىلص يبنلا رصع ةقارس كردأ
 نس < ييعنلا تانج يف كبد راوجو نيعلا روحلل اوديزت : 6

 < مهلضف نيرباصلل نإو ا طل لك نيكد هيلإ بحأب ن نطاوملا نم نطوم

 ٠ امواعيدز لا ىلإ نواي نآكا و

 نسكلللا نيعورككي و هن اوزةب داعم تتاكا * يورلا زارطتم 3 نودي

 قي دارفلا باب جرا تناك ىلا ةبنكل ا ونإ لاقي ومسار نا يا
 ٠ نوحرسل حتتفلا دعب تدنب ةندحم

 لغتنا ناك ومو امنع نأ يبالو هدلا رشي 000 ٠ يومريلا 6 حرم د
 اوغبو اوغط ةدعلاتفو اذإف < اينابر رشع انثاةمأالا هذه يفتن ل وقير تااواكو هك

 جالا ار
 ارب كنون هنعب نا بكل اظ ف 1 نب يلع عمم ٠ ىو كلا يمورزخلا برم د

 نتف ا لاق كلا دبع نداءات نإ بلل
 رع تلكم اذإ لوك كيكأ نيف تان واو هعيطعأف اناني هنو

 فيك: لاق م« عطفس روس ضويرقلا نيبو ينضب هلا ينكاخلم تكمل لا
 يراداّيداو أ لو «قرعل || لا « ىركتلا دقعنينمؤملا ر ل تامه دوطلا نك

 صخخ ىتح كحضف هتربخأف ينقددصاف هترذع نباب تسل ءالك اذه : نايلس لاقف

 . 9 ماع يأ اعدت قبااساو ثقل . لاق م« هيلحري

 داهزلا دحأ ينوصلا يدادغبلا يطقنلا نسحلا وبأ سلنملا نب ال6 يرنلا
 يورو د امثريغو مشهو « ةنيعزبنايفس نعش دحو « قشمد مدق ٠ دايعلا ءامخلا

 ميتشإ ا لاق يبا ينربخا 2 لاق هيا نع ةدزع نع ماشه نع بارع نب ىلع نع

 4 سستم:



 ضن ل 07

 هأي ارت ملام ينجع قربا

 .٠ 5 - 0 2 2 5 4 5 2 75 5 ه6 شا
 دس! خردل قل قا سلا و ماورد نب"ارشب "رغم قارعلا كالذ دعن ةقارس مدق م

 تاكك هلق ماع ةانالك
 لأ |

 ٠  5 01 6 - 0 0ٍِع 3 4 0

 نيب يرغت عقد نايك ىب راوساااو قدزرفلاو 0 ةي 3 © ل نأذ و« هدحنو

 : لاقف هأحه ئى2 نو 0 ةقارس 0 4 لطخألاو 0 نسب الرخا 6 ضمانا

 اهنيعسو اهتغ آيمت غلبأ
 هتابلحت زرب قدزرفلانا

 هب ترثع رمح ل 0

 ةعيلص ريخنإإ 1

 يننإو يقرابلاءآغقلا اذه
 ؟ ل1 لات امتد متي ىاارخ لاق

 رينم حابصلا له ”يحاصأي

 ةمعن يف لات م كنإ رشي

 هترساع نإ ناورم 0 ع

 ريشتلا كبجوا قح رشباي
 قرارا قلن اك تخل واكاذف
 اهنبام لا ةعركلانإ

 هئاقشلى وعدق َةقا ايل

 قرانا عسنغدق كنإ قارس

 مل ًارازنال كنإ قاكلما

 قراب وراخفلل كتس 1 556

 : ريرج لاقو
 اًقارف 00 دق كللخ كم

 قراب نم اسلي دك ذا د١ :

 ابك مراكملانع فك ًالادتف

 اقراب مدمدأ نأب تعم انقلاو

 روجنو ةرات دصقب لوقلاو

 ريرجرابغلا يفر دوغوأ وفع
 زونع يتلا ثدإ هوان

 ريرحخ اوقتعلاب اسأل اموي

 17 لاداوع مول لع ما

 ريثشب كيلملا لبق نم كيتأي

 روشم.هراسي دنعو ريسع

 1 5 و انل تيذغ اله

 رييرج بس مف قراب لاي

 ل ملء لعار اةطفلا» ناو
 كو قارساب كما يطخ

 ردو كل ل طر اذا

 زيصن كيلع ني نه ىللاو

 0 اع ناك

 اقاوش الا كل ك2 جاه

 5 او داع للا يت قال

 اتاحسإ انمح مهيف تظفخ

 هلاج هرهجل « دشني وهو هيلع نوعمتحم سادلا# ىنب ةقارسب ريرج رق < اعزن م
 ا 1 لا ا ا



 + رااضيوا كات
 يرذالزلا جود هن( لنقل يأ رالداك ا معايمالسلا

 نبادمخ ىلا !اهعفدفزاتيد كيل اهدا صد كلخعسا اعلاف 6 روصتللا ل ! الث ام نآك 5

 د ميهاربإ لتقاذإتحةرسعبابروصخملا هيخأعم راص دمع ليسا
 نأ ا 0 اهيلاو وهودمصلا ديعنم نام ديلا باط هنأ 00 ىفختسافةنيدملا

 © باج اها انأر ثق ملل هن داو رقما 57 امو < ةئيدملا نم حربي ال

 قىأ (.لفا< ردو ةييع ترو كعلاكعا نيش قاد كل ضع ديل رس

 يف هب ير 1 ربع ىتح بشخلاب برضو هيلع طيخ 1 قلاوج يف لعخ هل أ فييدسإ

 ٠ لعأ هللاو تام ىتح قمر هبو رث

 نزام نب منغ ير ا ا # ةقارس د

 ”تاشكدلا نم وهو اهب دهشتساو ةتوم ةوزغو « اردب دبش <« ةبحص هل ٠ راحتنلا وبا

 هنإ : دعس نبا لاقو يدقاولاو « قاحسإ نب دمشو « يناريطلاو : ظفاللا كلذ ىور

 لتقو« ةتّؤم مويو < ةيضقلاة رهتو « ربيخو « ةيديدحلاو «قدنحخلاو « اد 1 كي

 سلوا ةرحمطا؛نم,نامث ةنمش لوألا .ىدامجب يف كلذتو 4راصن الإ نميورعق مف دشن

 ٠ بقع هل

 ايمو نق نارا لت ودا ٠ قرابلا يدزألا سادرم نب 6 ةقارس 4

 ىلإ 2 َء . هأحه دق ناكو يفقثلا ديبع 5 نب زال نم اناراغ كالملا نع مايأ َّق

 ةرانع ات ل لاقو « ةاجابم ريرج نيبو هنيب تتاكد تان رشا عم قارعلا

 دانا زدات ناكوو هادكاونلز هذ يع انوع ار عاش قرانا تقارب ناك : ينوكلا يلجبا
 0 « ارسل اوين ود دعبل يل ينساك هللاو : لاقف هلتق 1 ايل

 ايخ لعموق : لاق ؟ ك رع لاق 2 وا حطين الق ع يب ال راتخلا

 9 لاقف هباح أ ىعر اننا لبقأت « كر 5 6 1: نصت بات مكذف

 اذهنأ ملعت كنإ دمحم ل 5 هللاو : لاق كلتاقيفإ :لاق نورت ال اماذهنمىري

 ىلع كيسر 0 مورو لاق هبا كللعتأ اكو 2 00 هيف ينلتقث يذلا مويلاب سيل

 نم هللا ة ةطرش 1 لامع 00 <« اعبر ضتف ذّئم وي ننؤعدش ققمذ كتل

 : ةقارم لاقف قاحسإ ابأ نكي نا ف دنع عتب مليارا دك عيذي

 ةتاجضم امد جمانلا كتلارأي لإ هعادمإ ابأ غلبا الآ



 كنا ش 18

 يداه اهب ريرحي هالومو دبع (3)ثدح هرمح امه مغ لهو

 داب المهتم رضاح نمقبأ ةردقم م وقلاب يل نأ ولات تبل 1

 ما ع او عدا هنأ 00 لون ةيطسل ا لعلب
 اكل كلا فاباعا اهقبعا نبذ سابعا وبال دنع ينبا امهدج رسب لتقل امهاتقف< قشهد

 ل لا نر ناك اًعيقشوأ يدللو < نافعا ليسن ادعي هلع ًاريمأ واش دم
 < ةمالل رايتخالا دعب اثاريم اندبعو « ةروثملا دعب ةبلغ انترامإو < ةمسقلا دعب ةلود

 ادي تيما راكأ ف كو َء ةلمر لاو مديل مهسب تراسل يفالملا تيرتشا د

 غلبو « لطابلا عرز ددحتسا دق مهالا « ةلحم لك قساف مرومأب مايقلا ىلوتو « ةمذلا

 « هرها قرفتو « ةلغم درك ةدصاح قحلا نم اديهل حتاف مب للا 6 ةديارظ عمتجاو 2

 ا نابع داع ردك م61 هوو تاو هتروص د نادم ويظل

 ةاكاو مطاع نم نك او هكئاتو كفر دعا هيلا ! لام ةئيدملاب ىلاط نأ نب 1 ا

 ع وب م عفا بو لع ينبع 21و ف لوقيو رفعج يبأ ىلع نعطي
 ا دنارت فارعلا ىلإ هديب: ريش) :لوقي رننملا نيف نع فيدسو ربنملا لع هللا دبع

 [ لالا لج قلي دب فق كد افرع :: دماج يزال |ذ5: قف. كفريسأ

 ا رت اماما مع 122|2 با ةيكععا ١ ةراغ كتتأتلف

 هللا ادلع ندع لات
 ا كاع اهب ويارا ارك تتقي ورك< :ةيوتك ملليصني ووجب

 11 ىشتع لتكب اناف < هلثق يف فرسا ل نإ هللا يناثت : لاقف رفع ابا كلذ علبف

 ىلع هلماع ناكو يلع نب هيكعلا دبع دمع ىلإ رفعحج 3 0 هللا دنع نيالق ىشوع

 لا انف ناكو «سانا سوؤر ىلع ةينالع هب رفظف « هلأتد نأ فيدسب رفظ نإ . ©

 دقوةليح كيف يل سيل فيدساي كحيو : هل لاقف هجورخ لبق مهايإ هحنادم نم ناكأم

 يبأيلإ بعكف « نينيؤملا زيمأ كيفسراعأ ىنككلو اننا نتاوؤو ىلع ًارهاظ ك1
 دك 3 يف هدواعيو هنع عفادي لع < هلثقب د هيلإ كيف 0 هراخار

