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 يرسلا يطا ةبالق وبا
 كي نم" تارك
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 عسا ق رز الا يفاقلا ديز نب هللا دبع
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 < كلملا دبع نبديعس نبوهللا دبع
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 يلحاسلا ديعس وبا

 يبص يبنلا ىلإ ءاذنلا دف أو ثيدح

 . ملسو هيلع هللا

 كيعس نب هللا كديع

 يموزخلا يشرقلا نايفس نب هللا دبع
 يمشاحلا ثراحلا نب نايفسيب أن ب هللا دبع 5-9

 ةيواعمةرضحب صاعلانإ ورمت ىلعهدر

 يوءالاو رت نينا أنبل دبع
 نادل راب داب ريس

 ريغص وهو هعاممإ يف هيبأ ةليح

 يكبباعبلا يدبعلا دمع وبأ

 يلاحصلا مالس نب هللا ديغ

 همالسإ و هلئاسن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدابش

 ةنجلاب هل ملسو

 لدابعب فرعي يرازفلاءالس نب هللا دبع 458

 يقّشسهد لاس نب هللا دبع
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 >3 ير ْ حدا - 5 ن5 0 مزاخ نب هللأ كيع عل ل

 مدنا ل 2 2 ةحاأ سا
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 5ردلا ني

 1 ةثا ةءواتر ا

 حيطس ف ورعملا فلخ نب هللا دبع 4

 0 0 راحنلا ي وذغلا 52 وبأ 5205
 رفسأا يف هحاور نبأ مايص 8 1 :
 ْ دلل و 6 ىسللا رص الا يخرقلا كبل بأ

 1 9. 5 ماوقلا م) ةبآ لوزن بدبس

 3 نالجر هللا نمقلخلا دعبا ثيدح
 ) 2 0 0 و 11 او ) نوال

 يدي نيب ر حلا ةحاور ٠ نبا لاحنرا عم. ةلداعلا ّ اب ا ش اما يفلادلا فرح

 سو هيلع هللا لض تا يب رخلا ينادمهلا نمحرلا دبع 1

 اهريغو ةتؤم ةدزغ يف هزحر مك أ نب يحي عم هتصق * م٠

 دوهيلا يف هلدع ”و؟ ديود عزب هللا كبع ءملا

 هتثراجو هتحوز 3 هتصق قانررتلا نيت 3

 هأ مالسلاوةالصلا هيلع لوسرلاةيصو 55 نايقلا#؟ 0 هدد

 ةنوم مود ةحاور نبا رعش ه5 يرذعلا ددلوأا ونأ

 :ارزا ةنور نب جا ءأا 5 * 0 عا اال . 5
 راو حاج ةلداعلا ان عنا قالاذا

 ناكور'نب هللا دبع 5

 ةلدابعلا ء اب اءامسأ يف يالا فرح
 يباحصلا يمضاحل ار يبزلا نب هللا ديع

 يمولا رد تأ ند

 دانإلا وأ ايت

 5 ءايصااوةالصلاوةقدصلاوهدسملا فثيدح

 ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع ْز 1
 يول ىبل مرش ف تينم سور كن دال اج قل

 لوشسرلا أورحس مهنا دوبيلا معز كار نب هللا دبع

 مالسلاوةالصلا مهيلعو هيلعهباحصاو ناليغ عمزيزعلا دبع نب 1 ةرواحم
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 م1[ سو هيلع هللا ىلص
 عجاري م ثالث . لاق اذإ

 يباحصلا يمسلاييشرقلا ةفاذحنبا

 يبا نك

 جا ةيصعمب ةعاطال هنأ يف ثيدح ن كدر

 ى رس "ىلإ ةفاذح نبا م

 ٍِظ سوةلع هللا ىلصهللا لوسر باتكبب

 هللأ يف هبيذعتو هرسأ موع

 ||| ذك ا دلع 56
 نا ينل خل 7

 نيا ِء كَ
 خلا يما زارت تس دج

 نيخبشلا لضف يف نسحلا نب هللا دبع مالك 7
 هراعشاو هلاوقأ نم ٌةلز "4

 نب نسا حده يف ةمرهنبا دئاصق 8

0 : 0 

 نسحلا

 0 ةجخ يبأ ني اذا <35
 يدتالا ني ودخل ١ تابع

 518 نراها ادع ةيصو م

 ما زازبلا مساقلا 1
 نم رويقلاب| لها لغد انديلس ردن 5

 1 نينمؤملا

 مالا يضاقلا دمحم

 ل يمشاحلادمش مب نسللانب هللادبغ

 ؟ال4 |. + زازيلا عوبطملا نب مساقلا وبأ

 عام نبا خب ران بيدهم تس رهف

 ةحفصلا

 هتجوز ىلع جوزلا قح يف ثيدح
 زازيلا يصملا يعالكلا دم وبأ

 يدي ززلا يضاقلا نب ةباسنلامئانغلا وبأ

 يدزألا ماقلا ا

 قارولا يولعلا يلع وبأ
 ببطنملا مساقلا يبأ نع تايبأ

 زازبلا مامزالا يضيضملا دم وبأ
 يرن ىزافن الا دع وبأ

 هرعش نم '”يذ

 يرقملا رافصلا دمحم با

 يلءرلا يللا ةدح:غنب نسحلا نب هللا دبع

 فلحلاب ءءانثتسالا كركي لح

 يملسلا دمج وأ

 مقا ايعابارظ ألا كنا

 يمئاننملا نب مساقلا بأ نب نسحلا وبأ

 0 0 يل دبع

 ا.نومحترلا دبع وبأ

 6 دامب نب هللا دبع

 ةيواعمىلإ سابعنبا انديس باتك
 يمعذخلا| شلح نب هللا دبع

 يراصن الا هارلاةلظنح نب هللادبع

 ابرلا يرحن يف ثيدح
 ناطيشلا عم ةلظنح نبا ةثداحم

 ةرخلا ةعقو يف هرابخأ نم ةذبن

 يباحضلا ةلاوح: نب هللابدع



 ا ةلدابعلا“ 1 ءاسأيف ٠ ءاثلافرح
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 مو

 3 ركءاتتع للا عالان كال كو
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 ةحفصلا

 يزوتلا يسقبعلا تباث نب هللا دبع

 ءالبلا لهأ باوث يف ثيدح
 مجرتملل ىرخأو « دربملا نع تايبأ

 يرذعلا ريعص يبا نب دمع 5

 دح أ ىلتق لضف يف ثيدح
 دهازلا ينارادلا ينال وما - 1

 هرضضت لف رانلا يف هاداقلإ
 ةجامإ < نع

 ةيواعم انديس ىلع هلوخد

 ةلاقم.او 1 نمد

 ةلدابعلا* اب |ءاعسأ يف جلا فرح
 رازيلا يموسرطلا دمحم 1

 سم وب ١ 0 هللا داو

 دوراحلا نب هللا دع

 عم هترواحمو ديزي نب هللا دبع همك

 م هنأشي كلملا دببع نب ناهلس

 نارام ادعوا

 عر اخ او ةب لاقي اندليس ىلع هدوفو

 يميمتلامالغلا عمقبمأ د كرحاصت

 مركلا ايف رمل قالت رابلا

 ةءورملاو

 ةيواعم نب ديزيو يقارعلا عم هتصق

 يزغا يزال جنان الأ
 ظفاحلا يربطلا“ يزانملا دمجوبأ

 ريرضلا يلاملا مساقلاوبأ

 را

 دربملا نع امهاور ناب

 ىمضهجلا نادوج نب هللا دبع

 د

 يتلا دعا كولا نا

 ةلدابعلا“ ابا اس يف ءاللان سس

 ةطاقوو اخ رادعل نوما دبع

 هيب بقلملا ىلفاوتلا ينيشاجلا تؤ أ
 مايصلا يف ثيدح

 للاط نأ ناكر قو ةيفعح

 ردقلا تابثإ يف رمت اندمس مالك

 زها دم وبأ ”4] يلاحصلا يليقعلا دارج نب هللا دبع
 هتياور.نم ثيداحأ

 يلحببلا هللا دبع نب ريرجنب هللا دبع
 يصاعملا ل عتكس سبا ل

 يباحتفلاةانطلا تفع ام

 مكاههلا ةمحر يف ثيدح

 رعاشلا يبلعتلا عرقألا وبأ

 ةريبهنباو باهش نبا يف هراعشأ
 هايإ هنامأو كاملا دبع ىلع هلوخد

 ىلساألا درد> ع دمعت 7.

 ْ قشاعلا ريس الا" ةطق
 روما 4 "لغ ةهازكا ف ثيدح 206 هنياأ ةرفمج نباشا دبع ضف قت 1
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 مس. خلاةلاض كدحا نمضيال ثددح

 1 كاعد

 تشهد دمحا نب هللا ديع

 يريبزلا دمحم وبا

 هدفا اابلا دم 2

 خم ا يف ثيدح
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 لاح طاذودد ١ الا يهارب | نب هللا دبع
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 ىبي وبا 2-7

 تع

 رك اسع نبا خيرات بيذبت تسرهف

 ةب داعم انديس عم هت رواحم

 نام كر .ع امل كالا

 3 انديس جراو 1| ةمكاخم ةصق

 يكحتلا كا كلام

 يرقتملا مهألا نب هللا دبع

 زيزعلادبع
 نسحلا ةظعومو هتوم دنع هفارثعا

 يلع نبا

 00 را يدي نيب هتبطخ

 يعازلا ايرك ذايأ ن 21

 ةلدابعلا 0 :

 ةديرب نك هللا كيع

 2 للا ميهاربإ ردوا دع ع

 تامل ا يل مال
 يرذعلا قاحسإ ل دع 5

 رعاشلا ايلص وملاناهدلانب جرفلا ولأ

 ها ل١ نصح ةثداح يفهل ةديصق

 قشمد حاد يف هل قى هد قا 0

 نعيلا حاضو "و6

 'يشو هلق ةصقو نينبلا مب 10--

 انا

 يتارو الات ا اور كدا

 . ليذلا عاما نسا د

 ء ئىودملا ل هل دبع

 هل راس قرأ ءاحه

 ىرداظخلا ادا" نبا

 خا ةثالد ةأذقلا ثيدح

 يباحصلا يفزاملا رسل >: نااوقط 0 إ

 هالو هامل لع لرغرلا نك 1 ١

 ةكربلاب هؤاعدو هتبب يف
 فلسفلا كلا 20 كاادع <.

 ةعافشلا يق ثددح 0

 يئاقلاطلا ةريمتنب رمسإ نب هللا دع

 يدس يلا مذحنب ركب ١ نب هللا دبع

 دهاإلا يئاربطلا نحل ا ا

 ةل .ايعلا * ابا ءاعسأ يف ءاتلا فرد

 يضاقلا "يعالكلا مات نب هللا دبع

 “افلا 2 ميرخ نب نعال ةديصق
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 ركل قربا خيرات كدت تس رهف

 ةحفصلا

 < قرضبلا لضفلا

 ما ممأقلا نب مشاه نب سابعلا

 ينودلايدادغبلا ىبكشلا لضفلاوبأ

 هرعشو سوسوملا سابعلا

 "م

 ( ةيايع هعحا 0 (

 درا 9 ت ةيايع
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 ةلدابعلا ءاب | ءاعمأ يف فل الا فرح
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 ي رهوجلا يرصملا دمحم وبا

 ناوذذ نال

 ةلجرحلا نم لجر عم هتصق

 يدا دئاقلاريم الاناء رملا 2 ١

 يرذعلا دمحم وبأ

 يرقملا فافطلا يزوباشتلا دم وبأ

 كل يذلا راقنلا 00 0

 58 تعز

 فصووقشمد ح دم يف هل ناتديصق

 عبرا
 ؟ | يوزخللا يشرقلا دمحأ نب هللا دبع

 ىدومألل دلاخ نب دمحأ نب هللا دبع

 قشمدلا يليبجلا 0 ا

 يمال تحن دك

 هل يرافغلا ردب نب دمحم ءاحه

 خامه

 ئضاقلا عيال !لبؤ:نئا طمع ورأ

0200 
 هيف قارولا يوما كارت

 يجامل نردسملا 07

 افاحلا يداَذقِملاَدَد وكوب كلاطرأ

 نازقلا يوما دمع ىأ

 نوميمنب يراوحلا 2 نب دمع رآ

 متي+قلاب فورعملا نذؤملا دمع 7

 زازيلا يدادغبلا مماقلا وأ

 هديسنباب فرعي يملسلا مساقلا وبا

 نمل ةعاجلا عم ةالصلا يف ثيدخ

 هدحو ىلص

 ينك دخلا 0 ا

 قارادلا يلدا 17

 يلسلا غاابعلا ربع |

 ناوزغ وزغلا ثتيدح

 يداذعلا تس مساقلا ولأ

 يغابغلا معلا يميمعلااقلا وبأ

 نيدشارلا ءافاخلا لضف يف تلاد كح

 يهلتبلا يرضملا 10 نب 1 كك

 تاافارف نع د يبل اعمل 2

 تدملا نب دمح | نب هللا ديع

 يزاوحألا قيلاوجلا نادبع 2

 1 ةيعد الا يف ثيدح

 ندع نب سابعلا وبأ

7-2 ادبعهلب ارضن ثي دح
 خلاينااقم 



 2 نبأ خيرات 0 تس زهف

 هب بدؤأ هتبصو 000

 رعشلا نم هيف ليق ام

 يباحصلا يح الا سادرم نب ساعلا

 يف لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اعد
 سلبإ نم همستو ةفلدزملاو ةفرع
 سادرم نب سايعأا مالسإ ةصق
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 ةحفصلا ةحفصلا

 ؟ه أ هياع هلا 0 هللا لوا بصع

 56 2 سابعلل سو

 ؟ههأ سايعال ءالثلاو ةالّضلاة يلع واعد "4
 1 ظ هدلوو

 سابشلاب ملول هلال ةعيطو . +8
 ماسلا ١ اظقات ذاك ترداعأ

 "ها ىلع هلضفي ن.يف ىلع انديس لوق "4

 تدك ١7

 نر

 نيعمح ا مهنع هللا يضر نيخيشلا
 5714| سابعلا“ اعدوسابعلاب رمح ءاقستسا

 كلذ يف
 د نب الأ ىلإ سابعلاو رمح ةك احم

 مهنع هللا ىحكر 2

 511 تيل دنع سامععلا انديس ةيصو

 6 1 نابح د ناثع نب سايعلا

 5 ىهارلا 1 ناؤع نب سايعلا

 ا هن هأعم ادديسل ةيطخ

 سا لا تلو فا

 ظفاحلا حابذلا يرماسلا لضفلا وبأ

 ئى ودنا هيولضف سَ اضفلا وبا

 م افلا ل اضفلا 0

 ل غئاصلا يدادغبل ١ مماقلا 5

 < يبا ملا 0 0

 يمشاهلا نا ني دع ني سابعلا

 يزورملا نب دمحم نب سابعلا

 ديشرلا ع يحشاحلا لضفل الد

 هريغن ود مكانغلا ل طع ابق رش

 0 نق در

 هنأي هل آني (غ دعم تشو ع داي

 كلاذ لع هلال دما ترعلا عجشأ

 نأشب سادرمو برح نيب ناك ام
 كلذ يف سابعلا رعشو ةيرقلا

 اهغرا مقا: ىعاسلاو فان نراك ام
 املاوقأ حرشو كلذ يف

 يفوصلا يدادغيلا لضفلا 1

 نوميم نب سايلا

 يملا احا نا

 اكل بصعلا يف ثيدح

 لولتعا يلدا لعرلا نأ

 يوم الاكلملادبعيديلولا نيس ايغلا

 ديزي نب ديلولا عاخ يف هرعش

 ةدعس هتجو ز يف و ةملسم همك يفه رعش

 قليعلا سفرالا ورا

 ةطوغلا يف ء ما ا دسار

 فرورعلا ديلا لققلا ىا

 كلملا دبعنب ديزي نبديلولا نب سابعلا



 0 5غ ء نبا خيرات تدع ثس رهف

 ةحفصلا
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 رك
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 ( دانع هبا نم ةزك39

 يما يمخللا ةفرط وبأ

 ع هللاوغر رد يا | مالسإ تا

 نايفس 0 0 دايز 0 دابع

 املا ىذا 1 1

 يجرزلا سق نب دابع

 ىراخ الإ صعام نب دايع

 6 لابس عار ندا

 نولوط نب دمحأ نب سايعلا

 ةيضايرالا عم هير يف هرعش

 يحاسلا ,غابصلا نب لضفلا وبأ
 يففاشلا دمحأ نب سابعلا

 دابا ىلخف يف ثيدح
 ياكل لغفلا لأ

 ليئارسإ ينب ةكح نم تاك
 ىداشلا يدد لاو سما ١
 تالا كلا

 مالسلاب 0 نم نأ تندح

 يقشمدلا دمحأ نب سايعلا

 ةحفصلا

 111 ا
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 ا

1 
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 يواديصلا طايخلا ريكب نب سايعلا

 هتفنخو سشرعلا لقت ُِق

 اضعاولا قرر الا" مقل

 ةثالذ دحاسم يف ةالصلا لضف

 5 تيدح
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 اهتذلو ةدابعلا لقث

 دهزلا في رعت

 يتشمدلا يمخللا ملاس نب سابعلا

 ضومحلا ةفص يف ثيدح

 ديعس نب سابعلا

 يمعثملا نايفس نب سابعلا
 يفوصلا يمشاحلا لدفلا لأ

 يدما يراك ا 2

 هابزص از ١

 مسوي
 يفاشلا هيقفلاييرملا لضفلا وبأ

 يفقرتلاى كا 1نلا ماع رن ساسلا

 ا ا

 سيق لضف يف ثيدح

 0 ههيلعتلا لس لا 0

 سايعلا ناك ماشلا ىلإ ر

 هنسو سايعلا 1 ةفص

 جاحلا ةلاقشل لاط نأ هاش

 سابعلا انديس ىلإ ةياقسلا لاقتناو

 بلاط بأ ضيرحت يف سابعلا رعش

 _-َء

 ه”ادقو سايعلا رشأ
 نب رحبلا لاما نها سال

0 

 هةر أ الا
 ال

 نيدح موي سابعلا رعش

 نع هزجغو



 ؟

 هب رح 2 ماذيها ىلأ :احأ

 يباحدلا ناليغ نب رماع

 ةحفصلا
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 0 ٠ يندرألا ير نيد نب رماع

 ةعمجا موي مايص يف ثيدح
 ةعألا ةعاط يف ثيدح

 البلا ينشخلا ورمع 1

 فاجفلا ضاقد تا رم

 ةسالا علا

 ةنوعم ركب ىلتق ةصق

 هوه فنا ب تال راسخ

 فاعلا, قرن ماندي وبأ

 لزعلا يف ثيدح
 فد هللا معلا ايا نماع

 نوم ةباحصلا ا ليفطلا 1

 ناؤع نا هب داعم عم هتر دام

 منع هللا يضر ىلعو

 سايع ينبا عم ريب زل ا ةصق

 مهنع هللا يضر ليفطلا ىبأ رعشو

 توغلا» هازاج ولأ

 دارم ىلو٠ لمج رماع

 ( قئاع هعما نم 55)

 يفالوملا ساردإ وبأ

 يباذك تيدَح

 هللا يف نيباختملا تيدح

 سيردإ ىلأ كح 0 تا

5 

9 

3 

١6 

 رك, ايغ نبا خبرأت بيد تسرب

 ديعس نب ذئاع

 روزا ريا رغأ

 ( ةدايع هعم| نم رك (

 ينيرسنقلا يريمدلا ديلولا 1

 ةالصلاب دارب ,الا تناك

 يباحصلا يتزامن الا تمانملاةب ةذابع

 ردقلا ةلل يف ثيدح

 ةضاقملا قا كردح

 داهحلاو دودحلاو لولغلا قاسيدح

 اضوسصر
 ءااراراو كلش ةؤوفلا ف اغي دح

 ل م عقلا

 ع اقنيق ينب فاح نم ةدايع ءوريت

 دبع ف ناكملا تي ةاقكسل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0

 اعنع هللا يضرتي ءاعم لع ةدابعراكنإ
 ةيقعلا هك "افو

 ةباحصلا راثيإ

 ةيبنجأالاب ةوللا نم ةدابع فوخ
 * رضح نيح هثلصو

 ي رفاعملا ىنيلخلا لعق 1ع

 يدر كلا نب ةدابع

 ءادهشلا ِق ل

 يضقب وهو ةيدطلا ةدابع لوبق

 هرداون نم ”ئىشو نجاملا ةدابع



 ةحفصلا

 ا١هزأ

 !ن*؟

١ 7 

 ااا

 ها/ ١
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 ةفصلا

 7١١|يف ةباحصلا نم ”ةسمخ !فالتخا

 .٠ لونا ل! ؟نم كأم

 مهءالكو جاجحلا ىلع سرلالوخد
 ٠ رطملا فصو يف

 ىلع ءارتفا يعجشأالا ليذه رعش
0 

 ىسع ع رفعج ما هيضق يف لوعشلا

1 

 3 دارج نإ

 امك كاك لا كك نع هدب

 : كا نم

 ٠ يرملا ء ينافطغلا ماذيملا وبأ

 ! 11١ + وعاشلا» يللا مصاع نإ رماع

 ٠ ماذيمهلا يلا نامأ يف هرعش

 اد الع يبا نب رماع

 ٠ هنع هللا ئدرحارللو ةديبع ولأ

 ١ 18| هللا ىلص هللا لوسر هيملكت ام رخآ

007 
 . ١

 ٠ هنع هللا ىذرةديبعي اان ديس ةيلح

 اتاك

 1 هيف نآرقلا لوزنو ردب موي.هابأ هلتق

 دك الل هللا لوسر ري اسودلعلا اما |

 يات ونيرجابملا ةارسلعةديبع ايأ
 ام هأ نب ورم ىلإ ةرامالا ةديبع يبا

 5 مهنع هللا يخر صاعلا

 ةديبعيلا انديس ل, اضذفيىف ثدداحا

 ١771٠ ةديبع يبا انديس للقت نم ةلثما

 ةكلاش رم اديس ناحسا
 ء

 هديع نا اكس م هردم

 اكل ل

 هللا ىخز دع 2 6 0-0

 ؟ !نرفاطلا نمكازنلا نأك هع

 ٠ ساومت نوعاط يف تاما كول

 باضن نار ةادقع كانا لش اعد

 ٠ هنع 1 يذر هب هتافوو نوعاطلاب

 . هنيب أت فذ اعمان ديس ةبطخو هتدصو

 دهازلا ي ربنعلا سقدبعنب ورم "5

 ايندلا يف اًنْرح ككلوطأ نإ ثيدح
 ٠ خلا ةرخآلا يف احرف مكلوطأ

 هللا دع ريما عساس نذل
 + ماع نبا

 هنو هن نيا نب نارمح ةياشو

 ءامتلا/ىلإ

 هتايك و ةفشاد امو هقياد انه ةواناغ

 هتوم دنع كلان ام رح

 يرعش الا ىموم يبا نب ةدرب وبا
0 . 

 هيأ دو لها لحرلا رب

 3 6ع ع

 ةدرب ابا يدسالا ةبيقع ءاحم

00 

 قف ثيداحا

 اهنع هللا ىضر ةيواعمو

 هدرب د هتنكت بيس

 هكر اما لا نا

 هايإ ا

0 
 قشمد ةنتف

 ءاخأ ماذيملا يلأ اثرو ةنتفلا بيس



 ايان نبا تيران كيان تلم 3-2

 ةحفصلا ةحفصلا

 ( ماع نىسا نس ولن ٠أبع يرفطظلا يراصن ألا رمت نب مصاع 1١5

 كيذا دانا لسعلاو ةماحجلاب يوادتلا ثيدح ١17

 يناجرجلا ين راخلا ليعاعسإ نب رماع ٠ يكلاو
 1 ةكش ع اع كاع اير علا دمع ن 0 ا

 ٠ قشمد يذاق 5 زمح نب رماع | مو يزاغملاب دحسملا 2 ا 3

 7 يرملا مماقلا يأ - ةباحصلا ثفانمو

 يمدقملا يناروملايراصن ًالادمت 7 رعاشلا 0

 دل ماعلا ىصاختلا بل خسملاَْن 3 ةزامحلل أقلا د كك 00

 ةرجملا ثيدح |1١١7 ضئاملا نم لجراللحي اف ثيدح
 ٠ ٍفاحمصلا كعس نب رماع ١ 27 عوطتلا ةالص يفوةبادحلا لسغ يفد

 رازبلا يناسارللا يشرقلا صفح وبأ ٠ تببلا يف
 يمرجلا لبش نب راع . ياكلا لاح نر دج نب ماجا 5

 ” ىلا هر را 17 ٠ ادا 5 مصات رعش

 © للا ىو ورع و ناس بسن . يرونيدلا حتفلا وبا 0

 هلا هدالوأ هلو ها | يطا ىلإ قافشا نم يح

 ٠ ء العلا يفيبعشلا ةلزن»ه 9 5 فصلا يف تايبأ

 . هلخاقلا ريكفتو ها ا( ع لسع مصاع

 ل ءاندما ميشو شيخ يضتلا لوقا |١116 تدحي نأ لبق سايإ أ نب مدا مالك

 ٠ هسلحم نممايقلا دنع يبعشلا مالك 11

 . كلملا دبع عم يبعشلا رابخا 2

 7 نا ءاكعا حيجرتل دارطتسا |١4 يلاحصلا يت رق يسع لدمجوللا

 هايإ هفيرعتو يبعشالجاحلا ناحتما ةيدي د1 |اص دعب هل ىرجام صخل»

 20: مادو كب يكف د

 هيلع يبعشلا جقرخ ةايبعتلا ع 0 0 هلا ١]

 ٠ هنع هوفعو ىعشلاب ٠ يوحنلا يدادغبلا



 ةحفصلا

١ 

 /اا١١

١7 

 م نبا خيرات بيك تس رهف

 ةحفصلا

 ١١1 |يذر صاملانب هرمجو ةي داعم ةر ءاحم

 درع ذل يأ كاغ اهنع هللا

 يلع انديس نأشب هعم اهترواحمو

 يلكلا لوخدو < هبجو 017

 ٠ كلذ يف

 وحنلا عضو نم لوأ يف فالتخالا

 ٠ 'ةبسنلا بلاك اول 5 ازعلم

 0 وحنلا 6 بقس

 ٠ ةقيلسلا ريسفت

 ل ةدوسالا | ءارقأا 1ر2

 اك ف امجوز اهتر هاحمو هب ةاك اذ

 5 هتراطح

 ب ا م

 ٠ يليقعلا بوهرم نب ملاظ

 . ىكتلالا قتلا تل ل نا

 ( رفظ هعسا نم راكد

 +. حارسلا يف زاخلا ريصنوبأ

 : يناكلمزلا يدزأا رمل 2

0 

 5 |هيقفلارحأتلا ىلا اهنك نب ىلا

 ءروضتم نب حتتفلا وبا

 ال عيبرلا وب

518 

 ىبعلا فرع

 ( مداع هع وساد

 ا مصاع

 رم نب كلملا دع عم هل هنا

 - زيزعلا دبع نبا
 ٠ يرقملا دوحنلا لآ نب مصاع

 : 8 2 ءرملا ثيدح

 يصحلا قركسلا 2-01 مصاع

 ا
 لسور هلع هنا 0

 ٠ ليلا يف
 يدنكلا هد مصاع

 ٠ ءالعلاو معلا لضف يف ثيدح

 . 0 يفقثلا 2 0 مصاع

 يراصن الا لوسغلا نب هللا دبع نب مصاع

 ٠ ينيقأا ميعن نب هللا دبع نب مصاع
 خلاايلعلا يه ةيطنملا ديلانإ ثيدح

 ٠ يلالحلا هللا دبع نب مصاع

 * رمك نإ مصاع نب هللا ديبع نب مصاع
 ٠ نيلعن ىلع جاوزلا ثيدح

 ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات تيدح

 ٠ هقرط نايبو
 هدرا دعا ل اع

 ٠ مصاع رعش نم تايبا
 . ماع ءانر



 ا لن زم اوبذج ترف ا
 ةحفصلا ةحفصلا

 ٠ ةبتع نب ةحلط 88 مركلا لما زاعلا نس دذب 6

 0 هر قب ةجيلط يرسم بكل دخملا دكا ع ةحيرط "1
 يردبعلا نانق ا 3 ةحللب 3

 . هراطفإو 1 . ا ةحاط انديس ةيلح 0

 ٠ رانلا نم نموملا ءادف تح همالسإ ةصق

 . يتشمدلا يعبسلا نب ةحلط م |يقنجد ا 0 1

 لوسرةمنب يشرف ديمي ببيلط | لسد هلع هلل لص هلل لوسد
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا نضج ا

 ا ةيلطا ا عل 00
 9 همأ مالسإو همالسإ هةصق 1

 1 ٠ باحص الا لضف يف ثيداحا 2
 يسعقفلا يي 0 ةحيلط 4 , .٠

 هللا لوسر دبع ىلع هتدر احا نو رمح انديسإ جوزتلا موثلك مأ ضفر 1

 0 يبأ دبعو سو هيلع هللا ىلص ٠ ةحلط انديسب اهأضرو
 د نابأ م الا نم ةعامج ةبطخ ٠١/

 ٠ هنع هللا يدر

 ٠ ةحيلط عحس نم ةلثمأ 0 م 0 هبتع تل
 : ٠ ةحلط"اندبش مرك نمةلثمأ 4١

 ٠ ٌةدرلا دعب همالسإ ٠

  07تيك ل نوط
 رعاشلا ورمت نب نارهط

 عطقيل هايإنا هرمنب كلملا دبعذخأ

2 - 

 قر ةرااعلا ا قاعشأ

 لكتمو حل اامسناو راقنلا لم هذ 4

 ٠ ريبزلاو ةحلط

 قعر تالا اتركك نسا "3
 < ناو ل كو انتعافا

 3 «هنع هللا يضر ةحلط انديس ةكارش 207

 كلذ ف هرعشو ةهذب

 ) بوسام ريغ ( بيط

 ' اظلا تاب

 ( ماظ هسا نمركذ ) ٠ ةنس نيثالث دعب ةربق نم هلبوحت
 كونا دوال وبأ هلاووكسلا علال هقرزللملاةربأ
 ٠ تمل ءابحالا ةداهش ثيدح . لمعلا ربظب ءاافدلا تدااخ



 هزاع« قففلل سارنوأ منا

 نسلكا دعا قيماإلل نامل

 يناس ر اعلا هيلا سيروا دخلا نا ةفحاسي +

 تتنيلا" ف: لكفملا ذاضر أ و دج

 ةعاشلا يكح نب حامرط

 قدزرفلل هتاجابعو كالملا دبع ىلع

 اهقالعخا ةٌرْيك" ىلع تيكا رست 0

 رعاشلا ”ةؤقنلا ليغامسإ قب عئبرط
 0 ع

 هرعش نم يش نا

1 
3 <5 7 

 هيلع ديزي نب ةلماولا قضَع اسس

 رهشلا نم يل كالا ةناطستساو

 ٠ حيرط رعش ديج نم ةديصق 06
 ارنا لاقلو سلاح نبا رص 15

 للملا شاخشللا

 هوس الا يذيتيلا تلمرط - هر

 1 كنار وصنف وا ا نكس

 يناغرفلا فج نب جغط

 ( ليفط همسا نم 55) هو

 يلكلا ةئراج نب ليفط

 قسمد ثداوح نم ةذبن

 ٍفاحصلا ةممح نب 3 نب ليفطلا

 نآرقلا ءآرقإ ع ةيدملا ف ثيدح

 ةممح عم ةتاكيلاةماكلا فرع

 204 كلذ يف ابجوز رعشو

 ليفطلا مالسإ ةّصق
 اليوان ار طل اقرأ

 ليفطلل إس وهيلعدش ا ىلص لوسرلاةيصو

20 

 زارخلا تا 00 نب ةحلط

 4 ند هل قف

 نولعفي ال

 : را ل و

 ثودحو ةحيصنلا نيدلانإ كب لح

 . خلا ةعاطب دل مالسإ ا

 يقرلا 0 ا

 نائع انديس لضف يف ثيدح

 تاحلطلا ةحلط

 نيفورعملا تاعلطلا ةيدست

 تاحاطلا ةحلط ةيمست 58

 كا نع هراذتعإ

 هل ةزع كك فصو

 . زوحعلا عم هتصق

 ٠ هيف ءأتبح نبا رعش

 فوع نب هلأ ديع نب ىدنلا ةحلط

 ي رعهزأا

 اش رداع ريش ملظ نمت

 خلا ديهشومف هلا نود لتقنم ثد دح

 هباحصا نع ةحلط راذتعإ



 ا خي را بيده ثم رهف

 ةحفملا

 كاع

 ةحفصلا

 < [ياحملا يررنلا حاططا نعرارس_#ا
 كلذيفهرعشورارضلليمجماةراخإ 9 ؟

 د موي هديشمرارض فضو 59

 ا 1 |
 ينانكلا ةرعش نب رارض نات

 هفصوو ةب داعم أن ديس 0 هدوذو

 : عربا 5 . ةيحو هللا 1 الع اندسس

 (ىش ل 6

 هرعشو سيرض يأ نب سيرض

 2 0 هعسا نم 5ذ)

 ٠ يشرقلا ةعيبر نب ةرعج

 . يفوصلا ىبحي نب ةرعض 0

 . ةعرز نب مضعت

 4 ' اطلا فرم ا

 (قراط هعمار نق 20
- 

 سلدن ألا حتاف دايز نب قراط
 ريد نب ىسوم ىلإ حتفلا ةبسل بنس 0

 . لل ىليمكاإلا ةاعشع بأ 16

 ٠ ناؤع 2 1 قراط

 1 آي

1 

0 

 سو .

 هرعشو يئاطلا رهز الا نب تولاط

 ( هال هعبإ نم ك5, )

 يعفاشلا ينباقلا ىدومحلانيسملا وبأ
 3 مالسلا ء اشفإ ف ل كج

 عطول تاك
 ا

 9 5 ها زا

 غئاصلا يبا رفس الا لهس نب رهاط

 نيهجولا وذ سانلا رش نإ ثيدح

 يناربطلا مش نك 00 بطلا وأ

 ىلا

 ظعاولا ةيوك اك نب مساقلا يلأ نبا

 خلاةحلاصلا لامعأللاب اوردابيدح

 ري رمفلا يركللا دم نب رداط

 ( دارط هعسا نم ؟ذ)

 ريهأالا سارف وبأ

 نيعلا نم ذيوعتلا يف ثيدح
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 داصلا فرو 1
 ه ١

 الا (. كراحتمإ عما نمو 55
5 : 58 

 5. 5 ع 03

 يذابارتس الا يدس الا دمع وبا
4 0 

 عييبلا ليح وبا

 ىيكبلا لا نبأ كاجضلا
 ؟ه 2

 دايزةسايسو ةيواعم ةسايس نيب ةنراقم

 ١ كالملادبع نب ديزب يف كاحضلا رعش 5

 زرطملا يلوم يدنملا كاحضلا

 يرصنلا بشوح بأ نبا

 : يراك فرغ! نبا

 ىمليدلا زوريف نب كاحضلا 5

 د ي ربفلاس دق نب كاحضلا
525 

 خلا انف ةعاسلا يدي نيبنأ ثري دح 0

 يملا ةمامإ

 انطت ل ناو رهو كاجمتلا قع اعل
 لاعتلا نم رعشة ناك( ام رك اذه

 3 كاحضلا لتقو ناورمرفظو

 يحيدتلا سبق نب 2

 نب رمج انديس ىلع 5 دوفو 1

 هيدي نيب هتبطخو باطخلا

 ها. رهان كب سحاكس 7

5 

 ح الازعألا وفض نبدلاخثيدح

 ثردخحلا اذه نم اظافلأ ريسفت

 0 ارك قيال ةيبطخ

 ةلاقمأو :فيحالا مك

 انا حرشو ل ال

 هءاثرو تنحالا ست

 للا ينايشاا وبأ

 هك ةردا

 هدأ ةيادر 0 دست ثدي دح

 عرف ودنا 2 كحق

 هأيإ هترفاش»و ةبداعمات ديس لع هدوفو

 لئابقلا نم ةربمح تفصو ايفو

 8 ا

 يحرألا طم نب كاحضلا

 يكشكسلا در نب كاحتضلا

 ميلا هلط ف

 ( لارض هعبار تشو حاد

 ةرءالا يقام
 يباحصلايدس ًالاروز الا نب رارض

 : رسأ 55

 ٠ رمخخا برش يف نيلوأتملا دح
1 
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 ت02 يل نا
 لاما 7 ا ا 00 001

 ريبزلا سييرا "١5 5 مذغو مدغو 0

 ناعم ناعص 2 9
 3 5 نك نع 3 506 1

 3 ا ةتساضخو ف 1٠ ١
 - يرق ١ <١ راهضلا تايصلا "17 4

 لد ا ا ل تيس ل

 ريب لا نبا هما يا
 11 يلا | [اقرخ 1 فر هب 05 ا ُْ 0 يا 37 عده
 0 لل دمر يا ا جيا“
 هلو د ةلوو ام دعشسلا سلا 27 <

 3 لتلا 1 ا 0 ا
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 متعنص ام مكب اولابت الأ شيرق ىشعم اي :

 كلي لذا جدير كسلا كا انرابالال

0-1 - 

 )2 هسا

 نيلخحر دءا ء اله امن

 هيبلتو ةعاخ

 3 باودلاو 3 نيلحر دف لع

 «,نيلإ تاي الازد موك
 -ى ل ل

 ٠ ةي آلا ( بويات راكم

 0 اعبراو : باوصلاو

 ةمدكك 7: كارما 2

 اقونأ : باوصلاو « اقومأ يمسن يهو

 قوم امو : باو ىقلاو 4

 5 فيلص : باوصلاو

 خلا نضحن يهو اب

 « اقرخلا

 ٠ ثايدلا تديلف : باوصلاو «

 2 ٠ اهحهب قبرت باوصلاو

 تاصتا اييفو يعئاملا شيخ

 ٠ اهنع اهانادفف اهلبق يتلاب مصاع نب رماع ةمجرت
 هيلا اع

 - هخالسم يف

 راغ هن اف - باوصلاو 3

 . كارريخ ”هاوتفلاو 4 هيوخأو

0 . 

 خلا ىضماهف هأننب لع 9 باودلاو

 يئاسنلا راسي نبا : باوصلاو

 سلاحا نم ىغم 5 هءأاس أم

 « راشنلا راشب نب ليعاعسإ



 9/452 قو

 ك0

 51 ص يفو

 فاشل

 48 ص قو

 باوصلاو

 ه ص يفو باوصلاو 3 هانا [تلخد 821
 ٠٠١٠ صآيفو

 / ص يفد

 5 . م اج 6 5
 باوصلاو ويوم نا -5 نإو

 ا او طلاق زا« يرسلا يذ ىح ىلإ يهذا :

 : باوصلاو 4 كوخ اند

 يع م قى وس -

 باوصلاو 4 ابنا انا وحلا

 للحل يتب نم ةصقلا يذ لهأ لع لايح تناكف لابجي ةحيلط مدمأو :

 : تاوصلاو © ةقاسأ عاشق دوفو تعلبو

 باودصلاو <« هرمأب مهرعاف ءارقب اعد مث :

 مهزاني ناك نمو ةيلعت وش فاح 55

 مم 0 اهولزنيل مهزانم 5 ىعو ةيلعت وشب تاغ ِ

 7 1 نيقي لع كئارو نم نوك 1 ىتح :
4 1 2 3 2 

 (كببابإ وا انإو) : ةوالتااو(نيبم لال ضيف واى دهىلعل كايا ديفإو (

 هيبلتو ةمئاخ
. 

 يق للا تعش “ش نإو 0

 اني نكتار باوصلاو «

 كجرخأ ام
 انء امد لقت ]نم لثمأ اعيش دحن الف نامع 5 يف بهاذ انأ مهللا 2

 يضرت ىتح مويلا ين ناؤعل دج مهللا 6 هيف

 خلا ينم ناؤعل ذخ مهللا ب دخن الف نامع رمأ يف انهاد انإ

 اوناك اك لق اوداع : باودلاو 6 !ةزاكككا معلا ميبوأق تدان“

 ضانلا نم ةرلا فلا دك ضانيلا نم كاتتاقو :
 مهئانإ ىوس 8ع باوصلاو 03

 انئازواب :

 جلدمو لولا وتل 5000

 اداب نقب نم ةصقلا/ اذا لها. ط«نابحن 00 2
 - لئدلاو تملا قرف : ! ملح 1 بش

 و

 خلا ارفن اعد م :

 ٌمثوهدهد ع لاخلا مهيف اولعجو اهوغلب دق اجنأب ءدرلا مهيلع جرخف :

 ٠ ملا هلوط يف وحن لك اذهف لبالا هوجو يف مهلجراب

 اهوهدهد ُث لابحلا اهيف اولعجو اهوخفن دق ء احن ًابءدرلا مبيلع جرخف

 . للا هلوط_ ين ين لك هدهدتف لبإلا هوجو يف مهاجر أب

 اهنم اوعنق اهولزنيل

 يبساكو يداك و يدأو باوصلاو 8 ئضاكو داك هارد

 كا

 ور 5 باوصلاو 3



 : 71 ص هلمو
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 ا ص. هلمو

 : 554 ص هثمو

 تاوشلاب
 : "54 ص هنمو

 ا ص هنو

 باوصلاو

» 4 
 . 6١5 ص هلمو

 كة

 باوصلاو

 : 1359 ص هلمو

 باوصلاو

 6 1451 ص هنمو

 اوال

 ءع ص هلمو

 تاوصلاو

 هر دامك انشا

 وم الاغا ريطلا| لا وقم

 انس ناودلا نم اهانودح

 بس ناودلا نم اهانوذح

 كرع اش مهنكعأ هللا ًاقفو

 يف جلمطلا نك ,لجل يفي
 تع اسف اهتنعأ ان أبعف

 هيف ضيبلا نيك اكل يذب

 ربو نإناصح ارعنبا لوح

 رثو نإناصح ءارغنب لوح
 مانا رادهاكا نايردع

 هانم ير امل روك

 لكف ماوقأ ربي سلو
 لكف اره نيب سلو

 0000 َِئ

 سعصمل هجو نيبجو اذكأملو

 مفاوسنويعلا “ اجر أبت لاجف

 حف اوسنويعلاءاحر ًابتلا حف

 هلوقب ديبع بدن ديعس نباف

 ةلوعب اديبع ب دقن ادعاشن إف

 اهافقأ مسافه دور نويل

 اهلاةقا مستتفاف كنميب ضهناف

 عدا خي طارق كك اهمازإ

 ِءدأ .هححنفب قالك لوأ

 ممرس اهلل رابغلا»و سباوع
 موحنلا اهسراوف تزرب اذإ

 ميرب امل رابغلا» سباوع
 موحنلا اهسلاوق تزرب اذإ

 ردقنا مغرلاب بلاط نإو ف

 ردتقا مغولاب بلاط نإو زاف

 رش بل وذ. ةطغقلا كشْوِم

 ردد ل وذ ةطققشلا كلو

 الاحلاو ١ بواستتلا ل راقعأ

 الاحغاو تراي كيلا

 ابصنا ناورم نبال هجوو ضلرم

 ابص ذإ ناورمنب الهجوو ضيرم
 بتعتي يذلا كبتست عمدلا نم

 بقعتي يذلا يلتتست عمدلا نم

 تحنتلاو اكللا دام هلا لقو

 كثرجتضلاو اكفلاةلمهيلاا لكو
: 3 : 5 َ 7 00 21 

 : ءاج امكالذ نفرثنلايفتدروهنم ةلثم اكيلإو ءوظنملايف في رحتلانم ةلثما هذه

 قبطي

 ه ص يفو
 ١١ صيفو

 باوصلاو

 : :ميبصتو : باوضلاو < ًارفكت ومو

 : باوصلاو « انرافساو انناوخإ

 .ةاهاعج لاني الو ايبارع ةه ظل ةجالعب#

 ٠ اهاعرم تبني الو اهءارت فحيال ةشاشن :

 انءءاقشأو ٠



 غن«

 عا ص هثمو

 : 51 ص 4لمق

 باوصلاو

 ا ص هثمو

 باوصلاو

 ا ص ه2هو

 كدا

 5 ص 4هو

 : ١١" ص هئمو

 فاعلا

 : "59 ص هنمو

 ٠ ص هنمو

 : "55 ص هلمو

 : 1٠١" ص هنمو

 تارسلاو

 ايلاف

 تيقرت الو :

 لع نيقليال :

 ةيبلثو ةئاج

 اهنع

57 
 كاناعدرن اضل ملاذإ

 يف تفر امو

 ةنام يداوم انني كيرالا

 كتبانجنم مك ل نيف

 كيبل نع مك

 ديعس بأ ءاا نقت الأ

 هيسسلاانأ ا ءابليإ قو ألا

 هلت نزملابوص ضر الا يف كاحو:

 هان زملا بوط ضرإالا قكاحو :

 ضنأ راضغ لكب نحر

 ضنئار اضع لكب نحر :

 ازهلمالا» اهنا ءاركتلا لق

 اكلي اقام ماركل لق

 لغاش ةريشعلا كيان اقنايعش ء مو

 لغم ريشسلا نانانا قوس

 اهدنإب تل مثاه وثب اذإ

 ابحدقأب تل 1 مشاه ودب اذإ

 مفلاَع رلا ترواجو تيحص دقو

 لف لاجرلا ترواجو تبحص دقو
 اثير كتالو احرلا وت

 قثرملا كب لذو تضحد

 لترا كبس لذا تضحد

 مراغملا كتحرقأىرخأ لمحت

 مراغملا كتحرفأ ىرخأ لمحتو
 عرجلاؤر الا هبدزق ءاقشلا عم

 عذجلامز ًالاهيدي  اقشلاعم

 يلذعو ٍيناحالم نع رصقتو

 يلذعو يناحالم نع

 امدسيو
 اييدسو هيداوغب اهرين

 انكم ؟ةازغ لك نيطيو

 ناك هاا رع للم

 جرح نم ىتفلابيباصتلا يف ام

 00 ملا ل ام
 قئاوب نوكتنأالإ وهللانع
 قماوتلان وكي نأ ال إوهللا نع

 نيغلاَة هد تفاخو صيغملا ىلإ

 نيغلاةلوهدتفاخو ضيفملا لإ

 نخ + ألوردغأ ملو ءاخإ اخإ كامأ

 يي اي ردغأ (ةتانملامأ

 يلمت تنأ امل وحمت ييلايللاف

 رقت و

 0 داوفب ابهيراي

 لضفل ىلتبم هب يبسحو هسبسالا ىلع ينب اي كيف تلكوت لق

 فاريال نأ فاحأإال فا ىلع

 ثير كي الو احولا خوتف
 اكو لق

 تامل نأ دفاعا ىلإ ريغ

 لكشب لكن 5 كب راحأف

 يلمت تنأ اى وحمت ييلايللاف

 لضفل ”الينم هنا[ شجو هللا ىلع ينبباي

 لكتب لكن رح كيزاجأت



 + لا ض هثمو

522 

 ١155: ص هلمو

 باوصلاو

 باوصلاو

 : ؟0/ ص هنمو

7 

 :3551 1+ قكا هنمو

9 

 : ؟:١101ص هنمو

 اا اهاْلخ هنمو

 كا ص هنمو

 انناؤضلاو

 باوصلاو

 ةياوضلاو

 : ؟16ص هنمو

 باوصلاو
 : 1١" ص هنمو

 اغاو با رقلا رسنلا يوذ ىشغي :

 هيبثثو ةماخ
 هذإتو داسإو فكس كاف

 .زاووردخاو بعكب كاقت

 مهيلع لبسي هوقلاب اولزن
 ةياظوفل اخرا
 ا هلال فايل مواخ

 ةلدعم فانك موبواخ

 نضح ابتاوس نملا4 اعفس

 بدح ى رسام بيط أب تسيل
 نذح اهءآوس نملاج ء اعنش
 كادح قوتشي امّقبط ابكسل

 امنا ةكيرقلا تلا ك ودئسف

 ف
 قمر يداع للا ةعزاقم يف ذ ذإ
 ال را ييحاع الا ءةعر اقم عاوأ
 مهنم ةيازخ نطو 5 5

 عمهنم ةيازح نطق وبأ دقو

 وسل ىح رحفلا يف انب اوراهف
 اونيبت تح ر حفلا يف نب اورام
 نكي ل وني دنسملانربانكسف
 نكيملو ريد سما يهنب اكعكف

 هوحل فراطغلادروهل انوعم
 هوك فر اطقلادرودهل زووم

 ىعنلا يوذريغل يوحتلاتناكاذإ

 ىهنلا يوذريغل ىوحنلات ناك اذإ :

 هسفن 0 اجهاد ةمارب

 هسفقل ىلع 0 ال
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 لكي اقكلاب عا اماذإ كاذب

 4 اذا كادي
: 

 لدخي نكلاب زمام

 قىداوا نم“

 داوطا نم ل 210 4

 اناندع خيشلا انبأ نع ناو

 اناثذع خيشلا اسبأ

 ناولسو ابنم ارعوتساو لأسو

 ناف رحنيعلا ىوس لك لاق ذإ

 ناولسو اهنم رعوش وذ لاسو

 نافوجريعلا ءاوشلك لاق ذإ

 اكاضر م نمحرلا ئيضر غبن

 نع ةثارو

 ما

 مكنت حارج نم دفاون اهيف

 عسصتملا عضو قوبعلا را

 نم دقاون ايف

 عنقملاو عساوو ثويغلا اذا

 رحفلا عم اموعم اناعو 4 اف

 رحفلا عم

 امرحنو ةيهراالا فوخلا انب

 امرحنو ةبهر الإ فوملا انب
 اححا دق ا هارت كو

 امححأ دق 00 هامة
 ء .

 دهاج وه نه دح مرعص و ص |

 م .