 جح ىتح هلتقب عفادف « همع انأ : الرق اعلن رعي ال اور فانا كورال هناك مل نيال هللاو : 5

 00 ا مرا نم ًافيادس دمصلا دبع ج د را نه برق الف < روصنملا

 دري نأ لبق نمزغَمج وبال لاقف# هيلع [سف هعبقا يف وهو دا 00
 كلعو: لا نيكولا د ا :.لاق تيد 2 ُِق فاقت مالسلا هيلع



 ما اع نيا جيران

 :"”لاتو' ديفا دعي : ؟لاقمو 1 هبهبشل طق ند تر امآع لاقو يلع زي دن عادتي نبا

 :لوقيوهوهتعمسف | أدساو 0 لوس ار! اني طخا لاق هلل هللا دبع نب رباج و

َ 

 نإ و هلأ الس * لاق 5 ةمايقلا 0 ل ه رمح هةر لهأ ا

 كلذ رزحشحا امنا 1 هن امعزو ىلصو ماصنإ و معل .٠ لاق ه 2 سم هنأ معزو ىلصو ماص

 ءءاعسأ هلع هللا نإ | :«لاق م <يغاصةوهو دب نعةيز رنات نا اح

 تاناراإ 0 نيطلا يف .يتمأ يل لدمو« اهاك + اعمأالا | مدآ لع اع 1ك اهلك ينمأ

 أعم يا 00 كلك نب رقعح ىلع يف كا نانح لاق 6 هتعيش و ل ت رفغتساف

 را 5 ا |اتف تيدا ا

 سيل ثيدحلا اذهو همع نع دم نب عفان ينعي يعازملا هانثدح : يليقعلا رفعج وبأ لاق

 ناكو انوسملا لع لك دل نإ السا درك يرحل ألا + لصأ هل

 :لاقفدف رعف روصاملا سل يف 0 ينب نم لجر ىل ىلإ رم 5 0

 :فيدسدل لاقف يوم هل مكن ودعلازيعب كظحلي يخ اذه نإ ا! نيدمؤملا 0 ا 2

 :ةىروط لا |اتف هءاكب 0 طق نط اي سمكا 0000 ناحو كمؤع 8

 نسب رولا طبلة دقوا ديلخم هك وشرإل و« هيعع ةوداي كفودح اس 1

 0 نبق كنود نيرا قيمأاب :فيدسلاقف «هتلق دعب لدعلا هب 00 6 2

 لاقف < هلكلكي انإكو « هلضعأب انمنك يذلا هنإف © هلغد كارشأاو < هاب ل2 تل
 0 أ اذه“ دملاضخ ودعوا يلح رع نمو ا يأ ل عفر هللار دك قرد

 قي تن اك رطأ ىلع واو فيلبس ار سنك ! كنان 0 ناطلس هيف "يلع كل

 ثال نوثلصف « نايقع رهوجو < مظن ردو « بهذ ك ئابسب كتف 0 ل اقف كاع

 5 2 هلا لإ نعل ع رغتأ يا

 516 1 ا نما ع ات لع هض ا

 (2)ئداعظتيسهلاناض وموت تود ال نم علا

 داعرإو نارا كيني ىلوم  ةلزنم لك يف كونا نمو ىفأ

 يداص دراو , لحن رم نار لإ عب لابد لك رتل رح اهل 7

 داحإو صماخإرإا كِلإ ىسي آر" د ةيح نعت ذيع نم قيال

 داملا عادم داع لطصم كنم مزعيأر مل 2
3 

 يداولا ةيح مهاتفو مهلبكف .٠ ادب | ةرثع من١ :نليقث .. الو



345 : 204 

 ةنيدم فيس يحس ىلإ كلملا دبع 2 ورب تل اى اهأ

 مول ةصرفلا رظنني يحس لزي لف « مهيلإ جورملاب هرم أيو ةدعاوتي , ل

 تس موزلا ةئيم أي دق ا عاج يف طقلق ان اكلت ىتخ مزومأو مثربخ نع

 ىلإ مورلاكلم هثعب دقمورأا ةقراطب نمقي رطيب 55 « هحالسو هرعشو هتئيهو هساب]

 هباحصأ فلخ ةيرقلا نم اند ايلف < كالانهام ىلع بلغف مورلا نم ةعامح يف ماكل لبج

 يف مهو هباحصأو طقلق ىلع ل |خدف « عبصلا بك وك علطم ىلإ قورظتنا * لاق

 نم ىراصتلا هعتصي ام عدصف هةاكلا مك يما وكلا قواك أب هداك

 ىمقاف ؟تنأ نم : هل لاقف طاق ل ريا 10 اتاك رح دس لوشاو فلا

 امو ميحس زاهج نم ينغلب امل كتئج 0 هل لاقو هقدصف «هببشي يذلا لجرلا ىلإ

 ا هسا لك أو هب كريخألا كيل جاور ا!نسددبإ عمت

 ١ ثعبا : لاق مث« بارششلاو ماعطال انهه اوتات مل نإ : هباحصأ ةاقل لاق مث

 0 ا عا نم ء الؤع نم ةرشع يعم

 ىلع مهب ماتو هب 0 مقار فا ذأ وهاب علك تذليل كانتا

1 

 اونانف هلام لأ تم (سزاح ماقأف «هنم 3 ا 0

 لأ م لوؤالا سوخ ارقمابلاب عظيم راح ظقوي نأ مونلا دارأ اذإ سراملا رعأو

 هفيس ةبابذب مهدت ميلك اومان ا 2 أ انأ : لاق هم ثلاثلا يحس ماق مب يفاغلا

 هعرصف هذخأف يحس ىلإ بثوف هلجرب رشاعلا باصأ عساتلاب رض الو < الجر الجر

 هيك ىلع أب هلتقف هفخ نم نيكس يحس جرختساف « هردص ىلع سلجو يورلا
 دلل يطأ نق خيزتغتلا ةباحضأ ىلإ ما هع درك مباغت 2

 مب رذنف قب نميف كل

 7 ا رمل انك و كد اذ نيفتت اه قع ابازح اورق ع حهنم يتب نم
 : مأَر 0 ىلإ نانبل لبج طابنأ عجر و

 تقلملاءايأ يفوشمد ة ةرمإ يلو ٠ ةلودلا باهشب فور 5 ىلا < نيكمحس 6

 ظ لزنفةئاعبرأوةرشعي عج اةبسكل 3 نأك كو « ةيناثلاهترمإ يننادمح نب عاطملايبأ دعب رهاطلاب

 ةئارعبر أو ةرشع برأ ةنسناطاساارصق يفت اةهتدملطت ملو دغلا نمرصقلا لخدو ةزملا

 0 ا يل عاطملاو 9 هذدعب يلو م « نيموبو ا 55 نيتنسماقأف

 نانح هنع يور ٠ بلل يبأ لا ىلوم رعاشلا يملا نوميم نب 6 فيدس د



 6 0 نبا خي رات

 ريمأاي : هل لاقف قبادب ودو كلملادبع نب نايلس ىلع دفو ىلصوملا 6 جاحس

 الو« كابأ هللا محر ال: لاقف « هعطتقاف انلام ذخأف اناخأبئوف كله انيبأ نإ نينمؤملا

 كاف ىلع دب تا مو همالك يف عر 2 قعب (/ُْ كايح الو كلاف درال :«كاخا قاع

 رصعا نب ثالام نا نعم نإ وح لئاوو 14 لثاو نايحس فؤّر كا 3: نايحس 1

 كالام ةارما ةلهابو ءراززت نب رضع نب ناليع نإ : لاتيو نالع لا عب قع

 لئاو نابحس وهو « ةريشعلا دعس نب بعص تنب يو اهدلو اهيلإإ بسني رصعا نبا
 : رعاشلا لاق < ةحاصفلاو ةغالبلا ف لثملا هب برضي يذلا

 لئات وش يذألاب امنلعَو 7 امك لاو نايحس هلدعب لو اناا

 لقاب كت نأ امل يعلا نم هنآك ىتح مقالا هنعلاز اف

 حجت قدا طاورعجزترر ف رهستلو 4 افالم ع ويلا اني 1

- 

 10 هور

 0 ل عللعب نكت ا سد لاعأ نمي تعود أوز كسر عال اني كو يحس 0

 : هرعش نهو هنط مو ىلإ ني نك رك

 ان سوم اظل جي دس و زي يترك ا

 ادعب برط. ةجاح يذ ىلع دحن كج ٍتاعرذأ يف ينتحيهو

00000112 

 نب كلملا دبع مايأ يف اهترمإ يلو سلبارطأ ناكس نم رجابملا نب 6 يحتم

 لحاسلا ناز عنج و هرماتلا ةماوعجاه طار ورا ةفاط تكتل 7
 مورلاةيغاط هجوو < لبجلاب اورك سعف ةمحارج اوجرفت «ءاكللاو نانبل لبج طابنأ بتاك
 جل يهجر ميعاطمت ١: ىتحمبب راسف «رحبلا ينمورلانم ةعاج يفقد رطبلا طقلق

 ةيك اطن ا مغلي ىتح ليها يعقل كا سدا ره فقد تاك لبج ىلع مهب الع ىتح هعم نب

 يف جرخي ردقي دحأ نكبي ل ىتح نوملسملا كلذ مظعأف < دوسأالا لبجلا نم اهريغو
 نم اهلك لابجلا ىلع اوبلغف مورلار للا تع لحاسلاب الا: اهريغو(2 )اجر نم ةيخلن