 دهاج وه نم دخ تغص | :تعيضأ

 ىغب !اكهداعأ ىلا كلت

 يقثي ا هراع يلا كاللتو



 ك4ةه

 : ه ١ص هنمو

 : 18 ص هنمو

 * م" ص هلمو

 باوصلاو

 55 ص هلدو

 باوصلاو

 5/7 ص هئمو

 باوصلاو

 45 ص هنمو

 باوصلاو

 1! 1182 هيمو

 باوصلاو

 : ١51١ ص هنمأو

 مكك رات ريغ لِإف هوهنهتف :

 هيملن و ةاخ

 كيس هل نكي مل نإو كنم هب رقت ىنغ نم *يرماثيح

 1 يدر كي د و ناي راك عشا
 درمفلا ةبحدلااثح كتم 7-5 كيدل ةدعر مثورعت

 هلك زا كاك مااا ١ ىلح لك الو ط فركلأل
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 اودبع يينلا كلاحنع كفنت 2« نل كنواف مر لاح نإ

 درت ةقفرو يعن كنع -تردص ةقفرف قافر

 دنس هل نكي مل نِإو كنم هبرقت ىنغ نم "ىرما بسح
 اكمام لوا لرد 2 1 تاغ نى يوك كوت

 درصلا ةنجدلا تحت فقفق 1 كيدل ةدعر مهورعت

 دمصلا هكاسك ةلالجالإ قلخ ىلق الو ل قوخ ال

 درت ةقفرو مغب كنع -<تردص ةقفرف قافر مهف

 اودهع يتلا كلاح نعكفنت نل كنإف مهب رهد لاح نإ

 ارا د 7 ير كل كتسام كبار

 اا نش 0 ا اة كم كيس اهيكحار

 د ير قام ارهاام داع نإلر | مكك داي يغيب إف فويتزتف

 ع ىر يف ءامزتها امداعن

 ارثوك كسأرب حطنافكلامان

 ارثوك كسار يحطنافكلامابأ .. ىرتام ك ءاسناكن كلام ابأ
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 اذ تب عارام اس ناكأ نإ كامات

 اباقعلا لزن ذإ قيدصلا عم 2فيسب ةيهادب مانيتأ :

 اناتعلا كرت ذإ قيدصلا عم فوسل  'ةيهاَذَب مايتأ

 ءامد جامزلاب !«بيلط" هلع <«: هتعلتال رمعلاباًوتالاك

 ءامد حامزلاب مهيلع تخثو ” هنوملسيال رمغلا انوبأ لاخو
 نوع بطر واكف“ اناس تاركا وتقدم

 كير راغ مظلل يا ةلكتلاوت ١ را ةسيعأ ءومأا قبلا لع ةنمأ
 اعبتمفوللامدنماطيبغنرتأ ةربعضئافو نادخأكت نراف

 اسس ناررلا 1 ةليم2 فورت الم اظن نول اابعأ كناذإب



 رخام

 دنا ليم ”انالعس 0 نأ يىلبصو 2 8 نمأ أو اخ نم رسب امي لع هن ال0

 + سو قا مالا ميج ةمحر”لمرلا
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 اد كلسملا نأ الإ © سس داشلا + دكا ف ةان 1 لا لا ىلع هحيحصت

 يف انيرح 0 ا نبا خيرات ا "نم عباسلا ؛ زا ما اذهف دعب كل

 ٠ هقباس 2 هلم روع ده

 ىلإ كلذب دصقن انساف « هانحلصأ امم لمأ تاحفصلا هذه يف ضرعت نإ انإو
 227 هلك كلذ قالعتلا نواف « انتليعام ل انامع اه 0 0

 - اخ لع ذولا كو ارك هر فلسا "ال "فاض 6 ةترس ندعأ ىدلا د

 ملغ باتكلا ف اوي اذ نع ركل 2 ءارقلا ىلإ ةاغمألا كلش لدن" اضكلو

 ةيسنلاب ريسي رت وه امإف كلذك 5 اوملع < هحلصن مل أطخاوأ « هتييبقت

 ٠ هحيحصت ىلإ ادقفو ام ىلإ

 نم بذهلا ةخسن يف ام مظعم نإ : سداسلا ءزجلا ةمتاخ يف انلق ؟ لوقت انهو

 يف «ريكستلا' ىلإ دنع وبغ مو اك ذاقن لكلا يفإتفيحصت ذأ ؛لظقياركي لاككتضإالا
 هزاوتبمل نيغ وأ :لظار بحال يحاكي قرع الا ولا أ < ةللضأ الإ ذر

 هاتعم «لقف:صضيخلتلا .ةوقلف أ اناا وجا روسو اهلا ناك الفترخ :ٌكيارلا) ةيكاشتحان

 هلادبتسا اهنمو ٠ هلئاق ريغ ىلإ لوقلا تالذ يف بسني دقو « اينما ار حما نباح وأ

 داي نءاناخلا كلذ هب ىأتيف اهنينررةححصنلا تاركلا

 : 01 ةحفصلا يف ء د مظدلا يف دراولا فيحص#بلاو في رحتلا نق

 برجا ةزعلا يذ نم ىتوب اك كدصق أ نيح ينترواد اذإ يل ام

 رجلا ةرعلايذ نم توت 5 2 .؟دصق[نيح ىرأو داذأ يل ام .:... باوصلاو
 فيجا نبكالاع كاضرنإو هب حانأ ال 8 كطخس نأو : 656 ص هثمو

 تينخ | تتك امه كيم ءيسفن هب جانأ م يش : كطخس ناو كيلا

 مدس ام ىقعلاف قعبللا)  .ىدعتلا) ؛ لا لاذع ان : ه 5 ص هنمو

 ديمحلاف + ييقملاف قسدملاف , رب دعسلا , هلحي | نم 0 باوصلاو
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 بده غ0

 أ زل ذيب ًارقا* اقف ةةازوتلاو 'تآزعلا تاز يفإ * لاففعلتتتو هيلعاهللا لض هللا
 12 ول نق ب وورق يتساونل نعي خيا زراارواتس ةارالؤاع قرير “ذم
 بطح نم ةمزح هيلعو قوسلا يف مالس نب هللا دبع ص : لاق ةلظنح نب هللا دبع

 «ربكلا عقأ نأ تدرأ نكتلو ىلب : لاق 7 اذه نع هللا كانغأ دق سيلأ : هل ليقف
 كاتم ادكلف ىف "كاك نم هلا كنز ل **“ وق ملسو هيلع هللا 0 هللا 0

 نب يحي نع ظفاحلا يورو * ىقهيرلا قيرط نم هاوزو + نبك نم لدرخ نم ةبح

 هللا لص يبنلا ىلع هكا اذا اعتلال ناك د11 مك للا

 هللا ىلص يبنلا ىلع ملس جرخ اذإو < كتمحر باوبأ يلع حتفا مهللا : لاقو ملسو هيلع

 2 ةمالغ كص ماللس نبا نأ ضر ىحي نعد ٠ ناطيشلا نم ذوعتو ملسو هيلع

 د ا 7 2 : مالغلا لوقيف 6« ينم صتقا : لوقيو يكب لعجف

 انا تل لاق ةدرب 0 آي هحولا 0 الإ هللا 0 مالس نبا

 كك تروا ضنا هلكت[ لئلاتف وق لل دلع عشختتم لجر وه اذإف مالس

 * ران اهنياف اهوبرقت الف لخاودلاو تقلا نالمح مكل نودييف نيقاهدلا نوتكاست

 تاء : يدع نب مثيطاو يوغبلا دم نب هللا دبعو دعس نباو طايخ نبا ةفيلخ لاق

 ك6 اذا قمرا انئارا اركز لك كفا هيرو انذلت دلل يانا قات

 0 ا هللا دبع ىلإ توسنملا قشمد ةطوغ نم ابقس ةيرق يف يذلا ربقلاف

 (.٠ ملعأ هللاو يتلا ”مجنزتملا ربق نوكي“ نأ لمحو قافتآلاب

 نك تدل 7783 اععب "قاعي يقشمدلا 0 رفلا مالم نب 34 هلا دبع +

 لع 96 ا قلاخلا دبع نب مساقلا ن 7 دم 00 ٠ نمحرلا دبع نب دلاخ

 ٠ دنع قتلدشلا لضفلا"وبأ "اكد ايف! هددت نها
 رفعح وبأ هيلإ او يعم لاقيو يقشمد < رايس نب ع هللا ديع ق0

 كيل يد ءادردلاو/أ موأس : لاق 3 حرش دادكعأ يواحطلا

 انغام لقوا نأ ةرك أ يلح "لات "+" لاق ئم اذ" © ةعبب آلا" لجتألا

 ٠ متاص يوب ةيقب ينكلو « ىحضلا لصأ ملو « انيك سم مطأ ملو « اضيع مويلا

 نماثلا ءزملا ىلاعت هللا ءاش نإ هولتيو عباسلا ءزجلا عبط م

 ةأد اشيا تاجا ,تكعبأ يف نيسلا فرح هلوأو



 غاب رك اعنا رات
 دايع ندر سلف نع ىلع# هي ككاو دمحأ مامإالا قيرط نم جرخأو . ل ع هنبأ و

 ناسك در لهن 0 هبجوب لجس لديو تشمل دج ىلع 1 لاق

 الف < هعم تجرخ جرخ ايلف « ةنجلا لهأ نم ل>ر اذه : موقلا لاقف اهيف زجوأف

 دحلا , لبق .كلخُد الة موقلا .نإ :زهل تلقا ناجل الن هنن
 كن دحأسو « ملعي,الاملوقي ]نأ دحر ال سدي اماه نا: لاقف سك د
 تيار « هيلع اهعصصقف ملسو هيلع هللا ىلص علا كيج دع الا تيرادنإ 4كلدت

 ُْق ةلئسأ ديدح دومح اهطسو « ابتعسو اهترضخ نمر 0 ةضدر 1

 الا تاقنا 6 هيلع دعصا : يل ليقف ةورع هداعأ يف« ل هااعأو ضر

 : يل لاقو يناخ نم يبايث عفرف اقيصو يتعب فصنم ينءاحخ عيطتسأ

 -- و تظقتساف 419 كييلا, لاه هر كلا, ترتاح 7

 دومعلا 5 « مالسرالا ة ةضورف هما ا“ ا ا ا 0

 لاق تاو سل مالسالا 2 ىقثولا ةورعلا يهف ةورعلا امو « مالسرآلا دومعف

 هجرخأو ++ ليمش نإ ريضنلا قورط نمءادزو -" مالشر نب اسا ديعرو لحرا ل

 دبع توم اهرحا قرأ: بهذ نم ةقاح ةورعلا لدب ةياور يو ٠ ملسعو يراخبلا

 يفء اج الجر مانملا يف تيأر ينا هتاياور ضعب ينو ٠ قثولا ةوزعااب ذآ وهو هللا

 نع ىررخ لاو ئنيع #2 امعا علا نيتي رع لإ ايتنار تح و اطال د

 ىتح ىل قلطنا م« يف هيلاب ينقحلأف يديب ركنا ىرسبلا ذخآ قرأ 0

 ' ىبأت يتسا ىلع تءقو تالعص انك تاع ةميصتما نأ تارا دلل كالا

 ةقلخلا ل ف انأ اذواف هلجرب ةبرض ينبرضف ةقلح 9 يف دوم ىلإ القا : لاق

 <« كنيع تمان :يللاقف ملسو هيلع هش لإع ىعلا نع كلذ تضمق: لانا
 قرط يتميلاو:نالا:لحأ ئيرط ا وعزتسلا ترفإ هالاوقو ميم[ تددتأ يلا را

 « ,مالسإالا دوميعف دومعلا امأوبك ةقلبم لو كادي شلع هنإف ليل لمأو < تلا لا
 ةورعلاب كسمعسم تنأو تومت توملا كلف برالا:امأو © قثولا ةوزعلاف ةقلخلا امأو

 لوسر تمم : لاق. لبج خب ذاعم نع دعس نبا قي ىمنظفادنا_ساتأو ا غ1 قلل

 أرقي دهاحم ناكو ٠ ةنجلا يف ةرشعرشاع هنإ مالسنبا يفلوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 نم ظفاملا جرهأو + مالسورب هللا ديعاوح لقلت (ايناككللا يدش ور
 لوسر يل ىلأ ءاج : لاق مالس نب هللا دبع نب فسوي نع ظفاحلا ميعن ىلأ قيرط



 كبد 44

 2 نأ <ينانتم هلي فا ليجنوالاو ةاروتلا يف ع ابوتكم ندع

 مهو هب اورفك و < هللا لوسر كنأ لعن ام : اولاق < ىلب : لاق ؟ يكيردأ نميتيفاو

 ا الا داو تا رح« وح كلاب هقيتا ار هك لدعم دنل نمل

 : سابع نبا لاقو * مزح نب هرمت نب دم يوكل اعلا نر طا نع
 نمإسأ 0 دع ندم اورق مع ني ادع وتسوي ةلينو نام نادم لسأ 1

 همر الن دمحوي نما اه: دولا, :تلاق مالسرالا يف اويغرو اوقدصو اونماف -دوييلا

 0 ىلإ ناويعذو معانا نيد اوكعوتام ياخ نييتن كدر انرايترالا

 51000 0 كايكش 1 1 يق ةانهي م 0 : ىلاعت هللا

 جرخ - ل ( نيحلا ملا نم 58 وأو ) هلوق ىلإ م هد مو ل الل 7

 هيلع تارلم هللا ناشط تدعم انت علاق ضاقاو كاني د كلام قيرط نم ظفاحلا

 تمعم ام : ظفل يفو ٠ مالس نب هللا دبع الإ ةنجلا لهأ نم نإ دحأل لوقي سو

 نمادنا ضو دلا ىلع ينمي يل لاق ا دح ال دهشي ملسو هياع ماردلم ةنايلوعر

 يف دازو ٠ دمحأ مامإلا نال يرو يما راك ولا | ل ا دكا الام دلع ناخأ

 ها حلل داش لع دلير رس ني ني نهاش 0 ةال نفع لا ل تدار

 نا هكا عد كشر هبال هذه تارت لاق ل نب ندحلا كلوريكن اد ىلقز

 <« يقزوملا قيرط نم هجرخاو < ( ةحيحصلا يه حيحصلا ةياورو ةنيدملاب مالس
 هل للا نأ نع كلا لع نودت ابك اةفاحتح بياس ايد اظفاملا هجوعأ نا تلق)

6 

 هجرخأو < ( هننس يف يئاسنلاو لسمو هحيحص يف يراخبلا هجرخأو « دعس هيبأ نع

 يف سو هيلع هللا يلص يبنلا عم تنك : لاق .دعس نع كلام قيرط ريغ نم ظفاحلا

 ايلا هارد, نعت ناكل يدنا || ةلها نتي جر عشا اذه نم نءلطبلا كاشفا نأكم
 رصتخم اذه « مالس نب. هللا دبع علطاف علطيس هنأ تننظف صاقو يأ نب رماع
 الإ كادر كب ناو دعت نب كعضو نع ًالوطم يلعي يبأ قيرط نم هاورو

 حفلا اذه نم 0 نءلطيل : لاقف ماعط نم ةلضف هدنعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اك تل بي ايفل هن لاق كريتنلجا عا نم ةليضفلا مزق ناكر أت لجر

 دبع عاطف 6 انيلع عاطي نما ضاعن ن ىدتن لباس « احجام راع يسفن يف تاقف

 و ٠ اك أف ةلضفااب هل اعدف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالس نب هللا
 عو دحر ءاج الإ قرط نم ووجب دج رخأو ه لي نش ديس لعن تناك اهنالةباور



 2ظآآذ6 رك ام نبا خيرات

0 3 1 1 : 5 8 

 ل ا نكلكلللا عم رمقلا يف يذلا انا نع لاس هنا ظفاحلل

 لاق دنسقو نيسعث اناك اعنف رمقلاأ ق يذلا كح 5 ماديلع 4

 "نامل 6 ا النحو ليللا 5 | 1 كك ندد 5 5 ا لعل < 5 ( 0

 95ج
 يناربطلا قيرط نم ظفاملا ج رخأو 7 وغلا اند هك )يدا( 5 لاطلم

- 

 ىحا هنأ امري“ لسا هناك نبا لطتشأ ارق ودق 161177

 نلؤشر' تلا ناقن مبيع انلوخ لا لداركت ؟تايع اكمال ادازولا قات كف

 نا ندم م” ل يل ا ٠ هياع هللا ىلص هلل

 كلا لا ا لفرع لتر هللا الإ هلإ ال

 كل لوقلا مهيلع ر ري ع« دحأ 0 م 1< ذ < هيلع هيضغ يذلا
0 

 « متبذك ما متنها < ىف كحال يبلاو دل بفقاعلاو رشاحلا ان أل هّللاوف ميبأ : : لاقف

 : لاقف انفلخ نم لجر اذإف جرخن نأ اندرأ ىتح همم انأو فرضنا م : : فوع لاق

 0يربلا رتساا» كج فوم مال ىلا تا ءاورقلرر» روت د ل
 ةكأ قن لاو فاك شا الرو هللا 0 نك ك هنأ ملعت ام هساو'# اًلاق

 يسطع اولاق « ةاروتلا يف هن هد يذلا هللا ين هنأ دهشأ ينإف : لاق «كلبق

 نكس مانت ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر , ملا ع هيف اولاقو هيلع

 161 اوك افلا ام 8 6 1-0 تا نع ل 00 مكلوق

 هللا لص هللا لوسد ةثالث نحنو انجرفن : لاق <« مكلوق لبقي نلف اق ام ةيف ماقد

 ميا كفو ؟ هيناتا “لاو (٠ لجرلا ف اور ير ةيواف كال

 2 1 هم ني دهاَش 0 4 07 ددع نم نأك ن
 0 ُح 2

 اة

 نبا قيرط م جرخأو 7 (مييطاطلا# 0 2 عضم 0 هللأ نإ 6 2 ا

 0 هللا ىلص هناان ردا ءالس نب هللا دبع ءاح : لاق كاحضلا نع دعس

 نإ اق مييلع دخو ىنع ملف ةريضع موق م هللظع مارا نايت نايل لاقف

 0 م هكيلإ لن ايذلا كباتكب و كب اونمؤي نأ كباتكب تنمآو كتعبتا

 نك هللا دع نول ل دولا ىلإ لسرأف هي" كلدلَع واخد نأ لبق هلل

 < انلففأو انملعأو انديسو « هللا باتكبب انملعأو انريخ : اولاق 2 مكيف مالسا

 20 ة نوت لع زن يذلا باعكلاب نمآو هللا لد ينأ دبش نا ميادأ لاق

 ءاقراخال 15. يأ 5 امأ هللا دبع اي : لاقف مهيلع جرفت هاعدف < من : اولاق



 نيد ا

 تفرع ةجو تسب الف « لفحتا ن منن 226 يلع سابلا“ لل افحنا ةييدملا ملس 0

 كا للا تان لوتس يس لقد نكي تانك لدقرلا دل" هجم نإ

 ةنجلا اولخدت <« ماين سانلاو ليللاب رس ةاوانملا اواسصو « ماعطلا 5000 ١

 عت دع اع هايل زازوشف ال نسال امأ ليج ينو علك هبي ىرر طاقم ءاورو مجاب

 قنا تاي 0 ا نكسلا ىلأ نبا قبر 00

 ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص يننلا مدق امل : لاق كلا٠ نب سنا نع دا مامرالا قيرط

 اة نانو تالت ع كالئاس يفإ هللا لوسر اي : لاقف مالس نب هللا دبع هانأ

 117 راو نو رو تعاشر قل هل وأ اس كال 1 نذل ةلار نقولا نما

 < 10 11و ترا ذل لاف همم اورافانا تارا دفنا نيل مو و عطا عل
 راف ةعابلا طازيشأ كذا اهأر# لاق.« ذكتيالللا كم دزهبلا ودع كاذرت ليربخب# لاق

 ةنلا نعل هسالكأأب انين داو تان برغملا ىلإ سانأا رشحتف قرشملا نم جرت

 عزت ةأرملا ء ام لجرلا آم قيس اذران همأو هابأ 7 نزلتل اما تر ا

 ال1 نفعا, لاق راما 1 عن نجلا اوم اولي رام يسردإو 3طن هلا

 نإ مهنإو تهب موق دوههلا نإ هللا نوفر 00 االول ةيمأر كنأو هللا الإ ١ هلإ

 < مكيف مالس نبا لجر يأ ينع  مياسف مييلإ لسرأف « كدنع يفوتيب 500"
 ىراوان رج اواق مكي : مالس ن نب هلل دبع لجد يأ : لس ولاا قات

 2 نوملست ملسا نإ مبا ار أ : لاق 6 انبقفأ نباو انهقفآو « انملاع نباو انلاعو انريخ

 نآو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاقف مالس نبا جرخت « كلذ نم هللا هذاعأ : اولاق
 : مالس نبأ لاقف < انلهاج نباو اناهاجو « انرش الاف كار لزم ادع

 0 كرد رد نع فاعلا لطب لونا فر 2 5 ىداازانو

 ةرراج الا ديكلإب ةقلعتلا ”ةدرفنملا ةهطقلا| يق" تول نبك ةدايز#:رملوق ورك :تامالعلا

 عمج مفتو ءآطا نوكسو ةدجوملا ٠ابل مضب تبب :هلوقو < ايندلا دافت ىلإ كلذب

 ريض 5 نباو انرم |

 ال نورامع نبال يأ تكلا نم هيرتفي اع هل لوقعلا تهبت يذلا وهو تيبب

 دعس نبا قدرط نمو ىلعي نأ قيرط نم ظفاحلا هوجو 0 قحلا ىلإ ن نوعحربي

 ند ,ةككيزرلل كنا داقر لسور هلع هللا ليس, ين فرن هنأ« ةياووي ايف وزر + وحسب

 3 بتكلا تح ايعذلا يبنلا ود هنأ ملع 0 ةوبنلا ماخ طاب هرهظ ىلإ يفعل
 3 مس 5 . 03

 ةيادر يو 4 52 مدقت حل لئانعلا نع كراقف ءارس مث 6 هني لهداو وه ملساف



 4 رك اسعنبا خيران

 لصو « ناتسبلا باب رباقم دادغبب نفدو < هريغو ربز نبا نايلس اراد

 ١ يمر ”اكسان ًادباع ًادهاز ناكو« رثك أ وأ ناسنإ تفلأ ةئامثالث ءاحز' هيلع

 .زايخيا دلع سكتشاو ادلع

 نب او ذنملا نب :مكحللا نب برقع »ب اولا أ لبا ل العز ل1 +
 يللأو هلاك تح ٠١ عداكسلا# لاق ىكلشلا يديعلا دمع 3 دوراخلا

 هع, ةعان دنع ىتورو:«« أكوابملا]نلبدما/اديخرا يراقب قابلت نترك !اكرز
 ساو هيلع هللا :ىلض اهللا قلوس .ناكسم رافد كتم ناو ةرفاومو ةسئاش رهف
 لس لاق : لاق مرا: ةلطو دعا )لولا لوما 4 عاطلا هللا نالت

 «ةتاىلا نديناتب نحذر الابن يعايطة كتل 5 مموعت 2

 2 ما سو هيلع هللا لل اها ةرارقلل 001 لفك ل يا

 هادر مداقلاب 0 يذلا امهريخو « اذه دديو اذه دصيف نايقتلي مايأ ةئالث قوف الأ

 نايلس نب اها دبع 2 راما يح راع وزال سطل يره لاخلا 1١

 .!كشماتي دجاطعس نبك للا ةغاتالج ليد نان" لك اولا

 يللا ريالا كنت ور أ تارا قبأ6 اذر كندعا) الع قلاردك قرا دعوا

 « ةنجلاب هل دهشو <« ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بحصو ٍلسأ :( رامون الا ةفاع

 لففم نياشأ بلو عوالل توم انوه عرحإلا يعول وسلا ةناراعتلا
 باطخخلا نب رمي عم دهش هنأ يدقاولا ىورو ٠ نيعباتلاو ةباحصلا نم مريغو يفزملا

 لاق : لاق يلعي يلا قيرط نم هيلإ ظفاحلا دنساو * سدقملا تيب م

 هيلع هلا لص هللا: لوقا ل اذ: خل [ةنامعو * ةعدخ برالا : لطم يعامل

 :«(لاق قو هيلعادسا لص وتلا نا هلعو اخ نكت نيل هوب إال دلك
 2 مالسلا هيلع فسوب دلو نم وه -: لؤقي "دغش نبا ناكو نام خو ءايجلا

 ٠ هللا دبع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوم هاجم ٍلسأ الف « نيصحلا همسا ناكو
 ىفكسي ناكذ ؛ نين ملل اني ثا لم شا لوشز ةاف 1و! نوعذلا هاف

 0 ةيظوا)) “ ىلات هلت ةااقل صاقو : نأ اعط اراقب »+ كوستا

 « مالمس نب هللا دبع وه : ملسو هيلع هللا لص هللا لودر لاق"( ن2, لع ليئاَرسإ يك
 +«: دوي نابقلأب نم اناكو «٠ نينبذأو تالاف ةليورملا)' قيعاةفؤلخا 84و

 هيلع هللا ىلص ينلا مدق ال: لاق هنأ هنع دمحأ مامرالا قيرط نم ظفاحلا جرخأو
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 هك كاران اموانك نزعل اضاطاوبا نكتوا#باذك ذها سيول“: لزق

 كلاظ ا ىلع لئاضف هةلباثلا عاد دواد ا نإ 7 را زين رح نبال ]قو

 ع ناكل لدا علان عال كنان اع تان ولما قاقم اؤنراقكوم ريك" "لاف
 ماا كار ليلا ع ا ا تاك دارت و 1 نو ةكلق
 ناهلصا ءانق ادواد*لب أ نب انننأ مف العا ع زهأ "لعب ام عمتساف كش يف تنك نإو

 هيلإ اوبسو ةعاج هدسخل ءاكذلاو مبالاو ظفحلاو علا نونف يف 0 عي

 ةزعو 4 اعلا ا هللا دبع نأ ءالبلا ا 1 6©تيدحلا يف

 اهتلاخرا دك يق وتو رشا و# وأ كا ا رو

 سلحم رضحأف < ايمخ ةيولعلا ضعب اوءاقأو ©” كيارتتلا ن0 نإ” رعقج" هيلع

 هويضلااع رتل دال قفا وراق زيزعلا دبع نب ثراحلا ىلإ يبأ يلاولا

 و ةوبخلا حرجم يبلاولا دنع طخ قطا نإ هللا دبع ن , لمحمي ربخلا لصتاف

 هبدلاو تاو ا نعطف هدنم نب ى نب دمحم مهتلمج ناكر لينا

 اراب اب تاود فاللي دؤرخلا الم" زهو كوواذلكا “ع «لعأ قب ءازكا انو

 أ نبا دك 0 0 أ ىلإ 3 ادهاش بسنو < سانلا همعطلو

 لوطا انلع نب دمحل وعدي دواد ىبأ نبا نآكف « لتقلا نم هصلخو اي دواد

 دحاو لك هتوعد تام مهيف هل بيحتساف هيلع اودهش نيذلا ىلع وعديو هتايح

 نم ربت انا يور دقو« هلقع بهذو طلخ نم مهنمو قرتحا نم ع

 اذا 1 وصدق ا دام اعلا زلال اك ملقا سوال لروح قلد
 ةربع كفرالا لهأ عم ةقيدصلا ةشأع فوك وهاك رزماإلر هذها لكك ل اهلا لذي

 « (دسح اذإ دساح لك رش د ا راع و ورد ورنا" لك ع تلقلو

 كد كن هيف ماكت كلم كك نأ تاكل" انالا ىف ابطرش الو : يدع نبا لاق

 نكايلطمأ الز ميهاربإإو هوبأ هيف موي شارو نا ويدي ارا قتال الكا يف

 ىلإ داذقب. نم ىالذ كسب تارقلا:ننا هافنو < بظتلا نم يشاىلإ' ءادعبالا قتسنو

 ةماعلا جو جت راصف لب 2 م ىلع ل اناغف رطبا تاو مططل يلع هدزو « طساو

 ع ةيكر الامل ارتحل لعين حلاو عم بتك ام ةماعو <« بلطلاب فورعم وهد

 لهأ مالك وهو يدعيبا مالك اذه ) هنم هل نيبت شيإ يردأ الفديف هببأ ككاو

 ةعتمانيناقو تس نباوهو © ةئافالثو ةرشع تس ةنس 1 ةمحر يفوت ٠ يس



 ا رك اسع نبا خي رات

 رمعحرو اك اع تدر دم تاكو 5 نأ

0-0 
 أ احيف اوحيف مي« :ساتلاب نعل هدرا ا أنبا

 دا : نويد'دغتلا لاق « دادغب ىلإ

 - تكي ريناند ةثسن هورتد

 7 د غايب انما لع ميضزعف ىرفادش للا تي[ تبت

 ليل . تقال ل هيف أطخلا 10 15
 ناك « اظفح يلي ناكامنإ بانك هدم لاو ةيشمرب تحل[ يع سرا نا الل

 باتك هديب قررا خع دعب ردع ادا هبات سرك ام دعب ربنأا ىلع دعقي

50 

 كوكي (نأيالإ ري كالخاتبأور امي كردرش :ىنيررلا لاقت ةمطنج وترا تل

 انف كساب هاربإ ظفحي ناك املك رواد لا نما لاقف "يكرر عار

 و 4 سلحلا 9 أي قح هلكدج م لوقيف اذك تبيح هأ لوقيف

 22007 د موحنلا فرعأ انأو < هفرعي ناكأم مهاريإو بطلا فرعأ

 لوخدلا يف انا نذأي ناك نك ابأ تيل : لوقي ريزولا ىسع نب ىلع نب يسيع ناك و

 اهنب حادي نأ يسع ريزولا دارأ دعاص نبا نيبو هنيب عقو الو ءييلظق ءارلاو مهل!

 ربك أ دعاصنبا : دواد يأن بالريزولا لاقف ورم وبأ يضاقلا رضحو هراد يف اهعمجل

 يبد تنأ:«ويزرلا هللاعف 4 نزيف أ الإ : لاف طلع ع امو ركب البدل عقم كا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع باذكلا في زلاخيشلا : دواد يب أنبا لاقف < فيز
 نأ موت :(لافوي ماقزغاك اذه. :نالاق 3 فما لوس لع تاذكلا قم :نويزولاتنل لاكف

 6 ادبأ 2 كدب ةع تنم الاناو كدي لع لصي: قذر نأ 0 كل د

 ردتقملا ةفيلخلاناكف « مارحلا هللاتبب ىلإ ةادبم ةللم ةندب هئام ىلع نوكست هذخ !مويو
 نبا ناككو . مداخلا دب ىلع هيلإ هثعدو قبط ىف هلعجيو هديب 0 حال كلذ دعب

 9 0 ةينادلا يبأ نم ربك أ دعام

 رد ضعت نم عضعتلا بلطنلف ربخ يف ملعلا لحأ :رحاشترافا

 نايس كابن ليلك الا جرت لأ وإرر ها نافاوي ع دلطلا علف دفا ع

 مهتم عرفلا نإ كارضإ ىراغلف مهتحيصت ةدز# دو لف عريسا

 اذإف رشي دج بفيمأ, ناتج انأ5 يلرتلا فيضع هلأ فقرر وسبا تيارا 31

 نمي مكنف كبحأ لإ : ؛هل تاقف 4 ةظالغب كاين هيلع وتلا :ةقررأ ةيحبللا هلك وع

 تدجو تظقيتسا الف < لجر ةئام : لاقف 7 كنع 6 هنأ

 اريغوبنك هنأ الإ ةقث : لاقف دواد ىلأ تاق ينطقرادلا لئس و ٠ اهلثم يدنع



 بيج 4
 عمسف تقولا كلذ ءالع نه هععسأو < ابرغو اًقرش هب فوطف ناتسجس نم هوبأ هب لحر
 ءانلاووتندملا وةك مو ةفوكملاو دادغبمو ةريضتلاو شرافو نايبصأ و, لابجلاو ناسارخب

 ريصعلاَو نيبشلاوودسملا قصور م دادغ نطومساو < روغتلاو ةريزاطاو رضمو

 نع ىورو « ًاًظفاح [ملاع ًاهف ناكو « كلذ ريغو خوسنملاو خسانلاو تاءارقلاو
 . :نيتئامو نيثالث ةنس هدلوم ناكو باو ٠ سانلا نم مع الام هنع ىورو قاخ

 نم درا ىلع عنتي حلاص نب دمجأ ,ناكارت فاعلا نادين نبأ ىلع نب نما لاقو

 هساحم رضحي دءاد 0 ناك و « هسفن نع ةنظلل ايفنو اهزنت و ًافذعت مهل ثيدحلا ةياور

 عانتمالا يف هتداع فرعو « هثي دح هعمسل كك 9 5 لفل نكاد < دنع عمسإو

 مثوتيل رعشلا اع رو ةعطق هنبا نقذ ىلع دش تارت 5201 اف ةباورلا نم هيلع

 يلثمأ : دواد يبل لاقف كلذب خيشلا ربخأف اءزج همعساو سلحلا 5 د

 اذه ينبا عمحاو هتلعف ام يلع ركتت ال خيشلا اهيأ : هل لاقف 2 اذه لثم هعم لمعي

 ةفئاط عمتجاف عامسلا نم همرحاف هتفرع مهمواقب مل نواف ةاورلاو ء ابقفلا خويش عم

 خيشلا هل وري ملو < هعبغب عييمجا بلغو احراطم نبالا اذه ممل ضرعتف خويشلا نم

 تاخد : لوقيناك و٠ هتباوربرختفي ناكف ءزجلا هلل صحو « هغيدحنم ايش كلذ عم

 لكيم ا 0 القاب امنع نينو هيت هسا فعندما و مرد. يعمو ةفوكلا

 كفل عال كييعس نإ نع 50 د ( لدتع»٠ لحجر ةنف ةنفح دملا ) ل موب

 كيم عوطقم نيب ينعي تبدد لا نود الن يعم لص راشلا تاكالت «دان ذح

 يف مالعألا ٍلعو قارعلا مامإ ركب دارنا عا ظفاحلا بحل نيملإم لاقي ,[فوقوشاو

 2 ثدحو « هتفرعمو هلغفل هيلع ثدحف رباملا ناطلسلا هل بصن نمو < راصم لإ

 ةماع هنع 00 نيتئاهءو نيناو فين ةنس نادمه مدق « نيتئامو نيعبسلا لبق

 اوغلبي : «يمات أ خياشم ق ةارعلاب هتقو يف ناك دقو < تقولا كلذ اندلب خياشم

 نآب ديل اننا نايدمأ قكاجوبأ مدقتت فاذا غر ع 1 ه غلب ام ناقتوالاو ةلآلا يف

 فلأ نيثالث مهيلع ىلءأف  لوصأو دءاد يبأ نبا : اولاقف 00 رعم | : لاقف ف

 رف رك ةلالرإ م لببف اظحأل ناك اج ةقواات ةعإس : الإ اظخ أ اع

 قر 141 تاع فلا تيقوا ولامن ناعحا اف يلغف> نم تيلها 9 ناك 50

 ةسخ يلاتك يف تدجو قارعلا ىلإ تفرضنا ايلف <« ابهنم تياناحا: ةح فو مرأإ

 اهيف دازو ناذاش ل نع ةدقلا ةانه 5595 ىدرو « هب مهنددح كك م ىلع اهنم



 4*قب رك كا نبا خيران

 1 م ٍِق ا شرطلاو كل ا » هيلإ ا

 © كناسل ريغب قطنت كلنا ل يك مالسرالا يف ميدقب الو« ربش ةيلهاجلا

 كفك نأ« تعلشلل ملاوا6 تعاولا ”قرتسالا "ناك نإ هللا“ 2و © ةقاداكأا "كيه نعت
 0 ل كتمدسل 5 6 هراحو 5 2 لا ماعك شيرق ماع كعواو نع هب داعم

 نأ الد : ةيداعم هل لاقف باوحلال 50 ايت و 4 يفوب اهضارعأل الو

 عدي م هنراف رصتنا ىنعد نينمؤملا ريما اي :-و رمح لاقف © ادفوب 8 الإ هللا دبع

 لتق * رابطصالاب كيلعو راصتنالا عدف اذه كسلحم يف امأ : ةيواع٠ هل لاقف « اًثيش

 نإ رحد نايفس أ نب ةيتع سب ورك ب نايفس أ نب 4 هللا ديع د

 فأي جراخ عتاطتلا اه نافيا قلتم قرن نلت ديرك نكشل ين وكنا يوكل لا
 يناواطانلا 3ك هذكم# نادل هلة دنت تنك وو لوط نرد

 ٠ طف ةيرقلا ركتذل الإ انه ةعبثأ مل
2 4 / 

 انك دلو ناةسحس نم 0 ها“ (لؤفازلتا يدز 3 دءاد 58 نب اخ ناك

ٍ 

 نن كم اهنعيوىورو افا اهعاحب نمو معو « د عم قشهد مدقو « دادغبب امو

 دمحأ وبأو ظعاولا نوعمس نباو ينظقرادلاو نيهاش نباو هتقبط نم وهو َعاح يبأ

 يبنلا !تاك 4 لاق: سابع ةرزلا ىلإ هلقأو تزل[ دمار د سفأو نع "ماتو كلا

 هيلإ دنسأو * ضئاح هو يتعب بوث اهلبق لعو ةملس مأ رشابي ملسو هيلع هللا يلص

 لخدت + تلانء كس يبأ ننال نعي ناسركد ب شوي ع صراط فاقت

 ال ءامسأ اي: : لاقف ابيصخأو :انل ةقفن لك أ انأو ملصو هيلغاهلا لص هللا لوتنو لع

 يي ارا لأي را اقرا مجرتملا لاق ٠ كياع هللا يصحيف يه

 ةئيدملا نهأ نك وفاو ةبشااو نه رلا دبعنع ثيدحلا اهنؤيكاو ٍةلأَف <« تالام ثي دح نم

 نع حاضتز 1 ا نع ثيدحلا اذه ينع بيكن نأ بن : هل تاقف فيعض وهو

 07 كينكل 210 7 لاننا يحطم رع عفان نب هللا دبع

 1 م 9 ةيلع هللا للص نلا+:نأ هللا ذبعاا وب قياجأ اكاد لسا هزل دكا

 لأ ىف عسي اكوام يأ نيزرككب ونا علافط تيان الإ اقر هجمت ةيينشلاو يعط
 : بيطخلا لاقو « دادغب مجرتملا نكس :. عاملا لاق امدح اذه ةكاا كابا لفل



 نش 4

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيلإ ظفاحلا دنسأو * كومريلاب لققو « ةبحم هل
 لاك فاعلا ةيض قناة قي زع د وما جيوعنأو < هدب ألا |!«انعااةرمآ ءاصتالا» 1 هلفنأو هيلع

 ةيناثلا ةّزحتملا:يف ةشرللا ضرأ-ىلإ رجاهو « :ةكم“ مالشرالا دق ناك" :دعس نبا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص يبنأا نم ةعايسم يف دمحم نب هللا“ البعو قاحسإ قب اة عاش رقاو

 وأ مشاه نبا ةئلطللا رجع. " ثوادتا' خب نانمن لأ 2 هللا دبع 0

 * 'هنء هللا يضر ىلع نعو ملسو هيلع هللا ىلص بلا نع ىور ٠ يعثاحلا جايملا

 لافقك» ماتوا او اانا لاف يسلايطلا دواد يبأ قيرط نم اظفاحلا جرخأو

 درو دقو #* معئعتم ريغ وهو اهيوق نم قحلا اهفيعض دساراجلا فاك يارقكرال : ملسو

 : هدنم نبا لاقو < هخيرات يف 57 مدعب يناذتنلا تدلل حو « دادغب مجرتملا

 نب كامس نع ةبعش هثيدح ىور * ةبحص الو ةيادر هل حصت ملو ةباحضلا يف ركذ

 ملسو هيلع هللا لص ينلا' ىلع دوبيلا نم لجرل ناك هنأ اذنك ناكلوت دعط ابليح

 نأ ناينس ا هللا 2 غلبو * ةيحصلا ىلع اذه لدف 5 هاضاقتي ءاحف رغ

 جايملا ابأ ىنكي ناكو « مهصقتللو مهيف عقيو مشاه ينب بيعن صاعلا نب ورحت

 الإ هيلإ هرفس سيلو ةيواعم ىلع مدق ع غرس ايده لكضلوزو اكذب اقف

 هيما اما هيلع لخد م 2 هل قفتي لف ارا رم ةيواع» ىلع لخدف « أرمج شيل

 : لاقف <« بابلاب وهو مدق دق رفعج هاا ادالع ادع ه : لاقذ نذاالا ءاحف هرم

 < ينبتلل تاولخلا ريخك لجرا كنالايتلال نوفل قيم ايلا 1ع لاغنيك هذإ ندا

 ««ةلالغ ادي ةش « حاز كرينك ارك نامل مم « نانسلا نع فودص « ينختلل تابرطلاو

 يبأ,:نب هللا دبع لاقق © وشلل نافع فاس ناب <« شعلا نيل « شيطلا: .رهاظ

 8 ريك هذ ةمكالو 4 1 نع ءاحأ 0 ورا تدك ناش

 ا و حاملا خا دل نورحو اغعأ نعو « روكش هئالبلو

 كرالكم هرب عي هزار ءءاطا خال لوا مس اويقعاا_نباعلأ نلت وزإ ل« اهماصأ
 « ماقمقلا بسلا يف« مادقملا ”يرجلا « ماخرضلا ثدالاك وهف ::تاثكللا يف هللا لست

 حببصأف « ا ا ا ا شيرق نم هيف مصتخا 0 يفاد الو. قعذنإ, نيل
 ال < نيدبملا نيب طقاسلاك« نينح نيب تدب دق « ليلقلا ىلإ اهيف فواقو ليلدلاب ءونب

 لذاخ انهن ياك يوفي لذ انوفا داقطلا:آلوأ< هولنع بيلا «يازتعملا

 ما « منزلا دغولا داوجلا تنفذ كسفنبأ # لاجرلل ضرعت ميدق ياب ما : لاخنال



 4 رك اسع نبا خيرات
 ءادعإو لذ 1!يفو فلالاا قم اد رزة لال نوما

 مازقأ ريغ !ليبق رارفلاا نم , ,| .يمنعبدجلا فيقن عيش نيلايغإ
 يلحاسلا ديعس وبأ لءؤما نب زد لاق ا دع ]وع 6 نا دع

 نب سم نع هيلإ يف ةييبلاو ظفاحلا ديل نع ال م _ هاه قع

 ص

 0 3 اة 0 نخل ديع ينب نم ةير راصن الإ ديزي فش ءاعمإ نع ديبع

 ا 00 0 يأو تأ فاين : تااقف نادم نيب وهو سو هيلع ا

 لا برغ الو 2 رش يف 2 د 20 4 5 50 إل سفن 2 0 كيلإ

 5 أ

 لاعزرلا لانج 5 هللا نإ « ييأر لثم ىلع ضوالأ عمست ملوأ اذه يجرخمو

 تازوصق..تاروص# .ءاسنلا تعمر انا ورك كاسرإ يدلي كيلايو «كيناتإف . ءانلاف

 لاجرلا رشاعم نإ 6 ؟ءالوأ تالماكفم م ؟تاوهش 55 4 ا دعاوق

 جلد ع دا « زئانلا دوهشو < ىضرملا ةدايعو « تاعاجلاو ةعماب انيلع متلضف

 زمتتم ذأ اجلي جرش اذإو ماكسي لن اان ع ةعان ليلا ابطل تل ةيوم وركب
 2 كل اسبرو ا كل انلزعو < مكلاومأ مكللا اهظفخي طيار لأ

 احح كلل عمو هيلع هشاكإط ىف لا تغاف 9 هللا لوسر اي رجألا يف يك ناك

4 

0 

 ا
 أند 3 0 ابتل ءاسم نم نسحأ طق اوما ةلاقم متعمس ل اه : لاقو لكحل ههحوب

 كتفعااف «.اذه لغم ىلإ خي ءدخغ 5 نأ اننظ اهدار عسا اراتنء و ةدعلا لف

 كتلي قم ئئغأو ةأرلل اهل رضا هاه لاقت ايبا كلو ةكعادتلا لسلكللا

 لتي رابع احاول طاح انا وت اا 20 |: لعق | نفح نألا,ءاقنلا وب

 ةدققنا نلانلاماوزد دارا عام كك توت نالو د وردأ ل مجيد عار إني د كب

 . اجلا ا 78

 جرخأو ك هيبأ نع بنر كلدِع ها دطتم تب د هللا دبع اي

 هياع هللا لص ينلا ناكأ : لاقف هلأس الجر نأ سابع نبا نع هقيرط نم .ظفاحلا

 : سابع نإ لاقق:9 هجر «ناكام : لكلا لاك عنا : هلع خلافا 2 جودا كلا

 كليذ نم عرق .شاتع دعاو هللا «لاقر ابوتو: سيكا نا نت يالا

 تلو كاةكع دلع ناسا دنع كرعاطلوج عطفا ايلاف وكول ايدك ادق
 - نيتكامو قيعيسو ثنالث, ةعسر يوت. دقفا ذا تناك تاو كة ريتكم نير نيس ل

 ٠ يموزخلا يشرقلا لاله نب دسألا دبع نب نايفس نب 6 هللا دبع



 كيف

 انجابف مهد ربق ُس انفقو

 اهقاس دحلاةحاس نع تأطبأ اذإ

 ةلوعب اديبع تدذك اذا نواف

 ببذج

 ع ذِإ شوعلاب انركذو

 ندعي ىلا ندقلت عمدلا نم

 ببدتي هرثإ 0000

 كلحعااو كيلا نمأاذل لقو

 ىبي لأ توص يف ذخ : يشرقلا هل لاقف اهرقعو هتقان نع لزنف هل بحاص هعم ناك و

 , 00 عفدناف

 بارسا ةعمدب ينارتا دعسأ

 نركورف فاظلا لحل

 اناننللا ,١ .ازعيابم ءاكنب ابلوأ
 اثيقب تملع دقو ينوقراف

 وفا ع نيا ذب

 وميبات دب ع زج ع حلا انك

 باكستلا ةريثك علان

 ةياضنلا ساشا قون
 باتتع نم مهدعب توملا ىلع ام

 بايإ نم ةميم قاذ نمل ام
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 بابسلا ينص نم لخنلا ىلإ ىم

 2 ا ا ل
 ىتح ءاملا هبجو ىلع شري هبحاص لع ةعاس يشرقلا ىلع يشغ كاذ لاق الف

 كاز نسر حدقلا 2 5-1 آم ةدادإو احدق جرخأ هيحاص نإ " 4 قافا

 يباحصا ينلمو ادرف ترص

 « ةواسلا هذه برشاف كاه : لاق مث ةواد الا ءآم نم هيلع بصو جبرَس نبا ربق

 هامور كلذ لكوفل زف ترف

 يبأ ةنتف دبش م سراف. زعاش.- ينقثلا ةبتع نب ديعس نب 4 هللا دبع د

 ماذيملا يب | عاق يف 5 <« ةددعتم تاحارج 02000 4 سيق ناسر 0 رم 0 « ماذيملا

 : لوقب

 مهسوؤر 55 تءطق ىتح

 مدي تابرس دق ةسباع ليخلاو

 +.(ظزأ لاقو

 بطش هذ لفك

 ب 1 دك 0000

 5 597 نم + نرك نبال كلو

 ننغلاو عاسر لإ امل أميف تيعد

 ماغلا فرشم مهم ذخأي كفا

 ماصعخ لك  ىدعتت ةماصعص



 م 1 نبا خيرات

 طظفاطلا جرخأو 7 اهلك اوف ضناخلا هكا اما 4 1 ةالص 00 0

 يفاطعأ هللا نإ : ل و هيلع ملا لضارلا لوسي: لاق .: لاق هتعاهدنم نيا! قّيارط نم
 بوو د 0 ا 0 قلاع وزع مهاوبأتمبجالس دب ناعم .اسنو ا

 ةبحص هل ٠ يرفألا ةنمأ نإ ا كيعس نب ل6 هانم 0

 00000 هللا و هلع هللا ل كلا ا ركحلا دعما ناك

 قأ هنأ ظفاحلا ىورو ب ردن موي ليقو 6« ةنؤم موي ذقت تاو قس دما قوس

 لات < محلا: لاق 7 كمسا ام : هل لاقف إسو هيلع هللا ىلص .ينلا

 ؛'لاقق “ اع ا 1 ةاماناك هن! لوط ان هللا دبع انأف : لاق « را

 در
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هرمأ لسأ ال : راكب نب ريبزلا لاق * رظنلا ضعب هيف :

 مر أ ًاديهش ردب موي لعق « اتاك ناكو: ةنيدملاب ةباتكلا ملعب

 كيبع : قئاعلا لاقو 6 ى نب ل 3 يفنخا نمحرلا كبع نب كيبع هب درفت

 ةتؤم موي لتق دعس نبا لاقو « اردن بيد وشن اناكتنإ[نباجلا ينس 2

 هنإ : لاقيو < بقع هل سيلو ةرجملا نم نامث ةنس ىلوألا ىدامح يف ًاديبش

 : ةرفطلا جوماموي لاق هنأت دبلإ7 كلينزا ىكللو ريل ءاررملا واتمنا 1 نعلم

 رفصلا 000 اولززن اذإ غاز قيم ةاكلراطق 5 سراف نم

 < ةتاوعا لثق د نحل اذه حص نإف

 ثمد يلا مع فوم الا ناورم نييكلللاهبع 5 0 ديفا 2 هللا دبع 1

 يعفاشلا س !ددإ نب دمح هنع ىورو ٠ ممريغو سنأ أ نب كلامو جيرج نباو ا 0

 هنع ىلعن لأ قيرط نم ظفاحلا جرخأو * مريغو ينبدملا نب يلعو لبنح نب دمحأو
 لوس كاف :<تلاق ةخاع .ارعء ةملس ل نع يرهزلا نع بألا نموت 2 .

 لاق 3 نيك ةالانك 2 نايس ردن ال :ملسو هيلع ل ُض هللا

 ديلولا : ءافلخ مامعأ ةعبرأ هل ناكو « هتبأر يشرق هقفأ مجرتملا ناك ينبدملانب يلع

 : لاقف ةعرز وبأ هنع لئثسو ٠ ناورم نإ كلملا ديع ١ كيزيو ماشهو نايلسو

 لاقو « ينطقرادلاو عال نوي 1 هقتوو < ةقن ا: هرم لاقو “ هلل نع , قودص

 : لوقي لءجو نسح لياك يحش توصب هبدني



 0 كرد

 ا ا ياو ناقد فدلملا ىف رو عرب نعو

 1 1 لب لوبا قريدماكلا ,ةدرف مب دعس نب دك هللا دبع 6

 نم لجر نع يحبانصلا نع هيلإ يقييبلاو ظفاحل تساوت 12 و كب

 ا د 0 م هللا لصيبتلا ىهن : لاق هامس ةباحصلا

 لاق هنأ يلاطحلا نايلس بأ نع ينغلب : ىقهيبلا لاقو « اهباعصو لئاسملا دادش ينعي

 ا لا لئاسملا 5

 نم هيلإ ناسنرالل ةجاح ال لل كتل قيعقلا ةقارك دنفو © اهف أر طّقسنو

 مسي مل يذلا لجرلا : ظفاحلا لاق ٠ هب لوئسملل عال امع كد لا
 ظفاحلا رو ”* تاطولغلا نع ىهن ظفلب هاورو ٠ ةيواعم وه ثيدحلا اذه يف

 نول اي دلع هلا لج هلا لزيكر يعتاد لاق“ةبوأعما نع اونا ل ةحانغإ قع هلع 'اضنأ
 .ارككللا ةيئئاغ هالو راوصنملاناكلو ©لاوبع دعس وب هللا دبع: عاحوبأ لاق": لئانملال قع

 امرا ا لاب دعس نإ فاينل نبا دلما نا دانت ريم با 36 ل112
 هدنسل 0 3 2 هكا وزو د" اعكيغقا ا وضكات كيالخلا عم

 نوي وهفا [حبصلا خلص نمو: ملّسو يلع هللا لصر هللا.لوسرإ لاق *:لاق هنأ رباج ىلإ

 : لاقف مجرتملا نع ينطقرادلا لئس 3 هرازجرب هلل اورذخت الف هللا راوح يف وهو

 ةيدملا معضل 201

 ع يك وم هلا ترفل : 16 يعا را يراصنألا دعس ْن | د هللا ديع 0

 4# ( ةيروزبلا ىب علا ) حممقلا قوس يف رنا غ 00 قشمد ص 2 يكح 7-2 مار

 ضئاخلا لك“ وه نع ملسو هيلع هللا ىلص يب لا تلاش ::لاق ناد شتع 0 جرخأ

 م اين تلاع هظفلو ل 3 ءامإالا هاورو ٠ هدم نبا هاور « اهلك او : لاقف

 نار عقم الاف نركب! ١ابلا نرذو اركاملاا كج لبا لسو هلع هناا

 ١ ل1 را هللا نإ : : لاقف ضئالا ةك ]١و١ نعو دحسملا يف ةالصلا نعو يتب

 ا د رشا تفوتك اذ قاع اذانأ نأ اما «اوظ نب علمي
 ا كلم ا نبل نركم كاني فراق < لعل يكأ 2 يجرأا نق رةدلطلا هواذو
 ىلا ك3 قمل ةاقيباكلا قرار ايفوتأ و, "يسوون كلاذل لسغأف يعانق: لكو

 ىلا دفا ا فلا يعيب لذ واطلاع هدام كفو اع رتزتانشأو
 الإ دجسملا يف لصأ نأ نم يلإ بحأ يتيب يف يلصأ نلف دما نم ينيب برقأ ام



 ةلرباوب رد ع نبا خب رأث

 م - .. 1 ْ م :
 لودر هارقيف ىف لع ميع# لسو هيلع هلأ ىلص هللا وسر هيلع ىلهأ ارث

 يردنام :لاق»م رس يبأنبانثتفاف «هرقيو < هللا ثااذك :لوقيفملس وهيلع هللا لص هللا

 لإ نسور ك1 يلإ + نسور تنك يافا اذا هالي ءإلا طك هلأ ةذيرع )نيت كراع

 هيلع هللا يل 3 لورق لذعلأف 6 | كك ره احلا ىلا ةئبدملا 000 يراه 0 مث 6« لج
ِ 

ِِ 

 هيأع للا ط هللا لوك هممت ناك 5 نارا هب اي ميتفلا موي ا ملسو

 ركذف « هاكر اهيأ ملسو" هيلع هللا لص اللا وسرت نمبنقيأ كلو دن“ ناك متأ6أ علو
 ءونم نكءانوغ معإلا نا موتا هةهضا ليلك أزل ةناداطك لذ
 مالكلا مدقتو « هيلع مسيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم سلجي كلذ دعب ناكف
 فال آ ةثالث اهنم سرافلا باصأ يتلا ةميدغلا كلتو اريجرج هلتقو ةيقب رفإ ةوزغ ىلع

 دِغ 0 هللا دبع ةمحرت يف هتحرت نم فرط مدقتو « رائيد 5 نعال 3ك

 دوسألا نب دادقملا هعمو موي اهلخد هنإ مث ًاراد ىبب دق مجرنلا ثراكو اًبيرق

 كلام نم اهتينب تنك نإ ا دادملاتل نقاقن د ادلاةمزما ةاا عش اك الو

 هع راق كش متانعلا| قلم قتسب ةماعلا نم «ارعبنن دك 5-0

 ةفيدح يبأ نب نال ا نيثره كيل دا لاقي نالوا“: : هللا ديع لاقف

 معاشر يبأ/ اذباةجرغا مقلة رثأو !ةورقمس را عينى« قيقؤطوملاة اجل وعدل اجل

 نمار اا اك اهم هدرطف اضم 12 نانع قالا ذكورا

 وه ايبود « نام 1 نم ةوكل ام رظتنب نيطسلف يلب امم :اههوخت لع لؤناو ارصم

 هنع هللا يضر 15 اوعباب سانلا نأ ناي هوي كفكأو ةريقأ"# ذإ كلانه

 داش ا ل تادع يلع ةيالو لد : لجر هل لاقف عجرتساف

 3 نال هانا كانحلا» كف ا يف كل ناك نإف : لجرلا هل لاقف

 دعس نب سدق اذهو < نيملسملا دالب ن 51 أ كلت نيش ك افنان يفو كيف ىأر

 نب صولعاةنب هك دينا 6 5 ناكف ايل ارا تلاموألا

 ةلاغدرعر كرز هر املا هنلإ تيل انطلانرو ءافك ناك دقو « هيلع ىعسو هع

 ناطلسب هعنمب ملو ناؤع نمو هنم دعبأ وه نم هيلع ىلو م« لعق يتح هْيلِإ لاجرلا نهجو

 املو < قشمدب ةيواعم ىلع مدق هنإ مث“ ةلهأ كلذل 571 مو ا 1 الو ظلال هدالإ

 نالقسعب ينوتف جرخملا اذه يف اوك و هعم جري ل ن نيفص ىلإ ةيءاعم جرخ

 ةافامس رئايلا سنتا فوري نا 101

 ما ,/ 39



 ند ذه 2 م

 يالا اذ :نفبانلا» نم ةريغأ لحتوابعأب ايلاحضلا ةقارسأ نين هللا تبع. وع لع .مجرتملا
 0 ( يشب مزجي و هنالك

 وبأ ةعذج نب بيبح نب ثراخلا نب حرم يبأ نب دعس نب 96 هللا دبع ل“
 ايظا الاب وإن داحس اا عب اك رز ]نم نافع نب نادع وح يرماعلا_يشرقلا يحي

 < قل طبل زان لع مانع غبي نيطتسلفا ىلإ اقع ينم أ ءوشؤحأاز ا ابلهأت ءاكشفا,رضح

 * لعأ هللاو ةنتفلا نم ًارارف ةلمرلاب ةلزتعم لزي مل لب: ليقو < نيفص هعم دبشو
 هارد قالو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادب : لاق مجرتملا ىلإ هدئسب ظفاحلا جرخأو

 كرت ذإءا رح لبج ىلع مريغو ريبإلاو يلعو نامعو رمتو ركب وبأ مهعم ةباخ | !!نم

 الا يويلما زار و كليلعءافإف قلب نكس": سو هيلع هلأ 'لض هلا لور ةلاقف

 الإ ثيدحلا 1و تفرش واو كيعس أ د هدم نرازم اورو أ "1 قيبش

 هللا ىلص يبنلا ناك دقلو « هيف ملكتم ةعيمل نبا نأ كلذب ينعي « هدحو ةعيط نبا

 ءالسإالا نع دترا م يولا نم لوأ هنأال كلذو حرس ىلأ نبا لعقب رمأ | و نلع

 0 هو« ةيقيرفإ حتف يذلا وهو« ميعفلا موي م كاع هللا يضر 0000

 : ناثع راصح يف لوقي
 ليلق: نيدكحلاب“+ انراصأأو . ٠ ٠ [قافتاالإ دادزي ال نمأألا ىرأ

 نيرا دل عرطما حا ىازعولار كا لارا ةكيدللا#ارخأن اظيلشأو

 ىدحإ ةئس ةبونلا ضرأ نم دواس ألا ازغو « نيدودعملا رماع ينب ناسرف نم ناكو

 يلعلعي ابي مو « نيثالثو عبدأ ةنس رحبلا يف ءورلا ضر نم يراوصلات اذ ازغو « نيثالئو

 ال ملسو هيلع هللا يلص يبنلا ناكو « نيثالثو ثس ةنس نالقسعب يفوتو « ةيءاعمل الو

 هللا لص يبا ىلإ نافع هب أف« جئزتم يأ نباءمهنم ةعبزأ مذ رالعأ ةكم لخد
 ةمئاقب يراصنألا نيكو هلتقد نأ 2 امنا 0 0 6 لس ةيلع

 علاقفا# هككررت» حلا نانانعُف هل عفشف « ملسو هتلغاسا لح د8 0 عافستلا

 هلا لوسر اي : لاقف  كرذنب تيفو اله : يرادن دلل ا هيلع 2 ل لوسر

 هياغدشا رمال نار لاهسلا ساو رت ىقوؤنم أ نينا مناق ىلع يدي تعضو

 ماكل دالي سيلكف اذان نأتي اواو وأجيب نأ يحل “لنيل ؟ةنابخت« ينال + للسو

 * ةنايللا كتفلاب ينعي « وعل يبلاو « كتفلا ديق ناميرالا نإ « كتف الو ءاعإ

 يحولا سو هيلع هلا ىلص ينال للكتب ناك حرس 9 هللا 2 ل يدقاولا ىورو



 ع 1 نبا خي راث

 7 مالانس الإ: طيش لاك ورأ ه2 لبق هاجلاب بدع دقو : بلعث لاق < اهتلاخ الإ
 يبنلا مشي هنإ : : لولاك 6 ةءاحفلا هل لاقي لجر هيلإ عفر هنأ أ كلذو « هنع 0

 7 نبا لاقف  رانلاب هقرحأف ءآرحصلا ىلإ هجرخأف « هتاف دلع سو هيلع هلل 02
 . اهنا هوديعاف رآنلاب ركب وبأ تَدْعاَدق

 ىلاملا ناوريقلا د : ةزمح نب ىحي نب نوعبس نب 2 هللا دبع د

 ع 1 ثدحو « يدادغبلا بيطخلا هنه عبو © شدي |[فنَج د

 نع ظفاحلا ىدرو * ةئاعبراو نيعيسو ىدحإ ةئس اهب تامو دادغب نطوتسا

 هللا ىلص هللا لوبسز .درفأ : .تلاق,ةشئاع ,ىلإ .هدنس .هنع ينابكلا نع ينافك“ الا نبا

 لوقب .لسلسملاب ثيدحلا, ظفاخلا .ئورؤ_# مام,الا كلام هادرو « جحلاب لسو هيلع

 : لاق صاعلا نب ورم نب هللا دبع نع هقيرط نم هنم هتععم ثيدح لوا وه هتاور

 نم خرا ةمايقلا موي نمحرلا مهمح ري نومحارلا : لا هيلع هللا 05 هللا لوسر لاق

 جرا كبدح خ.نورريخ نيب لضفلا زياد كاك رح ع ابملا يف قم كدر يمد الإ يف

 يضر هن ينال اهو نو يودعلا سنأ نب رعشملا نا ةقار ا 0
 حارجلا نب ةديبع يأ ن نع هنع لجأ مامرالا قيرط نم ظفاحلا ع د* ١ ةمحص هل

 لوس ابل ارزق 4 ا سي الخ لاما ركذ سو هيلع هللا عام ىلا نإ

 يلعي لأ قيرط نم هجرخأو ٠ ريخ وأ مويلاك : لاقف 7 ذئموي انبواق فيك هللا
 1 هنإ : لوقي شو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تععم : لاق ظفلب ةديبع يلا نع هنع