 (2) دافرلا فاعل ةحلعما زقلانار عنك مفنذرلل لاجو# للا :ليجو < ريجسو < ناعبل

 2س زي قمنازز ب كالا دنع نيد ارانب يقدح نالتي نا

 لاو همم رفح ازيكييل قاوم الا” كاليسعمولا كش ورا

 1م 1 3



 لييادع ْ +4

 هلا عت و ةكلذلو دارا اع تقلملا يك اندبلا نبا هدعب يلوو « اهب تام نأ يلِإ ايلا

 ا 16 هلا ىو دلل دعس يل | نغندقي رظ نم ظفاحلا:جرخأرو اج كيدحلاب) يانغ

 اهييلع اواضإ :.لاق ونت را 2 نيد عجل, لع : لاق ةزادج ٍلسو هيلع هللا ىلص

 تككف اك يلعاي كناهر هللا كف : لاقف اهيلعىلصف هللا لوسراي نيدلا لع : يلع لاق
 لا لا كاف انا لدا ناهز كلف نم «ايدلا قي, كخأ ناعر
 ا لا ا بنا لاقفا# تماع سادلا أ ةصاخ لعل هللا :لوسر اي :لجر

 : مساقلا ا لاق هيولااخ نب دمحجو <« يرزورح وهو دمحم نب ري ةملس 0 هدانسإ

 هدا < و < ضر دل !ءافحص قوك ديول ني هلا دلبعو «ثزيدملا لعأ يف ,هقرعأ ل

 : مجرتملاهل لاقف كيدلاو نعو كنع هللا يضر : موي هل لاقف مجرتملا ىلع أرقي يناتكلا

 دل را نيج راتالات ةيس مجرتملا يفوت ٠ نيرفاك اناك <يدلاو نإ كلذ لقث ال

 ا 1 لا هرقل يجر اوعأ نوراه نب يلع نب للا نب عيب د

 رو ارباع ىلا فرح قفين نب اشر ىلع يظعلا نآرقلا أر 5 ٠ طاربق نباب
 دا كما نمو يايا ماوس ثيدحلا ايهنم ععسو يزاوألا

 د كلنلا ةنلح ىف :ىرقل ناك و( قشمدب ة 0 ا
 ناك و« ندلا يف هنعط عم ةراهط ديدت ىلإ جات ال رهظلا بيرق ىلإ ليالا ثلث
 ناكو ةقث نكو هنم تععم : ظفاحلا لاق « الوم ةقلملا ىلإ موي لك يحي ًادعقم

 لاف نابع وا كاف هدنس هنع ظفاملا ج جرخأو مدنا سلو سمح ةنم هنم عامسلا

 - ءنارقلاو م نا : ثالخ ترعلا 0 0 هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق

 تع الانأ ىناعتجسلا زييرع نبدمحع نع هقب رت ا ل هال مالكو

 : هلوقب اهراذوأ بر كا عضل ىفح : : ىلاعت هل وق رشق

 00 0 ل هول جلا تي

 ١ جبن, اريدع يلا رادع 05 يدك جمسل نمو

 ةئامسمخو سمخ ةنس نابعش يف ينوتو ةئايعبراو ةرشع عسن ةنس هتدالو 0

 ” ةيكنع ةراتح هل تناكو ةباحصلا رو و ددع ريغصلا تاي نفدو

 كل ىرذ نم وهو ةيواغم باحصأ هوجو نم يرضللا ديزي نب 6 0 3
 5 و يك يكحس اضرلا يف بلاط يبأ نب ىلع نيبو هنبب اهبتك يتلا ةفيحصلا
 نيدوابو يم هن كاد



 0 مانع

 نيمبص ا نيب مدآ نبا بلقو « موق عضيو موق عفري كانك تال لاق را هيلع

 هللا ىلص يبا نا ةلعلا هج هماق افاق رنا 3 ءآغ اذإ م4 رلا عباص | نم

 * ةددم نبا ةياوز يبو 6« هرزأم اكو وما هين رقك ةرعم ىتفلا معن : 0

 : خيراتلا يف ىورخللا هادرد < هراذإ نم رصقو هنمل نم 0 ؛ةلاق هرازإ رعثو

 ناكو « سو هيلع هللا يلص دم رون نم ًارون هعم نإإ : لاقف ردا

 5 1 دام نم فا 5 رك نال هع نكتب اهلا ك1
 يقره هيف لعلة ةلزإ وي ةلغايقأرال هنأ تددزل رع لعافطنت كطييطأ 7

 ناعم ناز < عا دعمت نو يلاعق يلعك نإ شال ريغ نيك 2213

 كالامنب جدخ نب ةربس نب ةلمرح نب ةحسوع نبا هلا ةراس دى

 نع ىورو ٠ ةنيدملا 2 ةبحص هل يلا( 1 5 ءاغلا تفي ) ةيرثاو 7

 لسو هيلع هللاىلص يبنلا نأ عيبر رم يا ٍلسو هيلع هللا ىلص يبن

 عييرلا ىورو < مهسب ولو اوي كلر فل : لاق هنأو ح عفا ماع ةعتملا نع ىعن

 ءاسنلا نم عتمتلاب م عاما بفاس روفر 8 ا 0-5 ةريس ا

 ب نم 1 اندجو ىتح ميلس ينب نبا نإ كلر انا لح ردك يزال 5ك نفلا ماع

 ينارتق رظنت تاع انيدرب !ههلد انضرعو اهسفن ىلإ اهانبطغت اتم

 اح 0 يدرب نم نسحأو دوجأ يب >اص درب ىرتو يحاص نم 11

 لسو وهيلعتملا ىلص هللا يبن انرمأ م ا ا حاط لع ىتزاتعلا معاش جنن

 كارلا ادي 70 اثق رطن رم ظفاحلا 000-5 هوحلا 0 هاوز + .يقرافننأ

 الكل جو « هلوسر درو: هبي مل هيلإ لضو ايلف ةجاح يف ةيواعم لِ الا

 2 ل ا
 سنا زوال ا ا ا كسباو كراج يف
 2 حاالو لو رع اهل كدمح ود لق نوديسلاو كا خلا ,ءأ

 يبنلا نع ىور : هدنم نبا لاق ( ةيواعم ع 0 ةراس نأ 0 3 35-

 بقلملا ليفان قسمد ل 5 3 2 دبع نب 4 0 3

 لزي لف ةئاوس و نيسهخخو نيتنثا ةنس اهب هترامإ تناك و « ةلودلا ماتببقلو « رصنتسملاب 1-7



 1 بي كبت ش 1

 هنا لرأي ايف فعلا نايبصلا عم كك يفإ : لاق ىلب : هل تاقف 9 يبباي كربخا

 قماقلاانأ مك 2تنأ نم<«ك.لعو ” ١ اه هنلغ تطلسلف هل 1 ودنا[ هلع هللا ىلص

 نم كرو عا ادا سأز نشايني هذل هللاو الف كليف هللا كزراب : لاقو يمأر مس
 دسارلادكف رم ناءز يف ةئيدملا قوس ىلع لماع تنك : ليتات اف كالا" اة درط

 رولا اسس ل لاك ايا رعزلا قرارط نم عش يبا ب اورد قو «كتشعلا البلا :نم

 0 و وب هبا اكدَع نب ماس هلا تن دقت 5 عزا ل اقم دطخمللا نمذي 0 مع

 يا ةظطدحلا د عضو امن ركل وفعلا ايم 51

 ا ذختي مل : لاق هل ممل نع دعس نبا ىورو * ةنيدملا ىلإ لمحلا طبنلا

 801 ل 1 علا رع ةالواركاب اورأ االاو ضاق لسمو هيلعدللا لص

 ءاضنلا ف سب رمألا

 نك كاذب ها بدلدو رم اخاب فرعي ييدملا ر حاسل سس 7 ناسا 0
 رفعجنب هللا دبع ىلإ ام اسس ندا 6 قاوالع ريغ راح + انعالذج :اولاتق تايقن ًانوص

 تانك دقل هللاو كيلجز هللا ماقأ ال 8 : هل لات هع الق هانفف ةيواح٠ ىلع موي هلخدأو
 000109 رول تارك زاجل هلو: ظفاكلا لاق © قداس نع موقا ن]

 ”( دق انه دل ا 5

 دهزلا ىضف | يش يأ نإ دهازلا يلصوملا دممس وب أ 6 عابس ع

 0 ارا ناس وب دل زرعت هلل سلال لاق 2 كيعاا
 تكل 20 ا ورحا ع ري اد نادع كل نك را نال

 ا لا او ا كيلا

 ثيدحلا ىور ٠ يتثءدلا مخفلا نب ء العأا نب ةرعم : لاقيو الك ةريس

 رس لهأ نإ ىرةزا لاك لات هنأا هنع يقههبلاو ظفاطلا 017

 ا ةريسم ىلع ث ثاذو سو هيلع هلل ىلص يبنلا عم نوعجي

 جتف دبش ٠ ةبحص هل ٠ كتافنب يرخ وخأ كتاف نب ةرعم لاقيو 96 ةربس ع

 يف يورلا كرت 5 تفلا دعب 0 : ىلوث' يذلا وهو قشمد

 نان ال هزاد تناكو « يذلاب ىلا رغب ةلعلا ليلا ىلا كريو واعلا ف

 ها ا نادك هلوأأ يف 2 زادلا ةرمسإ ىلع يذلا نيبدس لإ

 هللا ىلص هللا لوسر نأ < املاو ظفاحلا هجرخأ اًثيدح لسو هيلع هللا ىلص ينلا نع



 3 رك اسع نبا خيرات

 يرهزلا هنع ثدحو ةبحص هل ٠ ةماث نب ديعس نب ديزي نب 36 بئاسلا
 ةينثىلإ نايبدلا عم تجرخ : لاق هنأ هنع ديحأ مامرالاو ظفاملا جرخأو 3 هريغو

 هل نأ لع 1 هو ) كوب ةوزغ نم سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىقلتن عادولا

 نب رعفان نإ : لأق قرا ضل 75 ءانطع وع نع يأ جرخأو # ( ةيحص

 2900 علاه دوور ظل ايلاف كلنا لس

 *.لاقو يل لكنا اخد ايلف تيلصف ماقم يف تق 5 لس الف ةروصقملا يف ةعملا هعم تيلص

 0000007 1 اكدت ىت> ةالدب اهلصت الف ةعملا تيلص اذإ < تلعف امل دعتال

 + لكنت وأ ع ةاليوص ةالس لم الدنا كلوز اهديك

 < تعش مو باع نيوزمكل هن دلل قوس لع تئانلا وك هاك ع ني

 ثادحأ مهو ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضبق نم ةسماللا ةقبطلا يف دعس نبا هرك ذو
 ذيع هتيالو مناك د هنع ظفحتو ملسو ا ىلإ أردف لاق ا