 قوشو ايل كا يفإو « لاجدلا هموق ةذإ | دق الإ حون دعب يب 56

 نم نعي لإن أ كف اين ني ضع طك ندم داكلا : لاقو سو هيلع هللا لص هللا

 رع : لاق 2 مويلا اهلغمأ دئمود انبواق تكف هللا ل ىساراب : اقلاقي# يالك عمم

 سيلو جرخ دق هبسحا : لاق ثيدحلا اذهب ءاذحلا دلاخ ثدح امله < يذمرتلا هاور

 : راكب نب ريبزلا لاقو « ةقث هنإ مجرتملا نع راكب نب ريبزلاو بوقعي لاق * ىري
 0 اهلك دهاشملاو قدياو 2 دهشو 0 دهشي مل : دعس نبا لاقو « ع ديش

 لها فاوسشأ نم زعو رمي ةياور هلو فرش هل قشمد لهأ نم وه : يليقعلا لاقو

 : دعس نبا لاقو.« 1 دهش : ةبقع نب سومو ميعن 5” هدنم نبا.لاقو .٠ ئشقد

 نأ يف فلتخا ظفاحلا تاياورنأ ملعا :لوقأ ) ةنيدملا ىلإ ةكم نم ورم هيخأعم رجاه



1 
 كيوت ع 0

 ااا لا اةيطن مط ريسجلز للا رالف ماب اراقنالا ايي ةيئادابع للك 2 عن طعم
 ًاريع ىلوو < جارملا ىلع هلعجل ورمج عم هكرشأف دعس نب هلا 01 اع
 راك لإ امينما دحاو قلك المك [ودت امنيتي 1ولدلدا تك ةلازفي انوا تيرم: (لع

 0 كارل ١ ال وزاو ريع نمي وناس كتلوأ ىك ازونك ه طاقم اعل يذلاب
 : | لاق 2 هللا دبع ابل اين كنأش ام لاق نآمِقَع لع ورمعأ مذق انئاف 6. عافخأق دعس

 كر كاد نم اجارتأل وانام وج علا 51 نامل نيحأاب هلو
 0ك سلا يزد التل ككل ناسا كلش زيا نم ةيرؤامو

 هنإو لاك لقاك لا 2: عل ءامع لوأوع# هروح ١ك :؟ يذلا

 007 01 رركساواززدكا ممزبا نإ: <«نوكم 31 تك كوخ بالبال

 ربصلاب مهيف ان المل « ةحملا مهل تمنت لو « لوبا كك

 نب قاع بذك نم لوا ؟ىشفلا لاف“! "لجو. زعاما" قضي للام مهنا ألو

 يلام : لوقي يلع ناكو ٠ ةلوسز' لعو هللا لع 3-5 ؛ ءادوسلا نبا نك 2

 يضر يلع لاقو: * رمح و ركب يل | يف عقب ناكبو# طق ينعي دوسألا تيجلا اذهل

 "تب |كسلو هلع هما لص هللا َلْوَسَرَلِ 0 كليو ؟ "ينابيع" هلل لعل هللا

 03كم اةعاسلا يدب نيركنإ 3: وتب عمت دقلو ك1 نشابلا نعادشلا هننك

 ديك لاعب كابا لقيا 1كم لالا" نات قلوب مدحأل كنإو

 اان انجبت ناب ىاك نوخلا ساو": "كاعف صانأ اذ عفشف هلتقب مثو فيسلاب

 يلع اي لاق رباج نع نيرهاطلا نارك نع قداصلا ىورو * نادل ىلإ

 ضرألا 1 هل لاقف ف نب هللا دبع هيلإ دب نيم فاق يضر

 كياط 17الف« هللا قتا : : لاقف < كلملا تنأ : هل لاقف « هللا قئا : هل لاقف

 طاباس ىلإ هفناو هعد : تلاقف ةضفارلا تعمتجاف < هلتقب رهأف <« قزرلا تطسبو قلخلا

 ادارات نر اوف“ اش ءاالللع هباحصأ تجرخ ةئيدملاب هتلتق نإ كنإف <« نئادملا

 ةيئسلا غوةفئاط : هيلو تماق- مث: لاق“ 6 ةضفازلاوأ ةطمازرقلا“ مفا.6' < ”رئادملا

 7 ا ل 0 ينلإف اومجرا: اولاقف < "الجر رشَع 3 اوناكو

 « كيعاد عد عجرن ال : اولاقف < ماسو هيلع هللا ىلع دم ع نبا انأو © ةروهشم

 مل نم يتب نم لاقف < ةروهشم ريشء دحأ ءارحص يف مروبقو « رانلاب مهقرحأف
 رانلاب بذعي ال : سابع نبا لوقب اوحتحاو « هلو هنوا : انيلع مهنه هر ةتافكاب



 7-3 رك اشنع نبا خيرات
 هلسرأف ةماسم نب دمع اعدف « هرابخأب كيلإ اوعحتري ىتح راصمأالا لإ : تالا نم

 ىلإ ةرتماي نب هرامعإ نر سزأو 6 ةرلقبلا كلي, بير“ نيام )ا( لاقاز اي نوكيا كهل
 جا يكمل هلال قرفو « ماشلا ىلإ رع نياق هديع لخو اذا

 الوز نيملسلاب مالغأ هركمأ الو مط انرككاناكياستاوا 1 كابالا الاقل ا
 مهشسب نوطسقي مءاارعأ نأ ل نيملوملا | نم هاما خ ةارولا قوق مهماوع

 الإ مأحفي )ف ليتغا دق هنأ اونظ ىتح ًارامع سانلا أطبتساو < مهيلع نوموقيو
 نع موق هلاعتما نق ع تأ مربخي حرم 5 نعش نب | دبع نم ثاحكا

 ناررمت نب :كادوس و: مجله نيب ادلاخو انا 00 مهيف « هيلإ اوعطقنا دقو

 هنوعديو عجار 200 نأ ىلع هنزولدقرت | يشل نقوتن اكاد

 ا نيف 5 النيك 0 0 يأر نأ هنوربختو < نامثع عاخ كك

 نامثع هيأإ مكن م يبةيابيرعتا لبق يلظتدي دلت زول ذأ نأ. نينمؤملاب ريما
 ىتح مهايإ الو اكنأ الو هلتقأ ال هللاو < هللا دبع مأ نياب: يربخل كنإ يرمعل

| 

 ةغاط:ةرم ادب وملخج ليام مبعدفا خب رع ينكر ينم معن فا اع هل

 اهقرافت وأ ةعاطنم أدب علت نأ هللا كدشن أ اينإ ::رانعيلإ بعككو ءااويملي وب اوضوخي

 ٍقزر نيفوتس الو يلجأ ناكتس ال يلاعت هللا نم نيقي ىلع ف يرمغلو 6 راغلاب) وف
 لتقو :هلتقب انس راغفرمك كلل هللا رفعتفا# كلذ نم: اثنغ :لصوقنم واخ

 هزهحو هلمح لفقلا دارأ اذإ يطب تاس يه ا ييسر ل "1

 كفذق نأ نيل ل ارنب دق ناليعلا اي] ايان لات هيلع مدق املف < نامثع ر

 « هقحي هلو لفي كال 00 ناار تيضغو < كفنعف كا اطوا نأ ىلع تدضغو

 كدودح ةماقإاب كيلإ برقتم يفإ مهللا < ةملظم نم يتم نيبو ينيب ام تهو دق مهللا

 نع ء حن ماوملا ينل اذإ ناك < جرخن رامع اي ينع جرخأ « يلابأأ الو .دحأ لك يف

 سانلا همالف < مدنلا حرا و كلذب رقأ هنمأب نم يتل اذإو ٠ < كلذ نم لقتناو هسفن

 امل : الاق نامنع يف او: ةئراح يبأ نع رمك نب فيس ىورو ٠ هوهرد "و هورجمو

 هوفر اف وكتلاب مهل ض رعو هولختساو مالختساو مهمحت ريم ءادوسلا نبا مدق

 هلاب ام : لاقو صاعلا نب ورم لع نعطف ادبف < هوعمطأف قاقشلاب مط ضرعو

 اين سيعرح يضر تطل ل
 نوفعتس : لاق 2 برعلا لجر وهو ورمج عم كلذ قيطن ينيك :الواقفا هسرابكلاو



 كلف فد 7

 ةداسلا ا 6

 نير الئل ا نور < ةنئننلاب ةفئاطلاوبلا ريسنت ينااور أدت نييك مهبل بدع

 كالو ناسكالا نظاف < ءاذوع ةمأ نم يدوب نايك ل 111 فيما ويسار
 ةلوأ أدب دق ناكو « رشلا مهني ,يقليو ةمئ دا ميتفليل نيملتللاب دالب

 ىلع ردقي لف < نافع نب ناثع مايا قيشسح, نخب 24 ةفوكلابر ةرصبلاب 2 ناججلاب

 هتلاقم 50 مهيف رمتعاف را 93 هوجرخأف « ءاخلا حا نعل دنع ديريام

 دقو لمح عوجرب 6-5905 عجرب ل نم م بحعلا : لوقي نك < مهني

 دجحف (دامم لإ 0 نيل: رتبلا كلولع ضيوف يدنا نإ ىلا: دير هابل
 م« اهيف اوءكتف ةعجرلا مب 5 هنع يشللاد لبقني“ 3 نم عوجرلاب قح

 هسا مدونتك كان مك ىف ني لكلو ٠ ين فلأ ناك هنا سنا كلذ. نعي لاق

 بنوو « هاو مسرو زن ُ لظأ نم : دلودع لاق م « 0

 ةلاومأ عج دق نامثع نإ : كلذ دعب مخل لاقي م: همرلا ل وانت ع هللا لوسر يصو ىلع

 عل اذه يف اوضماف ماسو هيلع هلل لصرعملا ليؤما يدو اذهو « ابقح ريغب امد

 الهيعتفب ركمملا نع يعنااوفورعملاب "دارا كا يلا نش

 :ان او يملا هناك نع تاكو زكر هناعذإ تفك ارم ا اذه ىلإ اوعداو سانلا

 دلت هنو مال وم الانا ر ل الا يمأرون هيلع ام ىلإ ونبلا يف: اوغقور ك1 ورتتاكمو

 مم اوخإ مهتاكيو 6 مهتالو بويع يف ابنوعضي 58 املا ىلإ كب

 5 رقيف < نوعندي ام رع ىلإ مهن. رص لك لهأ يتكف < كلذ لخي

 ضرالا اوعسوأو ةثيدملا كلذب اولوانت ىتح مراصمأ يف ء الؤهو مراصمأ يف كئاوأ

 لك لهأ لوقيف <« نودبي ام ريغ نوح, < ”نوزريظي امى نددقر 0

 عمجن رع تالذ مث* "اج هن إف ةنيدملا لهأ ل ء الذم هب ىلتبا امم ةيفاع نول انإ :

 نم ةحلطو دم هعم ءاجو « هيف سانلا امم ةيفاع ىنل انإ : اولاقف « 0 71

 داع ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسد باحصأ عمتجاف : اولاق < ناكملا اذه

 الإ ينءآح ام هللاو ال : لاق + اناتأ يذلا سانلا نع كيتايأ نينمؤملا ريمأ اي : اولاقف

 قلك مناف : لاق“ مهيلإ طقسأ يذلاب هوربخأو اناتآ دق انوإف : اولاق < ةمالسلا
 هقفناغو هلاك كلفت نأ كيلع ريش : اولاق « ىلع افايحأف نقولا داش



 1 رك اسع نبا خيران

 ثدحا اذإ : لاقو ٠ هملعب سانلا شعب ملو هملعب شعب مل ملاعو « هملعب سانلا

 :.لاقو ٠.سانلاهب ثاذحت نا كلمه نك لو م ةاد ل ل ا

 لقف ًارذع هل دت مل نِإف < ًارذع هل بلطاف ههركن *يش كيخأ نع كلب اذإ

 طقسف دايز نب هللا دبع داوق نم دعس يب نم ةرصبلاب لجر ناكو * ا هل لعل

 نأ زسرا سإ لاق كابن را لك اك كل رح جطسلا نم

 7 ميج يلجر رسك يف ةريخ يأو : ةبالق ابأ اي : هل لاقف « ًاريخ كل نوكي
 5 ل ال ا 1 ل 0 ب هللا رتس ام : لاقف
 + © قاصاالام اجا دفا هلا لافت" نيجي لتاقيف جرخي نأ ل

 هللا محر : لجرلا لاقف « نيسملا لتقب ربما ىفاو ىتح مايأالا نم عبس الإ نكي
 كيك وعش ةللا كلت امان“ لات ها « قدص دقل ةبالق ابأ

2 
 0 وحلا

 يرتشي هدجوف هباحصأ ضعبب موي رمو ٠ ريخ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هدنع هل
 .٠ "يدر لكن م"ةك ربلا عزن.دق هللا نأ ثملغ امأ .: هل. لاقف 2 ديجلاب نسنل' رق

 اتت ترجل داق اقام ؟؛ لاقف"نيوعلا دع مرتع هنلعا 25 قمل

 هتافو تناكو « هيلإ تامح تام اءلف < بويأ ىلإ هبتكب يصوأ ناكو ٠ نوقفانملا

 م
 يفاقلا ديز نب دلاخ : لاقيو < ديزي نبا : لاقيو « دمز نب 6 هللا دبع لي

 كععت !:علاق' تالا[ قي ظوع نع بوكت هنأ ظفاحلا و يناربطلا يور #* خرركللا

 *«بلاععفأ المانع 0

 نان لم نا لوغو ةماعلا قات هلع ودل تاتا دحأءامإالا ىورو

 هيحاص : ةنجلا ينعي ةثالث دحاولا مهسلاب لخدي لجو زع هللا ن | : لوقب ملس و هيلع

 < هللا ليبسيف هب يهري يذلاو « 0 د و ست< يذلا

 نبات بليا يخي نكات لافوفاز ريكهونكوأ با فع ايزي داو اذكار فر وللا طل

 نمن ملف « هلأ هتبعالمو < هسرف هبي دأتو « هسوق نع هيمر : ثالث الإ لطاب وبف مدا

 نم ىحوأف «<لبنو نرق سوق لك عم « اسوق نودشيو عض هلو ةيقع يفوتف : لاق * قحلا

 هلع ام دعب يمرلا يمن نمو ةدايزب هقي رط نم ظفاحلا 311 راو وادا

 اهنواف هنع ةبغر هملع ام دعب يمرلا كرت ,زمو ؛ ظفل يفو : هآع: يذلا ]فكك قف

 ٠ اهنونكاعتاق مآ انك رت ةمع'



٠ 

 بيد 25

 : يراخبأا لاقو ٠ مجرتملا فعضي كلأم نمو لش ناملسو وه ديلولا

 عا لاقو 4 تزكالاب كالأم هأمرو 0 8 نك : ينطقرادلا لاقو « هنع اودكس

 للاب تفك هس يخاربإ ناكو « هيلع بذكي وهو دهاحم نم عمسي مل: قاحسإ

 اودازف هبتك مهيلإ عفد مانو ههوردكملاو نكد زهاب وكت ايدك فاك اتأ

 هفعضو « ةقثب سيل : ةرء لاقو نيعم نب ىحي هبذك و « اهب مهئدحف هيلإ اهوعفدف اهيف

 ء سالو قاكو < قفالخلا عضي ًاعاضو ناك : ملاص نب دمحأ لاقو « ينيدملا نبا

 لاقو 4 ينطقرادلاو يدع نبا هفنعضو ٌ تيدا كرت وه: عياشلا لاقو « هللا

 0 لع بحاص نكي 8 ىعازو الا

 . ءالعألا دحأ يرصبلا يمرجلا ةبالق وبا رهاع نب ديز نب 2 هللا ديع 0

 ن' نامعتلاو للف ةباتقلطلا نب ةعامج ّنح ىورو ؟ ايراد 0 قشمد مدق

 هللا لوطأو نأ كاخقلا تان قع 0-5 ّ نب ىحي هنع ىورو #* رهشل

 ىلع سيل < لاق 5 وهف مالسرالا ريغ ةلم ىلع فلح نم : لاق سو هيلع هللا ىلص

 قا ميسا نلوملتةةأبرقألا نعابلا ظفاملا دتسأو + كلي ال ابق ران لجر
 ربجا جاححلا نإ : اولاق * ةماقرالا رتويو ناذألا عفشي نأ الالب رهأ لسو هيلع

 اهتلخد دقو « 5 نا انج 0 لق : لاقو ماما نبا ملح ءاضقلا لع مجركملا

 نيا لاق + ةئامو سمخ ةعكس“» ليقو « ةئامو عبرأ ةئس تام . اهنم جرخأ نلف

 بلاقو ةبالق لجر : لاقب < كارعأألا نيا.لاقتك ةياعجلال] ريعكم ةقتا ناكوا: اداكنن

 لجل ةنيدملا ىلإ ةبالق وبأ رفاسو < ةرملا ديدش هجولا رمحأ ناكاذإ < بلقو

 - لإ فيم اعد كانك لحارخ د1: اكام ال تبشر انزع ةنككألل دعا

 "ا. كلل رسأ لزولاضكدت لور اك/ +. + يايلاالا كوخ ك[رةفلا نسب ةبقلخ أوال ناك

 ٠ نوف رعت متنك ام كيلع اوشلج وأ مهملالضيف كوس ني نأ ندأ ال ينإف « مواداة الو

 ءاضقلا : 5 7 لوقي 7 ةايع ماح 5 برد نب نايلس هقنو

 ىلإو ة هرم ماشلا ىلإ ةرصبلا نم رفق هيلع هارون 02 ةبالق 4[ 0

 ةسلاحمو كاياو 6 ناطلسلا باوباو كايرا : لوقي ناكو ٠ يرخا ةرم ةماهلا

 « كيأرب ناارقلا يف لقت الو« ةيفاعلا نم ىننلا نإف كقو.- مزلاو « ءآوهألا لعأ
 :لاقو ٠ كسمأف ملسو هيلع هللا ىلص دمع باحصأ ركذ اذإو < ردقلاو كايرو
 شعب ملو هملعب شاع ملاعو « هملعب ساناا شاعو ه.لعب شاع ملاع : ةثالث ءاملعلا



 46 رك اعف خي رات

 اناني سا وسو نانناس تسلا لادا نإ 8-لا

 اكان تييسلوام ناسحإ نساك همارتجا ميظعلا بذلا نع وفعيو

 بعصم لتق دعب نايبظ نب هللا ديبع مالك عمسف كلذ دعب هرصب فك مجرتملا نإ ُم
 : هل لاق هقحل الف « كك : لاقف < سعصملتاق اذه : لاقف هدئاق هنع لألف

 قلبطم«علاوظان نإ وسأز كلي ةيوطي تع رويت رح ا الا

 لربع راع قالا تعالت هال نيب اكاربك عيرط الد

 وضم !ارضراعلا 9 ناخطت هاف )لمد عر اكاا1 قار علقت

 كسلا ريغ هير تأ ساذإ 1س ةيجوره زرصر ردا يدك

 مجركملا هل لاقتف 2 ةبوت نه لبف « اندنأ الاول دل نم النام هللاو من : لاقف

 : لجر لاق : نيريس نبا لاق ٠ لذعلا ل قبس

 هلئ الح 5 ناؤع ىلع 1 ينتيلو اة لعفأ و تمم

 : يزل هلا عمب ينل شازأ, احط سلا كالي للم فطعم اج لاتشل و
 .٠ :كلملا دبع ةفالخ (يئانانم تالا

 لاق.: اقإ يرهزلا نع ثدح د ةيمأ ينيب كل وناقد قب .ذال6 دهسا ددعا 3“
 هللا لأق الإ عجريف هنت ةبيصم هبيصت ”ىرما نم ام ٠ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 « ةنلا اممم هباوث اولعجا سشحاو ربصف يدبع لاق ا : همكنالم لجو زرع

 طظفالا ةاوز ركع اير د ددح الإ عجرو هتبيصم تاق :لاق

 ٠ السرم ينطقرادلاو

 لبو ينيدملا يثرقا|ن+رلا كنِع وبأ ناعمس نب نايلسنب دايز نب د3 هلا ديع د

 ردكسملا نب دمحو عفانو يرخوا ل اهاور و - اديب يقض ادنزأ هرولاكا

 دنساو »* امهريغو بهو نباو يدرواردلا هنع ىورو ٠ مهريغو دهاحمو لسا نب ديزو

 كرشأ نم : لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمت نبا نع عفان نع هيلإ ظفاحلا
 : لاق ةفيذح ىلإ مجرتملا دنساو # ةميزخ نبا هاورو « نصحمب سلف هللا
 فايا اتنايكررشع .ةعالنلا يذيب ةنلوف سو هيلع هللا. ىلص هللا لوسو +لاق

 متفو < مي رم نب ىسع لوزنر“ لاجدلا جورخ : تلاوت ةدحاو اهنه طقس اذإ طيخلا

 سفن هل عني ال نيح كاذو“« اهبرغم نم سمشلا عولطو « ةبادلاو « جوجأمو جوجأي

 ركسع يف ايضاق مجرتملا ناك ( لص الا ىارطن للامر انكسدر عيكلب اهتاعإ



 ليد كي 3

 ىمس هبو رثبلا ةأمح وه : ديرد نبا لاقو < يقاودلا ءابمل نعزتؤلا نإ: لاقيو

 ْ ناو ريبزلا

 اهلل دولا بلاي نم اق الف+ رولا ه1 1 سانلا كي قو

 :«لكتع نب ملسم دايز نب هللا ديمع لتق ال مجرتملا لاقو

 ليتق وهو قوسلا يف “لاه ىلإ 2يرظنافتوماامزيردت التنك نإ

 لمتنا مرو لاطإ دق مد حصضلو هبحو.فيسلا مثه دق ا يرت

 د د ا دو كاسم )ىلع تركي جاححلا لخد الو

 : لاقو ههجو ىلع جرخف ميهف ريبزلا نبا ناك و باهملا ثعب دقو < يججربلا
 التبت[ بمفا اودغومأذلا كدب ةعيقلاو اى هللا ديعل ناخأ

 اذيبخأب |ةلملاءا قه عقلا مدل قادم هفيس دمغي جاححلا ىرأنإ ام

 ابلهلا ٠ روزت نإ .امأو ًاريمح- 2 ةهباض نبا. روزت نإ. امإف ره
 انلدأ عطاه الرخ كبوكرل» اميتاب واخ سئل ادطتسالع
 ابرقأ يه 1 قوسلا ناكم اهلي هنودناسارختنآك دقو ىحضأف

 ةقأنا هلا ذل : ادل._(لاقن هلرعيف الدلتا: ..ماوعلا نب ربا نادل دبع مجترتملا أو

 جرخ أ ابيكارو' لن ينو هتك ذو. نإ :«نيبزلا؛نيللاهل.لاقفننع كيبلإ . ينتامح

 : لوقي وهو

 دلال رتل القا نادك. تجي ةننعاا تاجا ىؤأ
 د كا درب اق دكر خلاق. عيون ل اهمال ضايع الاكرم

 01و جابها داتا. كلت ىذا تمل صلتو

 داعم نم ةيلهاكلا نبا لإ قي عطقأ نكي كاب

 ةيلهاكلا عنه هبخأ بأ لوقا( ةلع و لاقف ريبزا | ينتج زف همن غل

 مجرتملا لخدو « « ريبزلا نبا دج دسأ ن ١ رإيوخ 3 ةرهز ىه ةياهاكلاو « اهيلإ ينبسفإ

 50 يسال قارعلاب لا

 اعد يو ناناناا لكي مكيف اقوا هدا زرشلاةزغ أ .تنسراملا

 اي نا لولب ا ,نانييدي ةيانغا نيد علل نينا

 نم .جرخف « هت رئاج مظعأو هنع افعف < كب هلل عتمأ من لاق يقل عرف

 : لوقي وهو



 رك اسع نبا خيران

 هئايغب ىدتملا كوخأ كاذو

 بعصمل هجو نيبجو اذ كأ لو

 رث مه ريغ هتحصانت اعرما تاكا

 جاو

 أبوشم اع انوعدي ةكمب

 ايصذإ ناو رمنب ال هج و وضي رم

 أبرقتم الو ناورم نبا هيلع

 بعصم نيع هب ىذقت امي هيلإ

 اهمهسب تاثداحلا .هتمز. نأ. ىلإ

 تع عد رهدلا اذهكي نإف

 ةعرج توما نم ساح*ى را ليكف

 : اهينري يمودسلا فوحشن» نب ديوس لاقو

 كصتملا/ا ل داعلا ذهن لة

 ابحلم ًاولش هللا دبع ميصأو

 انقعو هديح اهنع داك نإو

 بعصم دعب نه ليللا اذه لواطت

 بعوم نينارعلل عدجب انيمر

 بلخمب بان دعب هيلع ىنأو

 بص ةءادعلل اه ورب ليفي

 اننإ تببلا ذئاع هخأ دعبو

 اهقاعرأ ابنعأ لماع كاك نانراطق

 هبانب ىنحأ ىهدلا اذه كي نيف
 انرمصم نومري ماشلا لهأ معبصأو

 اهيلع تنيحام كابل :يفإف

 كرش امنع اهل! نا توع“ يات اك فجمام كلان ظل
 كلظاب ءاق نمراذه ةفز  لبنر و ودق بع نيد يان انك م

 (3) يحنتب ماد 9 ةرحو ةعحوو ةاليبط يم امهدازف

 فزثلا/ نينكلل» هلمأال لذوبت ل15 نر راج دان

 بص#و عالك يذ يح رشاعم 71 ىرودأ تنك نم تاي

 اقل طلخا انفاس اللاز ربازب
 5 هر 0 8.

 بهدملك هأوانبا تيهذ دقو

 تبدع هئم ات «اعث نيم

 ةقارفو !نوكلاو مو كعو

 كالي يابا أ ايمهتدوجك
 يد.سألا ىشعأالا نب لسأالا نبا لاقي « ميس نب ريب زلانب 2 هللا دبع 4

 ديزي هنباو ةيواعم حدتماو قشمد مدق

 رعاش ج ا كو 14

 ًادحاو المي اهنيب زيع مل نف « ريب زلا نب هللا دبع عم داعأ رهلوراعب ةوككلااايزحا

 : لئاقلا وهو

 اونسحأف اولاق داوعألا اوبك ر اذإ

 ءاقلااابك 5 يازاا حتفب ريب زل ةدلاوو 4 ديزي نب ةبواعنو

 لعفلا ةهدسفقب لوقلا نسح نكي



 تدي

 انرايخ ريخ نإ ال 3 قحلأأ

 اهب رئاثعلا نابوذ هاداهت

 درع ام ميش اد

 امإ فرعيل اعدج هب متولع
 هلعفب الك هللا ةازج ال واف
 ف, انريحتس, لثم «ائنمتغ :هللف

 بعصم دعب نمنيدلا اذه نإ الأ

 ايشنزو ءاهب ايندلل وسل ناو

 افيإو مك ايندلاو نيدللف

 بعدم دعب نم قازاالا نميصطت

 هزاطع نيترم ماع لك يفف

 : يملسلا مثيلا نب: نسق لاق

 انها ءاجلأو نلمس انك

 ميرح انل مارب الزم امنكتو

 انعزف نإو بانملا نمأ اذإ
 انامر نه ةواد_ءلاب يرو

 3 3 فهملو ىحلاوف
 يي

 ينم تاف ام ىلع افهل ايو

 ءانقم ونال رمدمبو ادقيف ؟ الق

 نايسنيإظ كلذ قبو نكلاو

 ةحامل نمانلا ف تايقبأ ام ك رمعل

 هتبحأف بعدم يلاعد داك

0 

 بيذه

 لقني ةادعلا يدبأ ىلع عيرص
 (9)لقرم ع دج س أفلابهل ارفيو

 رخل داعب الار هر الاسلم الر

 (2)لمأتي الف ىنخي يذلا نابي

 لئو« هلو متيدوأو شاعل
0 

 (9)لًاتجاف رعسانلا يداهو اليتق

 :.املضف !طاحأ يلازياو فترك ايثلا:اووهسم نا ني كاقو

 عمجأ 8 لق هيعبأ دعبو

 (9)ع رفأ عرفلارفاواقح وناكد قل

 عدجي ف نألاف هاذعط دعب نمو

 مر فيصم هيف أنل ثيغو

 عنميو ىطعي هللا نإ هللا نم

 الغلا اك مه واع انع كفن

 الوراللا' انسلاع -ينخ بتحسن

0011 . 

 الّيقث؛ قطو, اهب عيئطوتو

 دلل خل 1 ا انقل

 دانمدرقلا فتحا الأ
 الرسن ناو اكن كدنب

 الح ؛ شخ هالو. انذإ؛ الو

 السلا ؛«فكشاوو# نبا لض دقل

 ايدنتنعم لع طا هوم ملكا الو

 أيحرمو دا ةلهأ هل تاقو

 انا انايج نعدبا ايش: تناف



 3 رك اسع نبا خيرات

 نوركيو ركب مث < ةبيش يب باب مهب غلبتو مهجرفي ىتح مهيلع دعشف « هيلع
 هباصأف هقارلو نم رباع وتاج ىعلارارم تالضأ داك ناوعاةسقألا 80و هلع
 « مايقلا ىلع ردقي إف ضهتلا من هبجول عقو مث ةعاس شعتراف هذقوف هافق يف عقوف

 رس الا اهقفؤنم نزع اكتب قاكم اي انلا .لحأ ينسب اجور هلع كنتم نزلا ؟ردخاو
 نح هيلع وزتكيم# ضوبلا وع ردعإلمو فيلل نخل كركر لذفلا لست

 تحاصف « هنم اند نم لك فيسلاب مذخي حورطمل هنإ ٠ لتاقي ناك 1مل ]فقد

 هناؤاط رولات تراموادن ا وكمل زةككك شايل  ايررادتلا د كصابط اولا روع او راكان هاا
 5 ل

 0 هللا كاوسزر تعلم 1 لوش كلارا ةرمعم نتلزوزك 3 || ااا اماوق ما 18 الإ

 تحلفأ نقار لاقل« ايدلا يف هب نورس لوقي ملسو هيلع هللا

 لهأ نم قار لاف طالع نيلشل اقلام جاجملا غلبو ٠ ”ةيايامل 7 6 نات شير

 نباىلإ ةفاك رماقلا يع امِإ : جاجحلل لاق مث يماشلا !ةيدوقلدب هل 0

 : ليقو نينس عست نق 5 يا تا بالدمام تاكا ره ةقاوماف نك

 نيب « ريدقلاب الولي وطلاب 5 افون مدا ريب ز لا أو نيرهشو نينم ل

 ىلإ همأ تلمح بلصلا نم لزنأ امل هنأ كراملا نبا ىورو .*: دوجسلا را ةينعع

 تديز مث « ملسو هيلا لنا زول ضاع كا جوز يبيح تنب ةيفص راد يف هتنفدو ةنيدملا

 ملسو هيلع هللا لص يبلا عم ل يف نوفدم ريبزلا نباف < دحسملا يف افلا كلت

 اوناك ريب لاناووا لكك لل وو ادلد نيوضللام لافديبك ءالع مي منار كلت

 : 1 الئاق ةليا لك ٌلوعم سل

 دبعلا مدق امو يله 0-2 ايك اب ناكنم مالسرالا ىلع:كبيل

 دعولابل وقوي ناك نم الياف. دقو اهيع حا .اهنتدلا نت 0

 :. ةنشررإا يرش يلع طنا ادكع اقوي كبادبأل) نواككت الف و رظياإلا اكد

 (2) 1ك ريغ ءاتؤط تاي رت . ريغ لا لب مك ادد
 ةليكت .لكمريشااط نيداشلاد ًادوقوبتدش نإ برللا عاحش

 لاس يح اةيورطب انينطعإ راذإلم كاسم اطيح ايكيككاي هانت

 لكينا# معازنم ىنم_ اًناقيم ارباب اكلم نينناخاإ راق

 : (ضيأ هيئري روب لأ نبا لاقو



َ 

 بيد هيف
 (ه) دينواحللا ةناكويب ارا: قابارش هنإتل مقاقعا اواللم
007 

 رثنر نيل اره ةلآينفور 4 هلنبخأ ىو زعم اق
 . 0-5 آدخاو ناقة قاكيولا لاجر هل ناك ول حتتف هما ليو ناوفص ابأ حيصي م

 ريب زأا نب هلأ يتلع ظرفا ةكو رزق نمي لكنا ! طارق يأ :..ناوفص. نبا لاق

 كسل زهيري وكل اك ةعيشلا يدنا وكلا لزم دا بط شيل ليكزلا ىلا[: لضااإرإفأ

 ليعرلا يف الإ طق. افحز تيقل ام هنناولع اق ااا ل ديت ل + ملي كيفلاس

 ههيلع لخد ذإ كلذك متاهببو < ءاودلا ملآ نأ الإ طق حرج تملأ امو« لوألا

 لمخف < ضنخ لهأ : ليق 9: ال وه نم : كاقف. دوسأ متبيف ؛مسمح يب“ باب نم“.رفن
 هدرا هادا انهن هيياكترت ناس ايوعشسمؤ إنتر, ظفار سال قفار خلي لاوأقر ناَينش آلام

 نم ميجرخأ م9 ةيناز ءاعمأ « ماحربا اي سخا : ريبزلا نبا هل لاقف « ةينازلا نبا اي خأ

 2 ءالكوه نم : لاقف مهس ينب باب نم اولخد دق موقب اذإو 6 فرصناو دحسملا

 ظ : لوقي وهو مهيلع لمحف « ندرألا لهأ : ليقف
 راد و وا اوال مم للا »ريما راقب لا نوذراال

 وهو مهيلع لمحف موزخم 5 باي ن* اولخد دق موقب اذإف دحتشملا نم ميحرخأف

 كا ا قوق ناكدوأ : لوقد

 هتباصأف مهيلع لمحف هريغو جالا يعرب نم هناوعأ نم دكشملا ةيظأيإف اكو

 + قي مو ةعاقلا ىف علظاز ات قذ ةوجتس »ل [ى ةاجا

 املبلا امتع ناخابعا زك ل كلؤرب د, اهءواكك يفي ناقعأللا ظاطلو
 داضملا هي دؤي ادبز اسي ديسلااب: أ نالوعج نجوما نابل م هنلطت لك أذ عقو مث

 تعكر اد يزطلاةرازاد طم ال قوتها ذا زا تلك نوع ىبآ علاق صب هسأار نوب هيلا

 نأ لجرلاب حبب هن اف « ههجو نودي 5 هفيس لجرلا ن ديلو# مكتفويس ا ُنوِبرَضَت

 نم أربش أدحاو اًيرضم *ئطخي الف برض اذإ هقمرأ 52531 برض. *يطخي

 ىلا تيزي اعل وراها تم الامر بح اج ايلوقألز ةنفلو وا :1وخن اواو كفيك ل هيسئابذ

 نكرلا نيب ماق ٠ اثالثلا موي دكان يروا ميار مددت ويزعم هس

 لقا نلعب انين فاجس اين ديدي جاجملاب لدعم ركانادياعش ةلاتت مهلتاقف ماقملاو

 اولمعشا دق لاقي يتح هيجل فلا ةديغلا نودعشف © ىكمامإ ةعاط يف هللا هللا



 4 رك لنج نبا خيرات
 تلتق نإ ف همأ اي يملعاو * يب ري ايندلا نم موي. رخبآ اذه ىرألا ينإ < كل
 الو كفن لع ضفاف تقدص تلال“ يب عدص ام يرضي ال محل انا امنِإاف

 عردلا تسق اهقتاعف تيب قلعت قلاندان يللا وا
 « كنم دغأل الإ عردلا تسبل ام : لاق « ديرت ام ديري نم عينص اذه ام : تلاقف

 ةجو هيف رمسا دغواةك ردا ع عم ىملزع از ىكان مالنا
 لاق ءايع كلر ات قبلا اورتن تل وهيسلا نارا نارا ع
 لجرلا اذه نإ :يرال لاق ا ا نعش نبال اةيازر قنو ؟لك كبعا قع ل

 0 ا ءاشلا لهأ نم الأ نيعبرأ يف انيلع لزن جاحتملا ينمب

 تلق" عسل كمذأو شرأألا يف تازهأ نا نيب 0 ب تاب لإ

 لتاقأ نأ نيب و « ا ءاشلا ىلإ ىل ثعبيف هدب يف يدي عضأ نأ 0

 د يلا تمس لاذ 70 0-2 يأ : هل تلاقف <« لتقأ ىتح

 يهو هتدلاو دمع قميلو نا 9 6 انكر اريج كيفن كرم إلا نوت ممر اهلا

 :”لاقف نيكل ءرديك زجر 2ناق9 نسا كوتا لا رشا 0007

 نورتي ل1 وأ مكان نك الرس“ "ركزو تي سو

 لاقف « (9) لوحلا لمرب تلزنف كللحا ايلا كك رز مزح نب هرمت نب ةرامح هل لاقو

 لاق جاححلا نأ هغلبو * مالسرالا يف انا خيشلا سئبل 9 مرحلاب يلتقلا تلعف امث : هل

 دنع انرذعامش بره نواف ريبزلا نبا برهم نا فاخ ال يف 0 و

 رارف هنإ < هسفنب هنظ يب نظ هللاو هنإ : لاقو كحاضتف : هلوق ريبزلا نبا غلبف 9 انتفيلخ

 : ممل لاقف ةئامثالث نم وحن هعمو .جرخ ريبزلا نبا نإ 3 ل ياو وطلال ف

 د ةيباوإ 00 ؟ يناس رج 1 را لالا نولوقي ال ىف --

 لهأأل ناكو « داب لهأو.لاجرو. دئاق باب لك ىلع مقأو « ماشلا لهأ نم تنحش

 ندرالا لم الوا# ةبيشئب ناب قشمد لع الز © ةبسكللا باب اهلاوي نيتتلا اكلاللا لع

 ناكر « سى اج وق لهألو 00 نايل لعل كلل كل

 لمحي ةرم ريبزلا نبا ناكف < ةورملا ىلإ حطب الا ةيحان يف امم قراطو جاجحلا
 هيلع مدقت اما ةمحأ يف :دسأاهن اكلو. <ي ةيئاَقلا ةتحئانلا يناقاتو ؟ةنكانلا) هاته يف

 : لوقي وهو لاجرلا

 قاس لع ان زلنا كيوان تاع يب



 ظ 55 1
 غلبف « هنم اوأربتف ناثع اوركذ ىتح جراوخ اوناكو « ًاريثك- ةلاتق هعم اولتاقف

 « هنع اوفرصناف « ناهنع باب الإ سانلا نيبو ينيب ام : لاقو <« رك انف ريبزلا نبا

 هجو لك نم لانقلاب مهيلع أو < يراانحأ اه, يريدئدتخلملا جاححلا بصنو

 يقبض أو زين لا نيا: تاحصأ دج (ىتتس «ناصملا دشأ مر ضحتو# ةريملا عبلع ناتحو

 « ةحلسم هنم فاخي عضوم لكك ف عضو دقن الاقل ناكر ةديدش ةعاحم

 نوغولبم كلذ ىلع مهو « هباحصأ نم تايبلا لهأ اهنلع فوط ةريثك هحلاسم تناكف
 اوناك و « فعضلا نم هب ا حالسلا لمحي الو نتاقب لجرلا ردقي ام« عوجلا نم

 اهب كري قينحنملا نم ةراححلا تلعجو <« مهمعطتف اهنم نوبرشيف مؤءزب نوئيعتسي

 ردك نسف يبأ نم قينجنملاب ريو « ٠ اتشلا بونج ابن اك اهارتارخل خح ةبعكلا
 يوبت ةراجحلاو ؟ ينتنت ام ةمئاق ةرحش هنأك ماقملا دنع يلصي ريب زلا نباو ةراجحلا

 :ايل اخ عري ال وراح دست ييالول :يقيارعع هيمي توزر كراع ط خخ, اينأكا |. له لةساجلط
 فلان هانا ىوي تن أو, ةعاطلاب ملمأو مهتطخوا موي ماشلابلهأ :جاجتملا (زتسجو

 نبا مأ *اممأ كلذ تعمسو <« حرفو لجز مملو اولبقأف < برتقا دق رمألا نأو
 مهللا< بيصع موي مويلا اذه نإ « سانلا عنص ام رظناف بهذا : ايس

 اند دق ماشلا لحأ كا : امل لاقف لبقأ مث اهالوم بهذف « ةشب ىلع ينبا طعما

 هفيسب رطخي نينمؤملا ريمأ جرت < نوحملا ىلإ فلارر الا ني حونك, دكيفلا باوبأب

 : لوقي وهو

 دعا كارمن | يصفي ذاك ..اءاراطإا ةيضوز لفرع ةالالزإ
 ىلإ عجد مث ادتلا |ةيفرتكك كف مههوجو ىلع اوعقوف اهنم اوكارت لقد( دلف

 هولذخ : ههأأ تلاق «!ليلق؛ رقتو هدب لحأ هعم : ةهلاقا 9 دملل تحارو ؤعم تلاق < هعضوم

 : لوقتو وعدتو يلصت تماق مث « مباسحأل الو مههيدل اورظنب ملو ةايحلا اوبحأو
 دقو < ىضعت نأ هيلإ هبرك < كتمرل امظعم ناك ريبزلا نب هللا دبع نإ مبللا
 مهللا « هبيخت الف مهللا < كباوث اس راهتفاة يمال ذوو اك اك ادعأ |ةتليقم نخأج
 كا ىلا مهللا < رجاوملا كلت يف أمظلاو بيحنلاو دوجسلا كلذ محرا

 دبع « اج منث < نيدلاولاب ترب تماكو غهللا < هب ملعأ تنأو ملعأ يذلا نكلو
 اهلبقف اهدي لوانتف اند مث اهيلع ملف رفغملاو عردلا هيلعو همأ ىلع لخدف هللا
 ًاعدوم تئج معن : اهل لاقف < رانلا نم الإ دعبت الف عادو اذه : تلاقف « اهعدوو



 ازال 11 نبا خي راث

 عم ناموا كباحصأ انهو قلي زيسكيام دور رت ناككقوف كلكم اةياهطاو

 تار < هللا مر ملغم تلا تانكي _اماوك ناماؤضاإلكب نزال لازما ويعاد

 نم ج رخوس : لوقي همك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دهشا 6< هلا ىصعي

 احلا ركنا كن ادوشوا6 ارم ؤدو# ل وإالا ب نم ارشسا متم ارحتالا ناب افكت

 ءايمأ هتبطاخم يف همولي هيلإ بتكف ناورم نب كلملا دبع كلذ غابو < فرصناو

 : ءاممأ هل تلاق جاححلا هيلص املو : اولاق ٠ 9 حلاصلا لجرلا ةنبالو كلام : لاقو

 هيلإ عباس اءناببلإ وعاد ةنج باك لإ كنبات ان: ظمتطاإ| : لاقف © هتبلص
 .-ِع

 59 نأ اومحوف © نص اع هزيخم :كللملا دبع ىلإ نتكلف 2 ىلأف ةئفحتت نأ ُِق هذ اعلن

 | نذأف-9 هتراوف همأ نيبو هسب,تيلخخ ال *:لوقيو هطدضيِيف همؤلي اهبلإ تمكككأللا

 حير ناكف هبنج ىلإ ةتيم ةفيج اولعج بلص الو « نوححلا ةربقم يف هتراوف جاححلا

 هلق يف ببسلا ناك نم لماعو هنع هللا يضز اهتحئار ىلع بلغب هنم خوفي يذلا كّملا

 يضرف ةنس هنأ. نم م معو اعشةلقاو دعب هنفد دعب همأ كريو رووا ا

 ةعامح نع هلتقم هصق دعس نا ىوزو اهنبا نعو قيدصلا 11 نعو اهنع هللا

 ريبزلا َس ١ بعصم ناو رم نب كالا ادبع 0 امل : اولاق ضعب ثي دح يف مهضعب ثيدح لخد

 ىتج لبقأف ماشلا لهأ دنج نم نيفلأ يف ةكع ريبزلا نب هللا دبع ىلإ اجاحملا“ كعب

 مزهيف نوفيطي أاقعب ريبزلا نبا ثعببو ةفرع ىلإ ثوعبلا ثعبي ناكف <« فئاطلا لزن

 الملا دبع ىلإ جاحملا لك تتاساجا جاجحلا ليخ عجرتو « ريب زلا نبا ليخ

 كلَ ىلإ كاملا ةع هج « لاجرب هدمي ا ريب زلا نبا ةرصاحمو مرخحأ لوخد يف

 « فال[ ةسخ مهو هباحصأ يف جاجحلاب قحلي نأ هرمأي هرمع نب قراط ىلإ بتكو
 ةنس سانلاب جيحو « ريب ثلا نبا ريضحو تفئاطلا كرث جاحملا ىلإ لصو الف قل
 ازنف جملا نم اغر ذ نيح قراطو جاححلا نالط 6 < روصخم ريب زلا نباو نيعبسو نيتنثا

 افاطف ريبزلا نبا لعق نأ ىلإ بيطلا الو ءاكسنلا ابزقي ملو تيبلاب افوطي ملو< نوهيم اركب

 « ةروكاذملا ةغسلا نم ةدعقلا يذ ل اذاكر | نبا رصحو < ًارزج احبذو تيبلاب

 « ماشلا ايها مهءدقف قفاز او ةشيملا 00 نم ناشحج ريب زلا نبا ىلع مدقو

 0 مادا لهأ نم اواتقف < ناسنإ ينالإ قارزم مه عقب الف مهقيرازع نومري اولعحف

 باحصأ مدقي ريب زلا نبا ناكو « اوفشكتناف ةدحاو ةلمحماشلا لهأ مهيلغ لمح ةريغك

 رصع لهأ نم موق هعم ناكو « مهحايص هزفتسي ام وه مدقيو فويسلاب ةياكتلا
 "0 م ١١ج



 ها او واوكلو عا تاحأ نكلو يش بتتلارالا جور
 يحلس « يلع كعزج دتشي ال « اذه يوي نم لوتقم يفواف همأ اي يرظناف « يتريصب عم

 مك فج و« ةشحاشب لمتيرال بع ركب نايت دس ( كنا نواف « هللا 0

 كاف نع كالذ ينغأبي مو 4 كهاعم الو ملم ملظ دمعتي , مو 0 نامل ردغي و

 ال ينإ مبالا « يبر اينو كحاب يش ن كي ألو 4( هيركنا لب هيض

 ا ا لا ملعأ تنأ نيو 0 كلذ لوقأ

 تر ؛« ينتمدقت نإ 0 ع نوحي نأ رخو ال ىلإ : همادل تلاقن ى
 هللا كل: 00 لاق <« كا رشا هيلإ ريدلا ظ ىلإ رظنا ح 10 يسفن يف كتعمدقت

 هد 5 تسلا 6 0 6 لت دع يب 000000 الف 0 دعا 5

 د كل تلال ا ل 24 نع لع تلق دشن لطان لعب نس ىف < ديا جك

 ةثدملا رجاوه يف ايظلاو بيحنلا كلذو « ليوطلا ليللا يف مايقلا 2 لوط مرا

 * تيفق ا هيف تدضرو 6 كيرف الز هيف ا يفإ مهللا 6 يلو كارد كو

 تلو كا تاو دعرشاو انك تيدعا دقاينإ م < نيرياصلا باوث ها دبع ىف ييثأف

 اتا ا ا ا( ك1 ناش ور جملا تاير ع مش, نإ الن ئدارج
 تاورم.نب كلملا دبع ىلإ هب كاتو م زحف جاححلا ىنأف 6 هنلمحيل هيلع نابقأو

 5 3 ا د نيبو ىنيب لوي ريمملا هللا لتاق : ءاعمأ تلاقف < همنح بلصو

 ادع و رقت انوي نايوط هلل |(تعدفي بولو اوهو |هيلعج تفقدإ]ح اهتقاد تكرر

 © ل5 كي لع < قح لع تلت. ديقف نلطاي لعب لق نم : تلاقإ ع ؟

 0 1 ا نإ عمس هنع هللا يضر لدق امو * دعبت الف كفيسب (7) عنت

 00002 0 ديم هيضالو نع ريدر نقلوا لاقت < وحلا كر دحلان

 لاف ناد ف جاححلا لبقأ بولصم وهو هيلع 0 تفقو الوزير م كاتقالنع

 ادا لا ف ا يك لاقل اييلع منتو نتسإ افاغ ياه رجال وامع

 :.لاقر 2 (2) هيجلاو_.اهترفب نع كنإو « قملا ىلع لطابلا ليدأ و. : تلاق كهيرظأو
 هقلت 5 داحلإب ديف 0 ا ىلاعت هللا لاقو تيبلا اذه يف دحلأ كنبا نإ

 تاق « ليسا ع طق « لالا باذعلا كلذ يا دق اذ ا دقو ) - / باذع؛ نم

 0 هللا لص هللا لوسر هب رسمو « مالس الا يف دلو دواوم 1 57 لك

 الل جرا نيد 2 روينا ترا ينتوب نوما اريك رك ةديبر هكيبجو



 6 1 ا خي رأت

 : ةاملوا# اهعيك ل وكر وار رو

 مادلا' ازاققي ةلمما دكا غي وكللاو - ” "انبؤلك فدع فا علا! ءاقلإر

 مبج نإ زدبقملا هاف و :مدعفتب الو هتوص دعتري الف قيحنلاب ىرب ناكو

 أدي دن انالزس ده. لاك تاو رزق ورا قا ارا ا

 واع مالع سانلا أ ميا ميصي جاححلا لعجو « جاححلا عم نوج ري اولعحو

 هئمأو هللا مرح يفو هقاثيمو هللا 1 كل 01 انيلإ 0 هكا

 نع تراس, سانا لك 53 الذ كب ندع ال نشل هذاا
 ّ 0 ه- فال 1 ةرشع نم وحن ريبزلا نبا باحص أ نم جاحملا يلإ جرخ

 حد © دحشلا 00 نم خدت لساودخلا تاعج مث« ها ريب لا

 تءاج ذإ لاخلا كلت ىلع وه انيبف < مبجرخي ىتح هدحو مهيلع لمح باب نم موق

 1 تاككلا هذبب لثمتي وهو هتعرمف 4 ىلع تعقوف دحسملا تافرش نم ةفرش

 2 ل ل0 مولا اذ ا
 ينيب هب تنال مراصو

 وبلا فاذأ انف: لوني دام ا ةنفع 1 مورا تاو نع ا

 شاع العرف يل! كتف اءايتلاا نك ذه ويل نير كروب ذر دكر زكا

 1 د( 0 و متلاونلاو ءانسلوز ام موكا داكنبلا 15

 ليق هتئييك دوحسلاو ما دع يا هنإ نب ىلإ ل نإو 6 ذل

 مهالا < ةنس نوعبسو نانثا يل راص 5 ةاحأ قرم ل ناو ككل

 نيدهالا باوث ينئأ كودع كيف تدهاجو < يئاقل تيم كءاقل را يل

 ةككتفسا ده د را 00 مويلا كلذ لتقف

 كل أ مفدلا نم ةليعتاالا نم الإ ّىَعَم قدي مل يلهأو قىدلو يح سانلا يناذخ

 ؛ةفمأ هلأ كلاتفا 9 1كب ارتاف انتذلا دخلا ولم مرقلاو دفان ريالا

 هل ضماف وعدت هيلإو قخ لع قنأ ملعت ا كح ملأ يباب هاو كن

 < ةينأ "يب ناكلخ“ كب سليف كدر“ نم كف *الوا< كياحطأ لع لدا ل

 6 كاكلاعأر 500000 تنأ هور الا تدرأ ام تيك قراأو

 هب “تق يذلاو © اييأزز "سلاؤ# اذه للاهل اكل عمم املف < كعم

 3 اعد “امو “6 ابيف ةايملا تنيخأ هالو ءايتدلا ىلإ تنك زءاملالها يوبأيىلإ“ يعاد

092 



0" 

 كيرلا 2

 اذه تلق هترخآ رمأ يف هيلإ ترظن اذإو «نيع ةفرط هللا دري مل لجر اذه تلق
 طاقبلا ةاةك سارا لغ تطأ :كرعضلا)وبأ «لاقور:## نيفلا ةقرطاءالبدلا * زين لن لكتو

 يعور لقوا قيفرفا و هاكف ادا مارح أود دفنا ال ءاويأ زا: ناكل لك :قاك وام
 لوقو يب زل ا قبال ل ةلر» نساك نباد كءعمن>» لاقي واتما نب هللا نبع زغب قاوإإلا

 <« يواط هراجو تيدب يذلا نمئوملا نسل : ملسو هيلع هللا:لض للا لوتس +خلاق

 اذهب بيطخلا هاورو < هبنج ىلإ عئاج ةناقلا ابشري دلاطاكم زلة وتين | والا 5

 هللا دبع نأ ىزبأ نبا نع رلحأ ماموالا قدا رطب ؟نكازعواذكا ج رخأو »* ظفالا

 ىلإ" لينا 1 كارا غل رظأ وهاب نئاغ ابي دع :نإك# رضع موي .ناوعل# لاقءاريبؤلا نبا

 قسرا تنعم يرحل لاق هةفجأب نأ داوأا نم كب أيوب ةككم ىلإ جلوخس نأ

 هلع هلا 58 2000 نقف" هكر نجلا : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نب هللا دبع وأ هايإ الإ كارأ الو رخآ قيرط نم داز <« سانلا رازوأ فصن

 قل امرت تاب نمار لو ةكهب لدفلإ# ؛ طفل هرمك نب هللا دبع 2 سدا

 لوحتف « هنوك أ ال هللاوف : هللا دبع لاقف « ملاعلا باذع فصن هيلع « هللا دبع هل

 قاماقيأ اوعي ا ءلاع#دطفلب تلح أ! ءاموالا "قي رظل نق« ءاؤروا © :فئاطلا ىلإ
 هللا ل راع عسل ينازوسملا ةنلابز غرست يفد داطل لاو كابات ريئؤلاقرألاب ةيلاقف ةزيبولا

 بوندب هبولذ نزوت ول شيرق نم لجر هيف دحليس : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 :" لاق هنأ يمرافلا ناملس نع ظفاحلا ىورو * هنكت ال رظناف« تحجرا نيلقثلا

 : لقي. ةيتتحلا' نبا اثاكو "'* ٌريبَولا ل1 نم لَجر دي: ىلع“ ثنبلا اذه . نقرحيل
 نإ لس عضل د نا نزلا فيلما القل لعل كوكا 1 نا كلنا اهبل

 ا راو كالعلالا ىزعا وأ ةراقو ا!« ىزوسأألا اةنم ار ةفاطبا لكك

 2ك زلنا نمسا م دكت انإ*دأ رثنا لرتال ةلماق عاش قطو!
 ارو رامو كندا قررت قنا ةطلطخا ركع ا كرس 1069و قررت قفاه لاق

 وهو فيسلاب دتشي ناكو <« فيسلا ريغص وهو هب ملكت اناا ناك

 دعما 'ريرلا 31و لكاقبا اللا ةاكو- ع لزب”نأك ا نيت ثالث“ نبا
 : لوقي وهو مارحخلا

 ار ا ا ا يل سا نك

 هلا قاوأ ىلإ مدري ىتح هل نيلتاقملا ىلع لمحي ناكو



 كلو رك اذنع نبا خيرات

 ةبقع ٠ و مس مييلإ ل اسرا اهنع ةللبإ | لعأو تباع مهجار أ و ةندملا لهأ بولو ديزي

 . هنا نأ لل زيفاغم ريبزلا

 سانلا عيابف هم ىلإ دعمت ريب ْزْلا اعدف « ديزي ةافوب ريملا

 نبا ىلإ ريك نب نيصح 1 0 مهب عقدأف يرملا

 لايعلا ىلوو < 6-5 جراوخلا هتقرافف هيلع ناك يذلا نراكعلا كارو ئيكؤلبا

 رموعذ ةفوكلاو ريا عا هعيأبو سانلا هل عيابف ةنيملبا ريبزلا نب بعص٠ 2

 ءاشلالهأ نم ةقئاظا الختام الك ةداللا هل تعسر كج ا ذأ ماشلا لهأ ةماعو ناسارخو

 : يبالكلا رفز لوقب ريبزلا نبا ينو .٠ هتنب لهاو ناورهابهب ناك

 ادحن نباو 0 0 قحلا يفأ

 هنولعتت ال هللا دلو ميذك
0 ١ 2 1 

 لتقيف ريرزلا نبا امأو ايحيف

 لححم 5 ا نكي املو

 ا

 : الجر موليو هحدمب عير 4تاظفأ نب نمحرلا دبع لاقو

 مرير يراؤللا نبا الخ تشكرات

 هنود نعاط ل كبع نك

 : ياذجلا ققعلا وهذ لاقو

 :ةقرك لاول 5 وأ دشو

 هبلق لذلا لخدي ' عرمإ ثيم

 : يريما غرفم نبا لاقو
 اماح دق عطبألاب نكل

 هيدي مخل ىلع حرطي ىتم

 ِتناكوبب6 _جابيدلا, ةيعكلا ابك" نما لوأ رينلا. نبا "تاكرق

 بطخلا | مدد رادلاءوي تدلاجو

 برضلا هر كذا رادلا ماوي براضو

 انغيف عاطي نا نيصخل تبا

 مبا هللا ى دهنع ىمعأ كي ملو ايها عوق رك معا

 (ةزوجز هلي ترلا ىضام
3 

 * مرخلا لخاد نم اهحير دجوب ىتح اهبيطي ناك دقو « عاطن الاو
 ا ال يذلا كيلإ هللا دحأ يف اف كيلع مالس : قرطلا لأ وملح

 الا مهيف فرعيو « اهب نوفرعي ةم الع ريملا له الو ةعاطلا له أل نإاف دعب
 اور قالة قالو مكاو كتي يعنااو

0 

 انباهتتارو قولا زم ا رس نأ ملع

 ريودتفلا لحأ 200 0 ا ب نأك ن واف « هيف مك

 ةغل ريغ ةغأب مهو 507 ماع 3 هل نآاكو د كيلع مالسلاو م

 هاند 5 2 هبلآ ترظن اذإ كدا « هتغلب مهتم ادحاو 20000 + لكفلا

0 0 



 ا كاشي

 نيدج' يف يرملا ةبقع نب م تاكا و ام هو>رخ و ةنيدملا لهأ 150

 اع كما ىلإ ناش كلذ نم غرف اذإ دا هاهم لل نك ة قلاع ةاوخأو ءاشلا لهأ

 ثبعو سو هيلع للا لص ةدق اا و عرا تام ادار انما راك هناا مدح

 هجوت اهنع غرف الف < ةركلا ةعقو ةعقاولا هذه تيمسف « لتقلا يف فرساو اهيف

 : هل لاقف يدنكلا هع نبا قيصحلا تر عشت و تاق" ةياوظلا رقع ىف ناك الفا« 0-1 ف

 ىف « فاطقلا 5 فاقثلاب الإ مهلماهت الو شرق عئادخ كك

 يف اطاطف ريب الا نبا برضف ككل ريب زلا نبا ا لتأق 9 1 درو ىتح نيصح

 كو عئاجلا نمعطل و « مهيواديو يحرجلا نيقسل اكن هيف ناك دحسملا

 اغأك دسأ طاطسفلا كلذ نم انيلع جرخي لازي ام : نيصح لاقف « حورحلا نههلإ

 يلا اوما أ نأربا هغر (ايزعلا م كر لاط 9 "ةييبكإا نآلا ةنينرع بم اج رم

 ةليكلاز ران < بهتلاف طاطسفلا نعط 5 هس رف برض ء هحمر فرط يف ةعجل 0

 ىتح ةبعكلا ىلع بهللاب حيرلا تراطف« ةربملا اهالعأ ينو سفانطلاب ةرزؤم ذئموي
 يصح نإ مث « ليعامسإ هب يدف يذلا شيكلا انرق ذئموي اهيف قرتحاو « تقرتحا
 كلا نب ف واآزم اعد كتاوت“ تام“ او: ”ةشدحا ةتاشلاوا "كرب قي زب توم هغلب

 كاحضلا ريب زلا نبا هيلإ هحوف < نيطسلفو ندرألا لعاو ليا حتا رخأ باع لاضلل

 ذل دعما والحوار ودوار عرع اًوكلاذ ثأر ءاقو يقول اعلق نا

 نحب نا يل انو قانونا نأ ايو عما فازوا يقبازم

 1 نيا“ 20 0 نكت ا كاف رشا اقرافلا ع

 رايدلا ديبع م امن« أ 500- ء الذم نإ 280 ءأ ال مهياعل ما « الو

 كلذ ينو « شيلا عدصناو سبق نب كاحضلالتقو مههزهف مهيلع لمحف « مردلاو

 كوالا جنز لوف

 اا سس اعدغس تاور طهار ةعيقو تقبأ دقل يروعل

 ايذاعفل ةوىرتفل تور خراج اعل ةردإ .كللابأ هلا يعلالج_.اهيببأ

 ايت ل رنلر اقزام قل ىرثلا نمد«نلع ةيعلرملا كني دقو

 انماغ + اولاقو: ولك" ءاوعذالا» قهأو نيب زلا نبا >كتأ+ دق خاراوطا»:نأ*ةياوز يقو

 حمي وهو ةكمب كلف خلغ موزي ف 27 الإ كحال دامك ماورد وا كد

 غلب اا زو نفد رخل قم اهزخأو نيعسو: نوع | ية تع ا قيمت ر شع, سانلاب



 قلل رك اايعنا خيرات

 ايهعم ناورم هيلإ ثعبف ةنيدملاب ارث « اهيف هب وي 0 الإ هنم لبقي ال هللاب هل مسقي

 هيدا كم هلع ايون رس 6 00 ءاورم نب زيزعلا دبع
 (ظفحو كرمي ةيانع كيلإ يناسرأ يب أ نإ : زيزعلا دبع هل لاقو « هتلاسرو ديزي نيم
 نسيلت) < بهذ وأضف ةعماج_كدلع لوب رالف نيمن ولا هيما نع نان رع كح

 هيزع :تاورتا لإ سرا نبايبكف كانرح عمل نأ الإ ودبت الف سرب اهيلع
 رفكيلف « ًادبأ هلعفأ ال ينِراف. اذه امأف < كيأرو كتبانع :تفرع :دق.::لوقبو: ًاريخ

 تضرع دقو + كتي دئاغريلا مسالا. يدا نتاولاتو“ك عدت دامس رع

 دوب نك تور اق ملال ف ارا تا نإ ل ةعاطلاو عمسلا مهيلع
 الإ قير حنو 57 ضو ل ةكمي ماقأو « ذئاعلا يعم

 نس نب هسلايدنعلا سانلا :ئادعا نم ىرمع لا رج هيأإ هجوي نا ديعس

 ةورع ةياور يفو ٠ هب هللا دنع رتظف .هيلاث هيحوف هرم ا * دل ليقف 2 ريبزلا

 كيلإ تاواروقررلا ريب راو ونابملا بنك لسد نااضا ينمو

 دبع لاق < كالذ يف ىنيتأتل تفلحو < يهذ نم ديقو ةضف نم ةلساسو ةعماجي

 :لتيل مث « هل اضرعتف ديزي لسر هتغلب اذإ. : لاقو يف رخأو انآ لأ ىلسو اف: نزولا

 . : اذهب امدحأ

 للدتم ىردال لاق» ايفو ةرصنب زي زعلل ترسلف اهذخف

0 

 لقا ا وادلاب هل لاقي خا وقل تك دق اذ | كارأ

 دق ناورم ينبا : لاق ينعمس الف © 2ع ام أ ل« لسرلا هتغلب الف

 : تلق اننا

 علا ءايصقلا كح ةانت اذإ اهنا ص ةعبل ل يف

 رجحلا غضامل ةمزجمل كابروحت يلوح هلاغأ قوجاجما 7 نيلزمزالن

 رمأو < ديزيل داما 0007 ةكوب ةالصلا ٠ نعمل ني تلاخلا وح ريبزلا نبا ناي

 ارمأ علب ال نارك ا ركل سانلاب يلصي تأ نم رلا دبع, نب بعدم

 نآكف « ةيمأ نب ناوذص نب هللا دعوه يق دش نب ريبجو |ىعدمو همر نب :راوشنلبا نود

 0 هملم يشل دا مدي ىروش ر ءاالا نأ مهرب ذلكم رمارلل ِق مرواشي

 قاب نب دمحم نب نابتع لو ديزي نإ ع مم عيدا مجلاو تاولصلا مب يلصنو



 تيل ٠0 5١

 هاو كلذ ليوتارإلو كير ىلا دق :اديلألا لاقت كلن اراك 317 5 عدت ان 3

 ا ل للا دب ركلات ؛ طقش فج شرت نب لمذا ؟ اهيا د

 :لوقد ريب زلا"نياووردحتمملا ىلإ انرمص م ؛ اعيح بابلا

 علاج ردقلا باج 56 اهادعت يق رداتم اب ينس ال

 ماقف هالصم ىلإ اهثم لحر 0 5 «_نب بحلاو وه قرتفا دحسملا دا 5 اف

 اهنع أده ىت كاملا 2 ميعقو نوءعودسلو اهيإ ا م هادزذلا 5 تاعحو 4 هيف يلدد

 « هر ماد هادا م ل ايلع دعشف هلحاور ريبزلا 0 « املزانم ىلإ انركاءارشلا

 اوزم ىتح عرفلا قيرط اوكلاسو مهتليا نم اعيح اجرخف دعوملل نيسحلا هافاوف

 اوهتناف ميلبإ نم. ريعبا:مهيلع رمعو :اهبعردزا, دق ا ريبازلا | نب 4 اهيو .ةناحشجلاب
 ا قلطنا معن ريب لا نبا هل لاف 2 4 هأغل تامأ| ل1 ل انلف رفعح ىلإ

 29 رفعج لاقف هل نيام ىلع حضني ناك و « ؛كيلمح للا دابعلو

 (2) اهءدعبدق هللاو ىلبو د أودعت ا اتوخا

 «<,ةكم اوهدق ىتح(اميمح اوحجرخف, « بازتلا كيفي. : اهي ريطت دقو ريبزلا نبا .لاقف

 ىلإ تدخل 0 قىح 8 ريبزلا نيا قبو ةب درتلا موت 22 ند نإ 3

 لقاثتو ةيمأ ىب 0 سابا ضار لعح و 6 ي رفاعملا ناو رحخأ مزأ لئذيحف 4 قارعلا

 ةزلا مر لاقف 6 هيلع دحوف كلذ كدي غلبو 6«. هنعشلت راب كا ةعاط نع

 ناوفص نا ل نب ىح ىلإ ىشمو 3 00 الو ا ةعاطلاو عمسلا ىلع انأ

 كاذب ىح بتكف ةفالخلا لع د هعبأيف ددزيل 10 يلاو وهو يحمجا أ نبا

 هنبا هل لاقف 4 ةءماجو م هب 5 ىح 0 اذه لبقأ ال : لاقف كيدي ىلإ

 رس نجر يدل نبا نيف عفدنا امم كدع رشلا عفدا نين ىلا ريما اي : ةبواعم

 هرم هيلإ ريصي ام رظنت ىتح هنم اهلبقاو كنيم نع عرفك « أدبأ اذهب عيطي الو جوجل

 هلا كبع عداف : لآ 0 .ابحعل كاد ِق نإ : لاقو ديزي بضعف 6 لدن كالذ نواف

 :فلال نع لاقشرع ايطيوقل هل ل ادم لا امد لوقت هتان راع تلا يو رووا

 ملا يع لالا رك تدب تاق يفق بالم كرا نأ قوك قذ ةدوييلللا روز: مسلط

 ال هللاب مهي نيذم ا ل ا هيلإ اا صاعلا نب ديعس نب هرك اهالودو

 < ىبأف ريبزلا نبا لع كلذ اوضرعف ةعماج يف هب ىاوي ىتح اًنيش ريبزلا نبا نم لبقي

 ةعماجي ريبزلا نبا ىلإ يرعش الا هاضع نب هللا دبعو ري نب نيصحلا ديزي ثعبف



 4 < تيا ع رات

 قزح نع اداه ارو اكال "بز هو نسال ا ال

 معلا يف" ةعكااوتاكف "ةيفدللا نبا 226 ا اورضخ سابع نبا

 1 تاو اد ناكلا تر دل لاق ٠ ا

 : هل تلاق مداها 3 هتحوز 0 بطخ

 موه كيا "نعول 9- يبطخت د تل كك 3

 :”ننراب دعص خب ورع لاذ

 لج "هش نإوأ يكمن فدا 4 تر رو ا

 : هع وأ روح اكو

 ءهدلبلا نت نااطمت وبار لد ورق" توك وما ل داو

 نيح هيبأ نم هعمس ءيش تبلاب ذوعتلا ىلإ ريبزلا نب هللا دبعاعد يذلا نأ اوميزو

 عاورلامأ دعب +كليلا نإ ةنفدو ردم فود نكت زمنا يك لا

 اسبلغم تيارا هواو امكان اهواووا ديع هكر لدتا ىاوجا كرا نا

 ةكض قب "اللا دنع ىحتط دق'ربب الا نبأ ناو ايسر يا ل ةبغر للاطل

 تذخأف هتفرعف هانّيع الإ هنماودتي ال امكلتم ةمشملا دعب هعيقلف : لاق حرت يأ نبا

 زف 8 نيقولل ريبأ تكدر + يكتف قورخ تك رقع كوس نأ قب
 هتفرعم تنثأ دقو هعياخف « ينلكي لف © نينمومل ءراكمم كالا

 لوتسرلا كيم اينتالز كلت ودمر كرمال رك ىلا كر لا

 كنبو ينيب دعوملاف ©« ةدعم رادلا يف يلحاود نأ معاد عناص ت4 رظلاف

 نب ةصع قئادلولا 23 ءاج نأ أ ل هتقراف م « ممنويع انع لفغت نأ

 ةيداعم يلإ ىعنف « ناورم هدنع تدجوو تل ةديعاتوجوو التعقع# نادل أ

 نأ انرعأي انيلإ كشك دقق ديوي ةعيب ىلإ له : لاقو ديلولا يلع ليفان © كيع أ ةباق

 ةأايح يف هتعيب يكرتل بخ يلع هسقن يف نأ تملع دق ين 3 اكل لهدا

 « ديرأ ثيحب هم كلذ ملقبارف ركشن يفأ  عوملاذلا نها لغسل تظرأإر قإإواةطّلا

 .026 اورم يلإ رظنف « هللا ءاش نإ ةينالع كلذ نوكيو سانلا عمتجيو حبصأ ينكلو

 ناورم نيبو ينيب ىقلأ نأ تيبحأف 6 هرت مل جرخي نإ تكلل لقد دل ةيع اكو

 خل (لاقف "9 .ءاقرزلا قا ايكتلقا اكو 13 تدهن ناو ري 26د ا

 زجتأ : ناورم هل لاقف « اننيب زجحي ديلولا ماقو« و تباصنتو اساوت تح تلقو



 ببذبت د
 كال 1 12و كورلا لساراف هال اود كوخال ٠ كتاققادزت/آلا ىو + ”كاقو ثأورم
 قر ياك للا قي دارلا دوق اوبا اعد نأ نع املأ لخد نيح ريبزلا نبا دزي

 يب ام ةنيدملا نم ديرب ىلع ةفيلخا يذ ىلإ هتلحار مدقي نأ هنا 3 و 0

 نم ناكىنح هيمدق اًفاص لزي ملف < ٍيظع لام ةفيلملا يذب هل ناكو 6 عرفلا
 يذ 3 ىهحتنا“ ىتح تاك هتباد ىلع سلج نويعلا هنع تعجارتو ليللا نأ

 ايقتلاف هتليل نم نيسملا جرخو « ةكم ىلإ هجوت مث هتلحار ىلع سلجل هفيلحلا

 0101 ا 16 كلي اقل تب كلم قا نم« فاطم اهلك ريكا قرا اهل لاقل ةكم
 لزعو « ةئيدملا لع 1 قا اوم ا كول ؟ الل ترو اك كات

 ىثاو هللا دم لك ركاز 1 1 رت كدقلإولا تلكم 1و2 ”ةيفعتجرب دقلؤلا

 هللاو ع 6 قيوم زغنل هللاوف 1ك هرعت“ لاق عنص امو نيب زلا قبا و « هيلع
| 

 ع

 هنأ لوس لا قىورو معر ع فلا عر لع هيلع امنقرحسل كلل لخد نثل نكل

 جملا نم سانلا ردص الف 4 ةكم سابع نبا ق5 ىلإ ةب داعم ىعن ءآج ا

 ىلإ نعاسبعا نبا جر
 ءاج املو 0 - ةيفنحلا . نباو سابع نبا 00 5 را و تناك الف , 1

2 

 - ةكلفعلا- ةاوعشلا راطا وجب ه6 ملكتو نيعس ةنس

 نبا قو 6 سانلا ةعيأبو 00 ربا زل ل اعد نيءسو مبدأ هيإاس كيري عشب ريخلا

 0 يلا تال قاسسيو داليلا كلل عمتج ىدح . ةادلاقو هأعباد نأ ةفسحلا ل | سايع

 1 ل ناكل يل داني هو اعنا 2 كلا دحدلع اكانأف انف الخ ان مع انو

 دبع مال كاك نأ عادم ايأف اهيلع انا نيتسو تس ةئس ىلإ اهعم 1

 افا اهيلع اذا وقت ريب لا نا نيبو اهسب عقوف ريبزلا نب بعصمل هوزغو كللملا

 ربو قارعلا م هومز أذعبف ©« ةيرذلا اهعمو 0 0 ارد اقول هلم

 نإ ةيطساسؤز ةقلن مب فال [ةةعبار “اهبل كيرف« هيو ماو

 ةئامسمخ مرثأ يف ةفوكلا يلاو ثعبف ةفوكلا نم اوجرفت « يلدجلا هللا دبع وبأو "فاه

 حالسلا اوفخأ دقو | رق « 0 0 مهنم اوعتتماف ةصقاوب موك ردأف مودريل

 لخدف اولخد نيح 0 ا مم هي دحسملا اولخدف « دحا مه ضرعي امو

 0 هلءحيل بطخلا رضحاو 26 ناف قشلنع لا 0 قيصادق مناك 8 2 عل و

 انزع نق نويقارعلا كر ذإ لاخلا كل 1 تأ .اممتفل 6 ناعيا ا اهقرح اهبا ولأ



 4. رك اسع نبا شيرات

 سال سيلعب تكتف )اج فاق كلا داعم مدقو * هيما ندا بلل
 < رصعلا ةالص تماق اذإ يتاغب يل يل جرمسا : هنايلغ نك لاك ةنولات هل اوضرعو

 <« سانلاو لاقن الا يف 00 نيهفك ب ع املك اننا صايع

 عزفق مئان وهو اليل هبنج ىلإ راسف سانلا لوأ اانا نيا مورد هنن ل
 : لاق < كتلتقل كلتقأ نأ تئش ول .يفإ امأ ريبزلا نبا": لاقف .2  اذه.نم :!لاقف يهل

 ريهزأا نبا لاقف < هردق رئاط لك ديصي امإ « كولملا لاتق نم تسل « كانه تسل

 : لاقف. « عت نم وهو .بلاط' ىلا :ند. يلع_يىلإ يبا .ءاو كفا تويباوتال هللا اا

 «ابب رت ل ع ناؤغتةربصت_ يف كلذ نإ امأ ::لاقفيع هلامثي مك افي طق[ سوو مركاإل
 يلج رب رج تلاكرعإ نإ ىلع ضغب الواو« ناذع ةرمغن كب نلعب :ملاق

 هع قا تاني حلل ل انإ اهتلمف دق : لاق « عبضلا عم ناينع

 « كفن ىلع الإ ليات لاقف <« كدعب نم ][ءيسف . تم 1 592-

 ا لا ل

 اير ل ولك كم يتاح نحر دخابأ تلاع تاس اكول

 قي زلط ف ايفا ولام ناكك راج ةعاتألا كالت بأ ليزر نضلؤزع عوني كيا
 نأ فات امأ 7 كعم انأو.مانتأ :.هل لاق ظقيتسا.الف .«ريبزلا نبا.هعمو مانفب ةكم

 نبا اي تنا امنإ < هردق ريط لك ديصي امنإ كولملا لاتق نم تسل : هل لاقف 4 كالعقأ

 ل ريب زأا نإ نك خ” رححج كم جرو ر نمز لدي عاود لعل اريبيزلا

 ديلولا ذئموي ةنيدملا يفو ةيواعم تام 5 هنأ 00 » ديزب كاله ىتح ةفالخاب وعدي

 بان ىلإ 0-00 نيالا "ةيلإ تفييز نري يع اونا ناينح 8 نورا ةنع فرلا
 ريب ذلا نباو نيسملا ىلإ ةعاسلا ثعبا : ناورم لاقف < ريخلاب مهلعأف ةيلأا بلم

 تاميردق ركب يلأ نيالا ةبع تاكا... اهقانعأ باتمان الإ هن كاجبانا كرت

 ًالانز ادع كا جوال محرتف ةيواعم هل ىعنف ريبزلا نبا داتأف زك كالت

 < انهه كباب يلثم الو « ةعبابم ةعاس هذه ام :: هل لاقف < عيان : هل

 بوف < رم* ريغ ةينالع نسانلا كيعياييو. كعيابأف .ربخملا .قرتإ حبصت_نيح قدي

 < ءاقرإلا ن هناا ام مل كنإ : لاقف <« رمشو ةنتف ىحاص هنإف هقنع برضا : لاقف ناورم

 ا 13137 )7

 عجرو اميمح اعجر يتح ءيشب ملكي لف لالا كلت ىلع يلع نب نيسحلا ءاجخ « ةنغ



 بي دبش 121

 نين الثب ةيواعم اعدف : لاق « يليه | 0 يلإ :لاقك كد 0 هله ؟قادص لاق

 ىلإ ارنا كح ريسنللا نبا در نيب اورق, ةردب مينم دحاو 00 ادع

 « ريب زلا نبا هقلتي 5 سائأا هاقلتف ةي داعم جيح ذ ةاىسأ نب ةيريوج :,لاقو, © هراد

 ةب داعم 3 ايلف هانأف <« ةيواعم تال لوقي ا١ رظلاف بهذ: : لاقف هل 3 كرعَنإو

 « هدد ليجد نإ كو ناك هنإ نيا ريباك لا رهررلا فاليوم أ : هل لاق

 انا تي را نار ني لع نكي لف هي دوست يدل ههاروالا ةيناق

 ال للا ا لاقف « كسار ةر تيتا > ام تفملا 001 لاقف نا ةيواقم

 « هيلع لخدي مل ىنم كف نضال ايلف ©« كالتقتف ةرحجلا هذه ضعب نم ةيح كيلع جرخ

 هفاوطنم غرف تح هعم فالف هديب ذخأف رييزلانبا هيلإ ماق فوطي نأ ةيواعم دارأ الف
 هعم قاطناف <« ى 1 ىلإ رظنتف يعم قاف ل يل نينكما] ا هل لاقي

 اي ::لاق باقل ناك اذإ ىتح هعم عجر مث« هرودو هئ انب ىلإ رظنف ناعقيعق ىلإ

 « اذا» لعفف هرودو هل انب ىلإ رطف نعم والا !ريمأ ,ةعم ءاحب قولاؤتر. :نيثم ىلا :ريما

 تارا قلو ::لاقفر ناوي ءايحي م ,هاطعأت فل ارقام ىطعت, تح كعدأ ال هللاوإل

 ةتككرلا اذكر تيوةنالطا تيبوت ناوندلا لام عيب ىسدق لجو ك ءاحج كلم

 ها لا تا ازيا ديم تلف كليو : لاق < فلا ةئأي هعيطعأت
 الو < ضرع كل مش الف ةينبلا 0 كنا ا ل ادول ل لاش دين ان

 قيرط يف اعارذ ناحل نمو عار فدي ني 200 57 2 يي 2

 ا ا نسا ا يركب ل يبس داو < ءاينلا لها

 ا 41 د ةيوانم لانك نييدصلاب نيو علو هيلعاشا لص هللا لوسر ىراوج

 ةيواعم ىوه ناكف ريبزلا نبا تاورم عزانو * كحئاوح تاه « اًرش

 هللا عطأف ةعاطو د عم
 ناوعف الا قارطإ ق رطت الو« لجو زع هللا قح يف الإ انيلع كل ةعاط ال هنوف كعطن

 هل نبا هدنعو ةيواعم ىلع ريبزلا نبا لخدو © تماص قف هيلا ردا لع: ىف

 انف < ىنم ندا: هل لاق ,قاف!ب الف < هسار اهنم خود ةعطل  رييزلا نبا مطلف 0

 عفرف 6 3 هذ :ء ل2 مو : لاق « لمن الخ : ا 6 ةيداعم مطلا : هل لاقف هنم

 هلب,لاقف < ةماودلا رودت 5 طاسلا لع يبدلااهتع راد ةمطل همطاف هدي هللا دبع

 أم همفني اهيعفرع دف هلراورأ ع لاق 2 ماكح الا هيلع سأل مالي اذهل فت : ةيواعم



 ص ا نبا خيرات

 كلغ يظر هددت واع قللت كايكما نا نال
 وهف ًاراربإ ربي هيلع لضفلا يف دازو هبلغ اذإ نالف ىلع نالف 0 لاقب « هايإ

 :*ةدوتاأ نبا قلب مدنا تال ارامل

 الازم لعب نادك "الو مصخ سدلف موصخلا ىلع ا

 لغز كواحتلا 9 دْغَأ لكف ءاوقأ نوار وجلو

 ءاعزش نعل لضراويسمير را رخو نأر مانت عمج براغشلا

 (ناكنلا ثيؤلط ركود لا ران كك1كك الر ةنلا

 يقابل عذأو فيقثتلاب دخؤي لو ضري مل ا قايس يف برض الو : هلوق امأو

 نوخيللا'«ينك اسوم زيبرا" يبا“ لوت'انأو 0 ةيزخ 'راقتستاوا هيوم ككل

 :تاوقإا رانا فمان وامك نزؤد عضو» نوجملاف « ماطألاو

 ا 00 زهجم م : عل افصلاىلإ نوحملا نيب 5 اك

 ؛ ةعاقلا كا

 نوححلا ينيعل ادب دق هتيل نوحش نوححلا ىلإ ىنتحيه

 0 يمست برعلاو < مطأ عج امن ماطاآلا امأو

 : خامشلا لاق « رفج هعجو ةنانكلا ويف ريثملا امأؤ 6 لع نود

 ادريفح اراب | نع كبح 5 ةريثع بونح نم اهاون تفخو

 اهعجو < ةضفولا يف ةناتكلاو « ماهسلا ةبعج ةنانكلا ورمج يأ نع ةديبع وبأ ركذو
 لاقو * :ةضقولا ميج نسل نيفللا» رح لا ل افو هلم احلا نا

 < هريرس ىلع وهو سلحملا لفئءاوهيلع اولخدف موي سانال هي 5 5 يم ورخلا ناملس

 تايبأ ةنلت ترملا "هس طدت يخل ا نا مهيف هرصب لاجأف

 نإ نا لاك » تلاد اعلا 5 معن 0 6( كلا ِ عججأ نم ةعماج

 : يدو الا هوف الل هدشنأف « معن : لاق نك «فاونتماو رايطا كنا ؟ 51

 لاقو لاخلا 22 م قرف لكن ان رك سانلا سوا

 قلص لاق

 لاجرلا ”ةاداخم“ نمل اهنوتوا# لج 1 كيو نع توطحل ا فارأ 1

 قدح بلاق

 لاؤشلا قم نأ علوا ما ا



3 0 

 ض قونالا اهنع رصقب ةياغ ىلإ 00 هب بهذو < هلطخ هب ازن دقف

 رك رو لل و ان: نجا لازي ام هللا يراك 1 فر عراق

 الو هنم رارف نرع كلذام هللاو اما : ريبزلا نبا لاقف < همه نبا ىلع لجرملا

 لاقف < رثنلا ةجابلهلاب الو < ماهكلا هفلاب تسل يأ شيرق تملع دقلو « هنع نبج
 ملو < قابس يف ربي مل شيرق نم مالغ نع تزحت دقو يلددهتل كنإ : ةيواعم هل

 قدرا امام ب يول نبا لاتف ء:هنييو كسب انلخ تئش نإو 6قايسإ ف ترض

 نما 6 ماطادلا يكول ا 00

 : هل لاقف 9 كلذ نمو : لاق « ريذجلا رب نم نيبأ ةححم لع كلمح هتلأس-نإ

 : لاقف < ينفعأ : لاقف « مهلا ايأ اي ملكت : ةيواعم لاقف « ةفيذح نب مهج وبأ وه
 ءاومأو « 15 0 ل ء[نااوبأو ليم كلما « من: لاق © | نلوقنل كلغ كغ

 نايفس وبأ نوكي نأ هللا ذاعمو < ريبزلا هوبأو « نايفس وبأ كوبأو < دنه نم ريخ
 ةصقلا هذه ىور « هلا"ءاش نإ هلف هكدا انوا اذ ايدلا امد ل لدم

 0 10 هأنعم اهلار انزع فو ا د نا هيلامأ يف ىضاقلا ايدك نب ىاعملا

 ار ديد ازد هلأ اع رتغو ا دعا زرم حيفا قد نإ : لاقبو

 رصقب : هلوقو < كباحصأ نم لجر ىلع يندعأ : سو هيلع هللا ىلص ينلل لاق الجر

 هلوانتم دعبي ثيحو لابجلا خماوش هضيبل داتري وهو « مخرلا ينعي قر لة

 نحيف لثملا برضت برعلاو « هيلإ لصي أ هدي ناسنإ داكي الف « هناكم ىنخيو

 < رتل نو بلطي هنإ نولوقيف « هليذو هك اردإ رذعتيو « هدوجو زعيام بلط
 رطل ©( موو ةلقتتام ةصاتمم ةجاحن ةئواعمب لاس كلر نآ'انلإ يور دقو

 ا رد نان 1 نادل يرش ف
 قولا اريل دارا فلنا 1 عالق .قوقعلا قلب الا بلط

 ل سوم ركع دمك ا هلاك كلذ و كرما تاذ قوقعلاو شرفلا قابلا
 ددلا متيم اجساد لق« كييف مل لاغأ لجتفت قويشلاا اماوب/ +. لاق < ةاترريسف 'اهإَوه

 مابكلاو <« ىنعمو اظفل طقاسلا وهو ةماقتسا ريغ ىلع فأي ام مالكلا يف ةهابفلا

 وذ رثنلاو < قمحألا ةجايلحلاو <-الئلف ابان نآك اذإ مابك فيس : لاقي ليلكلا

 1 ا ا ا

 ايرذه .٠ د اولد تلف فاعف ام[ "رادع ازد



 2 رك اسعنبا خيرات
03 ٠ 

 مع ةالفلا باوح ليللا 0 ىجدلا هب بوك ف وبا كاتا

 ممصملا نامزلاو يلايللا فورص هب. تعاذقذ# ايناحب#هنم +هريختل

 امأ « انةليعل كلت انهو قام كلا نواف 0 ابأ كيلع“ نوه'.: ريبإلا نبا١هل لاقف

 نكلو متو تا ا ا يب نواف هتوفع و 1 ]دان كام وفد

 تاعك رغد 3 ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسَر كاع ورب قح : ناقح 1 لأ 2 كنا

 صئالق هاطعاف « معنلا راد هب 0 ع ل ا مالسرالا لهأ

 لحمعتسإ ةغباتلا لعحف « ابايثو رقد كاكرال ديال ل المح و « 0

 : ةغبانلا لاقف < دهجلا هب غلب دقل « ىليل يلا ميو : ريبزلا لاقف « افرص لقا علك“ ايكو

 0ك شارف هلا : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا 3 2 ه2 فعل دهشا

 تلاقو ع ةيفعاقلا لمار نو لاو اقل ناو وت وو ياا

 : لوقي زجارب اذإ تاذك نحن انيبف ةشئاع نينءاوملا مأ عم تجرخ : ةحلط تنب ةششئاع

 مأ نبا 0 مويلا ينادد مهل كيعل 000 ل

 21 0 مذاب "يف تأ اقل

 لع نمز نم ينريِي ميرك لاخلا لباقم
 مسي 57 عرج

 هنا دع از + كاد رز “وفتاوي "اعنف ميرا ماجا برق ءوملا مآ تممس ايلف

 كتبا خت“ © هلعافك ريتا قع ناقلا* + وترا ملسو ا تععم

 كردا ىح لحرأا جرخف « كطرش هنواف ل هنأ 0 لس 4 كيدي نيب 3

 7 يلماغاو ظفاحلا هآدر 3 1 هيلإ 0 2 كر 0 هلمحف د01 قب

 دا رح عمم : يميمتلا قاحسإ نبل اهلاكو

 عم ءأ ذي نع يطعيف يقأي ٠ 7 عادبعم "دجتاما-شاقرائبا
 3 عش و ناورم مي عا هلا عود هيو داعم ىلع 2 لذ دو لك رجب كأ نب هللا كيع كاذ 3 لاقف

 ناورم 1 ل كديع فرصلنا الف 6 هرب رس نع ةب داعم هل . عسوأف 4 صاعلا نبا

 ا نإ 2. ا عضي ةليبق سيئر نم كرد هلل : هل لاقو ةيواعم ىلع

 00 ع 3 ةر هذ ره كحضف 0 تدوس ماصع سفن : : ةيواعم لاقف

 3 ناورمأي ع انعبتت 6 ءاربغ ءاوعش الست : ةب داعم لاقف 6 ا كتملك امن

 هبتع 2 ديلولا ىلع يلدا : هل لاقف ريب ولا نعا هقل ةنيدملاب م الف ةن داعم م



 بي 4
 سر كفا تدذرب ىلع ه زك او ريجرج نبأ 500 و ةتافعلا ينم ا

 اكيف ]ض1 ناعيا قرأ ةوكسعلا نيو هقيو 6 "ربل أوظلا:عتمزرب هن اللاطنا نار اجا

 تاحدد ا عخيلا قم تعْتُم طاطا ثدتأ الف 6« حرس بأ نإاالظإا تعرمأف هيأ

 07 يق علان واف اهالخدولا 2و« نقربأل اقيمت نو أ قم
 نيذلا ناسرفلل "تلقو « ريجرح هيف يذلا هجولا ىف تاو « كفاصم لع اوشا

 الا[ دئلابط تعتجفا 6 هيلإ فصلا تقرخ ل كليم هللاوف يس اومحا : ىعم

 نفل ثلا لف يرعفا نمت: فولو. ؟ىقح هيلإ قلوطَر ينأ الإ .ءاقكار وه نظي 7

 721 هيرو اهرررعا و لباد كار قارا جلاب لش يجن ظفر هيك[ ىذا كل ماسة أر
 وسم قار ازداد سوا ةعرادلا» دع ااثانكأو كقينلاو اميل كففدف

 < هحو لكف ودعلا مزمماف ردا عراق نوملسملا لمحو « ات 5-8

 لاق فلاب كاع يشيب: نأ "سرس يبأ نبا دازأ الف « ميفاتكأ نيملسملا هللا 1

 هنإ 5 لاقاو ةلغاسلا مست ادي ادع ىلإ ياك د انج تا

 ةنلا لكور بنتو لاقوتل +بيلتك تفتاكا عيب لفحي ف هوفيخل نا هل ض رع اماط

 01 الأ نالفلاس عار اللو -ةيعز الطقم علك 75-3 يطعي ريبزلا نبا كاد 7

 « ناويدلا نم هعما هللا دبع احم ناؤع لتق املو « ناويدلا نم علا ريبزلا احم رمع لتق الو

 < زادلا لع نائع نينمثوملا ريمأ:ينفلختسا دقلا هللاو : . ةكمم ربنملا ىلع ريب زلا نبا 'لاقو

 ناضلا اننا اوم ةيبككلا ا ينتسازحأ سك هليل بم عب نماقأ ياقلا-انأ تنك ؟دقلف

 تا رجا كالت ضعب ىلع يدب مويلا عض ل ينإ 6 رج رشع ةعضإ تحرحف يسفنب

 ا ا ا

 الو ةنعط اهنمام « ةبرمض ةرشع عسن لدجلا موي هبات ربا ةلاوعلا ماكل او

 <« ةنعط نوعبراو عضب هبو لمجلا موي ىلتقلا طسو نم ذخا : اضيأ لاقو ٠ ةيمر
 6 احيؤلدنت عارم قالا ةؤلعع لدعلا (نم+ .هسألاعب /اهرشب/ي لالا ة قلاع ءاعظغأو

 نم اهيبأ دعبو لسو ل امانا ار راك كغب اييلإ بح ك1 يلام
 ل سا را اوكا ينءااطرولا عضو دل موت لال امرا ةقمألاء نأ

 .ةرلسراو ىف راو اه اورام وح ةنقا انتا دج وراينتبو كلا طيس
 مق قنات ىزرافاو ووكر انس لوا انبل قرتسلاا اقل تيك

 محسا نوللا كلاح احابص داعف ئوتساف للا ف نسانلانيب تروساو



 0 رك اسع نبأ خب راث

 كا مالو عشخ ام هللاوذ_ك ”وردصو هعمل نيب هنوف دجحملا [تافر ذا قف

 هيرااا تايشإ ٠ 00 0 0 عكدالو < يا اهل عطق

 داكتف عك ري ناك دقلو « اهيلإ "يش لك نم جرخ ةالصلا يف لخد اذإ ناك

 0 سبق نيورمح ىكحو ٠ حورطم بوث هن أكف دجسيو هربظ ىلع مخرلا .
 7 هنطب ىلع توطنتف شاه هنبا ىلع فقسلا نم ةيح تطقسف يلصي ناكل كالا

 ول : لاقف هلهأ هبتاع غرف الف « هتالص الو تفتلا اف اهولتقو تببلا لدأ

 0 ناكملدنا 7 لاقيدا تينرقا و ةاه نع ةينغم يتتافتلا تناك الل

 نيل هيلع, امشي واه لوا 0 « ةكمب الإ 2 الف ةنيدملاب موصي ناكو « اعبس

 6 اممصعا ناك نيل نال تا: :٠ ريصلا نم ابيب هيلع رذي رقب نمسب ةحقل

 3 نا رمج نأ نب دلاخ عذرا ا قتفي رندلاو « شطعلا هنع عطقي نمسلاو

 خدي مر تنش نيجيرأ تكمل < مايا ةناان مالا [ينلل نم[ىطشل ال هك كلا
 عزتي ل هنأ املس اذإ لن أل مضأو وطن ةياورلا ددغ فن لينال هرج

 ةباتحلا هييصت تسلأ « ةليوطلا ةدملا هذه يف بونثلا ىلبي ينل ةمئس ا هيو

 ِهدلِه لم. ةينب تاغلاملا ريك الم رتشاابو < .لشلام لجال ىطات ىلإ تح

 اذه لغم لقتت ام افك درسإب 4 لكن ا نازيع اجا امم نير لا
 عبطو < ميلس لقع يذل هلل ةاغاوس باكل: اخ

 ءايناالا هديهو 4 لغات اك وف ملهاش وأرك ىتفي ل ميقتسم

 لوس ءآجو :.اولاق.( :هيياب الإ .ةوقاالو لوعيئالفأ“ بقانملا يتكل يف نوف امل راكد

 « نيروهشملا شيرق ءابطخ نم ناكو « ةحابس فوطن ريب للا نبا لعل تيبلا قبط

 هل تناكو < قنعلا ىلإ ةلج هل تنك ]و 6 17 البيج بواحت يطخ اذإف اتيص تاكو

 الف < ناؤع نمز ةيقيرفإ مف نار 1 كلام مامرالا لاقو ٠ ءارفص ةيحل

 زكيبررا ناكو « نكي درأ من 6 ١) لاق بطخ الف< بطخي نا ا جا

 رظناف ةأرما جوزتت كآ اذإ : هنبال لاق َ 4 .هفالز دج ريغ للا يفر

 : اا رسزلا نب هسا دع نع ريب زا ني. بعصم نب هللا دبع ثدحو .* يعل 0 ىلإ

 اف« انرك مرو راح رج ران حت سي تلا ىراا م مش لطرد
 تاز احب لك نم اب اوطاإفا# فلا ةيايو ل ىو ا كلا

 دإ ركفم انآ رايق مردف قاحخل كك (طاطبقا لسيف ا ا

 0 ا



 تبذل ٠
 يللا ىلإ لكي هرقل تكامل اننا كلانا اأو: .تاميوبلاو ازال لمحت[ + لوقو
 نإ كالا ه3 نضافلا يأ 3 باو < مثرقحو مثرغص ه6 « هتبارق نم ىرعلا دبع نبا

 6 لا ريبؤلا نب هللا دبع لوقي كلذ ينو ٠ هدج ذأ ىلإ هلا نا

 تابضقلا١ اوؤزرحا ىتح ةيما تمدقتو ىرقبقلا ريبزلا نبا يشم

 0 لاق عفترملا مل فما ع داق نبا ئوو و ١ دم#0 قرشا "تاق نيازي

 انرضح نحنو « ليزنتلا ناك انيلعف ينولس جاحلا رشعم اي : لاقف جاحلاب ريبزلا

 امد دانة عطونا قارخ قا قاردلا 141 قم خر تلا لاتقول

 هارشلاا ايلا رتولاو عفشلاب انربخأ : لاق « ةقسيوفلا اولتقا : لاقف « عاام

 نمو « هيلع نإ الف نيموي دسم عفشلاو ؛ رحنلاو ةفرعو ناثلا رشعلا : لاق

 ير ءاقلا لاقو ٠ ةفرع موي ينعن مويلا اذه وه رتولاو « هيلع متإ الف ر 2

 نبا ىلإ ةشئاع تصوأ : ناؤع نب بعصم لاقو ٠ ريبزلا نبا نم كسانملاب ملعأ نأ

 نم لل د انقلاب رم اقول: نيدكممحلا “الغلا نم. ناكو# ريب نلا* قب

 اذإ ناكو < كرحتب ال دومع هنأك ةالصلا يف ماق اذإ ناك « هتالص ني هللا

 هب ىدتقاف < طئاح مذج الإ هارت ال لزنتو دعصت نزع رعرفاقتقلا عقت دحس

 حابصلا ىلإ موق ةليل « ماسقأ ةثالث هليل مسقو « ادهن ناك ءةقالعللا ف رعكر

 3 رز: يكملاقاين نب دم لاقو ٠ كلذك دحسي ةليلو < كلذك عك السبل

 لع عفر امو ةدئاملاو ءآسنلاو نارمع ل او ةرقبلا نار هو أملا

 هتبار ولو « اًئيش ريب لا نبا نم كبلق يف نإ : زيزعلا دبع نب رمعل ةكيلم نبا لاقو

 لل رى هوو هدرارع رازا ابن دل "اد ان امو انتا

 للا داك عرار فحل, ' ةنككلا» يزيلا عا وجللاو نحط" فال قرلطعت

 اود ركون ف علام ادد قرود ”قاحلووإوا نا ةنل :يضش الاكس كفو
 01+ لاجل كنز ةلمتعل اكاد ارد "برغل تلح ةفون رخال وخل كاع طاف

 نعوأ هنيد نعأ لأست هيلاح يأ نع : لاقف « هيلع اورمشغتف اناحصأ ىلع () رمرت

 الو *« مى لعن كر طق" ادلج 'تباز.ام"ةللاو : لاق 6 لك رع: لاقف“ ؟ هايند

 هبصع ىلع هم لثم الو « هم ىلع هداج لثم « مظع ىلع ابصعالو « بصع ىلع امن
 تفك ذل 0 1 8 الو « همظع ىلع هبصع لثم الو

 ةخوبطم ةئبلب قينحتملا ةراحح نم رحح رق ةالصلا ىلإ موب ماق دقلو ٠ هيدنج نيب



 عايل 10-0
 صلب سو ةيلع هللا يلص يبنلا يأ : لاق 2 كلذ امو : هل ليقف « ةرامرالا ىلع ريبزلا
 ظ كلذ دعب هبا كح اوعطقا : لاقف « قرسس هنإ : ل هلق لف

 كيف ىنفق امالإ اعيش كل دجأ ام : كب قبال لاف < مكاوقزتمظت دقوا رع

 ةملايغأ هلق شاف كن/لعا أ ناك هنإف كلتقب ىمأ موي ملسو هيلع هنلا ىلص هلا لوسر

 ىلإ هب انقلطناف انيلع هان 000 ريبزلانبا لاقفمهيف انأ نير رح ابملا ءاتبأ نم

 الخ ين ركب ىلأ نم ريبزلا نبا عطقتسا : زدنا يع ورب يبعصم لاقو. اناس عيقبلا

 9 ةكب لبج انا : هل لاقف 2 هب عدصت ام يوك ورراومل لات عاس لبج

 نه ةيحان ركل 5 يامال ةئيدملاب انل نوحح نأ كن « دايوخ ليج

 كاطا نب الملا دبع لاقو * رثأ مويلا امل فرعي الو نيئانب هب ىتبف علس
 نوفلخي مم أل غييف :انددعاام .: لاق ,2 نآيبصلا ىف .ةسازفلا: نم كدنع ام : تولاجلا

 ع : هبعل يف لوقي نم مهنم انعم نإ : لاق (2)مبعم سانأ ريغ قاخ دعب اًملخ
 اهانهرك نوكأ نم مم : لوقي هانعمس نإو < هيف قدص ربخو ةمه اهارن يعم

 نايبصلا عم بعلي موي تاذ نبا نأ _قيبزلاب قياوعأ نم ماعلام ل دأر نكت كي

 : .لاقو..ىزقيقلاب سرالانبوبإ مو <. اوزفنف ميملع_خلصف: لجرر وفد < يصارع

 ىبص وهو باطحلا ني:رمج هب رمو..٠ هيلع اني. اودششو مريمأ ينواعحا ا

 اي ::لاقق# كناحصأ عم رقت هلاك ارز فرك كنتمد اعراس 5-7

 ةيواعم ناكو * كلل عسوأف ةقيض قيرطلا نك: ملو 4 كفاخأف بنذأ م 0_0

 يراوح نباو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمع نباب اًبحرم : لوقي ريبزلا نبا يقل اذإ

 : لوقو هحيدع نسايع نبابناكو يكفل ةئاهرمل وأبو ملسو هيلع هلا جلص مها لوس
 سابع قرنا هعرابر سس |نلارهعتايءانو نا يتلجرالا قى دعينملاو سار تايكل زها
 تاماس لاو. تاتيوتلاو تايديجلا لع رثآ_ع< سابع نيارلاق ةكمدضع لعدد

 رعب للا نياون ةيمدقتلاب ىنم نءاعلا أ ضان فا كريقارإلا, ضورلم اوبر اكمام

 <« كريغ نيعم نم ريخ كنغف كمع نباب قملا : ىلع هنبال لاق مث < ىرقبقلا ىثم

 نمانلإ رت 10 ناورم نب كلملا دبعب قحلف « عدجأ ناككنإ نك كاف

 : لاقي هلاعفأو هتمهب مدقت هانعم ةيمدقتلا ىشم :,هلوق .: شعألا لاق -

 مدقت امع رخأتو« 0 نشف ىو 4 ةنشقلاو رةهاوتتلا >حتف

 0 هأبلا لصأو < اهتمظعو اهتعفر هانعم يبسفن توأب : هلوقو < رخآآلا هل
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 ديد ضو

 "لينال | نان كيف رك يوب افنان يك :البملاب هيئذأ: يفءانذ 'ربن نإ نأ لسفر هيلع هما
 2. لعأ هللاو اهتحص تس كل دو < ةددعام دجااجاب يور هكينحمل ثيدح

 : لاقو « يدقاولا هلاق < ةاورلا نم طلغ المح ةرحملا موي ناك هنإ لاق نه لوقو

 . ةليلوملالا :رخلا دج المد دول ومي ل داء نينازلا_ نبا نا يف /!نينللالا. نيني كيااتخا ال

 لبا لارا نأ نوم زيا اياحصأ تطعم : لاق منيا دبع نب ًاععطم نع فارظلا_ىزارو

 نعنميل وه وهأ : لاق هبجو يف رظنو هيلإ ريبزلا نباب ”يج ال لسو هيلع هللا ىلص
 : كاذ يف ليقعلا لاقو « ِهنوذ نتوميلء واأ تدبلا

 16 هيوم ساهل, ةال كاملا هلا سلال لانا م

 اوملظ نإ اورأجب نإ نمانلا عبتتالا. ١١١ + ةئطاق تيل مامن نم مام
 يذلا تببلاو: < ءابقب.:دلو :ريبزلا نب هللا دبع. نأ اندنع تاثلاو .: زاكب نب ريبزلا لاق

 نيح حنسلاب ركب لأ لوزن ناك امنِإو « هيف ريبزلا نبا دالو فورعم مئاق هيف دلو

 اضراع ناك : .يبأ يل لاق : لوقب ةدرلق دلع ل كيعصم تاج و قجاز اخي كدب 0 جوزت

 دبع نع ظفاحلا ىورو ٠ ةنس نيتس غلب ىتح هتيحل تاصنا امش < نيفيفخ ريبزلا نبا

 نيذلا راصنألاو نيرجاملا ءانبأ لسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم : لاق بعصم نب هللا

 مهنم حم مه سلجو هيدي نيب اوفقوف مهعيابيل اوعرعرت نيح مالسالا يف اودلو

 نعو # هعيابف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ قيس ىتح ريبزلا نب هللا دبع

 9 يخأ نبا اي كنأش ام : هل لاقف لسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لخد هللا دبع نأ نالس

 كول كيلو هلع دكا ام ايها كودو عد 30 نوكلا هنأ تيجان ن لاق

 دب نيمييلا مسق الإ رانلا كس ال <« كنم سانلل ليوو < سانلا نم كل ليو : لاقذ

 نإ جاححلل لوقت 1ك 1 تن ءاربمأ يعم | اقيزونلا كروم دم لأ نعود

 : هل لاق هنا ظفا ينو * هبرشف ينبا ىلإ همد عفرف مجتحا لسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 لاير هاهأخ هبرشفبمادأا ىلإ دمجب قرب الف < دحأ هاأريرال ثيح هراوق مدا اذيب بهذا
 لول ةيلاق |( كمد بص نأ كهر <, :لاثفوف تمبص اه ة/موباالا لاف ةزرخأت

 كنم سانال ليو : لاقو هسأر ىلع سمو رانلا كسمتال : سو هيلع هن لع ملا
 ةءيج لدتا سلو 4ةودعتم ديئاس انا نه يورو ,٠ شالا: نم كل ليود

 ةوق نم ريبزلا نبا يق” تناك نيل ةوقلا نأ كاوليف] كلر لاق. هنأ قملتم ف نع اهضعب يفو

 0 ا ا ا



 مفر رك انوا خيرا

 ةنس ىلوألا ىدامح نم تلخ ةرشععبسل لتقو « مثاحرج ىلع زهجي لعج كومريلا
 « نيعبسو نينثاةئس :ليقو « ةكسباصو « ةتس نيعبسو نيدنثا نباوهو« نيعبسوث الث

 بطخي وهو لاق هنأهنع ظفاخلا يورو ب 5 ةعضب ثددحملا نم زرقا

 مة يملالا يف هسلي ل ايندلا يف ريرحلا سدا نم : ملسو هيلع هلا ىلص د#ث لاقرباملا ىلع

 ىلإ نك الياإلا نبا نأ ريبج نب ديعس نع ضيأ جرخأو »* يراخيلا هاور

 تدتكا كن اف دعب امأ كيع مالس دوعسم نب ةبقع نب هلا ع هيكل هيضأق

 ارم دل فيك 94 لاق 0 هيلعاما لص هلا لوعار ند نيف مدا

 نيدلا يف ضأنكلؤلا“ فاحت ! أع نبا "تدخلا وز وان نم للك علالا للك

 + 55 يااهز كال اولا روما م بأ هللا ل كبر بأ واهل اسلا وفر ايسكو

 اهتداعإ نع كلذ انانغأف تمدقت ام ًاريثك و ةيياجلاب رمع ةبطخ هنع ظفاخلا ىدزو

 هللا لوسر ةمح ةيفص 5 ةبح نم هتدجو ركذل أ كا ءايمأ دا 2 ايه

 عيابو « ةقيدصلا ةشئاع هتلاخو < نينمئوملا مأ ةجيدخ هتمعو <« ملسو هيلع هللا ىلص

 « الاوق قملاب. اماوق' اماوص ناك و «:نينس نامث نبا وهو ملسو هيلع هللا ىلص بلا

 دج هل تناكتولا ةزؤزاوااء[ماوا هاذ < ةلطتلا عا اروح < الاصو محرالو

 ةاناطباةكلكعسف سون هلعانماب الط ىلا لإ . افك فلورا ووو مالو ورك

 ةياحصلا ربكنف 6 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قير هفوج يف لخد ام لوأ ناكف
 جلو هلع هيلا لط هلا ودلز اذا سوت رايب الوم كاكاو 6 ارانتككتسا|! دال ترابك

 هيلع هللا ىلص يبثلا مدق ال دوهي تناك : يناربطلا هور ايف ةورع لاقو ٠ هللا دبع
 ئح هباخصأو اذنعا انه ؛ذدلق !لاولاق وأ- © ماتدخل انف“ لاق ةللاقلا“ لتتأو

 قوالب نوف فلل وت اقئاقلا لاك“ و ريبزاا نب نادك دلو الف « لطفا نوكيا

 نيذلا نم ريخ هتدالول اوربك نيذلاف < جاحملا هلتق نيح هلتقل ماشلا لهأ ربك اك

 جا اونعر ذهل( هسا ملسأ نب ديلا قلع «لقفاذلا لبر أ واشما»كلتقل» ازيك

 ١) الكولا 2 ا 0ر7 هك لطف قع هباحصاو ادهم اورحس

 امو « عفني رضي ام اولعجف « ًارحس ينعب ابط اوبتكف اولوح مديك" هللا لطبأو

 : اولاقف دولوم مهل دلوي ال ةد. اوماقا ال نيرجابجملا نأ يورو ٠ رضي عفني

 ٠ عوزرلا مهنع بهذ ريبزلا'نبا دلو اءللف 4 كلذ يف ةلاقلا ترثك ىتح « دوبم انثرحتس

 يلص هلا لوسر نأ سارا كا نع دعس نباو ظفاحلا ىدرو



 520 ىلاعأألا

 لورا مخ مداح ليا تايون لاقفي عاجلا | ندمت الل كنا جاجملا اق: يس الاللق
 ردقا مدخلا ىلع ودو الإ ايناب تيار لهو < لظن نأ نكاجع ياجاو مت نا

 : جاجعلا لاقو 2 ءانبلا ىلع هنم

 قاع ببس لك تالقرملا»و ١ قرشملاو تببلا بر براي
 فرع رقطب| اياياطجي ةرنغااورل نقلل[ لتتا» نوعدل لان

 قحلي مل ادا الو اثيد (9)ىقتي ال نيدع برح اذإ ان

 قلب الا. .حايللاك .ماغب لك يف... ٠ (9)قرروالااهنمسانلا دج درب
 قدنحلا طهرو بوب وش طهرو قورملا ةصع هتيلع دنق

 (1)2قتمنوب اسباب قل. لنآ درر ١ ةقولملا# موت لمت دق سملاو

 ٠ شيرت سمحاو نالجر قدنملاو بوبأوش

 دهشو « سو هيلع هللا ىلص ينلا دبع كردأ ٠ نامور نب 26 هللا دبع 4

 ٠ اهلهأل حاصلا بتكو « حارجلا نب ةديبع يلأ عم كبلعب حتف

 ةلداعلا ءابأ ءاعنأ ف' يازلإ فرح

 اللا تروا ماه نب يللا دبع قب :سرلا نيرو كر نإ دبع الع
 دل 6 ل يبل يا اور مل رع دن نس عرفا ١ باح ةرلاق
 رصعلا لا مورلا تمزهما الو < نينح موي تدل نم ناكو < لحفب

 نبا بلطي سابعلا نب لضفلا قلطناو < مهءابرقأ سانلا دقفت نيربدم اولوو

 نم ةرشع هاو الد هدحوف « رثك 1 1 ل 0 قلطناف هللا دبع همحخ

 كار ىف ءعل دييال اهيا اف تاق ىو هديب فيلا تخوواام لك موزاا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ضبق موي هنس ناكور :. يدقادلا لاق « هنع هللا يضر هولفدو

 7 بع ىو الإ < يعل اري هال حلاو 6 اة حا وخام ري لع

 نب ىزتلاب دبع نب بليوخ نب دسأب نب ماوعلا نب نيباثلا نب 6 هللا دبع
 وزغل قشمد مدقو < ةيباجلاب رمس ةبطخ دهشو « هيبأ عم كومريلا ةعق و رضح ٠ يصق

 ىلع بلغو ةكمب ديزي توم دعب ةفالخلاب عيوبو < ةب وأعم مايأ ةينيطنطسقلا
 مالسرالا يفبدلو دولوم لوارروهو'«ماشلا رثكو او.رصمو ,نمييلاو. نيقارملاو زاحملا

 ود نيك ونقل مزهنا املو « ريبزلا دالوا 1-0 وهو « 0 نير شعل ةرحملا دعب



 مو رك اسع نبا خيران

 كو + دارفلا تاَبي'انرص د لايقلا اانليفنساو# امانا هراتلعا 1ب ؟ ءاقلا

 ال خا !تكع اما 215لا :يسجأف !ةادغلا (لعأ ا ل مير ان

 انقاب ىتح <« ىرخألا ذخاو اهب يرأف اهنم ًاريخ اهريغ ىرأ ىتح ةاليلق زواجأ

 ةحعن (0ت1ا6 ةديذو يطيل الإ قطر « ملل لا ا[ تدل هفاثلا 2
 غلب اذإ ىتح « ةدبزلاو نبالا هلع ردك ادن نازك كزجلا ةيطقتالع ةعرح

 ناحضرت اياباذ ام لول يرق اقل 57 كور يلو محللا انلشتنا هانإ
 نأ اندغتساف 6 ااا نك قل نمار را نك ٠ رحخ ىلإ انعجر ىتح

 ىلع ديلولا لبقأف « نأ: مهيبأ اف لا نم هل؟نذا# رع يأس قاككفأ 2 كةللغر نين

 < ضانلا 'ٌلضارعأ رع ةافشلا دفعا لنه لكم انركيي لكك اتم (لان د
 حاعملا أراب تسلا 1 ىلا ديب انما ع4 ايضا ذاق رظأ ينإ : لاقت

 ةلب 1ك هاو ًالدن لاق < [[قادلكي اكانع اكلي 1 با ف ل هللاو

 يعص:الا' لاقو ا هليق ةانيششيلاو هكا نذأ ااملاناكملل ةلكلو < «ىك نع

 ضعبب 0 الف © كلملا ديبع نب نايت 5 ل عم تجرخ : 0

 9 لوقافا' تلوك عم 12 كر 6 ا : ىللات

 تكذملا لاف هان هتدشلا © قاع ا را : تلقف « من : لاق
 ع
3 

 رمأف يتزوجرأ هدشنأف 9 تلق ام : هل لاق نايلس ىلإ انيبتنا الف « كاف هلل

 9“ قزوجرأ دتنتو ىتكشنا ل تلك 0ك 200

 ام انيصن يطمن نم تاتشلاف لاق ليال وحر اكن اه كتي د تكتم“ نك
 : لاقف ةندياتف © ايش اهنم ينيطعي ن0 ىو 5

 فارطألا ها فاححلا 31 عدا اماطل

 فاقد ما لاعاد ظلت 0213 يذل اياز يزيح لع
 فاك لا جدةنملا ندرك تيا كالا وع ان لذ 2

 كارخاآلو لاك ا يو (23)ئفارص كك دنعئذلاّل اق

 | : هيي ةبور لاقف

 فاصن الاب كنم ىغري ناكو فاحملا بأ فصنت مل كنإ

 يفافلاك ادن نم لتخت حل اي ارسال ود كغ ع

 قاَثك ليك نيالا لالا ولا



55 

 : ةلأوم موي

 حرق ماجا نم ليملا انبلج

 5 ناودلا نم اهانوذح

 تقام زو ميفزلا» تالأ

 تاما 1« قاف “ املوف

 ادي ابيت نإ نو الؤ

 تاق

 هنف ”نضيبلا“ نأك ٍشللقا ا يذب

 ان#لال
5 > 6 3 1 1 .5 3 5 

 هللا دبع لاقو < اهدعب يد ةفاع جا نسل و كا ا

 موكعلا اهلا شيشملا نم رخت
8. 3 ٠. 