 نبا انأو عادولا ةجح يف يف حسا لوشن ادركت جماوضم ةلاا ا

 هللا ىل ص يننا نا لاخ هب تبهذ : متاح يبأ نب يملا دنع ل !اقوك نيشعم
 د

 5 هللا لض ؛ىتلا .اضوتو < ةكرإلاب هل اعدواهسأو معس * ضيررم وهو سو هيلع

 ًءارغلا دواد نع مل و 1 رظنو هئوضو *رم”ىرشفق

 -ِ 0 ل :
 ليم ناتكلا اا نيم هلع هن لصلاح تديع لرجل بلا كم اك

 : هنع لا ناولس هب در هو« دواد ٠ 2 هدانا اق ينطقرادلا لاق

 تا ءاعدب الا ي رصلو ىعع نم دابشتفاك © لاق ةماعلا قا مين يبأ ةياور ينو

 « هلعابفحتاي زخ ةفيطقو زخدهيحو زخ ا أبنا رعدأ كو د* ٍلسو هيلع لاحم

 ء[نرأ ئرهزلا كاقو < حم هل : تتانللا نع لاقو كلذ كل لاق مث

 0 : ليقو « نيناع ع يفوت : نيعَم نب ىجحي لاقو « زاححلا لها تن لاقو

 أ

 عدلا ةنس : ليقو ؟ هنسو هتافو يف فلتخا < نيعسلو عبس 5 ا 000
 يك

 مد ع كارل ينلا تدلاو 3 ا ا 0 جرخأو 34 نيعبس و

 نيب هقنع برضف ةيكلا اكس تكتب نم 0 ميقفلا موب لطخ نب هللا دبع لتق

 ما 2 حر كَ 2 اريص اذه دعب يشرق لتقي ال : لاق م ماقملاو معز

 5 : لاق سياكلا لوم دع عدلا
2 

 هوه هيقبو دوس ري ظسسوو نو كل

 الد : لا هساادعو ضيا انه كضار ل تافه هلو سد 02 15



 بي دبش 3

 ا نال را حا قاب ل وسراي ارفاق يب اوشيل: مهل لاقف نابكلا نع

 د لا نيرا اظن ةماكلا كلت لاف ا تح وكي

 0ك هنا نم ا . نوطلخيف ةحاجدلا

 رمج ةبطخ دهشو « ايليإ كاكا 0 كم نبأ" لاقيو ناجم ن دايت 7

 هللا دمح ماشلا ر 2 ا لاق هنأ هيلإ اتاك #«  ةيباحلاب الا ل

 1 1 رو لا ار كو طلو هيطاوتاو

 حالطو مح اا راقب هيد مق سو هيلع هيل لص

 وهو « دحاولا عم ناطيشلا نإو“ 221100 نإف ةعابلاب كيلعو نيب تاذ

 هتئيس هن“ آس 3 0 ناطيشلا نإف ة ةأ ادا ذر نوع الا ءقفأ قريش ال م

 كرجل هؤوسلا ال ىذا فال ا نمّوملا ل را وهف هتاادح هترسو

 تان ن5 مع نإو 1 ا انا حجرا كارلا هثنسح

 تيس لكو « مقاذدأب ل 00 نإف ايندلا بلط نانا او هوو يل كك

 هللا و رام وحي هنإؤ كلامعأ ماد | عم دانا ناس عقلا 21

 ٠ كيلع م السلا هللا ةمحرو مالسلا هيلعو هل 1 ىلعو دمحم انيدن ىلع هللا ىلصو باتكلا مأ

 هللا لصيبنلا كردأ بئاسلا نإ ليق + ءاشلا حان ارا موا رع اخو
 لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ل كاف ا اا ا اا لاق < سو هيلع

 ندحأو#ب ءاغلا ىلإ افلا 00 اةنع ناصر ئراشملا ركب اأن ا
 ص
 م

 ءاييللا 6 6 كيلا م رس يا

 تاق نم وام 2 اينكقالأ 0 دقو هتبطخ رك ذ هنإ ث)

 لع الو « اهحتفب هل لع الو < هدي ىلع ماشلا حتف ناك و رمت فلختساو يفوت ر .

 © تولع اكن وها كيادش يلع قاد اولاق هتفالح ميغفلب الف <هققالختماثلا لأ
 الف < هنيلو هبرقو هلدع فيك" اوراظنا : اولاقف هيلإ الاجر اوثعب مث 6 هتفالخ اوهركو

 :لاق سو هيلع 31 يىلص هللا كو شر ةفيلحب هيلع ايي كاع ءالبللا* اولاقدفولاا هيلع 2

 6 ا 0 يكل نا ثلا نم انابقأ : اولاق ! مابقأ نيأ نم« كيلو

 كنم «نيهراكك تعيبل «نيرهاق هودعل «نيحاصنيملاس مهانك رت : اولاق 9 ماشلا لهأنم

 راس مث « مهيلإ ينيبحو “يلإ مهبيح ميللا : لاقف ء امسلا ىلإ هيدي رمت عدلا ايدو حل

 ٠ ةمدقتملا هتبطخ بطخ ةيباجلا لصو ايلف ماشلا ىلإ



 هه رك انعد ١ اك جات

 ا 1 هعما ن 0

 فاما يوزخغلا يشرقلا ءاطع وبأ 0 صفح 0 0 4 بد اكل 3#

 هيب |نع هنع مامت قيرط نم ظفاحلا جر ماو * نردد ةاحر رك ناك لا 5

 هللا لوصر لاق لاق ةريزه يي نع ةرهز قل ىلوه مجس نع يوهزا نع هدح 2

 كف : ل1 شح تدبلا اذه وزغي : لِسو هيلع هللا لص

 ءايأ ديس عقو اذه نإ ترو ةناداقلا هند ذل لاا يتسلل

 تام اهر ماتا لف ع هلا نيا لاتقل شيلا ديزي هجو ال ةرط ا ةعتاو

 ٠ ( ءاديبلاب شمل كلهو كيري
 يثرقلا مهس نب نكس نب لعسنب ىرتع نب ينل تراخا و د3 تيناسلا 0

 فئاطلا موي ليقو“ لخ موي ديشتسا < ةشوللإ ضرأ ىلإ ةرجشو ةحيض ل 0

 ةدعقلايذيف لك تناك و « هل بقع الهندرالا ةارد ١ لُخ موي 000

 ءانما نودع الار 000 0

 :( 20 مكن ىورتو

 نمر نيف كا ا ا ل ند لا ا د

 أ نب نادعم نع هنع 0 طا وم طواتلا أو * ناورم ينب

 هلل .لوسر كمعم : ءامردلا ردا ىل لاقف صمخ نود.ةيرق ىف تنال 2ك

 اةالعلا يدر ءاهرالو نذوب ال ةي 0 1- لو هيلع هللا ىلص

 يك ل راع ل انف ةعاماب كيلع < ناطيشلا مهيلع ذوحتسا

 نمو كرالا نبا قيرط نم ةاورو « ةالصلا يف ةعاجلا ةعامجلاب ينعي : بئاسلا لاق ْ

 نتيبحلا لسا الا ناي نيعم نب ىحي لاق * نييرعلا نيد

 مامرالا درب 0 لاقوار“ ةقنإ ىاش يهد ا ّحاص لاقو “ ا

 00 لاقو.©يرداال : .لاقن ذ 9 ةقثيئاسلاله : يبأل تاق

 : ثيدحلا اص ماشلا

 نن ناكل كاعلا يوتا لاس نب متن ع ل نير نا ال

 ةورع نب ى نع يرهزلانع هدج نع هنع ماهو ظفاحلا جرخأو ب ني لا

 سو هيلع هلل يلض قلب لوم سسانأل لاو ةرسبلاو ةشئاط نع يلا نيندرت 1



 ا 5م
 710 ربل ني داهم كابو « رحل ذل مدق الو نعقن آلة هازراف ثاتكلاا

 هل لف ىدهذا : هل لاق دغلا ن ناك الف رانيد

 د الاوز لاق ةرأانإد كادر وأ ةيوعا وأ "يكمن ازين نأ ناورع نانأ انو
 اما لاا هدرا 15007 اليت ان
 ١ اويف ؟اطي لل انابخلا + ولا قلقا طق نتعلم انا اللعين .قايات هل لاقو لوبحم

 اا الاردعاملا فك ١ الو انهنار ألا ذا ظلت أعين اذ ان
 ريس اوان استإ> لاق كو هبحص ٠ را ىو عام 75

 ينع باغف 6 كيلإ دوعأ ىتح - جربت ال لاس اين كناكم: يل لاق ذإإ نانبا لج يف هعم

 د داع ا ويسجل ا لكلا تابن نم شمقتأ انأو مايأ ةنالث

 يفإإ : لاق 9 :تنك نيأ :'هل تلقفهيلإ هسفن تاثيفاآر الف < ًارئاخ نوللا ريغتم ثالث

 ْ كا علف نلعا كيرزك < نم انيك كلذ
 « ةالصلا ىلإ ماقو مالسلا "يلع درف هيلعتساس هتالص ىضق ايلف « يلصإ وهو هترفح نم

 بارحلا ءاذ حب رجح ىلإ دنتساو هالدف رصعلا برق ىتح دحسيو عك ري لاذ اق

 ا كج ولا ا 3 ك0

 ح ع

 7 م ل < 2 1 _
 جرخأ امناك اليحب افي ثعشا ربغ

 نإ قاس ىتاان : لاقف:2 ةوعّدب يىلوعدت 5 ءيشل يبصوت هللاكموي : 2 تاقف حبس

 ا عاد احا هيرقب هللا طش[ نم يب ايل: اقف يفد ؤي :«تلقفت دك
 داك لم عنو نام 1 و4 كايف نمااعاملا# 00