 ميا لل تفيف» وبك ةيلزأ

 مورو برع اهب ناك فولو

 معرب ا رايغلاو ساوع

 موحنلا اهسناوق تزرب اذإ
 0 فورعملا ءاثعشلا وبأ ر هضم و ةرثوز" ب 2 لب ديع ك4

 نع ليقو «© ةريره أ 32 ديحم ةحااواك جاحعلا نب ةبور دلاو

 5 للتقاإو «قيرز واعلالا ها نيالا و أل دلما اتاك :بيفابز رمل لول ا. .!.3 فل طاعنشلا
 ديلراا ماي[ تلاد هولو نممايأ' اييف«ناقؤ# ةيلعاجارهافادلووأ 6١" هلاق يم

 ههبشو زجرلا عفر نم لوأ وهو « دعقأو' جلفو زبك ترأ“ دعب كلما دبع نبا

 ادقلا را اينما قلل والرادلا انك ريس لوا ماو الذل ]هلو < ديتفلاب

 لاخلا اا كو الاول نتا ايدو ا ورطفلا نوبل اعلا“ عطس +5

 ةاودلا علب نم حالا ةزررغأو 0 هلوالا نيدلا زبح دق

 :لوقي اهيفو « هءزرف كيدف ِق ىلإ هحوت هن ةيدأ قل ا 006 هلل ينعي

 ردتقا مغولاب بلاط نإو زاف رتو نإ ناصح ادع لا لوح

 رم نينارع هاماآدق ي دبه رذدب عابلا اوردتا ءاركألا اذإ

 رغأ بوسذم لك شيرق نمو

 لل نيك راكو راوزاودللا كلفغو ىف هل ناك اعو

 الرف“ انج تت نقارش] ااؤارعت !اذير «.اروااه *اذإ+ بيق نأك

 : ةباور هنبا يف هلو

 2 يفارطأ اي دطوا ل 1 ل هيو هدلا لحمتسا

 تالأإلا ؛فعفلالا 3
 ب تر ةفالحلا كللبا كيع نب ديلؤلا يلو ا“ ةباور لاق : ةديبع ا لاق



 م رك اسع نبا خيران

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةحاور نبا قران ريم اوس نك نا ل
 اا قاحسإ نبا ةياءر يفو بلا كحضف كلذب هتدخل

 0 ًادمح نأ هلا نذإب تدي

 لبقتم_هنبد :ذيب ليمعالا ,, ٠ اهلك نع د يعالبأ,انأد
 ةيلع هللا ىلص هلا لوس نأ ينو . غب تباث نب ناسحل نايوري ناتيبلا ناذهو

 ء : لاقوت © هيفا لع هديا درزي ليج كحضتبمل نال .ةجتوم نيارطش الك

 كريخ كمال نا نإ « ةحاور نبا اي كل ا رقي « مالكلا ضيراعم نم يرمعل

 *!ىل تلا " لاقإ 2نيشاق ام قلقا تح كللع (تدر ياللا, ريحا مئانا

 هنا ولا كتدصات ينط و 51 يف نارقلا تأرق اذإ 0 كتبو يبي هللا

 هللا دبع نع ظفاللا ىدرو * نيدلا يف هقف تاذ اهرتدجو دقل : ملسو هيلع هللا ىلص

 ف ايمي ةرأز تن دئازب تياكيمهقخاور. نيا فاس لانو تيك ا

 : هتلحار لوقي ديز هعمسف ةتاوم ىلإ ايزاغ هب جرخو هلحر ةبيقح ىلع هله هرحح

 ءامنكا نع عبدأ هزم 12 تل يتيندأ اذإ

 فاو يلهأ ب عجرأ هلو ءذ كالخو يمعناف كنأشف

 ءاوتلا يلتمامابقلا لى ضرر انك ليي نو ددلعو نكي با
 «اور_::اهلفإضأ ويدي دال ودزي_.يولخ ملط ىليأ لل رشيلانج

 هللا قفز رونا عكل اي كيلع ام : لاقو ةردلاب ينقفخم تيك .هتععم الف : ديز لاق
 : هل لاق 6 لحرلا يتبعش نيب عجرتو ةدابشلا

 لاف تاده لادلا لواطت لبذلا تاليكلا ف زن دياز

 : تلقك الغ ::يلإ لاق م ةليوط, اعد احيف راجح نيكل, لصف/ لور 2: دز لاك

 ا 4 ةتءوم ةوزغ يف هتصق تمدقت دقو ) ةدابشلا هللا ءاش نإ يش : لاقف « كيبل
 . مس

 يبأ نع ءآطع نع ظفاحلا ىورو * .( انه راركتتلا ىلإ ةجاح الف تا

 لوسز ان "مل لاق ملسو ةيلع هللا ىلص يبالا ةحاور نب هللا دبع عدوا لاق اسم

 فكانوا رف هود لا ١ اذزتادع مداق كنإ : لاق« ادع هللا يشب قرع 3

 ىلع كل نوع هنإف هللا رك ذا : لاق 1 دق سابع وززع 6 ركل

 ا ا لوسروا الخد 5 ًيهاذ ىمغم اذإ ىئس هدنع نم ماقف « بلاطت 0:



 بِي كم كال |

 * ل نك وا طيشل كولا كاتب تايرثال امنا اهني سؤ عن نأ, يورو
 هللا لوسر نأ ةريره لأ نعو .* ةنجلاو ةداهشلاينعي تبجتو : رمع لاقف « همحرا مهلا

 لاول ةلاذو ةحاور نبا :ينعب ثفرلا لوقي ال كلا! اخأ نإ .: لاق ملسو هيلعميا ىلص
 عطاس رجفلانم فورعم قشنا اذإ 2 هباتك ولي هللا لوسر انيفو
 عقاو لاق ا نا تاقوم هب انبولقف ىمعلا دعب يدملا انازا

 عجاضملا نيرفاكلاب تاقثتسااذإ هشارف .نع .هبنج يناجي تيب

 ١' محار كانه رو تح هللا حل لكلا ةتنيت فاين راقلاب نسبلا الغ ,ملعأو
 : لاقف يلح 5 يي 0 جاو املا هللا كَع نأ ةبقع نب ئيموم ىورو

 0-0-1 0 ا 4 ب تلاعم الو مقوملا شاعت ء وكل را دام لاو

 إ 58 ْنإَو )

 رداع نا ينشب“ قابلا ةراؤا يل, ير ينأطل 4 ظنل| يللا النعل ةالقم وغأ ردأ

 * هل بقعال ةحاور نبانإ قاحسإ نبالاقو ٠ ٍناكب ١ يذلا كلذف اهنع

 اج 0 لتاق ملسو هلع هللا ىلص 08 لوقو نأ يمال تا: اورع ظفاحلا يددو

 لم ا سرع ةحاور ادت انا 0 5 < مهنصح ىلإ مال 0

 ىلص هللا لوسر ىلإ اوكشف « رطتشلا .مهتعضي ع مهيلع- صرختف ماع لك مهيتأب
 ” ايفومعطت هللا اذعأا اي :: لاقف:هوتشري نأ ؛اودار أو: هدرخت ؛:ةدش-لسو ةيلع هللا

- 
 نس

 مو اهدراو 1 تنقباف ( كييض 5 كب زج هاج هديا ال
 هه

 مكتدع نم ييلإإ 1 متلاو )1 يلإ ساندلا فانني دقل هللاوأ < ؛تحبلللا

 دعا الن لخ ىليإلا ينمو ديكاايإ يضنب يناجي الو“ 0 ةدفنلا ةؤم

 هدفا م لافي اكل لفراأل اواي تاو ييعلا .تااعلا زيمكاا قاتلا مكيلع

 رات ل يول ل كال رمت ناك و. ةيراج ةحاوز 0 0

 فان ا فخ 2 كنااعلع كدا ةترتحا دق ل دزفل [كلاقفا انتا القي هقداقوو هتأأسإ

 : لاقف نارقلا م 1 ًارقاف وا تيكن هل تلاقف

 اييردكنابع .يقلرا ل لذبل عير اى اننا قعود اس تسرف

 : ل امنع ئرءاانل دو : كااقف

 انيملاعلا بر شرعلا قوفو لف عفا قوف شرعلا 5

 : ناني ا دز < تااقق

 إلا اكلم 7 رك ككل دفان



 رك اسع نبا خب ران

 ةنرلا ودخل سلا هذا

 ةنكمللمم 5 دق املاطو

 هلا نيهوكت كارا لال
 هنش يف ةفطن الإ. :تنأ له

 م

 تيتايإام هلال
 تيلص دق توملا مامح

 اىف ىلعفت
 2 م

 تي ده

 ترفق تقف خردل نإو

 ملسو هيلع هللاىل هللا لوسر نأ سابع نبا نعو * ذئموي لتقف رفعجو ديز لعف ديرب

 : /لوقي هززنبا دخت / هللا دبغاو نحطتم ناكرلا ماتت ريما لعد تيلاب|ب كلط
 هلوسر عم ريل كف اح ائمة وع زامكتلا ينب اولخ

 هليقم نع مالا :ليزي يرض ... هليزات ىلع م انبرضر نحن
 هليقي د. نمةوف فل يدر اي "[ىيقطلح . عا, نلطنا ودق

 : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف 5 ير ارتحل كا الخ نأ : رمت هل لاقق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق م هللا ءاش ام ثكف 2 لاق امعمت ال وأ نملعت ام وأ
 مزهو « هدنج زغأو « هدبع رصن <« هدحو هللا الإ هلِإ ال لق ةحاور نبا اي هيه للسو
 نبا نإف <« اطخ ثيدحلا اذه نولوقي : نوراه نب ديزي لاق 4« ةدحو بازحألا

 ىلعي يلأ ةياور يفو ٠. ىهتنا « ةتاوع ديشتسا امنإو < ةكم.ستفا رضي مل: ةحاور

 هنع لح: ردلعل: لاق ملدسوبهيلعدشا:قككصن ئنلا/نأو:. ,ءاضقلا,ةريعافأ ناك اًذعاْنأ
 < حيحصلا وه اذهو لبنلا عقو نم مهيلع دشأ همالكل هديب يسفن يدذأاوف 2

 : .ةيادقتملا ! تايب الادب ةنلوقأ قو

 هليبس يف :لتقلا: زيخ ؛نآب:, :٠ هليزنت»:ف نحول لزنأ .نق
 هللا لص ؛لينلا تيار لاغلاق ةلاكوبلا 2غ ةازغلإ نتا : ىل رظبؤم ظفادات كل

 نخر وهو مردضإ ومش هضارللا قياور ايشءابورللا لوقت يويبقا» نإ لاق

 : ةحاور نبا زحرب

 انتل اانا ناجل ماذا
 دقو ع اخو يكش نفق رواد

 ان ا انف اللر ألا نإ

 ايلف االاو انقدصت الو

 انيقال نإ مادقأللا
 اشيأ ةنيف اودارأ ثمإو



 بيذب 9
 ' ىلص هللا لوسر عم يلصأت فلتأ : مهل لاقو هياحصأ مدقق ةعملا موي كلذ قفاوف
 زلم هيلع أ لضأ هللا لوط« لك ايد" ككل ؟عاادللالا“ هلسأو هيلع هلا

 ةعبطا كعم يلصأ نأ تدرأ : لاقف 8 كباحص أ عم ا! فاد ار مل ةلاقن

 ام ضرالا يف ام تقفنا و : مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف« مهقحلا مت

 نم زيخ ةحئور“ وأ هللا ليبس يف ةودغل : هل لاق ةياوز. يو ٠ متودغ تكردأ

 نبا لاق ++. .اًعلطنم هللا دبع. حارف © ةتكوم ةوزغ يف كلذ ناكو « اهيفاامو ايندلا

 00 ير الرا ماع وارسم نيل هل اان كانااروم ازانا ”لال
 : لاق ةورعنعو * ةحا.ر نب 0 معو ركب يلأ يف (اوملظ ام دب

 كا ا 0 رول ابل ورا قاع كلوت از

 0 ندا ا 76 ا

 ةحاور نب هللا دبع ملسو هيلع هللا لص دم 0

 ذا لم ىلا نأ لع نبا سلا نع اقفانعا  ىلورأو اج "كلل قب ككل نآتتخاو

 : لات هللا لزنأف مهن“

 | ءارعش ناك : نيريس نبا

 2م علي 1 ا اور نكن صل لاق سو هيلع

 هحو يف رظنف نالا كش لوقت نأ عيطتست 0 1 رعش ةاا أ

 معن : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لاوس

 ا او ةلفان " ريخعا كيف تعسوت" يفإ

 ا ا ادا ماس ماوس تاو كو
 ريغ هل ام الضف ةيربلا ىلع مكلضف هللا نإ مثاه لآاب

 هس ار مهضعب ترصنتسا و 0 وأو

 را كاد 0 راطبتتك 2 ءايعلا ةارلاأ يف هرب

 را لردع و ثلا" قيوميز "9 مادبا قد 2 قع سانا كلا

 اورثك نإوا هزعنإس انلانميح الغي ىببل انأب تملع دقو
 ديس كايإو : ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هل لاق تدبلا هللا تنشب : لاق امل هنا يورو

 هللا ىلص هللا لوسر هجو يف فرع ةآبعلا ناثأ ينوربخم : لاق امل هنإو < ءارعشلا
 املو * تيبلاسانلا دلاجت هللا دبع لاقف « ءابعلانامثأ هموق ل عج نأ ةهاركلا مللسو هيلع
 : لاقف مادقرالا هرك بلاط يبأ نب رفعجو ةثراح نب ديز لتقو « ةتاوم ةوزغ يف ناك

 هنهركسشل أل: ا ومكان هيلزقل ةفقناي 50



 من قب رك اسع نبا خيرات

 كدهشأ يفإ : لاق « كورفغتسا انبد : اولاق « يكحلا زيزعلا انأو قو اللاو كاويرتلا
 مم يف تش ال موقلا مث : لاق < نالفو 0 اولاق 6 مه ترفغ دق ينأ

 درغ لع ىمعأ .::لاق ينوحلا نارمع ىأ نع هع نباو اناا [جرحأم هد كي

 مست تاكلاذإإب لإ مرانه لفل اع هللا 0 هللا لل وتلار واتت ةقئللوو ني هللا

 كوتتراب هاناقب ةلح نحر تر سقاس اور ري كت زر عيل را

 : لوقيو ديدح نه ةبز عفر دق ثال»و < هارهظ او هاليج او : لوقت يأ هلل

 انك : لاق ءادردلا بأ نع ظفاحلا جرخأو #* اب مب ينعمقل م نالت واف ننكر كلا

 نم 5 ىلع هدب يخيل اننا نإو نقلا ف 50 ىلص هللا لوسر عم

 هللا ديعو سو هيلع ا وما ودوم 17 الإ مئاص انمام رملا ةدش

 رح يف 0 دونغ ناز تلا ول نكاح زو لكلا لكي بافاريا
 دهاحم نع ظفاحلا ىورو ٠ ظفللا اذبب ايلاغن فانا ءاووؤر ٠ تنسارملا 6 ديد

11-25 0 
 نيلع قراولاق# ةساور) نس رميا هدب [يازام الإ نكشف ل م

 ذه جرف كلوت الفرع كرم يسال :لاعت ةيارشإ عسانا طلاب يل نك

 اديه ندع 2 ترن ع شار ليسا قب سلا لازال 3 تحاور نيا! اس ل

 ةماعلا وفازت رزق 2 تراتي اص سا و يس ل
 6 اجو هارد تاو « ةحاور نب هللا دبع 507- 2 0 3

 هل لاقف اهربخ هريخأف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىفلأف عزف هنإ 1 :ليعطلت

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشتو ءوضولا نسحتو يلصتو موت اهنإ : لاقف 2 هللا دبع اي يه

 كشعب يذلاوف : هللا دبع لاقف « ةنءؤم هذه ةداميتعإل 1 0

 ممكن : اولاقو نيك رشملا نم سان هيلع نعطف < لعفف اهبدئو نال اهتتحال نا

 كيانعاف موحكنيو قالك م ملا ىلإ الكس نأ نوير يلا زاك سل

 ةللجر ناززولتل. ىلإو نناي عر تعول رتب جلا كي قمل قردلزا" يفرك كرد

 انت ياخ نال نإ كرا مل: امللاقف ةحاور نب هللا دبع ةحوز جوزت

 جري نأ دادأ ١ 5177 اهلوق ةلمج يف هل تلاقف < هتنب يف هللا دبع لعفي ناك

 ماموالا قيرط نم ظفاخلا ىورو ادن تلد عديال ناسك هتنب نم

- 

 ةيرس يف ةحاور نبا ملسو هيلع هللا لص هللا للي رتا تعيد لاق سابع نبا ن 6



0 

 بيد ني
 لوسرلاقف « كفت يقر يف رمل الا هكون انأ امو « هللا مكفدق ةبقد يف كن كلل ل

 لوسر اي : لاقدنأ ةياور ينو « هتجح قليس هنأ اك لقأ أ : ملسو هيلع هللا لص هللا
 او و ىسن كور“ قع ف ل ها

 لجرم حتاقاف ربظ ىلع هناكصاب ىلصف ةيرس يف سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر جرخو : لاق

 نع جرخ ىتح لجرلا تام ان تان كنا جامل ل» لاش ضار ألا لعىلسف س انلا نم

 لسا يفي ناك دن انااا افخر مامرالا قيرط نم ظفاحلا جوخأو * مالسرالا

 لجراءوي تاذ لاقف ٠ ةعاس انبرب نمؤنلاعت : لوقي هباحصأ نم لجرلا يقل اذإ ةحاور

 ةحاور نبازا ىرث الا هللا ومر اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاحف لجرلا بضغف

 نبا هللا محري : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف < ةعاس ناميإ ىلإ كنايإ نعبغري

 نع يقبيبلا قيرط نم جرخأو * ةكئالملا اهب ىهابتت يتلا سلاحلا بحي هنإ ةحاور

 0 : لاقف ةعنلا موي“ ربخلا لع سلخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع
 : لوقف مغ ينب يف شاخف عاسوأ هئلَغ هللا ىلص يب دا لوقا ةجاو او هللا دبع عم

 كدلك نيت وانك كمان لزمن نأ ماها ا ل الا رعاب

 راكبا ١ افا جاك روم ارحب لادلرل ١ركل يبأ ل تكول ديلرع قيل اواو

 ينلا كلذ غلبف هتبطخ نم ملسو هيلع هلال فشلا عابزا قسا دخلنا هنأ (جااع

 * هلوسر ةيعاوطو هللا ةيعاواط ىلع صرح هللا كداز : هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 نم رقت ىلإ عفد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رذ لأ نع ظفاحلا جرخأو

 هيلع هللا لص هلا 0 ارق 6 هلا مرك ذي ةحاور نب اذن مف اسيل

 د ب لا : ملسو هنعاشا لكلا يونا لاقف “ انكار غلطو

 « مهمم يسفن ربصأ نأ هللايفر ,. اندلاع كت ام 11 لاق“ قم قحأ تنأملا لوسر اي

 » اهرخ ا ىلإ ةب ١ ل 0 رع ا مم 5 ريص 1 ميلع الت مث

 نيإف ةكئالملا نم مددع مهعم دعق الإ هللا نورك ذب مكندع دعق امو : لاق مث
 اورففتسا نإو « هوربك هللا اوربك نو < هوحبس هللا اوحبس نإو < هودمح هللا اودمح

 2 3 نمو 0 : لاقف مهنم لعأ وهو ملأسف مهيد ىلإ اوجرع مث 6 املا هللا

 هاد 1 روم اعل اجلككزت لو دا در ال1 رخل! نقع اكيلطلاتب اوان

 «© كوحبسو : اولاق « لوس لمي تعاد < دبع نه لاقل : لاقف « كودمح انبر : اولاق

 ا



 رب رك اسع نبا خي راث
 قيفدلا نادقفل از اوف يبقع تدقق قيقدلا يف اذإ

 يردخلا يحرزألا يراش الا رااخ نسقاو ني عيبرلا نب 7 هللا ع د

 ٠ اهب ديثتساو ةتؤمو ادحاو ؛اردبو راصل الا جرم نيعبسلا عم ةبقعلا دهش

 0 ورم نإ ةيلعت نب سدقلا ىرما نب .ةيلعت نب ةحاور نب 2 هللا ديع د

 دحاورءاشلا لسا وو <(ةقتلاو اورو دبش | داسفف) يساسالا كل
 الأ قي راسه نمأ ففاطإل كلر حاول ب (كبل اديشن ساد ميركل لل

 قرطن تاوبلشوب هيلع اطار لطرف يبدل انين رزت» لإن ساره نع ةييغ فايس
 نأ. ملشو هيلع. هللا ىلص..هللا لوسرب اناه 5# لاق. اضيأ  هنعوأ ام. اليل ءلهأ لجيلا

 لالي: نع ةياذا نب اةماسأا لإ زستلا طفاخلا دبع أوز, عر كفجلعو نآرقلا اند للا
 ةيلاخت لاق ب( قيفطار)نيقؤليا وزعت يد وةلتمو هيلع هلأ لص هللا لوو ًاضيتمت كات

 نبا
 لاخ وهو : يدقاولا لاق < نامث ةنس : ليقو * عبس ةنس ملسو هيلع سا لص

 كثزرعلا (فاةباتكللا ناكني قللعاللا] ف يحكمها دبع ناك رك ريض يد

 ١ رس . 3-2

 هللأ كونتر ةأيح ُْف هوم ةعقد ىف دهشتساو «ادحاو اردب ةحاور بأ دهش“ طايخ

 كاتم الل نم ءابقنلا ندفع يننالا دح اد« دقعلا ةعيب يف نيعيسلا ده ع ةليلق

 هللا لاوسوب ةقلخجس ورك ةيضقلا اة رعب نسج ورتب داو« دن طا و ارجاء ار

 ةيرسم يف هثعبو < دعوملا ردب ةوزغ ىلإ جرخ نيح ةنيدنملا ىلع .ملسو هيلع هللا لص

 رنيخ ىلإ هثعبو « هلتقف ربي يدوييلا مزار ق ا ىلإ ايكولد نين الث دل

 ركز دملا قابلا ميحا تم روع تيت هلا يت كلذ ىلع لزي ملف صراخ

 كوع جدلا نأ ةقوعدا تأ 50 ظفالتا .كاووو .* ةروهشملا م هللا مالسوالا يف

 ا نشوف 5 تبادل د ةحاور نبل هللا دبع مع : لاق ماسو هيلع هللا

 ١ خانأ ةدلصلا ع ان ناك ةحاوو نبا هللا م>ر : لاق ملسو هيلع ا

 غادرو رطع انباصأف رفس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل ف عم انك : لاق سأأ نعو

 قربا, للزنفب <. انلميتو انا اور ولع لع لعن نإ كج اكوا كب هيلا لوو

 سانلا فو نمل كووضطرااب ١ دان هب ىعسف < ضرألا يف ىلصف ةحاور

 ثعبف < ضرالا يف ىلءذ ةحاور نبا لزنو < اولعفف مهلحاور روبظ ىلع نولصي

 سانلا ترمأ ةحاور نبا اي : هل لاقف هاتأف « هتجح يقل دقو مكستأيل ؛ لاقف « هيلإ

 هللا لوتسب اذ: ىلا اقف 6 نيرا يف تيلصف تازنف مهلحاور 00 نأ



 20 م

 كلل اعمل جرا ن1: سلس :نضن رالف كلاعب دن لولا
 رشعم اي : لاقف < راصنألا تلاق ام حولا لجو زع هللا لزنأف هتنرق يف ةبغرلاو
 : لاق « هتيرق يف ةبغرو .هموقل ةناردسك اردد ا م 7

 00 < مايحم ايحلاو « 1 ااا يفإ هللاو الك < نذإ انأ ن

 أ: لاق « انقرافت نأ ةفاخم الإ كاذ انلق ام ككاو اا اولاقف « 10

 ل هرحن لب نم الإ كا ع اه هللاوف : لاق « هلوسر لعوب اننعا نوتذاع

 ماقملا فلخ ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ دواد لأ ةياور فو ٠ هينيع نم

 نم منصلا نيع يف اهب نر لا سوقلا هعمو ءآج مث نيتعك ر
 ديلا كرت ناك :لطابلا نإ وطابلا قرد ىلا <0-1) أ لوقي وهو. ميئاتمأ

 ننال لاف" 1( الها دكر قرون ةويعللاب لاووت« يدلل لقأ يعبات نم مجرتملا ناك

 : دمحأ لاقو « دايز نب هللا دبع ةيالو يف لتقو « ةوحاخلا كلور ةقب نك

 د بهل يملا يرض روح
 00 أ ليعاعمإ نب نك نب رم نب ةعيبر نب 3 هللا دبع د

 ا ء اان ثدحو « ةئازتبلا 5 نك لا“ ا قشمد مدق ٠ هيقفلا ينسلا

 نب 7 بابي ناك هنأ بدؤملا ىموم لأ نع حو * هريغو يلاطحلا نايلس
 ” ىازد ةنم رقي دوكييورجن اعدت ار ةقوزلل ادناتك# عالق ققردلاع
 ؟ لزق اهتاق"عارفم

 عدويو ناصي دق مسج ةحارب كردعا دل لعلا اذه نإ الأ

 عدفضهيف يذلاز 2175 ىذأالا لمتحي علا اذه بلاطو

 : لوقي ناك هنأ يف راما رضنلا نب دم نع ىورو
 مرك و ءانيحو , فافع اذ ٠ . .ايحاص بكصاف .تبحاص اذإو

 كل ليات ريتك قا« مال كلف# نإإاإلا يلا يلينملوت

 *:لاقف_ غرف دقو تر كا واس لغم فاننا سني جاو

 ىلا رز دبل فود!« اراكمو كلظأ عيل قلك
 قير فجو يارظان ملظأف 2 هيف ناك ام ينف دق اولاقو

 قيقش نع ةريغم نع ريرج  اهاور ذإ اياضقلا تيننأو

 يقيدص نم يودع فرعأ و يباتك ىببو يريباحم حانو



 ممله رك اسع نبا خيران

 اني روعلا رك وغلا يف لمادا رغال ءمزامأ < كت دزه نافل ل حجالع 18 طيف
 هيدنا اذإ الصيف كالذ لعف اذإف < ىرخألا ٌقنقإَو 0 ىتح ةالصلا لصي مل. .نم :

 نورت يذنع 20 اك اعدف كر مث 3 اهتقول كعلا عجرم اهلديل م 4 اهل

 « يلصي ناك 5 رجفلا ىلص مث « رحفلا 5 ىلد مث « هنوضو نود لوو

 كنيمجت نيحنللاق :وأل< ناهثلا كلاص قيس قانلاا لإ انيرمناق هيلكس قفا وتكا درا لاق كب

 : لاق مث كورا عم هوك لملم فالف رال + الاقأ ءايلنطرل ا كسل قوزع اة: سمفل)

 يلع بصي لعحف < يدنع تاك ليلا هاك اعد مث « هل قلطأف ىرمغ يل اوقلطأ

 2 قوم كلف الملا اوتسحأ : لاقف « اوباكت ةأضيملا يف ام اوأر الف < مهيقسيو

 يلع بصف هريغو 0 الإ 5 موقلا نمام ىتح مهيقسلو ب بضي لعحف

 : ل159 ترثشت ةينأ هلي ع وردو ايد دوج ابأاي برشا : لاق مث

 ذرب ناورمع 1 ذإ ثبدملا نينا 5 دعم ليل عاام هللا لك

 « ةليللا كلت ٍتكرلا دحأ تنك ينإف ثدَح ا نملا 1 فرعا يطا علو
 « راصنألا نم“: تلق 9 تنأ نم: لاق © ملعأ ب تنأف ثدحت دين ابأ :"هل كلق

 امو ةليللا كلت تدبش دقل : لاقف < كعيدحب ملخأ / عر أو ؟ماوقلا كهل في اع

 :/لاقندمعأ دان الا زع .لطفاخدج ىاوززوش ةييتمدت جي اانذج طعنا أنزل

 تلقف ةشئاع لع تلخد : لاق مجرتملا نع ةداتق نع ديعس نع باهؤلا دبع اتئدح .

 انأ امنيإف < كلناذب ام لس ::تلاقف « كييحتسا انأو يش نع كلأسأ نأ ديزأ نإ

 كلكف و ل

 اناعشا نق ك4 كل اقتل نأ فر دكا اذه عبي 2 ةبانلا تيحو

 مأ ثيدجلا اذه ”قنا-يردأ الف« اناتغاف عكلضو ةيلعاتسلا لم هللا #لوشرو

 هللا لوقو ةريره 5 نع مجرتملا نع ظفاحلا رخو *# هلوقي ةداتق ناك

 <« نان الاب“ تفعل انور يرعب يال جراف اميل ةكك زانت عج لشو هللخ تا نط

 اوناك اهنةكناز“ ايقاع الطويله تاك نا لوو ايد واتمألا قفا عراق

 هومض اء الإا دكا كل لن هالك قيغ لرناب الايزو ككاملاو لاق مث « داعيم ىلع

 يلو نايلنشا ساتر رو الق فاطف « مبيلع لجو اجلا مك دراي 4 لعق لوقي

 داصن ًالاو: سانلا#بطغت:افصلايلب يانلا بابل نم سو. »< نيكو قو "تيل

0 
 5 م



 بيد ا

 اهون( اليمن دبر ىلإ ديما انف نمف 3 رك !ناع نإ ىلا لوف

 / نا لاقف « ةروسلا أ : رمح هل لاقف يتب امع تيكا ان« ربا

 أ أ < ملع ايف ٍيكح ينريخأ : لاق « ( اميكح امِيلَع نآك هلأ نإ هنأ اشي نأ
 < هللا كايحأ ينتييحأ : لاقف « ملع ايف مكح لب : لاق ملعب ملاوف كح
 هعفراف اًقداص ناكنإ مهللا : رمح لاقف « هللا باتك نم اذه ملعأ ركل ماو

 : لاق مث « ابولصم نيلجرلاو نيديلا عوطقم الإ هنمت الف بذاك ناك نإو « هقفءو

 اي : يل لاق جرخ الف « ءاعدلا ىلع ناليغو انأ |! كتدعأف ::لافاكىرتع ايو نالتغا اي نعأ

 ؛ يل ليق ذإ سلاج ةفاصرلا ينا يفإ هللاوف : رجابم نبا لاق ٠ نوتفمل هنإ هحيو ورمج

 ةوعد هذه : هل تاقف قلم وهو هيلع تفقوف هتنئأف « هالحرو ناليغ ادب تعطق دق

 نخل زبشم 71 لكس ١١ »<, :ناظف دب م 6 لوف راسن قيوعلاا ب ةععلا يب شك

 ٠ نيدباعلا نم لقاع ةقث : لاقف مجرتملا

 يأ نع ثدح ٠ يعباتلا يراصنألا دلاخ وبأ حابب نب الك هللا دبع 6
 لل د او دلل ور و زف. ةقزو زع ياض هد انهياف أر نيلتجل ياا ذا وشو نلمكتابا

 هيلع هللا يلص هللا لوسر بطخ : :>+لاق ةداتق يبأ نع ىورو # امهريغو ةداتقو

 ادغ ءاملا زاك تو 5ك كدا كن وؤزلام يكل قاف يل فا

 « مهريسم يف ضعب ىلع مهضعب يولي ال سانلا قلطناف : ةداتق وبأ لاق ٠ هللا ءاش نإ
 لاح قيل :ليلاةتراعا للا لس ا4يلغبا اماإ لم هما لاول دج ىلإ نيسأ-يقراف
 هةعدف ”ةيناث,ةلئم ادتلخار ءالع لاق ليللا زوبع اذإب ىلع انزساغ 4,هتلحاز لع

 ليللا رخآ نم ناكاذإ ىتح انرسس مث « هتلحار ىلع لدتعاف « هظقوأ نأ ريغ نم

 ملل ا سورا رع نيررألا ةيينلملا نماادعأ يه يرخأ ةليم لام

 9 ينم كريسم اذه ناك ىتم : لاق« ةداعق بألا كلقا 9| لها نما“ لاقف هسأر عفرف

 1 ترك كا انا تارسما# زاك هاير اتم قرد كيربتلا نقيل نطو اين علت

 ها تاع قواد رولا بيلو هارون بز لا وشنان ورع ازا أدم

 : لاقو هسأر عضو مث قيرطلا نع لاحف « ةعبس انكف انعمتجاف 6 رخآ اذهو

 نع مداكشاع ارك ف كان اون انام انوه نوأ ناكل انهدللع اقلط ارطتخا

 انزل قويا وتم العن اثعنب "نال هليل اة طور حلل « انيكرف اوبك 1: الاقي

 1 يلهد نونست لأ اظن اق * ملسو هيلع هللا ىلص قل لوسر لاقف



 1 رك اسع نبا خيران

 عفان ن ء كلام ابك ديناسألا حصأو / جرعألا قع دانك عريسا نادم
 ةعمبر تاو . دان لا ايأ تتأف هنيدملا تفدق, : هفينخ ولا :لاقفيء اوك قيال قع

 لمعلاو كدلب لهأ هقفأ تنأ : هل تلقف « هقفأ دانزلا وبأو ةعيبر ىلع. سانلا ااذإف

 ثيللا لاقو ٠ 'لع نم بارج نم ريخ ظح نم فك كحيو : لاقف < ةعيبر ىلع
 مل مث « فونصو < رعشو « ٍلعو « هقف بلاط نم عبات ةئامثالث هفلخو دانإلا ايأ تيأر

 ريخ ٌةوظح نم ربش : لوقي <« ةعيبر لك ةعيبر ىلع اولبقأو هدحو يقب نال انياب

 زيزعلا دبع نب رمح هالوو ٠ باسحلاب ةنيدملا لهأ ملعأ ناك و -. ملع نم عاب نم

 تبارباف م قافام تانزلاال) تلات يار ليقون :لةنركتلا لاماع

 كل ةقاكعو 6 أ ينب ينعي ءالكد تنتاكما نخر :3/ىل وتنف,كلإم تلك و. ةءاريغ اريمأ

 تودملابهبض دعي نصيرطلا ناكل تلأس : مماقلا نب نمحرلا دبع لاتددهيتا

 كلذ .كلام ركتأف 6 هتزوضلع مدا قلخ يلاعتو كرابت هللا نإ : اولاق يذلا

 ملعلا زعل بن خاراسلات نإ : هل ليقف« ةحأ ادب تانيير نأ: ععنو :« ًاديدتت ليلك
 0 لاقف دانزلا 5 نع نالحت نب دم : هل ليقف : مث نم : لاقف هب نوددحتي

 ماهقإ 1: لاق ؟دانزلا بأ وككذو < يلا: كتي( لو: « ايضا. هذحا فوزي !تالخ نا

 :. ةانزلا“ يل ال: ليقو 2 هعبتب لامع خاص تاكو.« .تامىتح تلوم االفاع لو

 دقف اهنم ينتندأ نإو اهنإ : لاقف 2 ايندلا نم كيندت و هاردلا هذه بحت م

 : لاقف برع نب ميهاربإ ىلوم ديما دبع هاجمو ٠ اهنع ينتناص

 قراا ةفيشكا دار نقف ديف, ايا 02) ي/اي وما اوك ذايب ال ناك"
 قلخ الو نيد ال مويلا مبصأف ٠ هب شاعي اسلح قلخ اذ ناكو

 0 ل

 كة ةمازع ءافلح تل ولع نيك. ناد نب د كا دع د

 : لاقو هقنا ىلع كسمأف زيزعلا دبع نب رمعل بيطب أف « بيطلا مهل عنصي
 هللا ىلع ىبلا نا. نينأ نع مدد نب :ةدررع نع.ىورو ي* هبيطب اذه نم عفتني امن

 ملكت : لاقزرجايم نب ورمج ىثدح م محرتملا لاقو * نامي نائرالا : لاق ملسو هيلع

 يأ أرقا ناليغاب ز 4 لاق« ردتلارم |[ مود ناليغ

 ىلإ ىحتتا ىتح ( ره دلا نم نيج نايل يع تار نه ) :: ايتام نادل



 بيد ايي
 ءابقنب راكالزرخ + ىانزلا' ف ابر فقد ملل نما ادب وبا. نأوك اذ قي نكن هما. دببعا 36

 سنأورفعج نب هللا دبعنعو السره ماسوهيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ٠ اهيثدحوةنيدملا
 + ةعامجحو ةنييعنباو يروثلاوشمعأألاو كلا هنع ىورو ٠ مهريغو الس رمكللام نبا

 هيلع: هللا .ىلض هللا لوسر' لاق : .لاق سنأ نع ىلصوملا ىلعب وبأو ظفاملا هيلإ .دنسأو
 يتلا ورك ةفدشلاو 4 يطل ابلا لكي هل تاي ا لكلب ةنالخلا ©: هلسو

 ا رانلا نم ةنجس مايصلاو 2 ا

 يبنلا هب غلبي ةويره ايل :نع جرم .الا» نعا_ مجنرتملا ٠ داقزلا ايلأ :نع .كللام ىلإ .ظفاحلا

 لاملاو 1 هيلع لف نم ىلإ دحأ رظن اذإ : لاق ملسو هيلع هلل لص

 نأ ةفرطلا اده .نب ا هيلإ ددسزو تول لاطلف دل هنود نم ىلإ رظديلف

 را ةدش نواف ةالصلا نع اودرب أف رحلا دتشا اذإ: لاق ملسو هيلع هللا ص ا لودر

 اهتريغو .ردكسملا نب دما ىلإو : دانزلا .يبأ : ىلإ. ديلولا لسرأو هج حيف نم

 لأ اللات نقمقلا كاز اذإ ]ضل وريطلا نيني وعملك اؤناكف, 'ين- ىف مييتتشي

 ناتولناو ردح هل ليقول يل ةثانلو' نينالث ةيتن قوت دانزلا اب اك أ يلب: :لاقفلا
 يبأ اخأ لا كا 6 باوصلا وه 5 هير تنب ..ةبيشا .ىلوم 55« ةلامو

 ناك و6 ةنس نيتسو:تس نع يفوت .: دعس نبا لاقو .٠::باطخلا نب نمح لتاق .ةولاو

 ةندملا جارخ يلو دقو « م ةيبرعلاب ا نيف _ةيدطإ 1 هع

 ا د نيل زل اق هلكانزلا“ وبا رمل لبق اذإ بيفت ن اكو. را عع باو سافك و

 كلام لع ةقئالارلنع تيدجتو «رالتنالا ةاَورو ةايلن دعو ”ةئيدل ءابقف نم ناك
 ها ع ةعيراور نقارن هيلع ركل, اورو ريع ييئونلاو
 كل ل ارا ا ايل يح ةقناا يعفى لاق 5# وعل ةميقتمام

 الا رك ل كويك نينشاملا ةرهأ ديل ناش .ناكو

 نب كللملا دبع نب دلاخ نا كت يف ةنيدملا اهيقف امهو ةعيبر يداعي نآكو

 : ينافطغلا نوملا نب ىلع لاقف ةنيدملا هالو ثراحلا

 دانا دكا لكل انالداوا» نا هتاشنف ا لا كر

 اضف او ةقوكشللا قيودا دلر# اني نيكي! ريل ةراسو

 وه: ءايال ا هلاتو ٠ نيعم نب ىحي كلذك و « هقئوف لينح نب ا نع لئسو

 عصأ ؛ يراخبلا لاقو < ةاقثلا هنع ىور اذإ ةححلا هب موقت ةنس بحاص هيقف ةقث



 مما رك اينع نبا خيرات

 طن اذكأ اذه نمادغنل نوك أ قاكيبو ةعلما 1 رغد اذن تريبل فرعا )لمي وامل لل نابل

 نيعئاسو ةزاعع ثالث هس تاب ةاةمنلا هنأ رخم ا 1 تيمتعلا كنا تلا

 : لاقي < ةمحعملا لاذلابو ةلمبملا لادلاب لاقي < دبود نب 6 هللا دبع اي
 نب نايلس نع طظفاحلا ل 07 نا ركل 11 عع هنإ

 مان.ب نم 12: كاف“ لسا هيلغن هلا نرش قنلا» نانو دتكتم 8 الزاني قب ورع رانا

 ٠ هنيع تمان الف اهتقو هتوف ىتح ءاشعلا ةالص نع

 حيحصلاو يقشمد هنإ : ليق ٠ ناو عام راش 2 هللا دْلَع 0

 < مهريغو ا قايل ي رهزلاو ءالطعو عفان نع هشدغو + يصمح هنأ

 فثرإ : هتبطخ يف لاقف صمحب بطخ ةيواعم نأ ةيواعم ىلوم ريرح نع ىورو

 « حونلاو « ريوأصتلاو « رعشلا : دايغأ اقل مرح ملسو هيلع كان قلك هللا لوسر

 # بيطخلاو ظفاحلا هقي رط نه هاورو« ريرحلاو « بهذلاو < عابسلا دولجو « جرتتلاو

 : لاق « تام : لاق 9 يبأ لعف ام : هل ىلومل لاقف رفس نم ناهقل مدق : مجرتملا لاقو

 تامف امن: لاق « يمه هذ: لاق © تنام: لاق 8# يأ :تلعف ام«: يرعأ اتكتلم

 كتام*: لاق يتأارما ةخللخف ءافن لاق" ©”يتووع عرش : لاق تماعاعلاقلفا قمل

 لاق "أ اي زر ككل طيء قا نانو يخأ لعف اف : لاق : يثارف ددج : لاق

 مجرتملا نع ظفاحلا يلع نب بيل لو هليو ' ةلاااكتن هربد لف هيخأ ىلع مسقأ نم

 وبأ ؛لاق اذنك و6 عيندكلا نككم+يوتلاب عسل عطف رللا#/ عا وألا الاف طا ةققيفا ل اقن

 ٠ هب ربتعي الو يصمح وه : ينطقرادلا لاقو « يعدربلا هضري مو « ةعرز

 ءاشهنعيعازوالا نع ثدح * يرذعلا ديلولاوبأ رانيد نب 6 هللا دبع

 وتمر كلاس“ : كلاف كنا: كلبا انت نع ريبزلا نب رذنملا تنب ةحطاف نع ةرعنبا
 لد تك لمتلل ليديز كاطأ اد اناذخ قيارأ# كلف سو هيلع هللا ىلص هللا

 حضفمتل 6 الا هصرقتل 9 هتحتلف ضيحلا مد نكادحإ باصآ اذإ ؛ لاق 2 هب

 0 ل

 ةلدابعلا اب ١ ءاعمأ يف لاذلا ففرجب

 سن اى لا هنا ل 5 د نا ع هللا دبع غ

 كك دار لدتنإل“: عوفر



 يطال ما

 بلاص يبأ دحسم ناكو < اكسان ةقث ناك: دعس نبا لاق « نيتئامو ةرشع ثالث

 . تيالكشلا ف | يقع ناك ةلروككلاف نبا لأقو « هدح كلحسم قشمدب يذلا

 نوكيي فيك : لاقف 9 قولخم نآرقلا لوقي نميف لوقت ام : هل اولاقف موق ءاجو
 ( ”محرلا نم نأ وه ةدابشلاو بيلا اع وه الإ هأآرا آل يتلا هللا وه ) و اقولخم
 نم : لاقو ٠ راث الاب نيدلا امنإ مالكلاب نيدلا سيل : لوقي ناكو ٠ 9: نعل: طوازعأ

 قرر يلااه ذك قاقو نم هرتكلايلذا ةزاستأ هب ادا نطو: اينو ويف اانيادا كلا ذفتابةذارأ
 وبأ لاقو' ٠ 'ثومأم ةقثا قودصا وه : نيعم نب ىحي لاقو :» نومأم ةقث وه : مجرتمل

 و ينطقرادلاو ةعرز 11 هقلود « اكوانََط 57 يأرا ىلإ 0 نك :٠ متاح

 ناكم نو, كيفاش ااا قماح لاور ام دفابأاي: نأ ةةياف هر اهات[ طلال ميلا كيب

 لام. نم ذخأيب الو «بجارطالامإ نم. ذخنأي. ك:راكق أو اةتذجال ٠ جارملا لام نم

 لعد تارت هن اب اللات نخب اون سرالاطااطقأ كب دكان لاوقي ناكما 6+ ةقدنملا

 ةلضبلا مالك مك أ نب ىبي يلو املو * هيلع تاق نع لوا كاع تلك عملا

 ىحي ىلإ امما2 نيلجر قارنا يأ هلع هيويدحلا عمسي مجرثملا ىلع ددرتي اك

 ىحي هيلع لخد الف « هكا ة از ةياسلو صدم اما ذقما اكيزتلا انما نال

 قيمت دالإلا ل عبرت هيف .([رتلج نع" ةلفادلا :ةاللص.:لقيل, هللا: نإ :.هل' لاقو .هعصاخ

 5 قاارتلا تظفح لها: يل لاقف تمدح هن» عمس ال يب رمل تتأ : ءانيعلا ا لاقو

 ند 3ك اك تاروت يل الك كراع لوو )زكا 3 لاق مكن" كلف
 لئاقتم نع ياأسف © اهنم ائيش« تملقت» دف : ”تلقف ©نمئ ارفلا”لهتف“ بهذا" يل

 انيس يدع لبق نم اهتملع دق : تاقف ةيبرعلا رعتف نآلا هذا : يل لاقف

 حاف :تاقف 9 هذه رسكتو ماللا كلث حتف /نيحاسملل هلل اي نعط ال رمعلوق يف لوقت

 0 ل وا حلا قو الاف هاراطست اللة قنا يكون عدنا كلل
 نا ل مررت وك حن ةنابو ةرزطس أ مكتمل شا اعلق

 هثي دب ا 5 نع انا كلا نم لركن قات ٠ انتدحي لو

 ةرخالا كمه ربك نكيلو « ةبتك اف ةرخ لل ثن دخلا“ تعمس اذ : لاقو ٠ هايئدو
 قل 0 دوار اال ك تكؤو كرات لك رتل" غل كلمطلاو + كلاب

 0 7 دل دام ل يرو ماتم فل ولا "زف دق نخل كلا



 مسالا رك اسع نبا خي رات

 ا ةئاوننم ونيف كس نسا لورا ىدامت كاس فل

 نم ةاثغلا لهأ نم راحنلا يونغلا دم وبأ دجام نب ةفيلخ نب. 26 هللا دبع غي

 1 ووعد "الل: ناك و < ا نيش هتم اسفل :كتفالنا لات هزار نكد ناد

 ة:لمانلا».مارك ١ نتا: وسلب لق ي لاك زر رخا لذ ىلإ ”هالعتب ٠ هنعاشم 5 وو

 : لاق « كلأست اذه نع انسل هللا لوسر اي :: اولاق < .لجو. نم هلل: هاقتأ :.لاق

 هللا: لو راي ::: اولاق ع هللاب ليلتي هليل « نين نب هللا يوني ةيفئتويءانساتلا ماك لإن

 سانلا : لاق « معن :اولاق:# يثولأ ست :برعلا نداغم نعف.: لاق 6< :كلاسن اذه نع سل

 جرخ مجرتملا نإ مث * اوبقف اذإ مالسرالا يف مهرايخ ةيلهاجلا يف مثرايخ « نداعم
 . قيرطلا 2 هج كك هلعاب ديعلا ددحيأ ناروح ةيحان كإ

 ماعم. :٠ يسلبالرطأالا| يشتلا نكي وب أ'نامللط نب ةمديخي نب ةا 6 هللا ردبع اد
 نع هقيرط نم ظفاحلا جرخاو 7 ةعامج نم اهريغو ةصيصملاو ةليحو ةلمرلاب كندحلا

 نالجرزتشا نب قل ايدعبأ >. ملسو هيلع هللا لص ينلليلأقر : لاق يلهابلا ةمامآ يبأ

 يساوي ال نايبصلا معد هيلع مبقدص راو نم اؤلاق 0 ءالرقأإلا سلا لحر

 5 جتيلا يف هللا بقاري الو مهند

 ةلداتعلا عاب ١ .ءاعمأ" ف لاذلا كفر

 م ينادمملا نمحرلا ديع وبأ عيبرلا نا رماك نب فواد نإ د هللا دبع د

 ثيدحلا عمسو ةرصبلاب ةبيرملا نكس ى ليجرا ىو نرجو فدل

 ةننيع نب نايفس هنع ىورو < هريغو يعازو الا نع يورو * اهريغو قشمدب
 لوسر نأ ةريسز نع هقيرط نم ظفاحلا ذك *,را©رتغو 'دهرسمو نبإ ةدسمو

 نوري ليلا يم كا تعا ٍلسو هيلع هللا ىلص هلا
 انقثدح : لاق هيلإ ظفاحلا دنسأو * تاقطنتسم تالوئسم نهنإف لمان الابر ندا

 لخب غبطصيو جاجد مل لك أي بلاط يأ نب ىلع تب أوو: ِتلاق ةيشاؤلا_دواد مأ

 اذإإف ءالعلاب ءيج ةمايقلا موب ناك اذإ : لاق ينامنصلا رم يأ نع يورو * رمخ
 اولخداف مكب هديرأ ري الإ مكيف يتكح لمجأ مل ينإ : لاق بانحلل اوماق
 و دعس تامو ع ةلامو نيؤينعو تيس قيس مجرالا ةدلو تنك يب دال ا



 ليوق مام

 تا ودع نع فرصلا وه نإ دبع يلإ انكح يأراا اف : لاق <كاآرحأ

 راشأف ميلا نب سيق رواشف ناتسراخط نم ةعاج تشاجل « ءاايعكافب هلاكذ

 وأ ةلحرم راس الف فرصناف < هفارطأ هيلع عمتجت ىتح فرصتي نأ مزاخ نبا هيلع
 ربما غلبو < مهمزهف هدعلا يقلو سانلا رءأب ماقو هدبع مراخ نبا ج لقطار

 كلذ ىف اوقكمأو.رماعا يلو للتي عدح : اواثز اةيكنيلا كين مغيإب نزلا
 ةيواعم هل لاقف <« هيف ليق امم رذتعاف هب مدقف هيلإ ثعبف < ةيواعم ىلإ 0

 ةيطخناب ردا يفإ : : ل اقف هباحصأ ىلإ مزاخ نبا عجر ةقنا دع سانلا 50 م

 دغلا ماقف < ينوقدصف تملكت اذإف « ربخلا 00 اوسلجاف مالك بحاصب تسلو

 نفل ل أ وأ هك .اهنم الفلا الدمام هلرقطا"قلكشت اغإإ :لافؤتاما نخل

 ريصب ينأ ينذرع نم لع دقو < اهنم دحاوب تسلو هنم م ركام ا هلك

 0 هيو دمار طوس هر سلال هريباع كا نوعا
 علا. ربل لافت اعكما لافد# ىقيص ا ينم. كلذا/ف رعب نايا

 0 تقدص : لاقف « مت اجلقف تدشن 5 نيد وللا ريما اي "فقل
 يف جر ةارهو سغذابب 000 نراق عمج نافل التر ل ف قلل ربع

 6 باجلطا مزهو نوراق لتقف كالا عملا ُِ مزاخ ن نب هللا دبع هيقلف « ملأ ويف

 0 ل ملا ارغك ينس انيباصإو

 . ا اعمر لع كلملا دبع ىلإ مذاخ ن دا لاو ايس

 نميرهوبأ .ناك( + , تيطنب :فورعملا هللا دب :نبا تلا قب د6 هللا دبع

 نب رتل الد يلوم كن فاس من «وزيفل بقل نازل 1 باع ردك

 ىلإ رفاس مث « نيدس ةدم اهعماجي وحنلا سردي ةامح ةئيدم اق مث 6« ةثاميسمخو

 « ةامح ىلإ عجر مث « ناتسراولا يف رظنلا اهب ىلوتو < اهب وحنلا سردف بلح

 اولا كيس اربد انك ىلإ وكما الإ ينثملا ىلع ردقي ال نيلجرلا وخر ناكو

 ٠ فرحلاو لعفلاو مسالا يف اياتك و < يطاحلا لبح باتك و« ةيبرعلا ٍلع لئاضف

 5 ايش لاح دقو « ةرين» نبا هذاتسأ ىلإ هب 5 رم نا

 ناطور نيلعألاب) قاف ةكيديت ا" تكداربتم هلا قلأ نيح ىسحاب

 نال ار كرغر ناتي طاب رمت ريب لجرلار وس كنمم نيب
 0 رو نط اراب كور هناوع ا دو انكم رح رام



 م1 ركاسع, نبا خيرات

 اع ةاخز يراخسب غليلو : لاق ىعتشدلا ذعش نع ظفاحخلا هاؤر اه. كلذ تود

 4 ملسو هيلع هللا ىلص دا لوسر ا!ضاسسا ءا|ذ وش زخ ةمامح هيلع ةاعف ةلغب

 ناك : ينابزرملا لاقو « هللا دبع وبأ كالا هجرخأو « مزاخ نب هللا دبع لجرلا مساو

 :الئأقلا وهو نيبولا نبال ناتالي ل وزانق_ناكاوي كايرجشلاب ينك دودلا مجرتملا

 يقف ؛ابم يهسيعأ |ءةلقفا > كلل قرت رك دودو اودع

 + فعلت دق ميت ودب تناك و« هنبا ادع ياوب هلو

 .رعدلا انيدختا لع يم ًالابةانأدااوبجا كات .ىنيجلط ءااوملاو اب «ديلعأ قرعأ

 ىرتو مكب يفأ وأ فل مكشيبو تيبح ام يني مي
 : هيف هلو

 دم داو كنا لها لاذَغ ىعفان ناك وأ ترذاح دقل يرمعل

 دصرعل بلاخولل ١ كانا اننياواو ها هللا ردق ام كلو

 لاخمب الو ال لادكتحاب و اليبشوو نونملا م جانب لو

 ::ةمرطلا ناك تونا كافل

 كا هبق 00 ام ىلإ ريصل ردعم لكف انامل حلاص ايأ

 سانلا عجشأ نم ناكو 6 نيتمحمملا ياّزااو الا مزاخ : : كيعس نباو يسال لاق

 ناسارخ لهأ هب راث مث 6 نيسبطلا مستنفاو < نيدس رشع ناسارخ يلو « .هنامز يف

 نزل ف الإ هولمقي م مإ ا عيك ذو يميرصلا ريحب مهنم ةئالث هلتقف

 «:كفاقلا قاتف ردا هدرا ارق سانا لب امعاطشككر ل رواج الكاب

 ئيتأ را" كفو جز اانيع» "ماعز و6 هوورنمت طفلا

 ريقفلا ”دسأالاب فطن" '"ةادلغ لس نم سراوفلا دهش ولف

 01 0 1 ا

 هال ساو شلا يتلا ددلزتو | ىللزع عوير ارح «قازت لك هزل قلبا 1 ناك و
 نإ سدق رماع نبا لمعتسا يرنيطلا ريردلا ا ل 6 هل ةقيقح ال ملسو

 ناسارخ ىلإ تبجو كنإ : مزاخ نبا هل لاقف ةيواعم ءايأ ناسارخ ىلع مثيلا



 ادع ارح

 4من ع طلي الام ايزي نساكللا كعظلا كي فاو

 بئاد حاورو ودغ لوط قياس تك لز ذاب كاللو

 بئاخب !سيانأ ةموعل نم كيجناللا.:كظفوأ تابلا :ةدصو

 نم :اذاعف هيلع :أظبأف اضن امين يبلكلا درب الا نب تاس ديو هيلع اطبق

 : كلذ دنع هل لاقف نايفس ىلإ هروف

 اياه ووزيلعلا كياع نيس كلج مالو أمري اء تنفي يح كبارة ادت ة سلع

 ايانذأ سانلا ءاعفش نم نإف 2 ًبذ نكي مل فنأ ةءافش عفشاو
 5ع ىلع مجرتملا لخدو * هتجاح يضق ىنح هقرافم لف ناكل اديز .نانقلمن

 نينماوملا ريمأ اي : هل لاقث 0 يوم ان ياك نما وهو كلملا

 ىلإ سنت ن «مادقإالاب معو“ .6 عملا كدعقيو « مزحلا كضيتي :(ةولتم, كارأ يلام
 هدجو لبقم هانقن م كوذع ىلإ هجوتو « كلل ضماو < كتريصيل دفنا“ ماحح الا

 كيلع انتملكو « ةقرتفم مهتءلكو « نوبحم كل نحنو < نوتقام هل اجلال نايم

 محيصأن هنع كطبيب الو « ناوعأ ةلد الو 9 نانح -:تنففا قول راع ا < ةعمتجم

 تاتا يطبق كنراف !ءاهحا امن اًنابأ كلذ ف:تلقازبقو ؟نئاغ هيلع كضرجي الو

 لل ًاقنأف حصان ظهور“ ةذذو

 املاحأف المحب حاشا هيززع ىثلاك ةفالخلا نم ريبزلا لآ

 020006 ا هر

 نال ااإو ل ءاظأ ءا قوتي <. .:. عيد اونلخانالا مهتلإ +اوموق

 الع اغراب ءاناككوأ كوع الب ل“ .ايقلدل مكيف ةثالخلا ثمإ

 املافقأ معتفاف كنب ضيتاف 2 اًهثوم الفق تاريخا ىلع 00
 نو < ريخ لك نود لفقل بدبخ ابأ نإ هللا دبع اي تقدص : لاقو كلملا دبع كحضف

 علا 6 لكلا معنو اننسح وهو هللاب نيعتسو « هللا ءاش نإ هن رخام نع رأت

 ٠ ةينس ةلصب هل

 ةلدازملا هايس ا ماعم ىف ءاكنل يفرح

 حئااص وبا هكراخا نب تح نا تلشلا نإ ءاويسأ نب مزاخ نب 4 هللا دبع د

 هجم هلا لاقيو ©ةزوهتم عاقل« ةرتعإا م هلثطلأ «”نانازكم زيمأ "< يملنلا



 ميم رك اسع نبا خيرات

 : :««لاق.6 « مييلع ادرث أتسيف سانلا ىلإ ش

 كدحأل نر

 ة
7- 

0 

 لاقف يتماه ىلع و

 ىتح سرافو مورلاو ماشلا بلع نحتفتل

 اذكك رقبلا نمو 0 ا ١١ مو < لب ا انذك<

 كاز لطفا عضو م « اهطخستيف ر 06 هلام كدحأ ى طعب ىتح © ارا

 ب ضر لا ع تلون ةفالخا عسب اذإ ةلاوح مايا :

 نم سانلا ىلإ 5 كعموت ةعاسلاو < ماظعلا روم لاو اياللاو لزالقلا :تند دقن

 < ةرفاحأ ةيفرلاذقلا و زا 3ع اح : يئربلا ين لاق * كلم نه هذه يدي

 نيرا كلل يدظاؤللا لاقو

 ةريغملا اب أ ىتكم ةعيبر لأ نب سبق نب بيبح نب ةجراخ نب * هللا دبع 3#

 2 رف هل : ةللوبىلابوتعل

 يتلاك ةفالحلا نم ريب ولا ك1

 لمع قلوس مذ هدام

 حئازر ءبعا .تبصن عل هَ

 ناورم نب كمل دبع ىف هلو

 دعم ىنب ريخ (رفمأ كتبأر

 فعض قوف نع ديزي 0

 :نسزلا نب هللا ديعل لوقي هرعش نمو « ريغ

 املا 1 عجم ناقل

 اهازنإ تاحعف رودقلا ل

. . 