 دلع !لاقواضوعو ءاققا قافأ ما كيم تينأ تعوم 0 55

 قوش جيه يطا رك هاك نإ نإ لاك تاع فا كالا ثا ةالصلا نم يتتاف <

 نإف « اليدب هبحي درتالو كالوم بح : لاقف يلد عجار نإ ا

 ناك انف © ديم وهاذإؤ هنك< رف ةخرضا حرص «اد ل ررااللا ناجيت م هللنيبحلا

 : تلقف هوراوو هيلع اواصف لبجلا نم نيردحنم دابعلا نم ةعامجب ذإ ةبينه دعب الإ

 : اولاقف هنع ءاشلا لهأ تاأف : 0. لاق نونا نابيش : اولاق 9 خيشلا اذه مسا ام
 مسن : اولاق 5 اعف كولا ا ل كات نصل ذأ ف1 لوح ودم 1

 2 نيف يو.كب نخا ملاذإف :”لوقي ىراحصلا ىلإ جرخ اذإ ناك



 ها/ رك اسع نبا خيرات

 ةرتو»ه نود
> 8 

 هل د

3 

 هيسسوق | تحبص 8

 ١ كفر مشا معن
 ىدفلا ن5 سافل ناز الاد 6يع ؛!ا بريتلا

 ةلذ نطاوملا ضعب يف را يرأ

 كا كل 2 م أ اذإ

 1 رغا 2 ةلذلل د هل دكا

 هنأ كموقيت لاك ع قبأو
 أ

 اضيا هلو

 هممت .نيع هبرحملا اع خلاك

: 0 5 
 ل م ناد اهف كئيسارو؟ الو

 مدام ريغ اراب يدع

 ماركلا نم تع ةرادقأ نع رخاو

 : اضيأ هلو ٠

 هلعاف فرشي اًرعاب دعب 1

 هلهاجي نم هب يرق ملو ًايهفس

 هل طاب كقحي ىدوا دق تحصاو

 هل هاج وه ضرطوم لوبج لكل

 قلب ودان اي ىاغعلا ا ةنحإ

 قش نم ر اننانادكتما ع د

 : ملام لاف كيري نب دلاخو « كحل نب ناؤرط قع ةيفاعن اضل

 تق رط

 ام اوقبظأ مريخ اوتاه لبق نإف

 (2) اندالب ثيغ نإ موقب متسلا
 رخا يف ماس تاه

 مزكبلاو 00 كك رولات سم رم 9 ُْط ا ةلحا 07 ترحتتفا اذا

 رظكلا 1 تك 00 ةنسلا اذإ
3 2 
 ب

 ٠ ناؤع ةفالخ يف ان هناا ناكر ماشه ةفالخ

 ا ناك ىلا نب ناورم ىلوم ةعزيعزلا وبأ 36 ملاس
 و سرملا هالوو

 يل لوقيام ًاريغك" سو هيلع هللا ىلص
 1 اذ ركششلا يف : لوقيف ةريغك اهنإف

 هفعض كب إل كفيعض عفرأ

 نم نإو كيلع ينني وأ 0

 كاااق هك نع ةوؤرع نع 000 نعىور

 اكعد نتا املا هك ناف 0

 200 ناك

 2 فيارت تابع لوقأف 7 كتايبأ تلعفام : :

 :رعافلا لان يلوا بايع لي

 زج 4 تاعفاا كيلع نأ

 ىرقلا فاو يسار كارا ست جا
 ةذابع#نمز دبعل "لاق أ ةمايقلا بوي قوواتحا نإ رطل ةعئامال ل نر ا

 تلاد نإ [تملع كير ا :!لووقف 0 لف نوره واع نك دع هيلإ عنطصا

 لاقو * هيدب لعكلذ تيرجأ نم ركشت لذإ يف رككشت 01 زاط الا 0

 8 22 لع ريرسلا فاخمدعت أف ةريرهابأا عد كهلان ناو نهال

 كلذ نع هلأس 1 باححلا 000 دل اعد 000 2 0



 تيذب 0

 هس ابحو هناطخلا فاما 3 هم 0 رسم حبصأو

 راع ا دا ا طلاق ئ ارتسالا ادام ههاَو 0 ماس دو

 ىورو * لق عكر ودعا رق ةمناكو هةقرلا ه رمإ يلو « ارعاشز

 اذهر ٠ لعت لا هذه عايسلا رش هع ك1 ]سوه لع هلل ا ا

 دارش نأ : ظفا يفو « هلاق سو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ةيبرعلا ل اهأ هب رخافت فرحلا

 نا مود ا ا هنأ يأ ةعباد هييأنعو * 000

 وهو 81ج قف سو هيلع هللا ىلص كا لوثر تدك 5 | لوقت د

 0 رحنلا موي وهو ل 0 يأ سانلا امأ : لوقب

 مكحشارعأو مكلاومأو و ؟ء امد نإف : ل

 010 له الأ هنوقلت موي فا ١ ذه كدلب 0 75 رحك ؟سيلع ةمر 3

 غلبيل : لاق م 5 و | وقت دبشا مبالا : لاقو 527 ا عقارا معن : : سانلا

 ةيادر ىفو ٠ مكلفابت ٠ نحو متبع اندهش انإو : ةصلاو لات اغلا 7 كهاعتلا

 0 ل رك ذف ربل ىلع ةقرلاب ماس اينخأ لادا نتسملل
 اذه ذي عمجم مكايإو انارأ ال ينإ ا ةفرع موي مهبطخ سو هيلع

 رهشلا اذه : نانلا هام ضل ربش 3

 2 6 د لاا لوو هقركلا اه كس دج هنا تيذحلا ادبأ سلجلا

 نا عك وسلا 3و غايب نكي ملو هذسي هيفس مغ نبا هل ناكو « يلح الجر

 هلها كبعت ٠ مهنع 0 لاقف هع عد 1 ارا ركاك كلذ ملاس لاقف هصقتن

 سانلاق حا 117 هل لاقفكالذ 2 نا انو لعفف 4 ماديس هن ذ هعدو ةلصلاب هدلوو

 ماس لاقف أدبأ ينم يك 2ىسل دوعأ ال هللاو ين مركلاب ا

- 

 37 6 خو ع ١ تاتعقي كلف ود كلا ىلاوم نم بريت ود

 ميا نت ل ع مان اذإ ضل ىني ام د مك

 يلا ا داس يدب ١-٠ هركتاا اهت> تعم ملمع

 ماج الب ا باع ووش ردا عوار ميكا ورع كنز وتلا

 1 كيف م ان كلر نقع كاللأو 50 اس قفرلاب

 مهاب عمسلاب امو ”اننع مصب ةظفحم لاق ام رم يعمم 3

 م 6 و 4 0

 م داع ىح كوع هيا دقلو هن ىتفر هدو ىطا َّى



 هه رك ان 1 رات
 دك

ٍِ 
 هد دك لا اند نيبوت |

 اقعب مهيلع برضف 6 0 ةئيدملا لح نإ 3 ماشه لاقف هتزانح يف سانلالفجاو
0-7 

 أ

2 5 
5 5 

 ناعو انييقفناع : اولاتو ةنيدملا لها مءاشتف < دحام: ء عجرب ]ف منع ةعام هيفج رخآ
7 

 قوت جا عون ابإو اريك ادع ةتايور 2 ل * راند لحل

 3 ماشه 6 ديسف 6 5 ه ض رمت رش نيدلاب , 5 هباصاف

 ٠ ناب ةنس ليقو < عبس ةنس ليقو « تس ةنس

 نمو قمح ليطإت ناكم ء ايراد, نكيي د اك 5 اا خل دع 'ء ماس دى

 كسار ارد ل قم يق ةساودلا رضوي نغو نارقلا جإمح

 هنأ لسو هيلع هل هللا لعدفا لوفر نعيتناما بيبح نب ناملس نع هيلإ ظفاحلا

 ا ا َض 0

2 

 : لاقف 00 51-0 وَ اذه كاس همالغ ةعمدل 0-0 0 ىلإ زيز ءعأا دبع

 ناو ىرتءاع كتلك دق قات رع ذل لاقف لا نايل دل هل لاقف هتربد دق يلإ

 050 الإ و كتاجن اذهف لوقت ؟ تنك نإ ال لاش وخلرالوتنا فرك ل ل

 0 دا نم نآك 20 لاقف مجرتملا

 9 ةدحاو ةئيطخي مالسلا هيلع مدا 1 نإ ك

 52 7 5- - ةعلل لؤهف ان :نركرتو اياططا نكس ب

 ةطمو 5 1 32 ١

 كلملا دبعنب ماشه كيف 1 العلا وبأ نع رادع نأ لاقيو هللادبع ع د ماس دى

 . - 0 | 75 3 3 أ ا انا 3-6 0 ١ | ١
 قوس يف ىسملل هلل رامو كيزي ب كيلو 5 حاسصف لب هدب رأ لن ود ع ند همد

 تك ةباعكلا 0-10 ديملا دبع ذاتسا 5 نييباعلاب فورعملا يكح

 ماشه ةزانج ترضح : مجعالا دايز لاق #* دم نب ناورم بتا5 ديمحلا دبع

 دش ديلا ديع تع

 هكا ومو رح ت را نإو جاعت لل ا ع ا امو

 4 | اقلام : ا ل
 حاج نى ايلق اعف بحاح هلل لس باب اذ ندد كاف

 هبناوح رو 1 مدد ةكخفلا أدرفم سانللى جملا كك ضجعصتف
 5 -. + اس 5

 ةساك | وه اع نهر ةىرمأ لكف دما ةداعسلا انيك اذ كشسْفتَق

 : هلوق ىلإ نيريخ الا نيتببلا ريغتب يعج الل تايب الا هذه تيودو
2 

 تقرت بس وقدلا الإ, ناككلعو | هقيت انس لوفا م



 بي دبش 6

 : دانا نسخ دقلو

 وق سمح ه0 كيحو قاخ هرازإو ىف تر علا كاردي دف

 ا داك كمل ماس عب 3 00
 0 11 ا هفصن شسرتف "ل 1

 13 ا دقو ةكفلا د ا ارك دا فرانلا رم لزنم

 دحجسم يف او دمح ن رانا فار 02 م د ىلا ن ١1 أ 0 نإ 1 ع لاقو 2 مهدي

3 

 34 زخ ةماحتو د رطمو زخ ةبج مل 7-3 000 كا الر

 اذه ىلع اذه الو هتسلا اذه لع 0 سيعب ال قئاقش دماجو نك 1 ماس لعو

 ا 3 هدا 1 . 5 15لا تالادع ب ءاته لخدو + تسلا

 :بفللاتف هرثا أ يجرخ عر + الف < هريغ هتب يف لسا نأ هللا نم يحتسا يفإ : لاقف

 د 0 ايندلا خاوح ا ماس 0 ةحاح ينلف تح ارح لق نالا

 00 ا دل ا ةساف اياع ما حتا وح نم : لاقف

 تيار 6 مسقي ا ا ا ا لانو اكل يا
/ - 

 كا ماس هللاقف ا الإ كا 0 | لاقف ع ا هنم لبس 5

 نم : يل ليقف هتعرقف ةنلا باب ىلإ تاما 5 ا ل تدعبأ
 ًًّء ١

 ععبص افاد ها ليس ىف فاست رد( لجرل حستفت كن ل ايقف ملاس : تلق تا

 ةمايقلا موي دا نعلن ينغلب :: لوقي ناكو ٠ داهلا ىلإ ينوزبج : هله ال لوقي

 امان تطلط افرعنا موي ةرآ | ي 0 لبقأو * هللا هان علا 0

 اهاصح تحرطو تاولوف اهفك تكصف ةاصح تءاجل يمرتا اند

 نيمرتف يداولا نطب نم كاب نام 1 ةرغاص نيعحرت ٠ ماس كش لاقف

 هلاوانإ سي ان لان اس اد
 دال 2ىرلا نإ نكللو ةبسح نيغبب نححت مل ء اللا نم

 انتدح الخ اذإ ملاس نك يع نب يهاربإ لاا هللا كحبق دقيت لاف

 1 ملاس نك يكلدعمب ناهلس ىلع ملاسو مساقلا لخدو « نايتفلا ثيدح

 ا : تبعذف ةماعلا هك ا ةئيضو نا 0 يايا خب

 2 ا 0 00 7 نهذل م مم ند 0 00



 6” دك نإ خيرات

2 . 3 0 1 3 3 

 اوعدش هعدد نا ىلاف 10 *ع هوثب هاهتفمزه رامح هل نأك و ٠ هعم كا 1

 اول ديوك راعني ذأ نوكيا عكلا فأر عد غانؤكت علوا
 رخ اذإ ناكو ٠ كالا مراتس ونال عطا لك 1

 نك مهتقفن هلاعل ل ا نأ دارأ نإ 0 لصي م هاف ذق نئد

 سل 1 أ هللا ءآش نإ جحلا يقابلا لع

 ىلإ جرخيو لمعيو هيديب اعي ف نركب 0 . ل2 0 الأ

 كللادبعىلإ اهب ىرفدحدملا ىلإ اهب وزعت وكاو نشف تاوح - يرتشف قوسلا
 ص

. 

 لا 2ك ار تي ا هوا ندع ا ىف نيكرعلا 0 2 نإ 200

 < يزعم قولا ىلإ رم رع نب هللا دبع 35 كلام لاق "الحا ن1,

 ؛ كللال ليف اقام قأ نما نو تلا 3 هرهد ملاس نأكو

 : لاق 2 هلذفب ىلاحيل ا قارس قردقلا ١ 0 3 كا لضافلا لجرلل هر 5

 00 0 ماعطلا ه0 كلامأ رقو<كلذ لفي لاس ناك كل ذب سأ,اموال

 ناك كو قعدت ماقبل در نأ ك0 -- قارا نو

 لف ةظيلغ ةثر بايث هيلعو كللماد بع نب ناياس ىلع ملاس لخدو * قارس الا 1

 ساحل يفزيزعلا دبع نب رمجو « هريرس ىلع هعم هدعقأ ىتح هعفريو هب بحري ناهلس لزي
 نموا ةردلاف باك عشاي نأ كاك ل ضتاللا الا ت[

 رم هل لاقف < ةميق امل ةيرس باث ركتملا ىلعو 2 نيدمؤملا ريم أ ىلع اهيف لخديو هذه

 كتعفر هذه كباث تيأر الو « كناكم يف هتعضو يلاخ ىلع يتلا بابشلا هذه تيأو ام

 كيس داجأو ةباوح ف رم سس دقلا © اياد دز كر ىاتملا ىداقلا إذ 2153

 عضوملا اذه ريغ يف 0 كف راج ف كر رد نإ 1 نع بذلا ظ

 8 بتاع ضعبل

 اناصقس وسلا يفعوترال :ااع اكلة نت د فاد كارلا

 ناك 2 الإ لاق ٠ ناسا سو در كا ع و نا ا جلا

 : ةزب هل نم هريغل نذأتس نع ءنذاكلل هبحُش كواأ باب دصق يبارعأل ضد اندشنأو

 0130 ل لا ا
 يئاز حجار دحو ديلت دحم امل تاسع اللا لعانيعدولف



 2 6؟

 فوص 7 3 َرْرَم ةعدالا كي دش ءدآ لحر مهيلع 8 قالك مثاندبف ربعل ع

 اذانأ|ه : لاق الاس اراك 2 ناوذبرت نم: لاقف»» لخاد كالوم :. هلا |ولاتف هتودتت ىلإ

 ت0 7-00 لاقف ث اعاسن نال : اولاق 9 كب ءاجاف

 +: يلظنحلا هارب .إ نبقاحسإ لاقو 2 5362 ريعبلانم عكا ا مدلاب

 00 3 رعاشلا ن 0 جاجح لاقو « هيب نخاع قرر هلا ياست

 داس ا لا داوحأ اررك اذنف مهعم ةعاج ٍف ينيدملا نلااو نيعم نب ئيو 10

 يخا رماع نع ةمشلا هب ديعس نع 0 1 ةيعش هياسدإلا كر - لحر لاقف

 نع د نع نوع نأ تامل 0 : كولا نب ىلع لاقو 0 0 نع ةمتاش 5

 ميهاربإ نعشمعألا : ىب4لاقو 4 ةلث | نع ماس نع يوع ا نحل لاتو « يلعزع ةديبع

 نا اا د رعرإا رع ا دمع الا نادنإ هل. لاق ذه دبع نع ةلقلغ نع

 لهي ناك, ةزاجٍالاو :ضرعلا ىري يرهزلا < .يرهزلا لثم نوكي نأ. شمألا
 ةمقاعرك ذو « ناطاسال ينام روبص ريقف : لاقف لف شمعألا دك !ذو قايل

 : لحجر ماس لاقف لاعرا ل اعتب زلم م ماسلا ج جاحم لا فدو 7 عرولاو نا وغلا

 در و ملا راج مولا هدانا نايل امل ضمأ معن :.لاق:» تنأ لسمأ

 ىلص دق ا ا 0 00 : لاقو فييسلا هيلإ حى رف جاجحلا ىلإ 7 لاق معن

 حبصلا ة 6 الص 1 0 ل 86 هاا هلا ا] وستر 5 مويا حبصلا ةالض

 للدف ىلع ناعأ نم هك و 0 الص لع ذاعقن امم جاجحلا لاق 0 ُِق وهف

 0 اقف هلا دبع كلذ غلبف 7 ا أقف ناثع

 0 ملال ليقو < نام 5 لاقف اذك و اذك عدص : او 0 رعنصام

 اواو كانت 9 نال م لع لإ تا لاقف 0 0

 هللادبعبن وملعت ع : كتف كثالذٍ يف بتوعف هاا كَ طال 0 ناد

 دقو سئل تف 0 لاق دس ايي دع ا لع عضو الف 9 سأ

 ا م ل تعكر لاي لل رع نإ رع ا ياو ينو « يأ ك.دق

 هلوانآيل بهذ الف ضضفم حدقب ملاس يتأو * ةةدايعلا نم هيف اد ل اب

 2 دكر نا مما : كاذ دنع يح ال عفانل لجر لا هيف يتلا ةغفلا ىأر

 0 6 هر هل زم هلع تاو : دي نب يلع لاقو ٠ ةيغفلا ةينأ يف مس ام: لاقف 9 هيف
 اا ل ا كيل تال سر 00



 رمع نبا ناكو « هيبتْذَأ م عك هبخذأ م اذإ 2 هع 32 لات 2

 كح : نيد كج نايك كو ا ا وقيو هلق قف الاس هنبا قلي

 : لولب مات بكون عاطاومحلدنإ و6 باز[ كي لل
 ملاس فن الارنيعلا نيب ةدلجو ممول اة قى قنومولي

 ةندِحو اق اكن, ىر'نئد لكا تهز وقف را 1 مع تلحد نإ رع نزلا ناومم ااقو

 لطتلخ دو © نان ن6 يواسي امتدح اف ى رحلة رد كادر 6

 نم ني رقاعتي دح ءساعلاو 10 نيعم نبا لات سولاف لعدت لح وف ةدم نم دات

 انه م هال زم لإ دعا مهارباط كلميم كون 21 تسلل نب ني لا

 ليقو « 7 يي سلا نإ نو عفان 1 رمجنباب لعا ملاسف :

 ةنيدللا "لأ ناك ب: ةانآزلا وب ١ لاقو« الا لاق ةنتئاع جمالا املا يراجنلا

 كس 0 نب يلع ةداسلا رغلا مهنف انف حب دالولا» أذان قر ب

 اي تاع لرب ملا سو < قيدصلا هك قل نب مهاقلاو « علا

 خلاق اوكا انلا# لغات عوز وو د ايعو : يوه هناك اهأ |وئافق 1 3

 نوردصب اوناك نيذلا ةنيدملا لها ءابقف ناك : كرابملا نب هللا دبع لاقو < يرارسلا

 تي مسايا يا للا د

 [0 + اكاتا نب ةجراختو:««ةبحع عب هللا كبع نإ هللا دّيِتَعو < ةدرعو

 عفرت ىتح يضاقلا يذقي الو ءابيفارذاكف اميمت [يتاواغد دلتا يا

 3 اكينت  نيعناملا نع“ ديتول نلغأ تكتف :يقااننلا نا ةيررذكم اسال

 يجرح تايلسو ©“ سأ ذطعو « ن مالا نغسل راو كيرا 1 ووك كلنا

 نب يلعو « ماشه نب. ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو « ديز نب ةجراخو « زانت