 راش تك ريخ مويلا تنالَد

 ققعش دبع ةداثاكبازت كانك

 2كنمىقب يذلا ام: كلملا ديع هل لاقف ريبك خيش وهو ناورم نب كلملا دبع ىلع مدقو

 :اةلوف ان يدلا انأو [جم/ دلال ذات نيمو ادياقلام رك
 يتموصخ يفالو يرمأ يف انأ امو
 ةيانح كدَمَع يال وم لمن الف

 ملاع يبنج نيب ًاداؤف نإو
 هناو نا هرمتلضفذإ تحبصاو

 ينس عراق الو يقح مختب

 ىجاام ءوس نم يال وم فئاخالو

 يفذأ ضم امإو ينيع تءصيارلع

 نبإو 110 تلَضف دق سانلا ىلع

 توخل ةرشعو مثرد ضالة رع هل رمأو + اذه ىلع ,ينمواي نمي: (كلللادع لاك

 هل لاقو تبرح فلأ كان 6 لترا م ضنئارف ةرشعو 0 تان

 هل لاقف أديز ىقأف اليعنيث الث ىلع هل ىرجأو < اهب كلل بتكي بتاكلا
 5 لاقف هبعشد و هددرب لعش هاتأف

 بجاو كيلع قح يف كل له

 ديز ىلإ ضعها :

 © اذع ىلا:

 006 عار لك زيك عروب مانب



 بيده ن6

 فاريطم ا 6 موقلا 01 ل د لاوقنا روك و قفين ىلإ امر هب قلطناف

 ام نر اما فين لود : الاف 2 ثناء نم« لاقورز“ هقاد لعروفو دوحسلاب

 رخالا ءاجو « معن : لاق ؟ هسأر زحو هلتق تيلو تنأف : لاق 4 كلام : لاق 2 كمسا

 الملا 0 : لاغ نرولكا نب نس 2 ل لاق صه لع ف تملا ديجي
 امهزاجأف ديزي 4 امدق ينجس ان هلت للإ) امو« انلتخلاو اب ءاناتتو ف عرش .نخ

 تقيكتا 7 نيزلا نيا راصحت قر الكتف < ناو دل نميبتن رش. يف . ايعلدخيو ةجيطع ناو

 ةئيدملا لحأ نإ : هل ليقف فئاطلاب سابع نبا ناكو « نيتسو ثالث ةنس ةرملا ةعقو

 ل ع راسن الا نزع السل نان بل جرم نبأ ادامتتس قو + ةعقاو يف
 . موقلا هللاو كاهيق نا

 هنإ :.ليقو « ندر ألا لزنو ةبحص هل ٠ةلاوح 00 د هلل دبع د

 وهو سو هيلع هللاىلص هللالوسر تيتأأ : لاق هنأ هنع ظفاحلاىورو * قشمد لزن
 8 ةلاوح نبا اي كبيكن | : هل لاقف هيلع ىلع بتاك هدنعو ةهود لظ يف سلاج
 تراظنف .٠ هيلع يلع هبتاك ىلع بك أف هنع ضرعأف 9 هللا لوسراي يف : لاقف

 كك ا نع ل نال بكي ل ع نأ تفرق ع رم باتكلا ىف انإت
 يف عنصت فيك ةلاوح نبأاي: لاقف « هللا لوسر اب من : تاقف 8 ةلاوح نبا ا
 هللا راخ ام يردأ ام : تلقف 7 رقبلا يمايص ان ٍُ 0 مأ يف جرخت ننف

 اللا لو الابن اهم حرش فرجا ىف لمت فيكلف : لاقت «ةلوسرو يل
1 

 ع تدخاف تيع-ف تقلطناف < ذئنيح ىنقم لجرو < اذه اوعبتا : كاقك 2 فر

1 

 تبسم ها

 اذواف < من : لاق 2 اذه : تلقف ٍلسو هيلع لإ لع هللا لور ىلإ 227 تا

 لاق : لاق هنع لظفاللا درو 7 دمح | مام الا قو رط نم ةاورو ٠ نافع نب نا وش

 2 م سانلا عييابي لجر لع نومحم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قيرط نم ىورو * نافع نب نامنع وه اذوإف : لاق « ةنجلا لهأ نم سانلا عبات

 ةلياقلا ل كلل د نأ ىذا ةءادإ تلقف يدرالا هلال ني ىلا دنع

 اانا ل الل لا لل يما لوس اس ١ لاق © لبقت ىف اع
 2 اقفال ف ماقف : لاق لوا أنيف ا 0 مو - رك انادفأ

 مهلكت الو« ايدو كلا ىلإ محن 1 !! مبا ال ىلا



 2 0 اسع'انزلا خب رات !

 0 دحسملا ل تمم يلايللا كلك هللا ديعل نك امو 3 يساوتلا 0ك" 0 نوعناي

 يف قو ا ا ىلإ اهيلع رطفي قيوس نم ةبرش ىلع ديزبب ناك امو

 ماشلا لهأ اند ايف 00 ا ا ها 5 06 رهدلا مودل دحسملا

 : لاق 6 هلع نا لا ل ولا دعص مث ريظلا سانلاب ىلص ىزقلا/' داو نف

 6 هت رفغم» هلا ناي 1 الب هلل اولب أف « مكنيدل اًبضغ 6 رح + امنإ نسانلا ابي 1

 وقلا لو دقو 4 البول موقلا عم 0 0 2 4 هناوضر 7-2 هب ليو

 قاغثيملاو دبعلا هذقنب هني هللا ءاش نإ ل مكحلا نب ناور» مهعمو بشخ اذ

 ناورءنم نولان اولعَجو موقلا ئباضتفا © 'ملسو يلع هللا لص اهللا "لؤتساز اربثقا دنع
 9 ملا نإ : لوقيو مهند ةلظنحت نبا لعجو < غزولا نب غزوا - نولوقيو

 ةردقب رصنلا اوز> الإ طق موق قدص ام ةللاو © اللا مهوقدصأ نكلو "يشب

 كب 4 نوقاو كب انإ ى مهللا : لاقو ةليقلا لبقتساو « ا ىلإ هبي عفر م« هللا

 لتاقف ةنيدملاب موقلا حبصو لزن مت « انرورظ نا كيلإو 6 0 كيلعو « كب

 يحاونلا نم ةنيدملا اكو 6 ماشلا 1 مرتك ىح ًاديدش ةلاعق ندا لك

 مدع 2 ١اعقلا 03 ع ضوء لعحو نيعرد لو هللا ديع سلف 4 كل

 0 0 هللا دبع ةياراالإ ىرت اف سانلا"لقفو واتا

 انكمتم اًمبرأ روظلا ىلصف « يلصأ ىتح يربظ يل محا : هل ىلومل لاقف ربظلا تناحو

 © مق مالعف 4 دك يق 5 عارف 1 وح 5 د هل لاق هنالص ىضفق الف

 نم فرضنا ملل © تون نأ لع انس رخ اك كحو : هل لاقف « ةسخ هلوح ام متاق هؤاولو

 جابيد نه نيدعاس سلو 3 عردلا رو هن داقتف « ريك تا هبو ةالصلا

 2 ممولعقي ماشلا لهاو « دورشلا ماعنلاك ةنيدملا لهاو لاتقلا ىلع سانا ثح مث

 وهو مهلتاقي لعجو حالس نم هيلع 5 عردلا حرط سانا مزه اف 2

 ادب ىتح هبكنم عطقف فيسلاب ةبرسض ماشلا لهأ نم لجر هبرض « هولتق ىتح رساح

 2 هعمو ىلتقلا يف هل س رف ىلع فوطد فرسه لعل « اتيم عقوو 00

 اهتدصن اناطا ب ع 0 0 ناوره لاقف ةبام كل ةعبصا 0 وو هللا كديع

 نلكفل الإ انوعوعد اي 2 00 07 لهأ نم لحر هل لاقف « اًيح

 صسانلل ن 16 مسآ دبع لعق الو اك ار وف كك ناورم لاقف 4 5

 هجر ازحو 0 هيفاع رش نالحر هل ةيلو يذلا 0 < ه>و لك يف ارفشكلاف ماقم



 سب أبت قي
 ؛ لآق « ناطيشلا تنأ : لاقف ؟انأ نم ؛ لاقف « مهن : لافف. 9 ةلظنح. نبا ايي يتفرعت

 ىلا ا ا سالف كر هما يان لان ازرار لفي اند كات تملي تنيك

 نبباراي معن : لاقل ناطيشلا كنأ تملعق هللا رك ذ نع :كيلإ . رظنلا..ينلطشف» كيلإ

 ًاريخ ناك نإف ظنت : لاق « هب يل ةجاح ال : لاق « هكملعأ نيش ينع ظفحاف ةلظنح

 « ةبغر لأ ةدساشإ يعادل قسناال لطم زاب تدااارااود ناك نإو « تابق

 نم نأ نوئدحتب ةييدللا لهأ نم خايشأ ناكر كيضِخ اذإ4 نو اك رظناو

 ىطعأ ور, ان 3 ةئافردا طع ذأ دل نيب ةينامم هعمو ةلظنح نب هكلابع ديزي ىلإ كفو

 هللا دبع مدق الف « مهالمحو ابك اير ف اة مهنم دح 77 هيب

 ملول هللاو لجر دنع نم مكعيتأ : لاق 9 كء ارو ام : اولاقف سانلا هاتأ ةنيدملا
 < ل ديك كاطعأا» كركر البز اهنا لاو ترا ولاقى ايي دع دهاطو «الوغ] قزالإ انج
 « هوعيابف يلق قذف حا هيلع هب ىوقتا نأ الإ هنم كلذ تلبق امو « لعف دق

 وباع ءانلا لهأ مار الف « ابلغم رب ل ةئيهو ةريغك عومج ةنيدملا لهأ جرغل

 هيدا لرحا 2 ءالؤيفطلا نين عضوف ريرسب ةبقع نإ ملسم ر ءأف « محلاتق اوهركو

 يف عيفلخت نيبكتلا اوعمسف محلاتق يف سانلا دشف © اوعدف:وأ ينع اولتاق :يداني
 هللا دبعو سانلا مزماف ةرخلا ىلع مو ةئر راح ونب مهيلع محقاو « ةئنندملا :فوج

 ام يأرف هينيع حتف الف < هنبا ههبنف امون طغب هينب ضعب 3 دناستم ةلظنح نبا
 دعب ًادحاو مهمدقي لزي ملف « لتق ىتح لتاقف هيذب ربك أ رعأ مازهالانم سانلا عنص
 رجاء طابو( ناك د ءيلغ ىس نتاع فج راك مما غرس ع هل وسلم

 02 الا ءاور :ككررتأ قوووتاعنإ تام ةَقئاَذ سفن 9950007

 ؟ميعباب 0 لاق « سانلاعبابب ةلظن نبا 0 ةراا موب ديز نب هللا دبعل ليقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب اذه ىلع ادحا عياب | ل ةيسولاغ <, قولا الص ولات

 ةم | ينب اوجرخاف ةرخلا يلايل اونو امل ةنيدملا لهأ نأ دعس نب دمحم يورو * ملسو

 ةلظنح نب هللا دبع ىلع اوعمح | هفالخو ةيواعم نب ديزي بيع اورهظأو ةنيدملا نع
 نيالا ديللاو ناش انا رتعا شوت ا: هي اقل ةعيوملا غنم ادة ماس ا ادعم

 الجر نإ < «امسلا نم ةراجملاب ىمرن نأ انفخ ىتح ديزب ىلع انجرخام هللوف « هل
 ملول هللاو « ةالصلا عديو « رمخلا برشيو <« تاوخاالاو تانبلاو تابم لايك

 دعرالب نناتلا ىناوع عن علا ارانمفا اواي, اال, نشابلاع قم للحأ» يف م١ نكي



 مالا رك اًنغ نبا خخرات
 نأ لبق لتق ةلظنحو « ةلظذنح نع هلوق : ظفاملا لاق . هتلك ١ نيح هبلطا يلا هللا 0 ء 0 9 3

 0 0 نبيا ىبارط نة اطفادكاج 2 0-0 04 ةاطمخت قنا هللا ليع وه امنإو < بمك لس

 ةدابع نب دعس ش سدق انتأ : لاقف ة هف ركتلا 0 ارنا اكسب يدطخلا ديزي نبي 1-

 مهلع تسل موقب يلصأل نك 1 : لاقق«انب لصف: انلقف ةالصلا تنذأف هقيب يف

 هللا رمش رجالة دفان نيكولا ضل اع هنددب نسل لجر لاقف« يل

 5 : - ) سبق لاقف « هلحر يف ماوي نأِي هشارف ردصبو هتباد ردصب قحأ لجرلا : لسو هيلع

 ىلص ىبلازؤأ مجرتملا نع قاووو“# ميم لصف 0 هل للول نالف اردو كل وااقنع

 د هد لك دنع كاوذلا مهترم ال يتمأ ىلع قشأ نأ الي .٠ لاق سو هيلع هلبأ

 قيالدللا ديع كد هل 0 رماع يبا نب ةلظنح ناكو اولاق : .يدقاولا لاق

 لوشر 000 اذ ناك و نع لاتق اهحبص يف ينل ةليالا يف قلك و انفع لولس نب يب

 ينلا ديرب ادغ حبدلا ىلص الف كد نذل اهدنع تدب 0 سو هيلع هللا ىلص 9

 8 هرخلا دار 5 : 4 اهنق اا ابمم ناكف داعف ةليمح هتمؤلو سو هيلع هللا لص

 دعب ال ليقف « ابيب هرعت دة ا اهموق نفل إ قاد زعتر

 عقيطأ 2غ راننيهف ' ردك ديدي راالادابلا ب كازا حلاق 0 هيلع تدبشأ( |: اكِللذ

 امجوزتم ٠ ةلاظنحنب ادع تقلعف لخد دق هنأ هيلع « تدق ةداهشلا هذه : تاقف

 نينس عبس نبا هللا دبعو ملسو هيلع هللا ىلص هللأ :لوشر يوتو <« سدق نب تبان

 ةكئالملا هتلسغاودلاو , ثام | الآ, < :نيعشور ثالث نةيلس) ةأرللاب|ءوينا ل جقرو | «دملا) دقو
 فاد[ ف ساخال ضرما ع نا بلكا نايسؤرارعللا ليسغلا هل ليقف

 * لاقف ثاذ نود هل ضرفف هل خا نباب ةحلط هاتاف « مرد يفلا ةلظنح نبا

 تيار ينال معن : لاق 7 يخأ نبا ىلع يرادنالا اذه تلذف نينموملا ريما اي

 لحجر هاتف 2 هللا كيع اناكا و د لجلا قدا هقيسل رسعلف ذل مود أ

 1 ء ا 0 يل سد ساس 6 0 3

 تدان نإ لإ يكتف ساو مهقوف نمو ”ذاهم مج نم مهأ ) : ىلاعت هلوق

 هل لاقف هيلجر ىلع ماق مث «رانلا قابطأ نيب اوراص : لاق م < جررخت نأ.:ةلتفت

 و ٠ مدحأ يلم ىف كلو 3 دوعقلا 6 16 يم عجم : لاقف 4 دعفا :٠ لئاق

 هعارذو كر دوت ةالصلا نم ىبعأ اذإ ناك امنإو « هيلع ماني قتارذ هل كب

 كدحشن : لاق لس نب ناوفص .ن ع ياللا, كأ قلو ظفاحلا ىورو ة امنا ع 9

 : لاقف دعسملا نم جراخ وهو ناطيثلا هيقل ةلظدح نب م دبع نأ ةئيدملا لها



 كيلع مالسلاو « نيسلمملا ةعامج و هل كحلاصلو ناوعأ قحلا ىلع هل نو « هقحو هتقباس

 ل ف قس ريس نول ول ةنركخ نك 4 ديك يون هللا .ةمجترو

 مدقم تك ةب داعم و نيفص دهش 0 يمحعشما شدح نب 3 هللا دبع د

 لدول لف رانققإ وت !تثش.. بللرإ ,للع عم نسينملاب ديسك . يبا ىلإ لسرار < دج

 < اضعب انضعب لتقي ملو « انعم تنك انبحاص ربظ ناو« هعم انك كبحاص ربظ نإف

 لمع لاقف ضع لإ مهدعلإ نويمعتللا تفنلا سضعل ىلا مهخعب سانلا اند ايلف 34 ىل إذ

 ةلص .ةعداوملا قارعلا .لهأ نم انموق ىلع انضرع دق مفخ رشعم اي : شنح نب هلل
 لاقف < مولتاقف مكولتاق نإف <« كنع اوفك ام ادبأ مهةمل اظفحو « مهماحرال

 هللا ددع بضغف < كنولتاقي ”اولبقأو 6« كيار كيلع اودر دق : هباحصا نم لجر

 هل وق رعي ةفوكلا معشخ نم الحر ناكو 6 دوعسم نب بهو هل ضيق مهللا : لاقو

 ياشلا ىلع لمحف بهو هيلإ جرن زاربلا ىلإ لجرلا اءدف « ةيلهاجلا يف سأبلاب

 ماشلا لها نم يمعشملا| هللا دبع 0 اديدش الاعق اواتتقا م« هاتقف

 : لوقيو كبي فرصنا مث « هلدقف هنعطف ةفاوكيلا همت ساو نرعك رولا .ىلع

 عي يتيلاحبر اه قيما دتيدكا موق ةعاط يف كتلتق دقل عك" ابا اي هللا, كمر

 « اننتف دق الإ ناطيشلا ىرأ الو «لرلرقلا امري ددارام هللاو نكسلو « مهنم سفن يلإ

 اهذخاف هيب ةيار ىلإ 51 يبا نب 55 بنوو 6م ان تاعل دقرالا اثيرق ضرار

 مهيار لوح مهنم عرص ىنح“ عرصف كلام نب حيرش اهذخا 6 عرربجو هنيع تئقفف

 ا سر اورو اشلا ممن نم اوراص او «تاجرز نواف

 عمرا دبع وب أ, بهارلا, فوزنملا سماع يلأ نب .ةلظنح :نب. 36 هللا دبع

 نعو هنع(ىورو ٠ علسو هيلع هللا للص يبا كردأ د ةنيدملا له نم يراصنألا

 نم ظفاحلا جرخاو ةرللا هيلي فوم ليو 4! دليشادحبا موي هون | لت . م

 ال < ةقان لع, تييلاب ف وطي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تي أر ::لاقرهنع هدنم نبا قيرط

 تيل ل تركزت  يقرللا ليعاتمإ وبث لاق < كيلا كيلا ال د طلال بدع

 لوسرلاق : لاق هنعج رخو *  ةقث خيشلاو بيرغ ثيدحلا : لاقف لبتخ نب دمحأل

 نيئالثو ةعس نم دشأ ملعي وهو ازد هاي ابر مثرد ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 تنيك نع ,ةلظنح, نع دمح |, مامرالا هاورو < :يوغبلا هاور < ةئيطحخلا .يف ؛ةينز
 ملعي ابز مرد لك 1 نأ نم ىلإ بحأ ةينز نيثالثو ثالث ينزأ نآآل_ طظفلب



 ب 1007 تا

 هللا وذا ناوهرنر نلفت جالك اواكلا 9 نإ 6 هللا دبع 9غ

 قدزرفلا لوقي هيفو

 عماجلا هيلع تفتلا اذإ نفاس ٠١ لطاشو ةقلافي هج! فلاليج هان
 : 0 مالا نمشرا دبع وبن كؤرأ"انب !ذاجن نا في املا لف لع

 لولا كا رباج نع هقيرط نم يقييبلاو ظفاحلا جرخأو د تر لاول

 يوتا نابومأ انا« فرابكعلا له االك شمالا ةمأول ع يضافتم بخ رع وا يصملاو كلا

 ٠ نيتئامو نيتسوعست ةنس جركملا

 ركذيلالإ هتمجرت ظفاحلا ركذب مل ٠ ةحاور وبأ دامح نب 26 هللا دبع

 ةرككسلا دل“ قوتي ةيكاشتال "زنا راكبكك جنك نال كمللل |

 نا ديما يف فلنلف لد دورا يلأ جزاكي الك اللا ةقفابملا دق دقوا
 يفءآجس ذقفا دعب امأ © خغوقتلاب كابإو للا انمتسع وهن الإ لإ "ال: يذلا كل
 تانردم اذن ) 2 ىففسلا راقت اكدو# يخل قس عمسأ رف كباتك

 « عارل اننيب يتلا ةلخلل يفإو < ةصاخغاو ةصلاخلا ةدومل ذأ [سغاع ردو اولا

 نم ىهنلا يدذ نم ك كنإف هللا ظفح دعب ما هللاب الإ ةوخ الو< ظفاحل اهحلاصلو

 علا ارضا "رتل ةيقااعب فالاأو ةدعألا هاو يلا قلخلاو محلا و

 كايند يف كظمل رفوأو كلل ريخ هنإف « العار ةدلسالا رع يق 2

 يف كلاعبنا 3 ملغافن 62: نافغ ني ناتعا ن أك 5 كتمععم دقو < كنرخآو
 12 هللا رهعل اذهو « مراحملل كابتناو ء”ءامذل كفسو ةقرف هءدب للطلا

 ا قو كر ّق نأعف « 7 مد ىفاس رشأ هلطكشأب نإ نإو « نار مالسوالا

 لم |ينلا "نم ' ةلمال فمن اؤوقفو اجرامتالا ا ناكش ملنإ نانيوفت هرقل
 قوش ع ا د يف نأتف قدا هللا هدر م ع 9

 3 الجررشعيننا ك ادلو نم لمعتسي هللا نإ : سابعلل لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 تنام ا بصعلا ريم أو نؤلاو نيم الو يدبملاو 2

 1 نم هللا دوي امو < قحلا هلوقو « ملسو هيلع هللا هما ل ولخ ارت دركلأ

 طا اارعأر ا د 11 هللا باو < كلذ ماعلا هركولو نكي

 هثمأ قف ارق فلحاو © كرو هنا نقارن 11“ يشن دعما
 هلو < كتريشع هل تماقتسا دقف بلاط يبأ نب ىلع كمع نبا نأش امأف « ةحلاض ةفالخ

 0 "١ج



 بله م41

 كالثةنس يلوثو « ةلامالثو نيعسو نيدنثا ةنس مسرتملا كلو ٠ موتك مأ نبا يدانب
 ' دلل كاكا ةومأم ةعنا اكان يف اكل نيرعلا. دنع لاق جبا ةلاظبرأ و: نيبرأو

 يلمرلا يثيلا ةدجنغ نب نسحلا نب هللا ديبع : لاقيو 6 هللا دبع
 يللا نأ رم نبا نع عفان نع ةفينح يبا 1( 'ينلاو دعب مقبلا فتياللالا عزم
 مل مع هللا ءاش نإ رعضأو اذك نلمفأل هللاب فلح نم : لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص
 صاعلا نب ورمع نب ا ع ىلإ ناو 0 1 هيلع فلح يذلا لعفي

 اعازتنا لعلا ضبقي ال هانا: سو هيلع اذا للماكما لترا لاق خهلاق

 لاء عدي مل اذإف « ءالعلا ضبقب هعزتني كلور" #6 لاقلا "ولف فنار هلام

 نبا نعو * اولضاو اولفف ع ريغب موتفاف مجولاسف الابج ءاسؤر سانلا ذخنا

 ىلص يبنلا تنأف مايأب هدعب تعضوف ثراحلا تنب ةعيبس جوز تام : لاق سابع

 اذه : لاقو مجرتملا قيرط نم ينطقرادلا هاود < جوزتت نأ اهرمأف سو هيلع هللا

 نب بعصم هب درفت مهلا يلأ نب ا 2 نع "يوؤتلاا نوال م "كيو رغاظكر لح

 ا
 هيبأ نع يور نيئلبدلا المعوزة ن نب ده ويقر اخ او دي هللا دبع اي

 جرخأو * ةعامحج هنع ىورو <« ةعامحو ىتثمدلا ةعرز يبأو يسوس رطلا ةيمأ يلأو

 وهو رمح كردأ سو هيلع هللا ىلص هللا لروعة كاكا [ شما علني

 فاحييلف اقلاع ناك نف < كنئاباب اوفلحت نأ ؟ اهني ىلاعت هللا نإ : لاقف هيبأب فلي

 هوبأو وه ناكو « ةئامثالثو نيثالثو ىدحإ ةنس جرتملا تام * كرتيل وأ هللاب
 هلا نييذغلا نم

 ركب وبأ ةرديجب كلبا نب دمحأ نب دم نب , نيسحلا نب ا هللا دبع ل“
 : لاند فل كمل نجوا نيبهنأو + :ةرغأ وكذا يياعلا قلب ارطألا

 نك كا ظن تيداطعرو دوز نب : لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاق

 ٠ هب ىجحي يذلاو هلوسرو هللا اردو ةئالث

 نب مماقلا يببا نب نسحلا وبأ ميهاربإ نب دهم نب نيدحلا نب 2 هللا دبع لي

 ناك و« ريب 'يشب ثدحو« امهاوس ةغاججو بيطخلا ركب ابأو هابأ عم ٠ يئانحلا

 هلم عع ؛ ٍيفاعسهدلا رمعل الإ ثدحي ملو < خويشلا نم خسلأو « دكتلا ععب دق

 م ةئاعبراو نيتس ةمس يفوت . قبنع رح وا أءزد



 ىلدألا 1 نبا خيرات

 :, 'لاقزا» ديرجإ نيب الكت للف

 اهيعا ناس لو اه كبح نإ للغت الو

 ل 0 2 0 ل

 تيقل نإ نين ال : هل لاق <ب هللا ليس يف وزغلا ديرا

 "ا شر ابس ول ل

 ءدق دي( العويل قيمما »ا

 ا

 ٠ هب كيكو وح ١ 0-2 قرمعس 000 6 لا 5 3

 لهم 1 ةحاور ن ميهارب ِ نش ةحاور نب نيسحلا ن ه4 نأ دبع 0

 6 [وُسِمَد مدقو . ناك نيناعو تدع فحم ا 3 يوجلا يراصنالا

 سانلاب يلصي ناكو < تاولملا يف دحبتو <« تاارقلا يف ءاضيب دي هل ًارعاش ناكو
 ا يفسقملا مامرالا ماكو 4 اضن روش ٍف حي وأرغلا

 ىلإ بتكو « ةامحب اهرمأ هدلقو ةباطخلا بايث هيلع علخو
 : قشمدب هقفتي وهو

 هلوقأ ام عمتساو ظقيت ين
 ناك قت قلخلا يف هناا

 اهسيا ةيقتلا 2 رش 2 21 اذإ

 : رصم رايدب هنع نناغ وهو هيلإ 0

 ظاحأ ةايحلا هذه امإ

 ثير كي الو ا>ولا خوتف

 الا ىلعينب اي تلكوت دق
 يابني ما كئاغإ اربع

 نيسحلا هيقفلا هنبا

 ظعاو ظعو ىلإ احاتحم كت الو

 يي ظحاول لثم كاعرب الو كيلع
 انام نشلاالنعا نذر عجاف

 كدههمخبت ناديا

 يلع نا 01 وح يلايللاف

 ىلضفل 0 هب يبس 4

 لكفب لكش رح كيزاجأف
 : هلوق رجا ناكف هارب نأ لبق تاق نا املا نف هدأو ناكو

 اك اوس ىلوم يل سيل يلإ

 ينع هادف ين صض رت الإو

 ىخري سلو عركلابه دقف

 اك اضر يلك ا ذف لضف نم بف

 لف دواذي كح عنا

 ٠ ةامح ةئاتيمحو :نيثسو ىدحإ ةنس مرخغا يف يفوت

 دمج, رووا .ناذيع نب, دنجا جب هيناردنع زوين ناشاجإ نإ 4 هللا ديع د

 يرقللا رافصلا

 ١ يداني الالب نإ : لاق ملسو هيلع هللا لت انا لود

 55 تاو مي

 3 .٠

 نإ كلام: ةورط: نع ود جيرخاو

 ىتح اويرشاو اراكف لل



 كيل مكبأ

 ءاشلاو قارعلاو سرافو ناسارخ دالب فوط هلا دي دا © [نيعالخ ريالات دانسلا
 نم ةعاج يتلو < . تءاشنا, سن ا نيبوليعلا فل رش الإ قلو <نيارخل ادد رصمو
 هادا هل طا الو كل تاكو. كتنثلا ملع منعا انخاو < نيبانتلا
 ' رس 1 طظكيا ل د1 د راحو كيلا تاك ب ةزيلتا نم
 :لاقف اهيفإ ةريسلا يم ناكو, نيبولعلا فاقوأ يلون نع. ىتلعلا رحم

 ٍلع ىلع ندع تانج هب لاني هزومجي نأ رفا نكي و
 مقل يف ظنلا دعب موفاصنإو زر داما دعب هل زرع ىوس

 كاد ناك ب ىدرالا مماقلا وبأ لاله نب ْ ا نب ا هللا دبع 9“

 عنا / 00 ا 1 8 هنم عمس : ظفاحلا لاق

 0 ضل ل راع نة ةعاذ لق نم ابقس ةيرق 0ك نك وامك فب

 ظفاحلا يور مم * هنأش نم ثيدحلا نكي ملو « عامسلا جيحص ناك هنأأ رباص,نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مجتحا : لاق سابع نبا ىلإ هد:س ةزاجإ هنع

 اا

 ٠ قشمد ةطوغ نم

 مساقلا يأ نع ىور ٠ قارولا يولعلا يلع ادررار نينملا نير للا دبع دى
 : وهو ارعش سبطنملا

 امنوعمست ةوعد نمامأ مالس 2 يبلع روبقلا لهأ نم يابحأ
 ابهوباطتةجاح نم الو انيلإ 0 هباوج نؤعج رت لاذ ين الو
 او ادلب نورت 4. ىز ا اةيرانانم ابننا منكو

 ار كس اود ملفإ .., ةييلخّسانلا ضر 0

 ارق نإ رهذلا بير نكلو ةريغك نورقايندلا يف ناك دقو
 *"زازيلل ءامرالاب ضيصملا دج وبأ رياجي نب نيسملا نب 6رهلا دبع لع

 اعوفرع سانع نبا ىلإ :هدتبن يناربطلا هنع ىورو * .ةعاجأ نع قشمدب .ثدح

 « همحر لصيلف هقزر يف دازيو هتايح لوطت نإ هرج نو ةازرتلا نورتكم
 هللا لوسر اهامسف ةيصاع اهعما مصاع مأ تناك : لاق رم نبا نع اضيأ ىودو
 ثا كال ناك لاك اح ندور ليج ايدو ديلع وها لم

 نابوثب لجر زم : لاق ريفن نب. ريبج نعو * ال لاقف 'يث نع لاسر ملسو



 عقف رك اسع نبا خيرات ظ

 مايضر ان طاق مهر امث « نوسلث امم موسلاو + نارك أو ا ظومعطأو

 تافو « 46 نم رسم لإب نح مجرتملا 0 هللا لل ا

 ٠ نيثئامو نيعبسو بص "ةنام اب

 + خوبطملا' نياب فرعي زازبلا رطاقلا بأ دمع نب "اللا نب أ دك هللا دبع

 تءاجا1 لاق وزمع خب اهلا 'ةلتعأ ىلإ ةءاقعب ا يورؤابلم !اكر يطا ةباَع اولا تناك
 ىلعااج وزلا* حن ام: هللا قلوس ايت“ طرلاتم كلب هلع زك“ مغ اد[ نارا

 : تلاق جشع زبر نع كاك نوت ا بلس عع ال نأ اانا تك يارا هاد
 ادحاو 'اموي'لوطت“الثانأ نيل سسك الرو 7 علقو نجل رطبا اننا نارا

 ١ هللا لوسر اي : تلاق < اهنم لبقتي ملو تمأ تلعف نإف ةضيرفلا الإ هنذواب الإ
 هنذإي الإ اًنيغ هتبب نم يطعت ال نأ اهلغانوعكانافاف ةلطروا لع 2 راو

 جوزلا قح ا هللا لوسراي : تلاق < رزولا اهيلع ناكو رجألا هل ناك تلعف نإف

 اهنعل تلعف نواف هنذرإب الا هتيب نم جرخت ال نأ اهيلع هقح : لاق 7 هتجوز ىلع
 ال ناك نإو ا رس ران يدل 016 ورا بضغلا 0 هللا

 ام لحجر عغرئاذرل يلب ال قلاب كفس يذلاو : تلاق  اًملاطافل ناك نإو : لاق

 تمم 19“ قاقو !6 قلب ردهإز لعل, ءأشلا + اهلءاف كلتا نعم هانا لك

 هاعقذ م نأ الإ 5

 يدلكلا دمعت القفا 3 نا ده نرسل ع هللا دبع

 بلاط يبأ نب لع ىلإ هدشنب ازا خبرا رع تدعو اجا قدما نكت" زازبلا يملا

 مجرتملا يفوت 3 امهنم ريخ اعنا ةنحا لعأ تاَنتت ادهش 00 قس اعود

 هتسراملا ناك كورا حاس و زينتا قنا قاتم

 0 وو

 نب ىسيع نب نيسحلا نب "نسحلا نب نمم نب نلسملا نب 36 هللا دبع
 هللا يغر بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز نب نيسحلا نب يجي
 دق اًباتك هل تيأر : ظفاحلا لاق < يديزلا يضاقلا نبا ةباسنلا مئانغلا وبأ مهنع

 يرلاو ناتسربطب ثيدحلا عمس "ا ةعام نع هيف ىورو « هفنص
 فنصو « لازتعالاو عيشتلا ىلع لدب هفيفصت تيارو « ل

 فقل ىلإ“ نينا "نوير طرز وع رج الا فطر تح



 كناليت 0

 : لوقي أشنأو ملكتف سانلا فرصناو ةمطاف ربق ىلإ

 ليلقلاا, كديبا نيل هزت طا ةقرف نيليلخ نم عاّتجا لكل

 ليل مودي ال اين كلبا دحاو دعب ادحاو يداقتفا نإو

 نع وحال نر يعاب او ريتك ل2 اطل يولع اناعرل
 مالسلا « كربخت ناهس مأ كرابخأب انوربخت نينإلا نمار لحأ اب ىدانأ ء

 ل هللا ةمحرو مالسلا كيلعو اًبوص انعمسف : لاق « هللا ةمحرو , عبلع

 مكلاومأ امأو < اوجوزت دقف مكحاوزأ امأ آلات دكولت دكا واكد رامع هان ر يخت نيمعتإلا

 عديش يذلا ءانبلا امأو « ىماتيلا ةرمز يف اورشح دقف مدالوأ امأو « اهومسنقا دقف
 هباجأف 9 كدنع انرابخأ, انف .< اندنع ىرابخأ .هذهف < موادعأ هنكس دقف

 الا. كا درلالا تلشتو يك ايغقلا ترتشياو لك ناك اولا | وع دو خم

 < ماندجو هانمدق امو « ديدصلاو حيقلاب رخانملا تااسو « دودحلا لع قادحألا
 هدانسإ يف : لاقو يقييبلا هاهر « لامعألاب نونهثم نحنو « هانرسخ ةانفلخ امو

 * لهم نم
 +أ نيك ناك. قضاقلا دمعي ١ مةيملا نير بلاغ نب قينلا| قارنا هسايدبع»#

 لج ىلع زفنلا يدع ىتيا يلد تيأر .اعوفرم رماع نب :طيقل ىلإا هدنشب ىود
 ا ايد لا ربنف بتك : ظفاحلا لاق < سانلا مامأ فوص ةيج هيلع درر

 مجركملاو « هل لي الل عوضوم ثيدح وهو عراك جن 27 ًايحعتم بيطخلا

 0007 عزاوخ الا[ لحفلا هدانسإ يفو « ةلادعلاب فورعم ريغ هاور يذلا

 000 يلع نإ ليعامسإ قيد ونسب وكلا ]نب , 26 هللا دبع اي

 2 1 اياد اللعب انين يتاخلا نيالا نوزأ كلما ديغام وير |كيليغلا

 1 7 0 هنع ىورو * 0 نما قاؤئلاؤز, ققمدت كيانخلا عم

 « قفانم وهف هيف نك نم عبرا : لاق. لسو هيلع هللا لع يبتلا نأ دوعسم,نبا ىلإ هدبس

 ام ني داع نحب قافبلا قم ةلضخت وف. .تقاك نهتم ا.ىذجاوززميف 1

 نغو # هز رج مد هاخ اذإو «< ردغ دهاع اذإ 0 < كلغ دعو اذإو« ظدك ثدح

 : دنس نبا ل لاقنإهبع عابتزا ناك: 5708 نعي فال وحلا دع نيدو

 لوسر ردتس نبا أف« هينذأو هفنأ عدجو هبجل هذخأف هل ةيراج لبقي هدجوف
 « نوقيطي الام مولمحت ال : لاقف عابنز ىلإ لسراف ملسو هيلع هللا ىلص هللا



 لا رك اسع نبا خي ران ظ
 قاعس راوركسأوا نرتلا ود ىعاااوب الأي روكا ردملا اذا ريو :دسادا ل لاق

 ةنس هتافواتناك: “راكب نب .ريبزلا لاق < هب كلت كيقناا ذه الغ 5: لاتف) دمع نبا

 : ليقو 4 ةدلش قوعبسو -نانثا»هلو «'روصاملا نيل قديش حلابأل هئانأو ,ققاوأرأ و١ لغ

 وهو قضت »انيع موب 2 ةقركشلاب هتافو تناك: كيطخلا لاقو 6« ناوعسو سغخ

 «٠ ةنس نيعيسو ككاو

 د 3 ناوك اذ نب نادمخ نب ننلعا نإ ةوعأوب نفخا نب 2 هللا ديع د

 ةنع يوؤو“ ١ < +1 كيادللب.ةباثعالل كناكل اد قليلا رات فورم كلفت

 هدوجس يف لوقي ناك ٍلسو هيلع هللا. ىلض. يتلا: هلت  ةشئاع !اىلإ' 'ءاقدشي ةلظفاخلا
 يضر ىلع نعو * هرصبو هعمس قشو هقلاخ يذال يهجو دحس : ليللاب نارقلل

 ةمأ ىلع بضغا اذإا هللا نإ : ملسو هيلع هللا لص هللا :لوسو لاق * لاق همغأ هللا

 < اعنراذتمأ:/اهلعا سهو «ءكاعراللا :كغتع م لا الؤ قلما كيا انتل ارا
 ى ةقثالناكو | ةئاؤبو أد نيفاقو قاف بلذتع جرتملا يفوت * اهرارش أي يلد

 ٠ رباص نبا هلاق « هنأش نس سدا 0 مو « هتداهش يف #0 هتيادر

 ىف انانك تفنن : ظفاخلا اقر 0 اديسلا» كيت نسا" د أ ع غ0

 نم فرعأ ملو « !ةضامخ نع ذو '"ىوودل: هلماتوب قاتلا رلغا“_دع افق "و ككل

 ا هنا فاعل

 شاحنلا نباب فورعملا يرصبلانب دعوا ةحلط نب نسحلا نب 2 هللا دبع د

 ركب يلأ نم ريثكلا ابب عمسو ٠ ةحلطو دم هانبا هعمو قشمد مدق سيت لخأ نم
 . ةعامج نع سدقملا ا امم ثدحو « ديدلا نأ نياو ينايكلازيزعلا دبعو بيطخلا

 ظفاحلا ىورو * ينافك ألا نبا هقثوو 6 هريغو يمدقملا رصن .هيقفلا هنع ئوزو
 ناك: !عاق:ةيراشب ضابيرعلا ىلإ هدمهس محرتملا نع ةزمح نب منك ديع

 نع ىورو * ةرم يفاثللو نذل مدقملا فصلل رفغتس ملسو هيلع هللا انمركا ع

 هيلع هللا ىلص هللا لوس نا رس اب ولع ىلإ اذالتلا يرق 0

 . ةناك راو نيو ناقل ةنس يفوت * رخاو ء الاعب لا يف ردملا هز لذا وو ا لاق ملسو

 ةادحب,+ ةؤاؤنلا مماقلا ا قوضإلا ذيع نوفل ب د هللا ع د

 تيااعلاب ايف اهقالبآ انها ديما هع ىو ز اللا مداقلا نب يلع نع نلضولل

 ماقف بلاط كاب ىلع عم ةتيددملا' نياقم اغلخاد :ةملاف "كسلا وباب ىلا لا لاخلا



 قداح اال

| 
 لولاة مانا يفتر(! اير هاون نمي ا64 ملاعق هيمن ههوجل اذهناطرل لم افيفلا؟ لرش اهلها سند 6-5

 عبو «هفصن:هاطعأف» هايإ همماق ث « ةيمأ ينب دي يف ناك يذلا رهوجلا نم يلإ

 اثدحت م16 ةفيذوأ كددع اذه لاقو:ةملس مأ هعلازا ىلإ رخآلا فضنلاب سابعلا وبأ

 هبثناف نيمدقتملا نيتبلاب هللا دبع لثمت ها قف سايعلا - قلعنو نفعل ةعالس

 تي ازالانقو يدع فلان كس نمت ايلاف « لاق انهتيبنلا قفياسلااوبأ
 ام هللاو تناك ةوفه نينموملا ريمأأ اب : لاقف « اًنبش كرخدأ مل ينو « كن يعنص

 نيكشإلا انلاك "اف ن افرع اهنا كاقمف  ترطخ تاي 2

 0 ةضدملا يلإ مة اعف نقاثا لاق « لعفيلف ذ كاذأ يف ينم نيالا لمتحي نأ

8 
 ع4
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 ومساج تدرا

 « اهيلط فواد ًادايز ا يهاربإو و دمه هيب باط يف هيلع حل | رفعح 35-5 يلو ايلف

 هللا دبع نب دلاخ نب دمت اهالوو ةنيدملا ن هامل هاف ف« ناطلا يف ءىطش ناكف

 لسري ناكف « امهناكمي هءاععم هيفغلاب 0 باطلا يفنعمي إف اهبلطب هرعاويرسقلا

 يرالآ ابر ىلوو هلزعف هيلع بضفف رفعج ابأ كلذ غلبف « اعئاكم ريغ ىلإ ليملا
 نم ءافتخالا: دارا نيح دمحم هنال مجرتملا لاقو ٠ اهنع ةلفغلا َدِلَقَو اهيلطت هرعاو

 هقح هللا ىلإ دف « كتحيصت يف يلع هقح هللا ىلإ دوم يف يتب اي : روصنملا رفعج ين
 ىلع: نعتتساو © ئدلا نضفأ و« ىذألا فك يبباي « لوبقلاو عاتسالا يف َكِيلع
 نإف 6 ايف مالكلا ىلإ كلفن كوعدت يتلا نطاوملا يف تءصلا لوطب ةمالسلا

 نييف هعفني الو « انالمع نق رثغي تاعاساةملزو نلف لكن طلح تمصلا

 «ةتضرفلا:اننع ةان لاو ©« ناكمرالا لبق ةلحعلا أطخلا مظعأ نم نأ لعاو « هباوص

 <« ودع كل ناكاذإ لقاعلا ةدزيقلا ع نيقفانأا كل نيل إو لهاجلا رذحا يب اي

 « لقاعلا ر 8 . كيل اف اكرازتغا ضعب فا مرو كام يئن |ةفلخاحلا كغ

 رفعج ايا نإ لولا اان وأ ذاع 0 1251505 لف لاجرلا ةاداعمو كايإو
 مجنرتملا تنب تسلج جحلا ىلإ جو هدب الزر ودور الب قا هلو ههصق طنا دعا

 تلاق اهب رم الف « هقيرط ىف
 ب

- 

 دويقو لسالس نيب نحسلا يف اهرب محو هوس انيك كيلوا

 ضيا دعنا“ لجل طقتل ا متت معمإ ديزي ىب راذض محراو

 كيعل دج درع اندح 8 يك رقلا محرلاب تدح نإ

 1 ليهلوتا دسك جال يلوا ر ١مدحف هب م ع« هيلك كيش: رفعج نط الاف



 -هيشيدا

 ا ا

 هب دالي ندح ىلإ كنم نووأي

. 