 د“ اللدعلا قع نب وتعو ام لقا 0 نيب مماقلاو < نيسحلا

 ٍِء 2 هللادبع لال ب ةسماراكلا ا * ةقث ىبباتيفدمملا- : دنحأ مامرالا لآق
5 1 1 3 

 0 اقاف ةلاكم ع هاتفا هباحصاو كلَ هلوح مسح ِ سلاج وهو هلل ادبع 0

 هدجوف ماس ىلع لخدف دشرتسم اذه : هل لقف كمح ىلإ بهذا : هل لاتو هينب ضعب

 اذه كوخا كل لوقي : هل لاقف اهشقني ىحر هيلجر نيب رمع نب هللا ذبع راد يف اسلاج
1١ 

 كل
 اقف ةمادع فرش قو وهزؤىو هدبأا جرت « هباجأف ديرب ."انغدلأابل دن م تف

 م مو أوءوسف ماس باي اوتأف ةنيدملا زيي رصملا 0 ةعاج مدقو 2 0 ل 0 1-1
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 هدغي ذإ كاقليل ين را يعل ١ كلا ينع دوراطلا

 1 قف ترمم ان كك

 هر الا عل ل علوم 6 هنا «كنؤلاو هانعا :كاذنفف

 ةرصبلا العلا 0 و ادع هل لاقي خأ هلو ملاس دلاو وه دوراخلا وبأو

 . ا ناد 5 و هنامز يف ماخسأو

 هللا ل 31 : لاقيو هللا يع 1 ا هللا دبع نب 34 ماس 7

 1 كاد يراسل ترا ولو ن1 نع ىور قفل يذم يؤدعلا رع وبأ  لاقيو

 د ءاشلا مدقو < ةعاجو يرهزلا هنع يورد« دم نب مساقلاو ةيشن اع

 0022 ا لولا لعؤدل ةعيبلاب هني أ تاعك نام
 اذإ سو هيلع ظلال كارما ل رتار نك تاق ادنإ هدخ نعميأ رع هنع ظفاحلا جرتتأ

 مل ءاعدلا كب هيدي تدم اذإ : ظفل ينو < هبجو ىلع اثدر غرف اذإو هيدي عفر اعد

 : ثيدحلا اذه ةارز دحأ يرودلا دم نب سابعلا لاق « هبجو اهب حسم ىنح اههلسري

 101 1 ا نال 1ك وع ءانمسام لاق نيعم نب بحي 1

 للص 0 ُهيلَ هللا 0 هللا لاوس نأ هل رع 0 نع ماس ن هعو « اص خيش وهو

 عليم نو تارم ثالث انهه نم نئفلانإ الأ 1 سشلا علطم لبقتسا مم عنبصلا

 ا ؛أ جرخأ و ع نافل نك

 لزب نااولاق 2 هللا لوسر لأ نوملعت ملأ : لاقف مهيلع لبقأف ا ا رفن يف

 ةعاط نمو .هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم هنأ نوملعت ل * لاق هللا ل مقر قلنا 0

 ٠ هياع 0 نا 0 نع ماس نع 0-0 900

 كتعاط هللا ةعاط نمو هللا عاطأ دقف كعاط أ نم هنأ دهشن ىلب : اولاق 7 يتعاط هلل
 كءاارع كارما ع ارعأ كر نأ يغاظ نمو ينوعيطت نأ هللا ةعاطإ نإف : لاق

 اكاس م نس دو 0 لا للع 0 ًادوعق اولدف ًادوعق اولص ناو

 اا 1 وم 727 1 ا ل الا 00 ماب
 شل اود يورامل كن دنع كام :"قراجنلا لاقو: "+ اهرو لادا نأ كاع كيد

 هللاوضر 2 اا هك لاذع ناكو هللادبع ةايأ نجا ناك <11 ناد مثيلا

 دهزإ اين نيلادلا نم ىىغم نمي م ملاسنا.ز يف 1 0 ملو : كللام لاق « امهنع

 هل لاقو « ابامحي لاهسلا يرتشيو نيهثردب بوثغلا سايب ناك « هنم شيعلاو دصقلاو
 محللا .تدجو اذإو تيزلاو زبلغا : لاق 5 لك ناش يأ كالا دبع ني نايلم



 1 رك اسغ نيا خيرات

 جرو » ةديرب نب هللا دبع هنع يورو < صاعلا نب ورم نب هللا دبعو < سابع
 صو للان ٍِ لاش دايز نب هللا كيبع 3 * لات مجرتملا ن 5506 مام,الاو ظفاحلا

 ثبدحي كثدحا الا : هل 1 تقف لات 6« هب 0000
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 ءاربلاو ل لع اع هل عكاو ل 5 وسو هيلع هللا ىلص دمحم ضوح

 الحرو ورم نب دئاعوبزاع 9

 اع ينندُخ 50 قل 5 كيع تسقلف ة هدد ءًاعم ىلإ كاع عدت كابا ن نإ اذه ا هبق

 صقن أو افرح دزا مف 4 هجيتكف يلع ماد لسو هيلع هلل 2 ا ل نرد هَ

 درا ةدحملا نيك لإ ناار وسل اف اسر لال 0 نأ 9
 ةعيطقو <« شحافتلاو شحفلا ربظي ىن> ةعاسلا موق هلو لاق يل شحافلا

 1 نإنالأ : : ل تي الارور 2و 00 ءوش و 6 محرإا

 قيرابأ موحنلا ل مش هيف روش ةروسم وهو كب نيك روع ا هلوطو هضرع

 : ةكاديع لاقف 6 ان هالعب اين م 1 رمسه هشم برش نم ةؤفلا ن رم اضاس دشأ هبارش

 < هدنع اهسحو ةفيحصلا دل قدصو اذه نلف فينا يح لا وللا يف تععمام

 ٠ ةصقلا هدب ثيدأا اذه يف : لوقأ ) اكل تيرس كدا فايع نأ وهوررم

 لام اع اإل 00 الأ « م اع هيا نير ل ط نم

 هيلفقو 11, الؤعلا قوطاءام# لاق مشا ةيجشا ىيسالسم اووف ءآربلاو ةدرب اأ

 يلع نيلاوملا قرط نم مس * أج يتلا ثيداح الاب 0000 0 مهنا نر ةراشا

 ا نمل نوذيو : هلوق دعب هيف دازو ىقيمبأا ماروك لمت هتَع هللا ىعر

 هو مورست لف تعقوو اًبيط تعضوو اًبيط تلك أ ةلحنلالثك نمؤملا دبعلا
 قد ل اع وأ كرا افا ف عا هلام لاك

 هاورو ؟ يقزوجلا هاور 7 ةعامج] فلات اكل ٠ عك وهو لاق يبسارإ | لس

 يلا نو هديو هناسل نم نوملسملا لس نم نيملاملا ٍلسأ نإ ةدايزي دمحأ مامرالا

 0 000 فو « هنع هللأ ىهنام رحه ع 5

 < ثآرقلا نم ةروسل ينه ه | 1ك ءلن ال شاق لاك هيلا فلاذ توك فويس رح

 هيفوت ةيرورح هيفي تناك( نصرا قا نبع كحاب يورط ساما 07

 لاق * صقتنت لو ريختت ف !يحاص اهياع خفن بهذلا نم ةعطقلا لفك نمؤملا لثم نإ

 يلؤدلا دككل ندر : يرذالبلا, كاقو < لور وه: : مجرتلا نع ٌماحوبأ

 : دوسألا وبأ لوقب هبفو
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 <« هعمج مور ىف قشمدب ءارضخلا كأن ع هولتقف هدلع | هكذا ةاوجحف هيتفعحو
 . 520-_ 5 . . 5 - 70 مت 37 - 3

 ا

 غابو « اهوسف مهلاوماو:مهلا-ر ع ا ما | اكلشو «هباحص 00 لع و ار لاق رم اولتق 0
 انك ب١.٠ َ -_ ١ يي م . و

0 
| 
١ 

 3ص

 ظل

 ود رفأ ع 2 جاجحلا ةلوص يف نك لو ماشال نم : لاقف لكوتملا كلذ

 || .ةن التو سراففال 1 اعل راثُف « اهيلإ نر قشمد]ع هل دقعو هب اعدف « ىمزتلا 3 | . 0

 كيلا هنكحارا و راعلا عافترا ىلإ اموي دل لدقلاا لكروت فلم وادا ادا فال

 لف ايه تيب د هارد اوفو قيس هدرا كردل, ةاروانف < ةانأ فساتن
 - َح -. أ -

 لاقيوهبك ريل هسرفب اعد مت < اذهيموي يف ينم كب لحيال شيإ قشمداي : لاق حبصأ
 هك 5 2

 هكا 00 1 0-3 0 حوزلاب هقب رسذ تاذ رلاب هلحر رعصب نأ م 06 5 اه د ةلغب
- 1-200 2 0 3 

1 

 عا قىنعب ( د كَ فؤورعم هراقو 4 ثيدلإ راقف »َ هلمأ مطقو هك. عش من تكمجتاو تيم
 _ ب | م 2 . - - ع

-- 

 قارعلا ىلإ اًمجارركسعلا فرصناو « ”الثمو اًثيدحراصو ( الف مويلا امأو ناو
 هدرا ءك ارضخابب تو ليما الر ضف لكوتملا اهافاو ىنحقشمد اولخدي مل“ ًابئاخ

 لق ارمله ايننالا لادن اهنع
 ناكو « ناهلا نب ةفيذح نع ثدحو « لحف ةعقو دهش + ةعببر نب 96 ملاس