 ميلا فقس كهربا
 مهلك سانلا ريخ مطاوفلا نبااي

 هرشان مث يرذع لماحل نإ

 ةبذاك ريغ نيمي فلاحو

 انلنعأدرر ..اهخلعأا, عاقل

 ةعحاشلا ع ئىقملا كاناونل

 ايدك الو ااكفإبان نئمدشيإل

 تقذا وتمازأ انما ظل قاتلا

 مكضعبب ىصوأ ذإ هللا ينصوي م
 تعز كو م اقح ناك نإ تلتق

 يدي قاؤن ىفيت تلين

 هرقبأ تف ارابج ينطب رقب و
 هعطاق رتنملا لك ألا عطق و

 ل لفتو مهاربإو

 ةنمزتن أورتل اذدي فيك

 همك ل كاف د
 دعم تن اوك ديقنإرب 5

| 3 

 يبي ل 520 1

 حول رمت رمعي نايم

 كدهز اننا كدا لاق 2 اذه ىلإ ثتفانااع ٠ سايعلا هل لاقف

 هب عنصو « هانداو هبرقو 6 هأي>و هيكل ناسا هيلع درو امل ناك و

 ك1 الاانا تضنا لا ادي

 ناطعلا عسأو ير ١ وطلا هيلإ يو

 ريبطتب مهالوأو راخفلا دنع

 ريوُدل ريغ رذع عفني نيبلو

 ديحتتلا تيككاذإ + .ثزيبلاو لةهاب

 رومعم نيداطتعا بر تدبو

 ريثكتو فايسأب .: اهورف مهنم

 نياوررع انعنلا "ا ذوو ليان زر ضناا

 ربادجلا لدحر لع ءاينحاو

 رونلا ىلإ يدبي يذلا يبنلا الو

 روصنم ريغ فيعض يلو ىلإ

 زورطم» نطاور هدا ا يعقراف

 دوقيسورا قاعي اهم لاعلا عج
 3 0 لو هيف تردعأ

 دع نش اراينينتادل اوكع نب ونيك نب ديا ريع نمل بألا نينمترايلب شل

 دارم نم يليلخ نم يريدع

 1 شل 15 ع 1

 يدانز نم حدقت نيحك دنزو

 : حرتملا لاف هيف هبوط و كافنوت لعجل م ح رقما هعمو راب الاب هئاسب شايف اعل

 هليفن ىِبل ايفن 5 0

 هبلإ لكيت وك يوتا رمأو

 يذلا لياقلا اذه ف



 بيه م

 وهو دمحم ليقو يهاربإ هل لاقف « 0

 : ب كر «قساف اي اًميع كب هللا معنأ ال : باوصلا

 درا ا ال نحل يدا لامك هربت لعن ١ كاناإ ها
 : ةلالاتي كلارذن كتدرأ 0 ا ةمرد نبا لاقف « يايإو يخأو نأ ديرت

 سحلا ينبا ميهاربإو ًادمح ةمره نبا ءاج م

 الا5:2 تدرا

 ينعمسنل رة وولبا !هزونللاا اذ اب

 هوما /كاتذر ا هيوبل العا ذل ززتق

 تلارزي هجر اه ا اعلا ل

 ام ا تأ دقل

 نَحِإ يود ءاوقأ ةلاق اللا

 لسلاح قالو اونظ ذا نظلااونسحي مل

 هلو يت ت

 الد مأوق اميصدأ عك

 ةرمهقه 1 هيحو تريغ ئ

 ءايض | كم و دملاوإ كللككو
 1 لاجرلا تروداحو تدحص دقو

 ننس يف هللا نيع !(تحرب داو

 مهلك سانلا ريخ مطاوفلا نبااي

 ان وباجرمم ا نإف:ئرخ تنكدإ

 مكتءام يف ينانع تسل امو

 اهتعبن رس يف مشاه نم تنأو
 0 اهريخ نع مشاه تنهار و

 فلات قر رطب كلذ مال رراماو

 اهفجانح نع يدبتف ماظعلا يربت

 انتحل عدني ع الاد اولا عينا

 ميرال ةيررخلا لايأعلف
 ادع يلب 0

 ريال تير اعنأ
 ىدحاش كعب

اق م .ّ نوراقو ناماهو نوعرف :
 . كلذ نم هيلإ رذدتعي هءره نبا ل

 (2] دعيني أو لجل نم [لفعاوم

 (9:نذألا عمستلادسوت ءهفدقف

 ا اونع قاس تامر
 يننع الو هئىدضق :ةانفكتا الو

 نحبالاو ءاتحشلا يوذ لاقم.امو

 نبطلا ىلإ نورقم رذعلا مهيفو
 نب الاب دوعلا حيحص تيمر دقو

 ندلملا هحوأ 1 ماتقلا اذإ

 نمثلا نم ًاروقع رشاعملا طسو

 رداد نع ملو ءاخإ للمأ

 نخس ىلإ اي دبعلا حلاص نم

 نيغلا ال زوفلاب مالوأو شب

 نك يدنا نإ ان باحد ألو
 ينسر 1 نعل تاع راو

 نيطلا قي :.فراقت : ةنيطو

 نهرلاب صتخي يذااكوبأ ناك

 نوفر مللا] للعام فارقت لقم

 نفسلاو ةاربملاب  ةرشلا ذخأ

 نذحلا ح'رقلاب ىدملا ىخارت اذإ

 يفرق هنارقأ نم تب وأ دص نم
 نذح نم مصلا تاقعس كح او 0

 نب ا ىلع ررصن مل  امرص ءادج



 م6 5 ير

 هل تيعر ينيعاعر نه درعا يف

 اوعدر دقف يلوح مثاه وثب امأ

 هنباعا نم مهنم برثيب نم

 لجر ىلإ ذمعد 15 نم كاذو

 اوطخ.- نإ ماوسلا دبجلا ملسي ال
 يضلل ميو اكلاؤز ني قاكألام

 هتنظ ءانحشلا يذفوخ يف كا

 اركي مثاه ونب اذإ

 4 نسيج دقو لح ادب تزاح

 اة ملو 3 ىلإ هالاسما

 هع راسم كلا نيكول

 دع انكسابنالو تدلظ 1م

 ةلصوذ وهوديز نبا تركذ الإ

 المتحم كاداعزم لاز الوملساف

 هلغر [هلكلاف هان اةهسنار 1ك نول

 نبط اذ تيجان هب تولخ اذإ

 اوقرط هفايضأ اذإ نيديلا قلط

 مهني ليللا م نودعي اوتاب

 ميبراوش مسد مثو اودتغا م

 هلزنمل وح (2)انيح سانلا لءجدق

 مق و لا ىلإ مف

 ةلرقنت+ انملا «زغأ اطبنيو كفالكذلا
 ايت صصخ 000

 ةحناس كاقال نم نمايألا ىقلت
 اوبستنا اذإ 3 مشاه نم غلو

 ملا لضم دب وسلا
 هنحأ عبو فلاش كتل 0

 1 كك كلا إ نمو مامذلا يف

 ١ كك 2 0

 43 حلاص 14 ركز 00 ُْق
 اي -

 ع

 27 م يل اغلاب 05 | دَخاي 0

 دي ِء ل لع 2و

 معلا ةلود تفاخو ضيفملا ىلإ

 9 ود ةاريملا هش خابت

 كاروسلا ع

0# 

 ننلاب نحمي الو

 نكي ملف
 نزمش ىلع ىعي 02 حرطنت 2

 نمرفلا ع دايوعو, (,نيكملاب دنع

 ندا القوة فت اناهراعسا

 نفخ ب نم درتخصلاا ياو, كارت يح

 نمت وم لقعلا يفاص (لقع ىلإ يوأي

 نام لنور اوك 8 نوكيش

 نمسا قداذ يحاونلا ريحتسم يف

 نبالا نم حيض ىلع اوتيسي ملو
 تمام هاروت ف اوكوتك

 نكلف لان عوج كس اول

 كامل اك حيبق تعا هق

 نردلاب .:رطلخي / ملو نعضي ملف

 3 يد ريغ دوعو عقدلل هحو

 ندع كتل ف الدوبايكفاتف
 نزالاو رمسالا .يف مريخ (تفذاوو

 نهو ىضم ايف نهو. نه ىلع



 بيده 8
 لسلرلءاقللا كادر ءاقلتءا لا قريش يزل اًطنيلأو "الذ

 : لوقي ناكو

 ما الإ دافحا ا! ماض "يش قبب ١

 انيلديا اطمن اثأ كاملا ننيو :انوب (2) زامدلا قدح نانو
 ادم الا نخب أزل( كتلرو كانفلاو فز وفا ح وقرأ كنب

 فأي ىح ةودغ وأ ةحوز ع امنإف اوربصا يتب اي : اوطحق اذإ هينبل لوقي ناكو
 ةيءأ يب نم زاححلاب نم لتقب نأ ىلع ىلع نب هللا دبع اًموي مزعو ٠ جرفلاب هللا
 م كناطلسب يهابت نف كئافك"! يف لتقلاب تءرسأ اذإ رع نبا اي : مجرتملا هل لاقث
 ل كلي رناط لاخر تال أاكليإ ا لامي ناكر(. "1: ليف" كدعت هلأ كليف "نفعا

 ليو « ةيدقلا ةقادصلا دفن ءارملا : لاقو ٠ تس ةأحافم 1 يلح ا

 ” ةلرم كراع نأ كلامو ا هقيلادل" نرككت نايذتو امال اؤعمةقليإلا ةذقتلا

 لع ةيدطار 'قيدتما#ا ةلاخ آلآ ليلفا ةليآوضلا« ريك ناك لاقف الخور «فصْوو

 : هتجوزا لاقو < هيواطم ىلع ربخاب كربخيو « هجرادم
 اك دلالات .كعطولا كلتا نمسا

 اعمسا لب تلقو الاق الل ةزئمسأا فنا الاف
 يك يلابو !ةننزقلا نسب للا كح "لاق

 أاعحوم 3 كا يلد اَوَع تاصع دقلو

 0 مجرتملل بدني اممو < نح نب نسح نب ميهاربوال تايب ألا هذه نإ : لاقيو

 االول لعدم * ذك : ءايللكس هل ةيآرل_ نصمم "اهلل اوثانرغبأ قنا

 مالسرالا انما نع كرب ياورز كيدليا نأ نم مك

 ذ [اااع فكك اذكر سلوا را مل قلك اجت ال1 3156و

 ايا ةيناطتأ# نار اهقلو" كمان لل 1 يول اكل !ةجنإو و
 لايفناك دكت رونو اهم اطولا ىلإ وامر فاك اللا عتباماد اردت

 ماين رلي الر مرتع ل قل عا ريفلا كلاود البخت إ

 + ناك اقل ورنأ اهىأ شالا ]نالت عا 7ع كنا بوشافلا“ اول

 مجرتملاب ضرعيو نسحلا نب ديز نب نسحلا حدمب ةمره نب يلع نب ميهاربإ لاقو

 : مهاربإو دمحم هشابو
3 5-8 



 م رك اسع نبا خيرات

 ن 7 كف واحسيإ (تموق "نذر ةفوكلاب "كيلجج هر صيفا ني فرخا يا
 مل عرعر و ل ب لاقف < غسانتت حاورألا نإ
 لاق يولع كتلك نأ, نوم زلال كهف را عشا اموقللن نعي نإ + تلذذ

 ءا لق نم: ئدبصاب < ملهم ننلالاو نم ءالذد شل :يديشا © ىل

 سانتي تواوقي نيذلا : لاقف « ةةلهاح ناكل مل نمو « املاء. ناك مهسلاجو

 ريصتق هحور هنم جرخ ءوس لجر ناك اذإ نولوقي : تاق # نولوقب اذام حاورألا

 ا نسوا 3 : هل ليقو ٠ كلذ فالخ حلاصلاو « بذعيف ةءمبب يف

 ةبرقل كللتق نإ هللاو : ةضفارلا نم لجرا لاقو ٠ ةضفارلا م من : لاق ؟ قاف
- 

 تناك ةيلحاجلا .ثننتب ::.اموي نسحا نب لع نب ادن لاقوا: *؟ .ناوملا|ىج الو

 : لوقب ثيح ريهز ةيأهاج
 مرر رم لمقر لدم تع - ايدعست نيكو ين نانا

 : ا 12 ن كح يهز  ةلهاجت هناك فلله الجا ةحيفكر طور دع ناك

 مع دغ يف ٠١ لع نع كلاود لازم يو الاورب !مزيللا ع لعأو

 نا نأ ل ف هل لاقف « :آودلا كنلع ينشي ام : ديز هل لاقف

 2 هللا كديع هيلع ظاغأت مالك دمع نإ رفع> نيبو 1 كديع نيب متديو يأ مع

 هلا دبعل رقعج لاقف دجسملا باب ىلع ايقتلاف دجسملا ىلإ احارو اق رتفا مث مالكلا

 اأن" ايأ اي وعلا لاقت قع جليل رظ أو لرخخ قايرزاف نوزع يللا 0

 ::الاقب“ هفؤم الزوم قات لات ال : لانك تال الينع ىجراودزس نا

 * لاق ةبتاهفإ»#لاقاك تنل لإ 0 ضيا كلذو : لاق « ان ارق كيلع ولتا يفاذ
 0000 لكلا 0 دب 5 3 ا 0 ليوا 0 ا هللا لاق

 ةيبم لوقو جاتو .عئاتإ املس ور قلك روع( اسما و
 كفن ,كوعوت :ىلارقطاوللا اف رككفلا نوال 0 نا او ملك
 لجر هبسو ٠ باوصلا اهيف عفني الو ًأطحلا اهيف رضي تاعاس لوقلل نإف < لوقلا ىلإ

 اع هتبب تدب و « هيواسم فرعأ مل: لاقف 7 هبيجن 3غ هل ليقف هنع ضرعأف

 يدع اتينا "الورع شاذ يل ءفك ا دنا 9: لاق اهدا: لخارةمع او مو هيف نفل

 َ ا : لرش اقنأف اذا لجر هميسو ٠ حش

 قفذاغ بم نأ ا رزعأ نأ دمار كعامل نم كانك كح

 ًَ؟

8 
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 بيب كب اند

 لإ كيران راكف «ناوو "هدف الؤألا ؛قلا !لذلللا كتارجعا كلاما نوز لهو هب يلع

 ءاذه 00 دبس رالف "ناك 1 لاقف قتلا و اورك اذثف ةعببر

 حملا مهفأ ماكحل ما مترقرككي ىتح 0 نك نإ تبادأ : هللا دبع لاقف

 مهيف ةعامح 00 0 ءايبن الا ءانبأ مالك اذه نأ ذهشا لاهم كالا ع

 ااا السام اما بنا رتل قر“ يلع راق ذكي اسولج 0

 يبلا نبا د ع 2 اخ توا لا "2:6 قاع تعمد, نقأو كنعلاا و 0 ملف

 كلاهما عار !عيفاو هيف ةراوارم ةقاكر "3 صورا فااذجع
 < هبجوأ عقو ىتح هعفدف 1 قسرا طز افلكما يىلص ينلا ةيراس ىلإ

 ٠ رش ريغب موتكسف ةدتفلا اوحيهي نأ اوداكف < حالسلا حالسلا : راصنألا تلاقن

 11 فمر ردعإلا كك أب ام اخ باق لع دز ارز هال ال دير اقوا: لآقأ
 ركل ا ايداع أ اقرأ امة راق زعيكرطو لصي مل نم ىلع ىلص ل ايفل

 2 00 أن لا رجب هك هلا لبقي ال : لاقو ٠ انف ديون دن حرف
 مدت ل لإ ةلباةضوتتأالفلوكاا لعذأو يلق ىلع تاضرعيل اهنإو

 5 نيد ارك جل اداب نيفحلا ىلع حسمتأ : هل هن دقي زع انا

 نب صفح نع ينطق رادلا ىورو هاب يوتا دقق اهنا قبب أ اهننبا كرمخل لعخسا نمو

 د كلما راما نيل( رع ةيعنل اا مح عيال ةلزجام نعول اننا نات نك
 ثيح ربع كاذ : لاقف هيف كيأز نع كلأسأ : تاقق © باطخلا نب رمع حسم

 مسد جلا امري وفن # قار درع و ايدو رع قت فربما

 يل لاقف « ةيقت 5-5 1 نإ 100 يا نإ اك تل يل

 لوق نعمست الف 6 ةينالعلاو رسلا يف يلوق اذه نإ مبللا : ربامللاو ربقلا نيب نحنو

 هللا ل آو را نم لع نأ معزي يذلا اذه : لاق مث < يدعب كد

 هيلع يلع ىلع ءارزإ اذ يفك 6 هذفني ملف سعأب هرمأ لسو هيلع هللا ىلَص
 لف سعأب 59 ملسو هيلع هبا ىلص ا ةزاوست نأ موق 0 نأ ةصقتمو مالسلا

 دا نأ لاقو اديرزلاوةسيلملا ]بوق وكطمب ا نارع افرك! عقب دع وعةخ فالق

 ىف اطول ةاراق كنب او زير ات ةلؤجلا ةلعب ةقللطلا تل ةرعل أما 43+ لمألا
 ظفاحلا جرخأو #* هيلع هللا ىلص الف اهتقو يف اهبلصي مل نمو« هفلخ لصف اهتقو

 نسحلا نب هللا دبعل تلق : لاق يدسلا ْنَع ةمانيخ يبأ َّك يب أ رك نم



 موه رك اسعنبا خيرات

 ةدلح نعي هيبرأ نع ,هيلإ .بيسأومرد# + تاركلاو :الؤن زهجاع ياس رالقلع هنا هذ
 دا جف ملسأ احا هيدب ىلع هنا رجا 0 لاق مللمو هيلع هلا يلص ينلانأ

 ايبا نع نيهجابك ذب ةمطاق ا نع هيأ هنعو' 80 م وخمالارو ايندلا برا قلع

 لخدرراذإ: «تنباك ملسو هلع ملا ليعمل لوسر نر منع بار يعد لوك

 ّق 0 : لاق جرخ اذإو « كتمحر باوبأ | يل متنا مهللا : لاق دحسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب لوتبلا ةمطأف نع هنعو * كالضف 5

 < ميعنللاب اةيقع :ثيدلا هع انا : ملسو هيلع 0 هلأ م سو لاق.: تلاق

 َّ ل « بايثلا ناولأ نوسلي و « ماعطلا ناولا نركب حلا

 ديع نب رمح يلإ فلتخي ناكف كلملا دبع نب ناهلس ىلع باش ,ىتف وهو هللا ديع مدق

 ٍفَقَب ال نأ تيار, نإ .ةرمج هل لاقف < هحئاوج ين؛نايلتم لعب نيعتبي ,زيزجلا
 ينقي نام ركا ايييانرارف كلو نذؤي هنا ىرت 1 ىلا عايل حالا 7
 غلب دق نينماوملا ريم نإ : لاقف موي تاذ هءاجف < ىلع كلل نذءوي الف, يلابي

 كلهأ منغت مل كنإو < كب قضم يفراف ,كلجأب .ىطاف اًنوعظُمر ركبسلا فيرنا

 تلال فيع نب ماشه ىلع دفوو # هحئاوح 5 عج رف 3 كسفنيزم ريغ

 ها هل لابقف اناتأ. َن يف انأتأي اي ميهاربإو ادمح كينبا ىراال يلام : هل لاقف

 «هوركجأب نينمؤملا نيم نم لايهفا خخ دلو «ايف ةرلحلا اورتي دانا اهيل بس نسا

 < (ءاشحت لاقل لات سال ب ١ كلان سال لدم 1 الذ ب افحاوكين
 مجرتملا ناك : نيعم نب ىحي لاق * اهنع فكف لوألا هباوح لكم هب هباجأف

 للا نم ةعبارلا ةعبطلا يف دعس نبا لاقو ع سدحمو ةنيدملا لم رعبات نم

 ةييهو ةضراع ءو فرش هل تناك تالا و هكا دش 000 : يدقاولا لاق < ديبدلا

 4| رابنأالاب ىسالار دل لع زدت وو و سلسل ضر نا 3وكل جبار“ سدت الا
 نيش ام وح يوتيب < جم 'نيدده ٠» نيشثا| نيرو تام نك

 لع الز دما ونجم وصلا كورلا لع نت ل ل

 - تام" قسط هكردف 0-3 ىلإ هإقن من < نيدس ةدع ميهاربإو دم ةشأ

 هةثوو « ةقداصلا ةياورلا هذه : لاق هللا دبع نع ثيدحلا هل رك ذ اذإ ةريغملا ناكو

 هللا ليعي نب يضتعمو نآكوإ © مكاح دا هت رك ةقن ود : لاقو نيعم نبا

 نب هللا دبع را اه اذحا نين انئاملع .نم اديبإ تب اا : لوقي



 . ١
 بيده نان

 ؛ لاق هنإف.ةملس نب دمحأ هلاق ام درل هديناسأ فالتخاب هثباور اءررك او اضيأ
 ادم اقتران[ يالاقونر سياردإب ني دقو: ملسلم نب طمع هيي داء اذها نع يلأس

 طق تيدملا

 <:ماسو هيلع هللا ىكص ىبنلا ,كردأ_ © .يبنعلا رملا نب دي هللا دبع ا“

 نتنع يب نم ةعامجو وه ماشلاب 0 عيذ هنأ 7 م لبو لعيد عت دئيشو

 ٠ هوعرز الل هبمرغو مهنم اهذخأف 0 مومطقأ ا

 يزيتعلا بلاط وبأ. ىتنملا نب. نسحلا نب 5 500 2 هللا دبع اك

 لك لل نق دانتي نع رول د اب ايا نوحي | ىضدز دق ذي فايت
 قياس نام انلإ ءج زجأ دظفاد او. هيب نالابق املا ناك ماس ميلعي شا كم. يتلا

 هلا لاما لج علال الع اهنأ انه اوف ك| نعش اعيلعت سنا نإوادرج دامجو :نيلابق

 نأ ةركي :غلسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك .:: لاق. ديعس نب دايز :نعو © ملسو
 ٠ همدق ىلع هلعن نم يش عاطب

 هللا ةبه :نب | نسما, نب هللا دعب غرب ذر نيرو نيسطلا نب د هللا دبع ىئ

 ةيرقب ثدحو < توريبو رصمو روصو نارحي ثردحلا عت از يلابتعلاب يجاييدلا

 ىي فسم منجل نبا ذيب نع ةظفاطابيودو + (ةزايخم اهجلاقبعاقلا يركب ني

 دا اهدوبي ىلإ ربيخ لخن ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر عفد : كانا نبا

 ثيغ لاق * اهرطش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لاوس راو مهلاوم ا اهولمتعي نأ

 00 ىلإ ردح:م وهو توريب قير ط يي.(9) ةنلعاملع مجرتملا دق

 «<.ًاريسي نيش ةرك اذملا يف هنعت قاقلع < ةلارعف كلب ذأ اناغ ناك ر# «ةنيتسو عبدأ

 ككل تلق ةنققا6 ةكاعير أواملغلو ةناقتسالا عبزأ ة ف يديي يتلا ةخسنلا يفاذك )

 1 خسانلا ملق نم ةظفللا

 رمل سيرا يبَأ نب يلع نب نسحلا نب نسللا نب 6 هللا دبع
 ءو نيسحلاٍ نب ةمطاف 37 59 نع ىور ٠ ةنيدملا لهأ نم يمئاملا 5 ولأ

 * 00 يروثلا نايفس هنع ىورو ٠ مريغو يركع يدع د هللا

 هللا :الإ اهلإ ال“ تاركلا ذه نش يفر فمش نير هللا, دنبع_نع هيلا. ظفاحلا .ديسأو
 < ير فغامهللا < نيملاعلابر هلل دججلا « يركلا ششرعلا بر هللا ناحبس < ميركلا ملجلا
 لوسر نا يمتينربخا : رفعحنبا لاق ٠ روفغوفع كنإفينع فعا مهللاينع زواجن مهلا

 ل



 ناو رك اسع نبا خي رأث

 ناذاب ىلإ ىف رسكا بيك قالا( ا هكللا قوم + سو ةللع ثلا لد هللا ملقا لان

 زاحطاب يذلا لجرلا اذه ىلإ نيدلج نيلجر ل دقق أ هل تلاارعيبألف

 6 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ رخآآ الجرو هنامربق ناذاب ثعبف < هربخب تاتا

 < دعرت اهصئارفو مالسرالا ىلإ امثاعدو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور يميتف

 دغلا هاءاحف « 1 اكربخأف 01 ىتح اذه مك ينع اهحرا : لاقو

 عبسل ةليللا هذه يف 0 ا ا <

 !والا ىواما لط يصم رضا“ اناوطلا الور "يأ كلا كا

 بالا ره د أف :كلدب ناقاتملإ امج © ءلمقفا هي قريش نذل“ هيلع السا هللا نأ

 نايرع نأ اهداودولا 12 قيرط نم ظفاحلا ىدرو + نميلاب نيذلا

 ىلإ هب اويهذف مورلا هرسأف ةفاذخ نب هللا دبع مهيف موزلا ىلإ اشج هجو تاطخلا

 ككرشأو رظتت 'نأ- كل لفاطجبدلا اه" + ذاع اناّؤصأ يتلا دب« هلو ك1
 هتكلم ام عيمجو كلل ام عيمح ينتيطعأ ول : هللا دبع هل لاقف 9 يفاطاسو يكلم يف
 :"ناق كرف ان نيقانن راك لو رك قر اورض ا ةعير ذاع عجرأ نأ يع ةيقرألا

 هلل ومر: ذاق لاقز كنب لكلام فاو رز وانغ كل اذؤجسف ا: كاعد فيز نذإ

 4 مس ةملس

 رقأ 2 أ زجل ديفازتللا ل6 ضارب زمر ادلسز أ نقراو رك وبدلا قات

 نيملسملانم نيريسأ اعد مك تقرتحا ىف + ااا ضن روكي غو هك وطال

 رمأ ُث < لأي وهو ةيئارصنلا هللا دبع ىلع ضرعي وهو اهيف يتلأف امهدحأب رمأف
 « هودر : لاقف عزج دق هنأ ةيغاطلا نظف ىب هب بهذ لن اال ---

 يناكبأ : لاقف 8 نذإ كاكبأ اف : لاق < ىبأف ةيئارصنلا هيلع ضرع هودر الف

 تنكف « بهذتف ردقلا اذه يف ةعاسلا ىقلت ةدحاو سفن يلف تاتق-نإ يق
 هلا منها يااذم»ىلتد ونا قدك يوزع لك ةدؤتو ةركت انا لكلا

 يل كاف نإ : هللا ذبع هل لاقف. 9 كنع لخأو يأ لبقت نأ كل له هر ةيغاطلا

 يم هنالك حك سارا هللا ديع لاق 2 نيغلشلا قوام عيمج نعو ينع

 هشار لبقوهنم' اندق يلازأ ال "نيملشلا» قزاتتأ/وعالا ئقب 24د راقت

 أ سم خلك الع قح لاقف ريخلا هي رم ىلع مب مدقف الات لا هيلإ عفدف

 ظقابنا'ءاوروب م تتار نيف نع ماقثك اادبأداناز ال هيك اهالي 1اس

 يرهزلا نع هاورو « نينا اوناك يرسأالا نأ هيفو سابع نبا نع ةمركع نع

 م 4



 لافو « السرب راسي نب ناولس هنع ىور : متاح وبأ لاقو © هقيدح دانسإ حضي ال

 اهو 0 ): تاز ةيفو 6 اهرباقم يف 0 هل ل ا ع حلا

 لن ذيع ب امرا ندعم يف لس هاورو « ةبآلا ( لولا اوقيط او هلأ: اوغيط]

 اك راد م هلو رضع تامو 00 - مف 0000

 تاحيط ا 4 5151و” اسفة نب 2000 ىلص 7

 ادق فيا راتلا دن“ انو .ةباجدايو| ناسا سناك ودع ةلبجلا فكلالاى انو ذاحب
 الإ يشب 0 > لاق « معن : اولاق < ةعاطلاو عمسلاب مكقيع لا اذان

 يف متنثو الإ يتعاطو قحب كيل مزعا يفإف : لاق < من : اولاق < هومتلعف

 اوسلجا : لاق اهيف نوعقاو ممأ نظ اذإ ىتح او: قيل قط ذولا ءاقف « رانلا هذه

 نان دلو نانو وع نقف هيلا لطرأ قلل وك ذك« ب كحضأ تنك ام

 مكحلا 0 أهرو 4 هوعيطت الف ةيصعمع م لاقف اتمدق

 ماق ةق[ نب هللا ذبع نأ 2 قل نع دعس نبا قدرط نم يورو .* اقوم

 5 سن ذي هاد ايأليأب ملسو هيلع هللا ىلَض يبنثلا هل لاقف ةءاوقلاب ذب 5 ٍلضي

 ا تف د للا 16 0 قيرط نم ىورو * هلا

 0 نه ىورو اكانعضي نأ كالذب دحقو ©« عقب 4 26 0

 ماقف < نواس : دو انغام قل لق تو هيلع هللا ىلد ينلا نأ نسل | 1خع ديمخأ| مامرالا

 « هيل تتقي ناك يذلل اع كوبأ : لاق 2 يببأ نم دا اا لاقف لحر

 يردص :ىربأ نأ ثايوأ ؟ قاقا# ًاماظع 4 علطأب تود رفا : 5 هل تلاقف

 ع 0-5 قرت نم ظفاخعا ج ا 7 هيف لاقب هلاك «دفؤل لاقي ناك ام

 ءالسإلا هِإ موعدي 5 ىلإ هر ناار همن نوع ريت لاططاب ملسو

 هئس مرا يف كلذو 2 مدع نع موي ٍف مهنع رفث تع اق 884 يارابلتكمو

 دبع تعبو « مهيلإ هثعب يذلا موقلا نادلب ملكتي مهم ل لك عبضأو م

 ةيلإ ب ويا ءمالسرالا أ هوعدذب ىو لإ ةتدلا ديقلا 06 ةفادح نب ا

 « هقز# وخلا 9 هيلع “ىرقف نئارتكبب نب مك ةلكت ؛ هللا ذبع لاق « (ناعك



 خؤا نفسا

 ينبلغ دقو مهارد ةعبرا اذه ىلع يل نإ دمع اي : لاقف هيلع ىدمتساف مهارد ةعبزأ
 هت طعأ .: لاق « اهيلغازدقأ امى لاب كدعي ينلاو د: لاقرع مقتل ٌمطعأ) ”(للاهف ؟ايقلع
 ت0 ادبي لاش كنا كلك اهيلع ردقأ ام ادرى قتلازق لإ
 اذإ ملسو هيلع هلل ىلص ينناا ناكو « هقح هلعأ : لاق « هيضقأف عبرا اين انمدغت
 وهو ةباصع هسار ىلعو « قودلا ىلإ درد> يبا نبا هب جركل 3 عجاري ملا : الث لاق

 هذه ينم 1 لاقف ةدربلا عزنو « اهب رزتاف هسار نع ةماعلا عزتف « ٌةدربب رزتم

 ىلص هللا لوسر بحاص اي كلام : تلاقف زوي ترف « مارد ةعبرأب هنم اهعابف « ةدربلا
 ظفاملا جرخأو * هيلع هتحرط اهيلع دربل « اذه كنود اه :تلاقف 9 اونو عدل مز

 لات رام لارا ل باس تاق رعايا دلعاذ ا ملسألا ا ٠

 هلا شر يراصن ألا أف يبا نعال ي راسن لال لاف م يدوب اي: يراصن الل

 يبا رعأ اي هل َكإق قوخالا ةلوحلف كارا : لأقف «لاق امم ءاريخنأف علبشو هيلع هللا: ىف لص

 ٠ يدوهيب تسلو يبارعأي وه سيلف

 هرم نب مبس نب دعس نب يدع نب نسي نب ةفاذح نب 2 هلة د

 ٠ يباحصلا يمبسلا يشرقلا ةفاذح وبأ تلاغي نب يأ نب بعك نإ نعمجاييا

 "ا ةلوسر ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هنعبو « ةشبلا ضر لإ رجاهو ايدق أ
 ةيغاطلا ىلإ لمحل ةيراسيق ىلع مورلا هئرسمأف ادهاحم مانثلا ىلإ جرخو ؛ 6
 نيطنطسق. ىلإ رمح هيف بتك ::دعس نبا لاقو ٠ هقلط ف نئتفي لف هنيد نع هنتفف

 هللا لوسر يفرعأ : لاق .هيلإ ظفاحلا ا 1 0
 يلا هذه موصي ال ا امم( يم لهأ ف يدانأ ناربلوكو هلع هللا ىلص

 قرط نمو « هروح هلم نبا [قيرط) نم وواوزز اك زك ذوات ريق لك ايأاب اهنإف ذيل

 نايل" نم اني رماقوو د[ ىسصاق رو 3 نييف موص الف دازو ظفاحلا معن لأ
 ناهلس ثيدح : نيعم نب ىبحي لاق دن اخ | مام لاو يوغبلاو يناجزوجلاو هدنم نبا

 رد مجركملا ديش دعس: نبا لاقو, « لس ةقاننل نر مهل نبع ةنع 2اس رب

 ذئب اور ى ةنايلا ةرجملا .ةيللا ةرعابل نم ناك يسدكج مدلاعالا ميو لكلا
 نب ركب بأ لاقوب ٠ ةبقع نب ىوطتإلو ريشعم وبا ماقيل: يانف اولاو قاس | ينل

 مادا ميريل ىف /انريغوفوج 9 ءأ ردب لهأ نم ناكأ هنيئا وت قرا
 : يراخبلا لاقو « لادتالا ةحيحص ريغ ثداحأ ةنالث هبع ظف- يذلاو « ردب لهأ



0: 
 بيده ند ١

 قئاوطلاب مكتيفلأ وأ ةيلحب مكتدجوفكعبلاط نإ كتبرأ
 قئافصلا ىدحإ لبق دوب ىبنا اعمانلهأ ذإ تلق لقا ىلإ ك ند الف

 قرافملا بيبلاب هدا ىونلا امد نأ لبق دوب ىبثأ

 قئاركبحو دعب ينيع قارالو 0 يدل رس د ين اذ

 ىراوتلا رك ناحل را و11 يو ل ءاع ةووقملا تاقاع نايعوم

 © لا عفا مال تيدي فرات اشو و ارزوا انيينو 6 اقع تيحف تنأو يتلا

 دينو. قاحسإ نبا لاق * هيلع تدم ىتح هفشرت كاازاف هنلاعترماق لتق الف

 : لاق تلاريو دردح يبأ نب ا كيع نب عاقعقلا نع طرسق نت هللا كيع نب ديزي

 انايحف طبضأألا نب رماع انيقلف < ممم ىلإ ةيرس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثعب
 ىلا مح انئح انئمدق ايلف « هماف هلي ةماثح نب لا ةيلغ لوما عراب الا: ةحش

 تارع م اَذِإ ان الا 5 0 )هب الا هذه ةلر ءانزيشات ملسو هيلعدللا لصيبلا

 هيف تبرطضاو هيف عفلتحا ]رب 0 ( ةيثلا رخآ ىلإ ( اوني هلأ ليضيف

 حيحصلاو عاقعقلا طاقسإب هللا كيع 5 نع ةرمو عاقعقلا نع ةرم يك ورف « ةياورلا

 هلع نا اررص هات للسر ا قلقا ةعبر ايزتاورمأ دردح فام هللا دبع يدح

 ف مسار ليم هيلع هاوي 3 دن( لور تكتب اقل باخأ .1طعفلو فور هر كلا ذيزرالسو
 دحأ نم ةةلوتحب 6-5 لاقف < مهرد ييئام : تاقف 9 تقدصأ 5 لاقف اهقادص

 اهتيدأف اهتعمحف 0 هللا دبع لاق © 'ابقادِّم فصن اندثع « ,كلذ لع) مدز ام

 كلف نك للباب نلاقي مليبو ميلع هللا لس دسا لوسر خعلاذب تأبنأ منريق اوعارىلإ

 لوسر اي : تلقف < يلوق نم ناك امل كلذ تلعف امنإ كلعلف ؟ قا دنطلا كفطن ان ةيعااكلا

 كا ظفاحلا ىورو * هوحش 5 مامرالا هاورو < كلذ الإ ٍ.ناك امو هللا

 هل فالق هلل كوم ردا لفسل ناك ني ةدنح يبأ نبا يضاقت هنأأ كلام نبا
 وهو ملسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر اهععم ىتح اهتاوصا تعفتراف دحسملا ف ملسو

 : لاقف ؟<بفشكياب ىدانف هت رحح فحس 00-5 انهيلإ جرخف © هشب 52

 لاق ىلعشلا يأ .هيلإ ,دأو اذه كيد: نم عض: ,نيلاقف هللا لوسراي كيبل

 ++ .. يئايلنلاو ملسم .هجرخأا <. هضقاف, مق.: لاقف < هللا لوسر ايبتلعف دق : بعك
 هيلع يدوييل ك1 نا ادراع يأ نع 0 ماهءالا قيرط نم ظفاحلا جرخأو



 44 رك اسع نبا خي راث
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 عفدملا نياف ينعف دن كاراو يقاوث لبيقثو ينمحرثل وندا

 : لاق < .انلا ىلإ : لاق

 عمسوأ كبونف ينبلأف ينع 2 مهعفتو نيسبللا بايث تقاض
 عضو ايلف « 0 ايي ل هللا دبع لاق مث« هيلع ناك ًافرطم كلملا دبع عزاف

 نب هللا ذنعتالا "كنك نم نك هل اقف« ةيمككلا كرو" كلما +اك' ءاكلتلا»" لع دب
 ودول ليبس ال : لاق « كال ىلوأ : لاق « وعانأف : لاق« جاَحَح

 اعلا نبع أفا" ةقباشت سةر "ظلال 5 كساحم

 مرا او ةيرادل كلل هعساو < دردح يببأ نب لي هللا دبع

 اوددعمت ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق : لاقدنأ هيلا ظفاحلا دنسأو * ةيادزو
 قاده راو دبع درا والاخ جنك اة هنا فر لا

 اما دع نب عاقعقلا وه امنإو « ل ل ا

 فرح يف هجرخا 5 6 مإد ةراكص ذل عاقعقلا نال كسرم تنال" © 303 5

 ظفاحلا ركذو ) < ةبيجملا ماهوألا نم اذهو عاقعقلا نع هسفن دانس,الاب فاقلا

 لاآق ( هنع اهاور هناا 2 ءللاذنءات نإ عاقعقلا ةمحرت يف 0 ترب احلا

 ىدحإ نبا وهو نيعبسو يدحإ ةنس دردح يبأ ْن هللا نعد فور 00 دعس لا

 «كباضلابيف نييدانار اويسألا ةوصوو :+ نيل ولسنا نقل“ ليو ءاهتش قنأغو

 « كلذ حصي الو ةباحصاا يف سانلا نم ريثك هغيدح جرخأ مكاحلا دمحأ وبأ لاقو

 نع ةباحصلا نم هببأ ريغ نع 5 هنبأ نع هاورام هتياور يف هيلع دمتي يذلاو

 لمت ريفف :دلسو هيلع هللا للم ينلا "ع هنغ وز ام "امأف ملسو هيلع هللا لص يتلا
 كاان 'ىلإ (تيع مليشو آديلع هللا لص“ يتلا هقمب +: هدنم نب هللا دبع بأ لاقو “كلذ
 ةقا 'كلم ”ئدلاب ىلإ ىاشو هيض أ ل (وجازال كل! ةلرشاي دنا نا ما ةلل انف كوبا
 لضاحلاو < كاخلا هلاق ام فالخب عامسلاو ةبحصلا ثباث نوكيف يأ ) لسو هيلع

 : لاق مجرتملا نع قات | نب دحمو طايخ نب ةفيلخ ئدرو * ( هنبا 1 تفقشلا

 5 هعاومج ف لودلا يفةيرب أ: ميسو هيج قاطأ قل "دل ودا ققاقطك"
 كالذ دعب يل اوهتصا: لاقو ةودش نم نوال ين ةا لإ 0 ةمرب هقنع

 : لاق# شعلا دافن ىلع <« شيخ يحاسا : لاقف نهلإ هتمدقف 8-2 تان ة ممكَش ام

 قئاذولاوىرسلا جالدإ ف لكت قف روج ١ نأ "قل كب ملأ



 كيرلي 4

 نا 2: لطفا هييار عم لع دز انو نيمليملا قيضافا نم قاكورك ةحص دل ىسيلو
 نإ. نعد دلو ةيدش 0 نيع* نإ ىب< هقثوو <« ةدددم ةيناثلا نيتحوتفم

 نم. وه : شارخ نبا لاقو« ةعرز أ ق6 ةقث يعبات يدم اوه: لاق وبدملا

 : ل ا

 قفار د تريلا, معا: هوك بجو د هللا دبع د

 ؟كلننيل تعم ام. ءالغع : نب نءرمع نيب دج تل أس اهبأ اةملبس يفأ نب بنيز ولم | هقيزرط

 ٠ مسالا اذه نع ىهن ملسو هيلع هاا ين علو نإ : تلاقف «.ةرب : لاق

 عاجبش رعاش يلعتلا عرق الا وبأ , ند ,نب .جاحيلا نب ,.الك .هللا دبع

 نيم عم ناك هنإ لوقو“ اعف تاق نب. كلما ”ديع لع سفو ؟ كتاف

 نبا د أ نق تك ينابزرملا لاق « قيتمد للكح كالغن نيج قدشألا كيف

 هلاعان صر رار لف يزلإم اك, قيما هاك وذ يق دال هياضر نب اسك يوسف شيرلل

 :( لاهو“ اديب اكون ١ :ةيرئال هاج يندر راما هر كتل اوردر مجرْملا

 باهش نبا نم يتلئاط ت ا ين أ دناقق» لكان غلبم نم

 كيان .اليازإ طا منك اده ريغفخ :نج اةرادل ةرقم نذل لإ "7 ردأ

 يلاةعو فخ 0 0 ْماظ داع 00 تسجل اله

 هيام طار لال زانق 0 يلاراحلا| ةريبه, نب“ ديزيل.:لاقو

 رهدلا حريأ دقل سيق ىلع 0 ربان دحلا يف دواد ابأ تيأر

 ا 1 يعاب نموا عي را كلل نا

 ةءاط يف ةيسيقلا عم ناك و « ناورم نب كللملا دبع ىلع سانلا دشأ نم مجبرتملا ناكو

 رفظي نا يناخآالذ_ < اديدش الط. كالملا دنع هباطنيبزلاب نبا: لعق. .ايلخ < نيبزلا نبا

 : :لاقف سانلا هيف معطي يذلا مويلا يف ثالملا دبع. ىلع لخدف لبقأ هب

 عملتب بنقمو رجي شيج أب راه كوحن تئحف رارقلا عنم

 :3 لاتفيا تفاجي ال نيا (ةنلاقف

 عوج ةبرشلاب جردت لجح 2 مهإف تيده يتييصأ محرإ
 : لاقف < مهبوطب هللا عاجا : لاقف

 عمجأ هيا زيخ ةليلقلا مينا اة دعي جزر / اين ةمحلا قلع

 يااا لاق



 ناكل رك انغاإإ خيرات

 قف تاو الكا" عورتا حييحصف تر لا لأ امأو < تارطضا هْف

 ةنئاَنعأَو ٠ يلصي سو هيلع هللا" لئغ الا قوس رز ناك لاقدقلا مجرتملا نع هدنم نبا قيرط

 هليوم لالا « اهنضو عكر رق دبلا ماعتاكل ازا نب ةوظاعلا يا: كن

 هك ا 98 سابعلا تعمم : لاق هنأ محرتملا نع ظفاحلا جرخأو

 رانلا تارمث يف هتدجو من : لاق 7 هعفنت لهف كعفنيو كطوحي ناك بلاط 5

 بطخي باطخلا نب رمت تدبش :لاق هنا اضيا هنعو * حاضحض ىلإ هتجرخاف

 ىللضم الف هللا دهي نم : رمع لاق الف < ىراصنلا سار قيلثاملا متو ةيباجلاب

 كك مكب ذقنل وو 6 نفت : كاف هل نع داخ الف للتكس ة“

 ةيقاؤا ارزطألاب أ[ ولاعاو ايبا رار لاقت مف 1زغ 3 يك عج هوم

 كنتيمي مث كاضأ مث كقاخ هللا لي دك لاق < لضي الو قدما نإكسل قت

 |[ هللا نإ < كقنع تبرضل كلل دبع نم كلو الول هللاو < ءآش نإ رانلا كلخدي مث

 <11 يسيل خنيلئاع اوناك انوابةعطلا وعر آل ره" +: لاقك انك لف ؛ةلاوذ اثم مذ قاح

 :لاق < هذهل ءالكوهو هذحل ءالوهو « ىرسسلل نياماع اونا امو رانلا لها ءال“وهو

 ينطقرادلا هاورو « دواد وبأ هوحننب هاورو « ردقلا يف نوفلتخي امو سانلا قرفتف
 ارين'الا قا لاف وبنوا ها يعزل "يس نول د كلولاو لطي الا ةاليطلا أو

 برضب ترعأل دهع ثلو ال ول : قيلثاجلل لاق هنأ رمت ثيدح يف ببرغلا ةياهن يف
 «يدسلا عشلا وكو اكتاقيلا الار قاهر« كك وباو كلل رب كحل كلل ؤإر أك كتنع

 ديسلا“كلاولا :؛ +لكو: ام فكما قبقلا .تئلرلا ذ/ةزيغل قولا لمص ال امرت وكم

 ب يحي لاقو« نيناثلا دعب ناين 0 "1 ظايخت مث ؟ةفيلخ لاق # ( ديعلا نم

 لهأ يعبات 2 نيعم نب ىبحي ه هكذو اقع ا نينامثو عبرأ ةنس : 5

 نبا مالك يفو « اهل هلال ةرصبلا لهأ يعبات ف 5 مل < مهيندحمو ةنيدملا

 ناكاو «: باولو اكشن هيلإ هب يأ هنأو ملسو يلع هلا يإص ينلا نمز ةاودنا لكم

 لف رينملا دعص ريبالا ن ... الافمكإلااةال ب اك<الؤو ف ةرضبلاب ناك و رك قي دلل ريتك يد

 يعوبريلا ليثدنب ميحسلاقف هدب دف 0 وهو مهعبأبي لع « نس الا عطل

 معانناؤملو ظننا هدقالاةيو ١١ >7 عيب كيفوأف [ظاقباأ تعباب

 < .١ تاق. نامع ىلإ جرخف لزرع مث « ةبس ةرصبلا ّلع الماع مجرتملا يقبد

 كاردإ هل : مهضعب لاقو < دوعسم نبا نم عمسي ملو : لاقو ينيدملا نب ىلع هقنوو
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 ةلداعلا هاب لت ءاعسأب ىف ءاملا يف ح

 ذو“ !, غو انمي ندع قب نكت دنع موت فاق ثراحلا نب 4 هللا دبع د

 :.لاق. 2 كتم يقب ام : ةيواعم هل لاق مث < هسأر ةاقك رس يي تا ةضاق ع
 مش قلو 4 ليلق 9 ثلا بهذ : ةب داعم هل لاقف 4 يرشو يريح ةللادالعو ٍ

 : لاق < كتل تأسأ نإو ء كبي[ قمح فت :انناق م كدا اهلزافأ نك

 الف, لاس كانا تهتف دقلا, اون © «كتصالا موت لاقك ينيضت[راش ماو

 لوقل يذلا انأو و ًادوق الو القع كتيطعا

 كيسل كلتا تيكاذإ انريغ,لف 55 كدعنال تا ا

 : لوقت يذلا كا

 قيادص: م ىلاقو لاذ لا ع 1 يتح ل

 ويح لاةيررتلا مع ولأ اوسنأ اذإ داسو.' نم 7 ام .ىتحو

 2 كحضنو زاحت ةب ةأعمود هدب هطبخي ةيواعم ىلع تو 6

 دبعنب مشاه نب بلطملا دبعزب ثراملا نب لفون نب ثراحلا نب د هللا دبع لي

 دب زكام ازا طلاس ةئيدملا لهأ نم يلفونلا مث يعئاملا - ١ فانم

 < ةيياجلاب هتبطخ دهشو رمع عم ماشلا مدقو < مهيلع هولوب نأب اهلهأ. هيلع حاطصا

 نب يلبأو سامعءلاو ىلعو ناؤعو رمش نع ىورو ٠ ةلكأ خي ءافلح | وضعت لعابمدق ع

 : لاقيو . مهنع هللا يفر ةباحدلا نم م دعو ةفيدحو سابع لب هللا ديعو 13

 7 ةعامجو ىعيبسلا قاحسإ رام ىودرو ؟6 سو هيلع هللا ىلص ىلا نمزب ققلدلو هنإ

 هنأ مجرتملا ىلإ هدتسب دقانلا ورمع نع دم نب هللا دبع قيرط نم ظفاحلا دنسأو
 مدا نبا لمح لك : لجو زرع هللا لاق : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 نب هللا دبع لاق « كسملا حبر نم هللا دنع بيطأ مئاصلا ف فولخلو « هبر ىقلي نيح
 مجركملا ينعي هللا دبع هن زواجي م دقانلا رمح نع يدنع ثيدحلا اذه انك ده

 ىلص يبننلا نع كلا ةاذب نإ يلع هيف دازو 4 دقاتلا ا ا نبا َك يمفحو

 جتا نع ددقاادخلا ءوازمعا ىوترظا) نه تروا له يور: الر ( ملسو هيلع هللا

 جرتملا نع هدانسإإف هيلعو « بلاط يبأ نب ىلع ركذب ةرمو « يباحصلا طاقسإإب ةرم



 غم 5 اسع نبا خب ران

 تاره عبس باتكلا ةحتافب أرق-هتالص. نم غرف اذإف « ةروسو باتكلا ةحتافب
 الو« ربك أ اقر هلأ الإ هلإ الو هك دل او ؟ دنا ناخيش لاق نيل هو

 زع هللا ا حبصأ 2 تار عبدأ مي اعلا يلعلا هللاب 0

 : لوقأ )ملسو هيلع هللا ىلع يلا اهيف ثعب ب يهو ةنسا نيتس هبونذ هنع لجو
 :/(, سابع نبا ىلع اًقوقو» الايباد قانئ درواوكتم

 هنظأ أ : ظفاخلا لاق ٠ ريرسغلا ي يلام مساقلا 00 للابد غ#

 هنأ هنع هللا يضر يلع ىلإ هدنس ىورو * قشهدب . ثدحو « ثيدحلاب ىنتعا 208

 دنا انفو ألا راقأا ةييتازقلا !ةركارتم :اعيايطإ 0 اوقاف سانلا نإ :هل ليق

 كتمأ تمإيدمج ايبديلاق ٍلسو. هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ليربج لزز .دق هنإ امأ

 انت كلة ةملا اياعكا لات كا نم جرخلا اق : لاقازك| كادج ني هنا

 رابخ الاؤينهمفلا طفاش تدلل عا اولعأ ةاهلزتن لاف رول

 حالطضا شي داللارأو دعوت «قيألو ]لو هيلع هيلا [لض وبدلا سيات ينم لقانا ندا
 ع

| 

 نيب» سو هيلع هللا ىلص هثيدح نإف اًضيأو < ةباحصلل امولعم نكي مل نيثدحملل

 (لاش هاوجابكل
 ::لاق هنأت دزيملا نع ىور' .٠ نفعج يلأ نب 26: هللا دبع دل

 هقاخ. جئاوخ يف عراسف كيلع ٠ .:. ةمعن.هلا نم ىقبت: نأ تتشااذإ

 هقزر عساو هللا كنع رظحيف ةورت تان ام هللا نيصعت الو

 ثيدخحلا عمج 5 ناش زجر يكمل انين نيابي مضرحلا نادوج نب 2 هللا دبع غ7

 الغ < دئقرعم ناذع نب ديعس عم ازغو 1 يكس هنبا هنع ىورو « ةربرره يب نك

 دا عرض وا عرز ناسارخب كلا : هل لاقف ةريرهابا ىارف ةيواعم ىلع دفو لفق

 فوخشتت يذلل ابنع لقتنا : هل لاقف « ربظ اب ني روكعلو ال : هل لاقف 2 دلوو كح

 لالطإ ؛ اهلاحو ٠ ناسارخ هل فصو ةيواعم ىلع التم اا قا علف تارقش علل

 اهنضنرعف اك لحب ىلإ ملفت قأ الإ سمير اللولو < اهيلع رمأالا تاقبط نم اهودع
 0 ناكو « يبالكسلا ةعرز نب لم اهياع لل قف, نبقي :نأ,ءالقأف اوميلع قواسم

 « ةفوكلا لها يعبات نم ٠ يميدتلا يدعسلا ةبوج نب 26 هللا دبع ل«

 دقو « هتلطأف ةلولغل نادرو 1 هيف عفشف يدع نب رحح 0 ءارذع مدق نمو

 ٠ اهت2 نم نيتنثاب ةمجعملا ءايلاو ميا ةيوجو « هللا دبع نب ةرأ ةمحرت يف كلذ مدقت
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 تك املو 4 د ركش اهنغرديعي ةملفز كيلع هللامعتأو 0 كريت هنع ز>عب ء الم هللا كالشا

 تلامس جيقبلاب هعضقإ | الفك نالنعا نبا لتارأر 5 ريس ل نينام :ةئس. هنع هلأ يضر
2 

 ا ال كي رش ناو تع اما لاو يعالج سار سيكو رم ارا اف ةردعوبد

 /لمألا عمألا» « نيف وأ عدرأ ةنس : ليقو < نينامثو تس ةنس يفوت : ليقو

 ةرصبلا لعأو زاححلا لها معلا يوغا ماه لاقو 6 هش نعنع نبا نك

 يلهب سره لعاب و لذ رزتغيو ةزعب قاس نيد وجم دبا يمول هأو

 بيرق تنأو ىجريال كؤاقل 2 هقلخ هللا ثعبي نأ ىلإ مقم
 بليح تنأو لبت 520 ةليلو موي 10

 0 ل لا ليو لل والا قير اا د اك دنا داع رو
 دبعو يدتم' نب: نحرلا دبع هنع ىوزرو « ثيدحلا يور , ٠ ينيدملا يمرخلا يرهزلا

 مماقلا تلأس : لاق « ميهاربإ نب دعس نع هلأ | طفلا ةيسأو © اهيريغور ىسقلا هللا

 كم ا لا لك تلعب ىموأف ن 2 ؟ انوش اخ ن ع

 المع لك نم 3: لاق سو هيلع هللا ىلص هللا كولا نأ دةشاق ينتريخأ < دحاو

 02 1 للاب انا عت لو جاكي ود وكر انرمأ هودطا نبل

 هود كال لعوب الو هيلا وعدل ملبتلا ىلإ يلا راتبه نحل ىف نرحل نب هلل
 ىلوتو« رمألا اذه طلاخي ملو ةنيدملا ىلإ هباحصأو وه مجر ءايت ىلإ وأ لدبجلا
 اديك تال كيان اكن نبا لاق < نيءيس. ةنس  ليقو « ةئاعو ا ناعسلا ةقلم

 ل ءامللا ناكسرإو ءارلاو يلو الا ميلا حتفب يمرخلاو « ثيدحلا نكي

 00 حلي وص وه :٠ نيعم نب يحي لاقو . ل يلعو دمحا مامءال |

5 

3 

 « هزيغو دمحأ نب حلاص ةقثوو < تبثب سيل. قودص سأب هب سيل :ةرم لاقو
 يزاغملاب ماع ناكو « ةنددملا لهأ لاجر نم مجرتملا ينعي ناك : يدقاولا لاق

 :راجيق معد اوييمق ناك كبي رتل

 مدق, ٠ ظفاذبا لعربطلا يزانملا اذقع وأ ليغ ني وجل نب 2 هنلاادع د

 هع ى ووو الع بغف اهوتاتزللا اهركرز نبت فافملاو زازا ملق ومراب ا د

 نم : لاق هنأ سابع نب هللا دبع ىلإ هدنسب جرخأو » هتعاجو يئايورلا يضاقلا
 أ م

 !تتتكللا لكل ايف ارق ةيكار 5 ةيرسب يقتات بو _ نمي نب شع و عسن ةليل ىلص



 2 رك اق نبا خب رات

 5 ىذلا امم تدبلا يفو مشاه يف رك تنأف

 : ىناعملا يضاقلا لاق ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كاذ يح نبا اي :.لاقف

 هللا دبع ىلإ هل ةئباب ةئيدملا لهأ نه لجر ثعبو # هذه يف ةغل يذه هلوقن

 وعدتو اهتدصان ىلع كدب حمس نأ ةكيبخأ دقو « اهردخن نأ 5 انإ ::اهلأ لوقت الها

 فلأ نيثالثب اهتعاب ةءرلل اهاطعأو < ةكتربلاب اهلاعدو اهتيصان حس « ةكربلاب اهل
 : لوقت ةينغماذإف <« سرعا دق لجرب هباحصأ نه ٌةدع هعمو موب صو * مرد

 جال ؛ىفلاو لعإ قلاصتلا .ىنرامرو « قاؤجلب كيابل تارك 11

 رعأف < شرفلا ىلع هسلجأو لزاملا بحاص هاقلتف « اولخدف اولخذا : هباحصأال لاقف

 هبتاعو * فرصناو هل رذتعا مث « رانيد ةئام هتأرما رهو < رانيد يتئام هسرع ةقفنب هل

 يفإ و < ةداع يندوعو ةداع هللا تدوع يفإ ء الؤه اي : .لاقف ءاخسلا لع هناحصأ ضإ

 :٠ هيلإ اك دكا كهح الأ ادا آت ةأعم زعلت * ىنعطق اهتعطق نا لاذ
 - : 5 6 8 . 0 ع
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 عونقلا نم 6 هرقافم خف ؟نمجاضت» ءزااس لال

 عورشلا ريل ماناملا نم هش اهنئاؤن ) ةةميعي دل

 :هللادبع هباجأف هيلع هبيعي و فرشسلا نع ةاهنيو < هيف ةيغزيإو دصقلاب هرمأت هيلإل بماكاو

 يرزحمو يران نيب يئاتأ اماذإ ١ دلاخ مآ اي رتعملا قراطلا يلس

 يركسوونعل قووعرارةباو زاد "*فؤفلا«ةرأ الإ قال فنا
 ي رشي ضرعلا عيضاماذإ كوخأ ىنكعانو يلق ظزع قرثشأ دقو

 هنن اخ خراطاور جوف يصبر ةلاطلا ناسك نيللا 87ش

 +« هئيد لع هل انوع راند نملة بل ثعبو « هب هيلإ تك هب داعم بعأف

 هلي ئذلآ 'نأآل.« »هللا ةيدعن قلب يذلا( داونسا» ناثل» «لوعي *شلركلف ناقكو
 يدي يذلا داوجلا امنإو < لئانلا نم هل لذبي امم لضفأ همالكو هبجو نم لئاتلا

 كل 00 50 مردب سك هل لاقف مثردب سكاي لحر ايو 1 فاوارعللاب

 الجر معمو ٠ هب تلخب يلقع اذهو « هب تدج يل. كاذ : لاقف 9 لاملا نم اةكافو

 هر عاتلا لود اك

 مدملا ”ئيزط ذاهب اضن ؛لفرا»نريةعقيلا كوكس جل هفي لاا تلزإ

 تفداص نوف <« ارطم فورعملا رطما <« سانلا نخب نأ داو لجر اذه : لاقذ

 ال : يلارعأ:لاقو ٠ :ءلهأ تنكف كيلإ عجر الإو « تدرأ ام كاذف امضو.