 0 يقتلا الف : لاق قورسم نب ةرسيم عم الياي وك هذا ةعقاولا ف

 للقلا في عمشمو عبئرسبمو مهتنميم لبقنم ضقتنب مورلا فص 1 ع افلا

 2 0 ا ا و ره يعل اولئاقف انل اوتدف

 دقو د ل د ةررسلم هدفك ها مورأ|نم 0 ةركل فنعاف

 نا 1 ل د تا ايداع ل يور ناش ةعاس انك رتعاف انغأ

 هاج اعف يف ءارضف مهنم نحر "يملا ىربناو ةرسسبم بنو ف < الستق غقوو هسار 0 ترطاف

 0 ان |راجاحيأت 66 0000 ا 00 0 1 هع مصق هب رضب ته رسله

 اذإو « انيلإ تع 850 مهفوفص اذ و« 2 ربل 8 امللملا ءادن عمسن نحن اذإف انرظنف

 لإ نبدا يلع اا
 ا رزآ دع ل ا ىتح ضعب ىلع مهضعب فديو مهلتقي مهتنميم لبق نم

 ةمح رتب ةيسانملا نم ام امةياكحلا هذهان ١ اذياعإ :| 6< ينكي 5 ل ةوزغ يف مدقل دق

 كا كرم يود سا يهني ىرعلا دبع نب لق ونا ع ا ,, 36 لاس 3
 ل ع

 نب هللا دبعو لاطيف أ نب يلع . :رع ىور ٠ ليذه نبادعس ىب نم يرصبلا يلذملا
 د



 ا رز اسع نبا #ي رات
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 ىلهايار ريظ نيب انالعينعد يا 0 هايإ هعزان افأ 0 ءادو وه د ِ انويكلا 0 : 7 2 5 1 ١
- 5 - 

 قلل ذا ع نمم ود كا انتيام ىنءنو نا 3 0 يفذأ ,دغل ىلع نولخدد

0 

2 ََ 

 ادا مذاحن 0 كما ا تاك تريح هك نأ الف © ع دال

 3 . 1_2 : ١

 ا 39 2 .٠ ا ا ا ا 0 ال ديو ا 2 وا < قل افلاخ امف مضلاخاو ابيلع

 : 39 5 و 0 35 ٍِ 1

 يفاعد يذلا وف بد ااو ةب وعلا قرم يىسق» 27 ارح يال و ههيلع دلع يذلا

 3 1 و اب
 < دن دعو“ ةنيدملا* لها نبات نم قدك“ روعلا ان ان. عمنلا 5 و تل ىلا

01 ٠. 

 ااقو « قف لتك] نس ةقن حاض وه :.كيمحا| مامرالا لاقو <« رصه مدقو ةقب يندم وه

 5 نفلاو كريس اعلز/ نعدكا دن تلو ذقل لا: نرفع ع | ح 0 م
 7 3 ع 7 و --

 5 - اا كبعقب دهأد لاقو و هنع مق نسانلا هيف رتكاتم يخلككتأ] هيفرتك اذإ

 هدذنعو دانز هلع اخدف 6 لاسر َح 5 5-5 0 0 هللا يف 3 ناوخا 006 زعلا دبع 0 ردعل

 3 ْا ١ 1 ١ 7 ا

 رظن عام كمع دانز م امنا : امل لاقف موقت 5 تداراف ؟ كالملا دنع تن ةمنظاف هن ارمأ
0 

 3 ند اكو 0 فروض ع ةعأ كح 5 نق دايز : لاقف هلإ

 هلع لح تو للا هك ف لع ا ةضواتع اذح:تلاقر# اذهل ؟سمأ هند ل

 و "لف ق دا ل نأ :هلاق تكل دقت ووك نأ فاح وز ماهي لالا

 هل همكم الم هل دحساو هحور نم هيف خفنو هدد 2 هقلخ دبع وكلا
 د -

 ١

 3 5 0 3 ١

 ةليلو موي لك يف هللا يصعن تناو اناو « ةنملا نم ارب هجرخ اذ ةدحاو ةيصعم هللا ىصع
 - |( اركب لاا -

 ةئامو و اكو م 10 ١ رس كام : طاخ 3 ةفلخ لاق 2 هكلكا هللأ 0 ىمتو

| 
01 

 ٠ ةنامو نين الن 0 كديمع وأ لاقو

 ٍِء 8 11

 ناك ةليللاع لعن : !الك يا لبق ت نم 6 فد ريمأ دماح نب 14 ماس

 6 1 نك عك وتاب رفصم رمان وسخلا لكل تال ]قرع لول 1 كم
 أس قيتمد لها لعل دع لكرعللا ناكل« انانينللا اك انس عاش م نضرك تيتا نت أ

 كلم قيسمالب هز جاصاذأ وح 34 م ريعو هموك نم اعارو "5 ةعب رأ يف قارعلانم

5 031 /: 5-98 2 1 - -_ 3 038 

 4 ا ل ا رخاو ساعلا ىب :ب مايأ لوا َى 2 اكوَو ةلثاطرمبشو هش ناد 5 موك لذا

 00 ش م
 505 7 رم 5 "ا قسمد سبل رف نم دعا 3 سبيل ينبل نا



 اننا 1 25
 ام 117 - - 0 5 - )' 00

 ةحيك ر ثدسم ىتح هاندا 6 الهاو احترع : لاك نيعمؤملا ركل ٠ هيراس 6و نا

 د 9 .ء ا 2-6 : 0

 رظنف جردلاةصقب هربخا مت « هربخاف ةيراس نع هلاسم « نيملسملانع هلاسم « هتبك ر

 هد 0 ها كلد 0 مدقن ىدح ةمأ 1 0 ا 5 لاق 2 كن ا ٍِ علا
 اه د

1 

3 0 3 

 4 دك 1 0 ه ريعل 18 4 00 ه زيعمل ل هلع ك] ان فق

 1. 2 3-0 م -

 عمد لها كلاس لق 5 8 ال ةرصبلا مدع ىلا 1 هيلع ا 5 86 5 ١ 56 7 08 5 ب 6
. 

 أ أ 2-7 1 11
 لاوشلر ا عال

 - .٠ تمتع

 ةئاراس اي ايعع معن : لاقف 7 ةعقولا موي اًميش أوعع لهو حتفلا نعو ةيراس نع ةنيدملا د عم( < 215522920 دئق لا عش مد ةشعنلا 226 1110017 16 أ

 ا : : 5 0 3 1
 حمي خلا : / لع ةفاح ابيع : لوقاع) د الع هللا مخفف هلا ان طاب اخ انقل د نإ اك 1 اذ

 - 0 و :

 ِ 2 مالك نمو © ) دعا هللأو 0 ةمدلا احا ناف تددعتو تاياورلا
 59 1 ع 3-0 َّح -

 يرادقمويوب 1 نا هعفش ا مك 0 دق

 اة 2 ا ل ارنا !اردعتم تملا اييلع , نأ تنفق

 راصعإو رعقل ل ةئيدملا نود 2[ ل 5 ا ميحسماغف

 يراغلاقدش الا اوس لع انلد ل امإ ررح ىلإ انأافنكتا 1

 1 سا د خا را

 رازوا كعب اناتق 6 ارد ميلتق دعب و مهاناعق انا

 ٠ ةونعو احلص ناهبصأ حتتافا ةيراس نإ : لاقيو

 معاج
 ا اه سس ادع قرع لد ارو نجا ايلا نب د6 و

 داسن نب ناهلسو بيسملا نب ديعسو <« كلام نب سنا نع ىور ٠ هيقفلا ينيدملا ىشرقلا

 ةبقعنب ىسومو « دعس نب ثيللاو < ةنيعنباو “< يروثلاو < الام هنع ىورو « مهريغو

 ايوا ةشئاع نعت نمخرا دبع نينتةملس 1 نع هنع كلام ىورو « مهريغو ةعيطل نباو

 اا 15 ىف يالا وبز ريو هلع ةهأ صا هلا: لوس ريب يدي وبران اهنيمكل :يكلات

 + حياطماهف سيلذتموي تويبلاو:تلاقاهعطسب ماق اذإف < يلج تضبقف ينوي دجس
 ال نانا دافع |( سبا تع رعلا كيوي ريغ ىلإ فيش > لاق را افنان قلللا عوز

 لإ رفظام ربل: هل لق نعل اقف هل كلا 3ع 6 زيكا هنا وا أوك كيفان
 6-2 0 2 3 ًٍ 7 ل 00 0 2 2

 ةلكاراف بونذلا مظعا ىلإ قلطلاو لجو زع هلل ةبقأرم مردلاو رانيدلا قوتا يلارت
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 كرو حر نع ندفح قندو مام ذحا انيلإ جرخي ال ءاي الأ معن انك و هدعلا

 الأ تناك م ليخلا ٍيىباحص أ و ا 0 كف ى اذن تركو 2 لاعضَح ١ - . 5 1 0 5 [|

: 5 

 نم |[ظ.« |١2 كاز نت ةياراسكاب * نلاق مد نأ ةئليقر لقد اكلك ةرئ[ وددت وح ةعاش
 0 8 - - ١ 36 - -_ م

5 1 

 لا كلذ ام : هنع هللا يضر ر مل لقانا ةةاؤرلا تكللت« قواك علا ىقدلا عرفلا

 اذكه« يناسل ىلع ىنأ ءيش وه انو الاب هل تيقلاام هاو : لاقف 2 هب تماكت يكذلا

 ةحاطو كي نع ع 2 فيس 0 0 ةصقلا هذه ظفاحلا ى ووو © ديف نيا هأور

 « كانه هك دل ها كح اردواسف ضان جيلإ مدر .- 1 ر(شالصف : اولأت وربك و كلينك

 7-2 ا م 7 2
 4 ريمد ل مظع ا يملا م 9 لف 3 ا هد 2 0 نيلإ تحوكملو ع عام

 اح

 ٍ 5 : ص 9
 ىدانف < راهثلا نم هعاس يف 25626 كد ل امف ةليللا كلت ف رمت يارو

 7 1020 51 010 50 ٠
 نا و مهلا 0 ارام مع ى ازيتلا ةعاسلايف ناد د 5 « ةعماحّةاللصلا دغلا نم

 5 3 م 03

 مية زم ع كك | 5ك نأو 3 جم طيحا ف اوماقا 8 ءارحصل نوملكمل وا

 ع أ ع 3 | 5 0-8

 م

 قياده كن ارا مانلا م اب 8 لاقفماق م 6 دحاأو ةحوا نم الأ ]ونود 1

 اهبذعب لعلو ادونج هلل نإ : لاو مبيلع لبقا مث « لبجلا لبخلا 2 : لاق م املاحي

 داتسرالا لع نوملتملاو راس محلا مولا كاذنم ةعابلا كلطتناك 052
 ا

 واس
 ا 0

 اكذب اوبتكاو 3 0 0 000 كا ةدح ون 1 موقل | اول اقو 6 اولعفف لما

3 5 5 0 

 مم اغم اوب ا حا هياذر 0 2 ل 50 0 ع ممتاليتسابو 1
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