 اداب 7

 326 كل اهبهو هللاو دق : لاق م « عرف ىتح ةصقلا هيلع صقف هللا ذعر < هدب

 ام ينآ هللا لع دقو « كيلع ةدودرمو كل يعف اهيلع يدب عضأ زأ انمار نأ

 م !:ًارفومي هنإ اهلزهجت اه تءاجو تء احق اهيلإ ثعبو.:© كددع الإ. اهجتو *اهل- تير

 < هيلإ اهمضف هللا دبع اهيلإ ىوهأف « اهيلع 20 هللا دبع ىلإ ترظن ايلف

 هعومدو لوقي هللا دبع لعجف « ةرامع ةرامح رادلا لهأ سباصتو يقارعلا جرخو
 نق ءادن تايم قاتلا ةءل لاق ءاذهب قادصأ ام اهداذه قمنأ- 9 اذنه. نأ يرق

 : هللادبع لاقف 4 هل كدايقناو < قملا ىلع كربصو < ءافولا كراشبإإب كيلع هللا اهدر

 «كرمألا تعاسو ؛ اقرا اطال راع تجرأ لع يأ لمت كنإ مهلا < هلل دجلا

 مظعا ضرالا يف ام قارعلا اخأ اي: لاق ٌث« هلل دملا : تلاقف « كنمب يلع اهتددرف
 هل منغ هللا دبع عابو « اًمايأ يقارعلا ماقأف « ىلاعت هللا كيزاحيسو « كنم ةنم

 ٍلعاو رذعا : هل لقو يقارعلا ىلإ اهلمحا : هتامربقل لاقو رانيد كفل ركع هنالك
 ذر عاور رفاعي ان اةر دلل زك< ع لح |ادفبأزلا :كامألاما لكك كتلصو وأ "يل

 نيل ناك كازا ها رهجل تب نقبلا كلم غلب ام : ةيواعمل ليق * لاملا» ضرعلا رفاد

 عملا ءادمطأا هل اذ تردك اك + هع اكدرشن 01 قاعرش اهلاو ومتى« < عرمان" تدل امل هل

 < رخديف جاتحي نار ىدررسال “6 رضقيف رصخقي ثا نعت 0 هي الط هكحتمعما

 هكلرا سل خامشلا هيف لاقو

 نأ اذإ ةراط-+ ىف أه معو لعل معلا رفعج نبااي كنإ

 ىهتشا ايي اني ل يسافا زانذ ام ى رسم يا قرط فيض برو

 ىرقلا نم بناج ثيدحلا نإ
 « يالا الا ةريككف و دللإل اوتو كب وعل ا اوتالخل اذإ فارعمألا: علل لو تا لاق
 ناك وادع ليزتلا نفل ناط قري الخلا: 05 نق « نامرحلاب ع هلعااوظأر 2 اذإو

 : لاقف , ماذخأ هيلإ ماقف < مه ردق تحض نوداقوي  نايتفب ' و ف ارق هنا َدْيَع

 0 اب مالسلا كيلع هتيفل أ نيح هل لوقأ

 : لاقف < هللا ةمحرو مالسلا كيلع : لاقو فقوف
 كمت نمز' ضع دقو تامل نك يبات يذهو

 اق زخ فرطمو زخ ةمامحو “ ظرخ ةمج هيلع» « ام 0 يباث هذه : هل لاق

 : لاقف « كنمز ىلع كنيعنو



 ما رك نبا خيران

 يراس هدام عاب كحيو : يل زان 4 كارج علا يف لزحلاو دجلا اممِإ < كءادف

 كَم اهعيبأ امو اًسزام 1 كلو كل ا ا

 إف احوام تأ كيك دنا :يقايرعلا هلللاقنس# ىلع نيل ! مصور ديلا ا

 0 تشعبو « ب ةيراجلا 00 دقو < كسفن ها ياا ا اًنداَع ككل

 يلا تسيل : هل لاقف « اهايإ هعئامق « دب اهذخأ نم يل امد« كل لت تييبلو 4 كيلإ

 عام الف ع هرينمو سو هيلع كا ل هلل ركيدشل ديع|كفلختبسأ,ىنكلو# ةثب

 يلغعأ كتان طهرمل دالي قرايط انقرط تنأ كفصضلا| سقي ا: (هلاق خلا هللا دبع

 0 ىلإ هالأو هرهقو هفيض هللا ديع دهطضا. سانلا ؛لوقيف ينفلجتأ < كني ةيلب
 :.ءاذعلا نسب كازوزع الإ اذه قر لفن اسييفلا هنلا نيماعل هنا زا ياا

 بييطلاوب مديلاو بايتلاونم يمشي اع اةينلابطا زيبجهرو ك2:لالل ضيف عر قرا

 اوبك لصطلاراع [ضوع اهيا كلا اذه :؟لاقيرراج ذل قالو ةنحلف نم ا
 انإ : امل. كافر ةيوبملا نشوب ايلف كانا جيرخم ةيراخلا .يثارعلا ضيقف < ناغتسملا

 فرال ارا رهشعب ةيرئاع كني لعل و يل تنأ الو « اق كتكل# امزةهاو , نإ ةرامع

 سانلا 9 هيأت اسد ةيلعمك | للص هللا لرور ع نبا ىلع مدق أل تنك امو« رانيد

 6 كيم ال 2 ثعب كيلط يفو 6 0 دي هيأإ

 ىجاهب ىم م 6 يعنتمأف كيلإ يسفن تقات ىأ؛ كصا ىف ناطكلكلا يناخاد نإف

 لحرلا ماقأف « ةيداعم هنبا فلختسا دقو « ديزي ةزانجي سانلا هاقلتف 6« قشمهد درو

 ا نكي ل هنأ ىوريو « ةصقلا هل حرشو لخدف هيلع لوذدلل فطلت م (مايأ

 : هل لاق ؛هريخل الف © اكن 1 هايدنلسا فني راو ني تيدا كد ا

 يف كربخب عممأ الو كمي نم لحراو < كل وه.اهرمأ يف كيلإ هعفد,الكاو. < كلل يه

 نيح تاق ام كل تلق ينإ : ةيراحلل لاق مي يئارعلا لحرف « ماشلا دالب نم "يش

 كلذأ . هيلا كبش ناو لكيلا تيرتسو دق ديد رفا كلنا, كج حا ؤوتنل داو نيا -

 « ةنيدملا مدق ىتح اهب جرخ م ««هيلع كترنؤنر دق يلإ و « رفعج نويل ديعأ

 كِييض قلزرملا اذه: هلم اني موو يحسب سار لددف هدا ردح نم 0

 اواذنأ 2 هللا دبع لاقف « هللا ةايح ال .ةصوقلا كوردق ون« عيصلاب عنص يذلا

 نإ[ تيأر نإ كابن تلد اهكاوطيع لإ وت ل مسايإلل يلو تس دال ا

 3 مبقو هيلع ملس لخد اللف « هل نذأف < كاف يشب كيفاغأل ةفيفنخ 2 1 د



 ببذ 0
 نأ تييحأف ةراجب تمدق قارعلا لهأ نم لحر : لاقو هيلإ لسوت 8 هيناح

 ةنامرر# لامها دك عم "هب كنا ميبأ نأ ىلإ كك 10 0 ا
 هفرعو اًمايأ هيلع إس يتارعلا نأمطا ايلف « هلزن يف هيلع عسوو لجرلا 00
 < هيلإ اهب ثعبف « اًقاطلأو قارعلا بايث نم اًبايثو ةهراف ةلغب هل أيهو < هسفن
 تاب“ ارظلقؤلا# ةنباللا يلع ةسلا -ةمشتو "© "جات :لجر يفإ ع 5-6
 نامل اةةيلتعل دلك كدقيأل# ”رطنلاو كاّعلا ؟قم اذكاو اذنك و فطل نم "يتب كيلإ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كتبارقب 5007 كلحرل اهذختاف ربظلا ةّئيطو

 كا كتي الف بح وأ كبض هللا نيدأ إف © اهذزب ينكحوت مو يتبع تلق الإ ملثتو
 تاكد ماوي قسلاو» فب ىنأالا ديقسا نأ 'هذه يق رئس يف لم مظعأ نإو
 هلزن» يف يقارعلاب رم عجر ا « ةالصلا ىلإ جرخو « هتيده ضبقب 0

 رو هب لولو ةحاصفو ًاًفرظو 0 8 ا لبقو هيأإ ماقف

 0 ةقؤطل فرط لا ديع ىلإ ثعبي موب ل يئارعلا لعحف « هيلع هلوزأب

 لع وارق هز كوك نة لق[ يتاازع يقدر 'للأ لبع لطف

 تدان م

 « هيراوحو ةراعب اعدو هللا دبع هأعد نأ ىلإ كل ذك قازعلا 9 هتافاكم

 الف < هباختإ يف ديزي لعجو بحعت ةرامج ءانغ عمسو سلحنلا امل باط الف

 هللاو ال : لاق 2 ةرامع لثم تيأر له : لاق 0 لالي تم للا دنع كلذ أر

 ا 1 0 ل ا ل حلصت امو < ابلثم سم

 الما“ قاق ؟'ك دنع يواتن كارول يزل كل ل

 ء"يأزو رش بلتككو © ايف يلآز رتل اذه تلق "اثإ : هل لاقف « ةفاللعا الإ نع

 يفإف عي و < دخلا الإ كل ثلق امو« كرّورس بحال ينإ هللاو يديس اي : هل لاقف

 راشيد فال 5 ةرشعب  اهتيطعأ ولو « عبرال ابلط مردلا ىلإإ مردلا عمتأ رجات
 يف نكي ملو « من :لاق 7 رانيد فال ةرشع : هللا دبع هل لاقف« اهتذخأل
 ا 0 هللا عاقل لاقق <“ ندكلا اذهب فرعت_ ةيراج نامزلا كاذ
 - عتبلا بحو لق 3 لاق © كل يب ىه : لاق « اذخأ دق : لاقي راكد ل

 : هللا دنعل ليقف < يىفاو دق لاملاب الإ ا مل هللا دنع حبصأ املف < يقارعلا

 ا 6 يل ملل ع لعل ل06 قل اير قارملا تحب دف

 تاع :.هل لاقف ابلخ“ عيب ال يلثم نأ كدلعأل امو6 كعم حزمأ تنك ام



 معف رك اسع نبا خيران 9
 ناب دمنا دار ايلف < دايأف خيبشلا يحال اون ازور بام زب قدرا للم
 0 محللا ِف : لاق 9 ةنالق كيح راك كارم رفعح 7 هأ لاقف

 كا ٠ لاق 2 | ا كا اهفر أ : هأ لاقف 3 ماظعلاو بصعلاو خملاو

 3 2 32 قىداع 29 - 0 ةنحلا 0 9 6 0 رم ل وك ل كءادف

 1 2 ا ع ا اول لامر قولا
 : لرمي مناف هده اد لات لاو ل[

 2 2 هل وعش نسفتلاو 0 نم يبق ماه فلا 8

 دقل كءادن :' "ناقد © اق ركام كرافر اهدعف ا فيت لال
 اننا 1 لاق اي ىلو ايلف « هللا الإ هب لضفتي ناك ام “يني تلدفت
 لمجي ثيح لعأ هللا :يلاق م كا را فل ا ا اهم متع اليك مرد فلأ ةئا»

 تنازع نفل مد داش نع دما فراك دوتلا لب تاتا
 ناكو « ةرامع ال لاقي ةيبغم ةيراج رفعج نب هللا دبع دنع ناكو * ايندلا 6
 الفا 6«. ةيراوج نك 0 نكي 2 0 ًاديدش دعو ا

 ايلف <« هل ابجرخاف موي. تاذ ديزي هراؤف « هعم اهب جرخ ةيواعم ىلع هللا دبع دفو
 دعا لعج ل 0 ل اهيلع ا يف ثعقو اهءانغ عمو ٠ اهيلإ رظن

 سانلا متاكي لزي لف < اهب رفظلا نم هسأب عم نا ا حوبب نأ
 نم هيلع مِدق نم 0 راشتساف « هيلإ 1 ىضفأو ةبواع. تام نأ نإ ةغارما
 : دل زف © اهي دليلا فك ف اهرفا , قانا قش نت دماكيتو يالا لهأ
 0 © تملع دف ان, كلم .ةماعأإو ةصاخأ نم هتتلزنمو « ما كا ا 56

 دلال اع د ًادبأ ءيثب اهتيباالوعو م" هما نيس
 لخد ايلف « هب هوتأف هوبلطف « ةفر 0 هل" ايفا رع ذعر لاول ا ةللاق

 رف في نإ رمال كي ردد ايل دير لاقف 1
 ل لاف كورلا مالا اهيلع كؤفاك أ دبو رهدلا رخآ كتوظح
 © تلا ىلع ا ردقي ناو « ةعيدخلاب الإ هلبق ام ماري ال رفعج نب هللإ دبع نإ

 وم لاف د :1 ]اذ © لاا ينعأف 4 هللاب ةوقلاو 1 نأ راف

 « كلذ ريغو باودو قيقر نم ةراحتلل اعاتم ,ىرتشاو «رص. بايثو ماشلا فرط
 لكل ئرتك او, رثعح نب مهلا دبع ةصرع لاف ةتيدلل ملا ميكس



 2 8م

 كلذ تأر الف « تبغ ددمف « اذك ماردلا نم اهوطعأو « اًذك" رمتلا نمو « اذاك
 0 ا ا افلا ورا اقوا نياك بحي ال هللا نإ ينب اي : ت تلاق

 هأنكتلو هللاؤ ال : تلقف.؟ ةمييبلا هذه عيبتأ : نياق ا ان كوول ينال

 الاخ نورشع بابلا ىلع اذإو (مايأ انقأف« هتكرتو تفرصناو هل اهتيطعأف ؛ مكل

 ا 2 ا هلع 6 اهار نولمح عارقعو 6 ةطنحا قرامحي

 ا ل اا

 قلل لا دق هاما ةيلاين كوتكي ى سا تمل دعب ةرقلا اولاقف هلع ديرك
 نيا ةلرابلا دعياف.و اطول 9أ اييتخا لعد عئابلا لاقف « لا نس عالف

 :اذلا رهف كار ع[ مانأت 3 هللا دبع ناكو * ع. اب
 كقلق نم تام زككالو دولا 1 و ىدنلل ةعراقل َ

 قرأ ىذا رشا كيرف ةيفاع ةعاحاما كسلأ

 كقنع نم لاعفلا مذ ا مك ماقسلا كمسج نم جرخأ

 ةقرف» هليغو الف6 ةيدخ الي رحب الاعت ديزي هايل ثعبو * .ناتيدإ ف لأ :ةئاج هل. رمآف
 هللا دبع نإ : لاقف ديزي كلذ غلبف « اني هنم هلزنم لخدب ملو ةنيدملا لهأ يف
 : لاقف هللا دبع كلذ غلبف < نيفرسملا نم

 الخبيو نضي نأ راع ءرملا ىلع 2 امنإو ًاراع دوجلا يف ىري ليخب
 الوأ لإ * د17 هعفن 1 يور اذإ

 هارب الان دم هيبر خدع | .ةانيطق أ لاقت تايقزلاسقا تايب الافاعا غلبف

 يي اف أل لاخأ فأر ارفقتج نان رغال اك( الإ كبك < اهو

 وهو ةيراج هنم موسبل ( ديبعلاو يراوجلا عئاب وه ) ساخن ىلع رامع نور ادب

 اا د التم ناك هكا اب ةيزاج هيلع نع رعف < زاعمل ا لهأ هيقق.ذثموب

 نقلا يف دعابت اكديم ل عار لف ميظع رمأهذخأو « اهب قلعف ار هيا

 0 5 مههباوج ناكف هل هنواذعي دهاحمو 00 ءاطع هيلإ م ل ذب رتبعساو

 ايفو ور: وادا جفاط ىلا راج اين تا. مينتلاجأ ١ ءاوقأ كيف ىنمواب

 ةيراجلا يلوم ىلإ ثعبف « اهريغ همه نكي 1 رفعج نب هلل دبع هربخ غلبف

 تاعفف اهيلحتو اهنيزت ل هيراو> ةميق 6-9 يمنا ا 3 0

 : لاقف زاحملا لدأ نم َةلح ا هيلع نوملس سانلا هءاحف ةنيدملا مدقو



 مساما/ رك انك با خيرا
 مارد سمح زئعلا مل يواسي نكي ملو ءانغ اهم يح و 1 : 0
 مد[ لفك ادب 'تالاجاامازنعلا زم." ٠ "فرط وعلاء وين دا كما زتبن حمم

 ٌتايح'ألا لقحم' هللا كحل لشد لافقع دلطحا اطيل كك مقل كما "لقانا كرة

 كلذ تهرك دق هللاو يفإ : تلاق 2 راجحأالا نم ىرأ اب كفورغم تعبأ 6« تنك
 8مل ولا ل 00 نلدعلا: كفو راعلا يناخت هذهو : لاق « لدعلا تمد

 : لاقف (2) هللا دع همر أ العقلا لحرلا ينعي اذهو : لاق < قيرظلا ىلإ ل كللاعأف

 يو ورغم يف يلإ اوحاس نإف مزق اها - لاق 9 اذام 6 0 4 يءرف 2 شم

 ةيهدمو#رلا لاقو ابرض اهياعلبقاف مءوستف لعفتن ١ هللا كدشنا : 00

 0 لحرلا لعحتف 6: هر ةفنأواةينافماز كك مانع و ذ هرعملا قاحإ ىل

 2 ولو ل ا لاقف 43 موقلا كردت 111 انك يدل لوقو هعم ريسل

 0 كارما “كنز لضخ رات رعت زيغاطأا لوقا + قم وألف اء ءادكو

 دق : هللا دبع اقف هنأ هتلغ دقو رده نتا نيفلا»ل ار خزا ةنقاقق 6 0

 هزيخأو "رمح ذنبا *ةيلع الك هين رطخلا عدلا .يولكا قم قوز كال اونا

 لأ ون اك رو را حاول افا حارث افا ا غاطنل لبعد عقول 0

 | ف رظنا*# هل لاق دحلا زيلع اقل زك ارز مما رنلايادودأل أ قارمن

 نيب نم يبارعألا ا هانيشمأ دق يش علا 0 ْن 0 ف اكو اهل زعأ

 : مل ديلغابل و ذأ وأو رطودو ازعأو هس رف ككل رف مأق 3 نيتك ر'لصف هيدي

 : لاقف * كمزاع يف لجو غي اعف توعتشا + لاق:ف ناتعك لا“ ناتاح:ام

 نوملشتو ةراحتسا نامت اولكر ل * مدمن كاد :رقابو 50
 اقرصنم يارعالا ىو اغا 22 10 ل1 فل دوو لطم عنا 1ك

 ممن : لاق 7 ةجاح نه لهف بيرق يلا“: لاق  ًماعط كدوُو الأ : هللا دبع هل لاقف

 يلوو نارعألا كحفشتسا# © قلم وب ان ةارلا ىو ضروب رو

 0 تعم ام : كيد اقف © ةضقلا كللت كي رتل 3 10 نإ 6 0

 ىف ةطرخشا# اح كلا كل ا ةأرما تءاج“: يعصألا لاقو “اذه نم
 أبضي نك لك" ١ قيبادرت تناك ةيئاطالا هددت تناوب ندر ا

 يف آم هللاو رع 0 عضوم مر 2 الإ اهتفدأ 3 نأ تيلاق 1 يصلوا و

 ةطنخا 0 اهيلإ اولجحاو 57 | يك »ع لاقف « كنطل نم مارد 1 م كيلا

 1 ”ج



 ببذت اع 8

 ىلإ داص مث <« نمثلا هاطعأف يِلإ بحأ نمشلا لبال : لاق < ةميقلا ىلغأب نمنلا

 0 منرلمإب لاقي# ل 21: لاق كلانس ومار الفا ا ءاوولتج

 اع : لاق + كي عمص اف : لاه ديم مث » لاق« ئيضاضا نماادحباو اخت لع

 ا درر اين روك ةااع ل اهقلا كلطع اقئال د :ايعإ ل اقل كل عانت نال فلا

 ازا علا ةاننوتنأا ىكح نإ« فلقلا شتم وإلا دل لاق 6ةقود فال

 يباب: لل: لاق اةييحأ ير ممل ناار هاف يور شالك لانا اخ اع وكلا
 اءو نيسحلاب و ديعس هريخاف 2 0000 اذحاا قتنع لك 1! لاق« كاؤب تا

 هوم : اهتاعرو ةاغلا كلارا د فالي يدا يل ولع راف ؟ةاهطغأ

 نكست هلاك ةلاقب ازد: !ررالطلا# ةمئلفع ا ريف وتو اجل 4 اهاكورطرأ عب

 جرخو * كلذ لجلب ديعب نمز ىلإ ريسايم (2) حلخلا نونكسي نيذلا نوينزملا

 ىعتتاف هل ةلحار ىلع هلقث مدقت قدرطلا ضعبب ناك الف نتا ؤ ف عم اا هيغ

 «لرتاوق نقار الق كهباكفل فارقت داكار غول زن م ةكفلغا : لباب لع ةيلاخ ةجاؤعأ ىلإ

 باب ىلإ لوحتبف اهقطنم بحتأف« رارب الا :نكاسم هللا كوت ىلإ دس هطبل| 0

 ةميخلا رعق يف ةزينع ىلإ بشاقا عمي تاهتلعا رئلخف وازع ةواهأ ةلا كلارا ةطبللا

 «كلرارتلااىار الخ «ةقب اناا لفل وداع نوتشتادب ليم اودع ا ارت ناروتو رسل اف
 ام : هللا دبع لاقف < مرفس اوجرخأو اومعطف زنعلا نم اهدنع تب يذلاب مهتتأف

 ناكل يالا _ةالونم امد, لاري قأ' داؤآ* الفا ه ماقيلا ارئاظن ةجلجل مكلسا دلل 1ك راعي
 00 7 “يش ادتقفت نم كعم له : لاقف هتقفن لب

 نأ تبأف اهيلإ لاملا عفدف « اهيقاب كتقفنل سيتحاو ةئاوسمخ اهطعأ : لاق « رانيد

 درع ديدن ةايركءاتابمر خا تو امملكي هللا دبع لزي لف « ةلبقت

 00 ا [مدرف تايلوس ةللبعا اهيلإ

 اكقفس ورقاء واف لا الإ ءارأ ام: هللا دبع لاقف هل البإ قوسي يلارعأ

 اييرق لزن ىتح اركشم اًمجارهباحصأ ضعي قلطناف ««انقل ٌثاةملعا انا رف
 :ي او تن ا يباب لوقتو هادفتت هيلإ تماق الثقم يباع الا ةناكلان تراشلاارالق اهتم

 مشاه ل 1 نم ءرملا تلقف هيلع ةبارخ# كلارا اكن وفالطوي

 مظاعأ كولمنم كولم كولم 2 مهن اف رارلا لا نمن الإو

 مدان ريغ ءيرعالمف اهتيذألا ٠ زنعأ ةيقب زنع ىلإ تمقف



 معو رك اسع نبا خي راث

 اهيلإ دع : لاقف « هربخأف رفعج نبا ىلإ ءاجل < ًارجأ ىرق ىلع لبقن ال موف ان
 هللا كراي انع بهذا : تلاقف اهدواعف < ةميخلا باب ىلع اهب مراف الإو تلبق نإف

 هدم. نقلت انهعادل ”آرف يخيش ءاج نْ هللاوف < ارجنأ انازق لعل اقن ال موق اناف كيف

 ىتح اليلق الإ راس ان « لحترا مث ءابملا باب ىلع ةرصلاو ةمزرلاب يعرف < ىذأ
 يرذعلا خيشلا وه اذواف اند الف <« ىرخأ هعفيو ةره بارسلا هعفري صخش لبقأ

 تفتلي له هيلإ رظنب هللا دبع لعجل < ًاربدم ىلو ع اهب ىعرف ةمزرلاو ةرصلا هعمو
 * . يرذعلا خيشلا الإ ءاخسلاب..انبلغام .:' لوقي' رقعج نبا ناكف 6: تفتليزف

 1 جحح يف ةك. ىلإ صاعأا نب ديعسو رفعج نب هللا دبعو يلع نب نيسح جرخو
 اوفلخو « مهئادبأب مهلحاور رودص اوبك رف « ةنيدملا ىلإ اوقاتشا اولفق الف « ةرمع
 ارطِم ةيباط] ليللانةعوق (2)نينحنملا اوغلب الف « ءاعشلا يف ثلذ تلك د مهلاقثأ

 ةيحان نع م حولت ران ىلإ اورظنف < نك و تدبم يلإ اوجاتحاف دربلا مهيلع دقشاو

 مهلزناف ىرقلاو تيبملا هولاسف « ةني زم نم ناسنءال ران يه اذإاف اًمومأت ' يبياتابتو

 ةانسن ىلإ ماق م «ءاسكفا هنايئصو_متأرما نيبو مهتنن رحجوا “ا هءلبخن_ميلخفأو

 هتأرماىلع لخدف « اهياع اوتابف ةظع ًاران ملل مرضأو « مهيلإ اهبرق م اهخلسو اهحبذف

 مهتموشب مهتعحف كتيبص اب تعنص ام كحيو : هل تلاقف اومان دق مهنا نظيي وهو
 كييف اهلا تخوف ةباحسك" كب اورم موقل اليل نم نوصي ءاهتبع م 1

 مل, كيت ال اجابت ب محو تفلآر اكقل هللاو كحيو : امل لاقف« مثدنع ريخ ال تلقتسا

 3 ةنيزم اخأ اي : اولاقف يضملا اودارأ اوحبصأ الف < هدنع اوتابف ريخ ىلإ الإ

 يمل ا بح كقرلك < طق هتذختا ام 'يش اذه هللاو ال : لاق[ ةادذإل ةقيجل يكل

 » 0 نم سيأو يفذملا انك أف : : لاق « ابب ظفتحا اولاق مت ةممحي ةقرخي

 مهملإ .بهذف هنم يرق. ةعيدملا لهأ نم, موق, لزن.هنإإ ع« .هللا,ءاشأم كلذب تيلف
 9الى كل نيأنه كليو :.اولاق م نأ يأ 11700
 مدق ىتح نييئدملا عم ينزملا قلطناف < انعم قلطنا : هل اولاقف مهتصقب مجريخاف

 تنأ 2| لاقو. هب. كسير هاذ الفي تيوب ةقييدلاا يمل حو, دع لإ انت كيلا
 : لاق ؟ يبحاص نم ًادجلاو تئج له : لاق6 كادر كن ] كأي معن : لاق 2 ينزملا

 نإ : هل لاق بمكهب جرخ الف < اهتاعرو ةاش فلأ هطعأف بهذا بك اي : لاق « ال
 كانيطعأ تع نإو ءنيعلا ىليرلسلا كش نوف 7 طبل دق كلا لما 06 لا



 بيد م

 ام : ةيواعم لاقف رخآ بلط مع«: دازف اخم اندز :مالغ اي : هللا دبع لاق م < لكأي

 لبق هب معا ! |ذ. اخم اندز مالغ اي : كلوق امأف « اًنيخس 0 1 امك

 ىرت ام ىلع هللا نيعب : ك1 لاقف /لوبكتلا الإ كعشألا“» رنمجلا نبأ اين< ميلا

 يذ دق ن1 ناك 6 لاقت قل اهمييعلاو اندم ويعرفلا لاذ ا نيس لإ ةييششاب

 كولو اعم:كل3/قفاوف <. هل تكف, نوخمب رمأو « :ةائشلا نما ريك عويلا *كلذ' يف
 بلقفا 4 اهيلع يكب يتلا, هتداسو ؛ينث> يق:اهلعجل ةعقرب رفعج نيا"ىلإ لجر بتك-و

 1 انيك 050 لمحو“ الصوم قراباتجو) اهاوتن ةعقرلاب لصف طدداغأولا هما دبع
 امك رطبا ةقفرلادبلقلنا لاقفأ هلع# الخاطف لحرلا مالح < تانلدا الل"( ةسمخ

 : الود النام جرخو سكلا| لجرا أف هاذ

 اراقج) نروح مر كك ديعاا هلأ اظع يدنع كفورعم دار

1 2 7 0 7 

 ىلع دوسأ ىلإ رظن ذإ كلذك وه انيبف ةنيدملا ناطيح ىلإ موي رفعج نبا جرخو
 باكلا ىلإ ىدر ةمقل لكأ ايكف باك ةنادنا نينو لك أي وهو ناطيحلا ضب

 : هل لاقو هاعد دوسأالا غ رف الف هيلإ رظنب هتباد ىلع رفعج نبا فقوف « اهلثم
 باكلا عم هعنص نع هلأسف ا < نافغ نب ناؤع ةئروا : لاقف 9 تأ قل مالغاي

 لاقف « ماعطلا قا وسلا هلعجا نأ دب الو« نياس دعم ىقيفر وه يالوماي : لاق

 1 نأ هللا نذل ينس يإ ا يالل وم اي : هل لاقف م كي زحي اذه نود هل

 دوساالاو طئاخلا مهنع ىرتشاف ناثع ةثرو قاف ىفم ع« لك أت.ال يلإ رظنت نيعو

 هتفقوأ نأ يالوم اي كدبشأ : لاق طئامخلا هبهو الف < طئاحلا هبهوو دوسألا قتعأ ع

 بناج ىلإ لزنف ةرافسا ردع يف جرخو * فرصناو هنم بحعتف < ناؤع ةئرو ىلع

 د انا اكله اوييفل_ةراذعتا ىبا نم ةلكر :ءالذلا ءقجاص اذإبو 4 كلين نم الح

 ةرفش هوطعأف ةرفش ينوغبا موقاي : لاقو هيلع فقوف ةقان قوي يبارعأ لبقأ
 يفاغلا مويلا ماقأ مث < اهب مكنأش : هعم نمو هللا دبعل لاقو ةقانلا ةبا اهب أحوف

 مهءاج مث« اهرحن هللا دبع لع فقو الف « ةيناث ةقان قوسي يرذعلا خيشلاب اذإو

 بايث ةمزر : لاق 8 كعم ا : هنزاخل لاق فارصنالا دارأ الف < ثلاثلا مويلا يف ةقانب

 تجر انت كفذف -« يرذعلا خيشلل ابطعأو بهذا : هل لاقف « رانيد ةثاللبأو

 ءكتلاتن 4 رفاعح نبا ة هب له يدخ هده 5: نزاحلا امل لاقف ءايملا نم ةيراح هيلإ



 لسام ب رك اسع نبا خيران

 لاق: ءاعدلا نم دارأ ام ئضق الف « وعدي“ .دوحسلا لاطأف دحسو نيتمكر ىلصف

 :'يبازاا لبا امل لاف. +: انطق لقال نرع اذ اج الودي درك عضوم يف رفحا : همالغل

 رمعأ هنم ذخ"! ام راصف < كليقأأ الف يايإ هللا ةباجإو يئاعد امأأ : لاقف « ينلقأ

 هعضوف رائيد ةئاعب وأي المي: قييشرقلاةضعل اة: رتشااو د غير نبا يدي يف امن

 دبك نم يهعشأل. يف : لاقف زفعج ياي: رق ضئارلا ىلإ .ةقفدق ةفضلا' لاطأف

 تابع شاول هارءام دسع وغ اء طر ير أ يلإ هوعداف همانسو لما اذه
 ةيع الكاحل لي ار اظل ؟ زغ ةيئانأ اعين ور ودي هد نأأ لجرلا لخد اذ

 قابلا اق: اماعط كلك 11 : ضن ارلا لاقف < ضئارلا هعمز همانسو ءاقزنك, خم هللا

 لاق: < هلل انإ :.لاق هيلع تنك يذلا للا وه : لاق « اذه كماعط نم
 يشرقلا لجرلا نإ: لاقيو « اهايإ هوطعأ : لاق «رانيد هئامبرأب ذخأ : لاق 3 كلام

 اردلقز لاق : لاق رفعج نب كاع نع ظفاحلا ج رخو نضال ويدور

 ايف نكي .مل ام هنيد يضقي ىتح نئادلا عم هللا نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 قءايرد ركل لاا اني نيابأ ل1 وعفا ل هن داي لد انة نامل الو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتمعم يذلا دعب يعم هللاو الإ لل تنبأ
 ًاموي ناقهد رفعج نبا آو اعلا رفعج نبا انملع : لوقي نيسحلا ناكتو

 اهاضقف هملكف ةجاح يف هنع هللا. يضر ايلع نينماوملا ريمأ ملكي نأ هنم بلطف

 < فورعملا عيبن ال تيب لهأ انإ : لاقو اهدرف اًقلأ نيعبرأ ناقهدلا هيلإ لسرأف < هل
 يف لزنف جح ةيواعم نا نقل لأ قاوراو اعف فورعملا لعذخأن ال : لاق وا

 رظنا مالغاي : لاقف ةلئاقلا نم غرفو موي راهتلا هيلع لاطف ةنيدملاب ناورم راد

 هللا دبع وأ رفعج نب هللا دبع وأ نيسحلا وأ يلع نب نسحلا ىرت له بابلاب نم
 لاطويك ا لا لف مالفلا جرخت « يلع ةلخسأف خطي ردع ان ل
 : لاقف هربخاف هاتاف هدنع نودغتي رفعج نب هللا دبع دنع نوعمتحم مث : ليقف مهنع

 اصع ذخأف ماقن < اذه لثم يف مهعماجأ تنك دقلو « مدحأك الإ انأام هللاو

 : لاقف بابلا مهيلع قد ىتح هيدي نيب. جرح < مالغاي سم : لاقو اهياع اكوتف
 قلب هلعارف اذوبعب دعوت ١ث دسا تبغا عسوأف 0 قيما يقابل

 : لاقف « هب عديلف نينمألا ريمأ يب مشي ام : لاقف رفعج نبااي ءادغ : لاقف

 ةبواعم :ليقأف 6 ترااهزف ست ذلك أن“ 05 لاق < اخي انمعطأ



 ايب ذي شن

 اهياينوت ابابا »ارا ملك ىل ها رع ني ”>نريجن نباوك تلاد عمق

 اج ليا تكا لقال كل تير كنا نهملا للنت 1! ةلاردتت
 اهزارقإ قشمدا يف اليلق ناكل رفعج نبا روزت نأ دلو هللاوف

 اهراج ض ورا ىلع ىنث 1.5 كيلع هلهأ تن .يذلاب يننأ كتنتأ

 اهراخب نيتقرلا. لعأ للجو. .. انضرأبتارفلاض اف ذإ كتركذ

 انا كا فوزعملا نم قيرط مق موقيدص الط : 0 نواف

 تاقثا كيا يبق ”نياااي تكلاذذو نت .نيبق نب هللا ضععل ,نوايادزرمز نب كلما, دنع لاقو

 :) ارنعج نبأ ىف. لوقت,,نيخ هللا
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 ا ل يا ل قا نافل كلم 31 سانا ايدك كالا

 ةخبس نافع نب ناتع رمو < نيفص موي يلع مانا نم هللا اني ونا عورا6 .نمانلا

 ا انف كلاما نامل نفعح ( نار امك ءانيخ اها رقشإ نالقاز#ن ليف اهيمافحو ىانإك للاقف

 تابقأف, لاملا اهيف ىتلأف «ءآزجأل :ةينامث هللا دبع اهأرخ < يلمس يل اهبأ ينرسي ام

 اهارتشا.ىفلا نضر الز هذه .: انولاقإم# هذه اننا لاقفيإبي نف_ةبكك د نافع بك زف

 ندد هني انيامل لاق داهم انيلاةوج يلد. نأيمبلا (رسرأف م !نهافا*جب مع نبا
 هلإ ريل 2. لدن الف ىلإ د كلذ نويطا عدص )يتس نيانلا كيلا قاسرتانأ

 ا حل اللاب يريبش نو لع حب كسا الم هيراخز لاف عرعر دقي

 ريب زا يفوت ايلف < مرد فلا قفل اكول 5 رذعج نإ هللا نيك اهتذخأ

 كل رمل !«كايع رش ام كنك يمال

 امِإ رفعج ان اء : هل لاقف دعب هيقل 9 < تئش اذإ اهضيقاف قداص وه: كاك 2 ؛غزو

 نإ ريحان: ملا وضكاذ باد : لاقف هنيبلإ ويف :رالاق .«فيلع ا(كللؤرلاملا ب تمحو

 عبق, كا ديدرت ىلإ نانا 4 تغرم ةيرظن هيف كلف” كلد)عحرك نإ هءقلادلل وهف تتش

 - لاه دارنا مزيل اوال موق كيلوا نككلوي كابا زل اقف « لطي ترا دهلام نم
 نيسحلاو ندسحلا انرمخي : هللا نيع[ لاه وك نأ نكاد
 ع
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 : رفعح نبال هليا دمع هنأ لاق

 :؛ فينعرمم ةنادحا
 نيب طف 4كةياللا كيلاقتم بلا انيغك نأن محاد افك .لاطفزا؛ فلل كاديشيف
 : همالخل هللا دبع لاق غرف اذإ ىتح« هيلع هم”وقو هل ةرامع ال اًحابسو اَبارخ هاطعأف
 يلصم عضوملا كلت نم عضوم ظلغأ يفهل ىقلأف« ىلعم عضوملا اذه يف يل قاأ



 مما رك اسع نبا خي رات

 بهذو اهضبقف ابيب ا < ةيواعل ةزيثك غو بإب ركون اك ارفقو © ةكارشلم فادي

 ار 5 لاقط ينيسحلا ناقعا ا: يح نع ظفاحلا يورو * هسفن يف ناك

 ناكو ةئبامملاب !ركسوملا. مان. سلا نإيناورم لعل تفقاوف“ هل او» كيلظع اًيارعأ نأ

 كيلع لكَشلَو 2 ىلا ايا دةلاق ١ هلم كاع هلم لقللع ريما

 الع باتيلاسف ازور دكر وعأ اراخأ دك هلق داذإف انايررا خلال قاف
 كارت يبارعألا أشنأف هللا دبع جرت « قلعم ف.سو ابعاتم

 روبط نيملسعا مهد ةوبأ تبب لهأ نم رفعج وبأ

 ريغتا+ 'نمئاعاف .: قنا "سيلو 2 اولخترت جيحملا نإ رفعج ايأ

 زيها كليدأب "هدف 1 للخ اتناوإ  ةنلاع قيم الاس نقرات كزأ

 ريظي نانللأ: لعأ ؟5 8الاخ ان" ةيسزر يذلا هيطتلا/ نبا الح مقاما

 رودا تالقلاب كبرت + لف يجترأ مويلا كدتاان زيمجازا

 فيسلا نع عدخت نأ كايإو < اهيف امم ةلحارلا كيلعف لقثلا راس يبارعأ اي : لاقف
 : لوقي وهو يلارع الا ىلوذ < رانيد فلاب هتذخا يئإف

 هزفاشم_ ظايسا نلواقلا عار هنعع ؟هولاذفا نيشت-٠ لا دي اح
 ءركرانلعخ 3 قدلاوأ ال علازن ءاذرت ههتاك ىلا هلام طلال

 هرئاطرسيلاو نءيلاب هليرحيس  رفعجنبالاونوجري'ىرما لكف
 ”ادوانب * عيل اهلا هكر ك شوا < «طسلاؤور انته دع الرع قف

 .؟زاوكوع: ناكل زم )56 ام اعنو ل ذب كيس ادي اسوان لام
 : هدشأف ايهنع هللا ىو رفح موئمللا تل ىل] انعام ءاحو

 هعارؤب رطأعةنقلابوويل كا ةحح داخل درففلل اف ؛كناو

 هعاسلا اهب قؤتس لاقف 2. اهرمأ يبحاص ىلإ توكش
 هعابث + (نحدلا « نكت ينو ايهه اعود اشحللا كرابكيف

 هعاطلاو عمسلا كل لاقف يفدعت ال. دوحلل لاق نمو

 |[ عفدا : همالغل هللا دبع لاقف

 وخلا ةيفغ أ : لاقف < بهذلا» ةجوسنم رائيد ةئاعالغب اهتيرتشا يبلا يثوؤلا

 يثولا يتبج هيلإ عفدا : همالغل لاقو هللا دبع هنم كحضف « مانملا يت اهارأ يلعلف
42 
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 : هنع هللا يخر رفعج نبا حدمي تايقرلا سبق نب هللا ديبع لاقو * اضيأ



 نتادوج مع.

 : لاقف < ةرشع ىلإ جرخأو دحاو نم تبرع ثراحلا ابأ اي : لاقف ؟ جرخاف ق : هل
 تدر سلفا ءءالوجييأ لل اكلخ قادر .اوأز اذِإ مترا“ ةفسلاف احب .يناذلو دخا

 قس ايم سان زر اودكس هلوقا هادا »اياز ووطن لهآ“ 7 اوعفرف < جرخو

 لاق ٠ هّنآدرب هراجأو هءانإ هيلع 000 ردن نمر فورطغأ نال هما دسوخ ايتارخ
 ةلاكدل ا لكينيفة قامت ال فم ادريس راف قياسا زق 5 ىناعملا يضاقلا
 : ىلاعت هلوق هنمو « ريغك فذحلا اذهو انعاضتتال نفق هب لاك راه نسا
 ) 1 8 5 كك الاس ٠ ا س يبلع 5 م ولكل كال 3:0

 هيرمان رتاخ يفرم .انيذلل يالا ورفع لاقو * كيلع .الربأ فل انشا أ

 «رتبأ الو يعذب تالف رفعج ىلإ ينلسن نأل : هل لاقف « هريغصت ديري رفعج نبااي

 : لوقي وهو ىلو م

 ل ا ملاعق لسا لألت) 2١ قالو تق سقف نؤتب طرظرعت

 مكن ويل انايإ كضغبو ةقيعل كليف 5 اوراس ت كك

 سو 52500 رع نإ : لاق صاعلا نأال « ا ئيدقرا سال لاق امنإو

 : راند انيرديبللانال با( ربل ره كيال نإ ) : هيف هللا لزنأف « 5[

 ةيواعم ىلع درو ذإ قشمدب ء ءارضللاب ةيؤاعما دنع ةليل:تاذارفعج نب هللا نبع اشي

 يبأ نائم هنو لدياقمعع لالا ٍ «رظار الاعب ترف: لح نببنسع هما باعك

 هيرادي :يهتشي امي ةيواعم بيجي هللادبع لعجل < لمفأو هب ارا يذ ادهنال هثاو 0 بارت

 دعتف هلحاورب اعد هلزنم ىلإ راص الف 6 ةخوخ امشي تزن اكواب“ كفيويصناق ءاق يح

 اة ةظرق ةنبا هتجوز ىلع ةيواعم لخدف « ةنيدملا ىلا (ب امحوتتم هتعاسنمه ج رخو اهيلع

 لك اورد أى كانرح <لاقن

 نام اهيا باسات ف: "كلامتا ع انآبإ | هتدومو « انل*هبحو#« هلاخ هلاخو

 اي انك هع نبا يف هتمعمأو هنلاع تن اطوال

 ةةولطا ىح مونلا ءادوخأت الو 4 هب هعيدص 5 55 هتليا تابف « هيلإ كيما

 اذإف هلو لخدف هيلإ م 4 ي ريغ هشارف 0 533 ال ا .٠ لاقو 4 ًاضوق مأقف

 «ناطل ىلا رم اخ ةعاس 'ةنيدملا" ىلإ "لخر»: هلا ليقف“ هنع لالا 5 هلق يقيل

 هدفنا اورو سرعسلاو اوس نعل د اور رقي: ةوكككزوا: اهوا هزنأ, يقلل عبق
 ١  8تعا تع 03 َ- 0

 تاع يش لك كل تدهوو كتمطقأ دق: لاقو « ةليللا كلت هنم ناك امي هماّتغاب



 منا و ا 3

 باو ىمقف 4 كت اح لكم نقع اءأ لس تقديس رز يلا لك ةنلد بانا ل

 اذإ ناك ًابرح نأ هانعم هءانإ هيلع 1 كيفافل و وعفا كافر حاد

 ىح اهأب ون نأ وجأ  ىوتج لذا يجي ةبقع وأ, يزل هلالتسم عيب ونس لانكا

 هءاهف زوما نسانلاب كققرفي يسن .ةيني اا تضل ورد - ليفي كاككم أ كو
 هدايع ور طرخ هعيبلاا لرطقت م اشمدقت, يل 2| عتيرحل تمن ٠ع لاقف ميم ينب نم مالغ

 «هبريخ :نميازحدلا  برتغف < ةكتيمي تبلت حنان قدلتم كلمت سا بك هيل. :لازاكم
 عمل لع ةكير نهار زعأ نع لابس ةكيي .ةحاحتملا نتا نينا 3 م

 لاطملا دبع ريبزلا هل ليقف < يلطملا دبع نود تدرا : لانك مشاه نيااي اباطللا

 نإ 2 تاااامإ نولإتف هيلإ جر هباب هيلع عرقف ريبزلا باب 0 مدقف

 ل يملا اكبأت ٠ 10 تنك نإوءكانرجا ا رجس

 ضررا رع لع جلبأ :مبطلا»و ًالتبقم ,ةيتنلابب ايرح تيقال

 راعشو نلعم ةوعدب اعدو نقعد رال تكول دفغاصن :ال كِقق

 راغلي الا تناك لاهو كا نير را فال : تيس ورب تا

 طداض نر رك ل يا ةيعفا كم غن
 راخفو مراكم موق ةتيتأو هدحو ح نيرا اكل اك دعك وف

 زاخر انيك 3: طلع حد )6 هت 0 يعن ىلا ها
 داما يذ ردحلاو مزعزلو 2 5 تمتع بلا تك

 راتب مراص ةزبلا بضع دعم ل لغإا براي ولا يقل

 دبع ينب رشعم انإف تال ريساك اناطلل دنع نبا انأو كى رحت دقر ن1 اريبزرلا نك اقف

 برد هيقلف « هزت يزسؤلاو هيد قري ىضش.« همدقتت مل تلح نر اخ! باطملا

 يف يدانو ريبزلا , هفيس ,طرتخا, مث <: هيلع دش مث « ةبعكلا, برو : يميمتلا .لاقف

 ايلطملا::يبعينراد_ كايزاداسص ىتح مرت أ يف رييزلاوي دعشلا ههنا قضمو « | هتووخإ
 : لاق <« كتبتأ : لاقف * برح اي ميبع : لاقف رادلا نم اجراخ بلطملا دبع هيقلذ

 قحالتو ء .ديرألا اهيف ميم ناك يتلا مثاه ةنفح هياع افكيراخ لختمفاباذالول دل

 اوبتحاف اب راد اولخدب ٠ 0 00 ف ندا انكي تلطملا ابعد

 مهأإ رظن الف < بلطملا دبع مهلإ جر < بابلا ىلع اوسلحو مهفويس لئامجب

 لااقني وبرز: ىلإ لخهر كر 4 (تررعلا حوسأ محبصُأ باينة لاف مرحب تارا رم



 بيده نذل
 نأ يلإ بحأ لجر شيرق يف ام هللاو < كنأفاكمل يلام تيب عسنب انف كبسح : ةيواعم
 اعلنم ىلع ناكبمد لع. نم كناكم' ترك ذراذإ .يكلو | كمر دبه نبا |نوكي

 الإ( هنع تيما الإ شي رق نم الجرب كبا سيقأ, الا يفأ وك اذأ عل كنعإ تضبقتا

 ةادللو/:.ىه كي نايلوأالا كلذ لع ايلاغلاو ن4 .كيلع, :تفظمف دن تحيجسو الإ .كقؤأ
 كلل كلر ؟تدوع ام ادا نإ طع رايس ال اقرت اي0اهين ا تال هج ا نحل

 الإ لجن نع نوك أءإل ينإف لق نم يضقأ ام يقح نم يضقت نأ امأو (2) يل

 بستان 2 نلابر نلذعأ ديلي كلف لغبلا امأؤن# كنمر يذيب, يف اهب رثكك أ, كي ادبي ريف

 ال في ابل كى نما 2 تدعحا ايقاف لام اغني ىلإ يزيد رلغأ ههيوأ ع

 ا ديا كيم ارز دي كن ايدك اين ران الار هع ديم ال هج لانو ز6 ديطعأل
 قرطأ < كنيبو ينيب رهدلاو ةدوع كلو « لاملا يف قوقملا تقاح دقو يلع تمدق
 هدا لاق 2ص ياذا كمد 0 6 ةةاشرالاب كنديو ينيب نيريضتا لق (2) اجشنُي

 « درحياردو اسف نم ادي اهيجاو « هنع ابضقا دعس اي : ةيواع٠ لاق < مهرد دفلا

 نيللي ينك ةيوائم نتن أ لاق, هود فلا نلا ءاظعأ نيج مايثلا شيرت تفشنف

 : ةيواعم لاقف < رفعج
 اهمولح تفخب نيح. شيرق لوقت

 هنوبد كفلا تفل م ّى

 يدل زينل رغد تلح
 هنوركست رامز احبطبلا ىفف نبل

 هموق تاس رفهح 7 ناكو

 رت راك تل فلان

 رفعح يال [ئاه دنه نبا نان

 رخؤت مل ةيضقه هتجاحو

 روعأ ريغهل ضيف كنم اف

 ير صنخ ما وت 5 نم لوأو

 رديخي ناوعلا برا يف كي لو

 ريل اهلاغم أ الو 00

 رهو 0 9 هاك اولعفاو كس الو

 ديزي لعحف 4 هشا ديزي هدنعو ةب داعم رع رفعح نب هللا دمع لخد : يبعشأا لاقو

 دمع لاقف 3 ا ةأضرم ريغ 2 كفناريمرالا ىلإ ةيسلو همالك يف 0 كدعل ض ررعد

 : ةيواعم لاقف « هتبجأل ريرسلا بحاص ولو كباوج نع يسفن عفرأل يلإ : ديزيل هللا
 لالش ادرك انس لنمو هقاأ قلب” نإ لاقي كب فتم كف رشأح كلنا نطق كلن اك

 2 ع
 : ل . 5 - ع ِء 1 0 5 -

 نب كبر ح نمر كفزيشا ةيما نير بخ, اصع يف .ادجبا نأ .سسحإأ ,تدد ام : ةيداعم

 ةاانك اينو عر فو اانا شو اعمانب فكل دور ولأ نيا هللإب لبيع لراغف 4, ةيمأ



 مم د فكل خي رات

 ةجاح يف امنف نيس اهاون“/قالطملا لح ر) هنالف ايلا انا: دل لاهم ككاو

 ٠ هتنبا بسملا هجوزف < كل هتيضر دقف 0 نا ءلاخا# 3 1 ىلإ لجزلا

 :ةضرحا لا *يذ ناب نللع كاكاو هلك هللا دبع ىلع لس اذإ رمع نبا ناك

 نوعبس همدق ىلإ هنرق نيب امف دجو ٠ امال 00000 نبا اكو

 0 1 6 ا نأ قنفات "مع لو 50 كا

 رفعج نب هلا دكنعو 3 ل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر : نالجر مشاه

 «يطغوالزا هلل د بق ةبدشنأ ةيتلبياال ةلزنل لدا ىلا نااكلنا اي اواني 5: |ذك ككل

 ::لاق < ءاضلا كفا ذه ةلاراعتت |"! هنأ رات كلاش طراد 111 اد" لولاك هع كولو

 . هنأ! ل لو 1 ةيراجو كا قيعتلعأف كلذ ناك اذإف

 الحب لاء ا03الز دارنا ١ كنوع واو كنإ

 تملتعو 104 ا هن دك بك كك ينيقسا : لاق مث 6 هاكقدص اي : لوقي وهو

 كراج نإ : ل كلا هاقللا# حبا ن6 نأ يا لوقي وهو ةيواعم فرصلاف

 كوام < ليللاب نابهر يموق اذكه : لاق « نآرقلا ة ارق نم ليللا مانن انعدم ال اذه

 فلا قل اذكرك راع عادل هل لك يعل نبا هنا يع نك 000
 هتذحأ اذ يا( 1 قل رم نيشتللا ريمأ ايا نافل« هلام هل يتققتو < مرد

 < مويلا كنم ريخ أدغ كنإف « ًادغو ينعد كموي ءاطعإب ىلمأ طسباو< كيلع
 3 نيش كا

 دغ تيقب ام كيموي ريخو هلئاا ضيفي موي كاموي
 شل هناك "رالي ل عكف انتا سزأ شو عملنا
 ا كرا سو ما 0 نيو < 421 را متت ةجاح 1

 “ادار ا انتدز نإ ٠ « أم انضر اهدنع انب فق نإ «ةقد ين كلع

 هب ىلا دعا وقوع] دع زامل مساند

 اناختش قدور ”بافالك فور دال“ احا م ناو ريك ن1

 هللاوف 6 كدي آند ضبقت الو« اهلقم كلل ائيضق الإ ةجاحن انآ يضفت ال" كنأ معا
 « دهاشلا هيفا كاذلا < ربع نم كدي ان ك9 انا نقاد قف رو ف افا هن
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 لجرؤسك هد تنم هفق,/ىشعل و هملعب شاع لجرو « هيف .سانلا شاعو هلع

 ايندلا يف نوركاذتي موق .ىلإ سلجو + هيلع ةلابو ناكو هملع يف سانلا شاع

 نكمل هلخدف شب قلو ديدش رطم هباصأ لخر لفك مكلتمو يلشم امنإ : لاقف

 0 لعو ريخ ىلع 10 3 تر نأ مكعلا طاحم هأر ودكم ل وه اذإف 6« هيف

 قمانلا ب يدنا يف انعب َنيأَتلا زبطأ ©« لاقؤن- ةيلتخ ماقث ء اهد؛ ساشا « تارا دإلخ
 امو كايإإو < رسضاحلا رقفلا هيف نوف ا تاجاملا بلط لقأو < ىنغلا هيف نإاف

 2 ناو «-دوعب نل نأ نظن عدوم ةالص لضو« مالكلا انمي 0-5

 لاقو 9 لعفاف 2 000 :ةلانأ اغا ا مويلا نوكش# نأ نا

 الاه توتال 0# كينان ل هي الذم ,ةلالحا نب ل 3

 ةشاح ل ا كنوفرعي الو مهفرعت ال موق : لاق ؟9 ةلانحلا امو

 2 رك ذلا ةلامخ امو ا : كان 4 1 مكلمخأ نامزلا اذه يف كلففأ

 7 مرفخأو 0 0 نكفلل ددتب مو 4 هوف رعب مو سانلا فرعي مل نم : لاق

 بايو هك انع ا ملو هلايعو هلهأ لق نم : لاق 8 ذاحلا ةفخ امو : لاق
 الآ < هلايعو هلهأل اهمارحو اهلح نم ايندلا فطتخيف جرخي كم لجرلا نإ

 ةزاختسي لسمابأ اي + 2 لاقف < ريغ يحلب ىف نانزلا كل ويف يكس لحراإ

 ىلإ موق يمتنيف ساناا بهذيو < لعلا سردي من : لاق اذه نوكي لهو هللا
 27 عرقكم قرم الو مهقدصي نم نودي ال مهيلاوم ريغ ىلإ موق ىلوتيو « مهئابا ريغ

 نإ « هل قرو ال كوش اوراص مث4 هيف كوش ال قرو سانلا ناك: لوقي ناكو
 تررف نإو 6 دل رك رتب م مهتك رت نإو 7 وفا مت دفان نإو هكا مهتببس

 ٠ كرقف مويل كضرع نم طعأ : لاقف 7 عنصأ فيك : لجر لاقف « كوك ردأ مهنم

 «جحلا يف « ميتيلا لامو « لولغلاو 4 ةنايخخاو « ةقرسلا 5 عبرا يف نابقي العبرا : لاقو

 نوأيبشي سانلا ىقلف ةزانح 2 9 نآكو . هأرزتلل ُُى ةقفتلاو < ةقدصلاو « ةرمعلاو

 علاوي وم دفا 2000 قا 0 27-5 و سرفلاب ةاتأف همالغ رعأف 4 هول

 ىلع هث#رمؤبل- !ةلرمألا ناكل يت ةلدتعقللا يف ٠ لان الا لورا ا لظوأ زكي اذإ

 درايقلا نفقا اما زعم لام عضوا ةطرعلا ىوزحال ديفا دع كعامل ٠ تامدقللا
 3 ةمالاد عبرأ 4كيئشس مورلا 5 يفوتو 5 مهئاولب ةمايقلا م ل نأ ها

 ةبيدملا نإ : لاق هتافو ةيواعم تغلب املو ٠ فيعض لوق وهو ماثلاب يفوت هنإ : ليقو

6 0 



 بيت 0
 « كل 'يشاالف "يشب “يع ل نإو < كل ناك 'يشب تئج نإ « روبقلا نم ربق تنأ .امنإ
 لمعلاو قحاب لوقلا ةفالخلا امثِي < هقي رفتو لاملا عبج هفالخلا نإ كيكالا زانت

 اذإ ناتمن الا ردكب يلابث ال انإ ةيواعم اي < هللا تاذ يف سانلا ذخأو ةلدعلاب
 كفيح َبهذيف ٍبرعلا نم ةليبق ىلع ليمت ,نأ كايإو ةيواعم اي © اننيع سأر انل افص

 ىلع موي لخدو « اهررك و سم ابأ اي هللا كمحري : ةدواعم هل لاقف «ساج < كلدعب

 العدا ةكرام ل اقفااويم لال عسافلا لاف: ةيزيجتالا اييأ كلغ لادقللا»لاغنأ ةيقافم
 ”جاسلا ةلسرت لكك ترض اخ[! * الشم وزأ, لاق“ لوين اكملت لشن غلتق ابأ

 كانت انلاو اهتزا و ةواويو هك ةئكلا دعانا كغ دلال ادا لم ةخشام' هالوف اريل

 ةاطعأ «افعلملا قعستو ا ةزيخصلا حلت ىح اهزاَرَج رفوو'اًيعر ندحأت وها نإف
 ءافحعلا كاب ىتح ابعاضأو اهتيعر نسحي ”ايرعادإو <ةدايز 'هلبق نما ”ءذازو ةوجأ

 هطعي ملو هبقاعف رجلا بحاص هيلع بضغ اهئابلأو اهزازج رفوي لو ةنيمسلا فحعتو

 طل علا لقا والطلاب *هلدل لاق نأ افلا يوت هولا !ءاغ انا !ةلرافش لآنه ةرسأألا

 « اهاضرمم ىواد ناك نإاف «اهنع هلئاس هرجأتسم الإ ةيعر يعرتسا ريجأ نم

 نم قفا ف ابعضوو « اهارخأ 0 اهالوأ“ درو « نال ا ماب ركلات أنقنو

 ةيواعم اي رظناف <« همرح لعفي مل ناكن إو < هرجأ هافو ءاملا نم وفصو الكلا

 نباناق < كلذ ىلع رأالا ملسم ابأأ اي هللا كمحري : هل لاقف 8 كلذ نم تنأ نيأ

 اىض هنكلو « ذشتو قرفتت ابعدي مل 0 نارا 0 انهالالا هذ 36 نيتك

 ترثك اذإف هياكل كلل ًاًميطق' نام اذإ اذه < ةيعرلا نسح نم كلذو < اهعمجو

 ببح مهللا : نولوقي اوناككلذلو « اوقرفي نأ مدنع دمح آلاف ءاعرلاو عاطقألا

 الع قي ا اكلت نيافة اواغع انئاعرا كيب لطب و نتاع انجب

 أم لكلا قفأو 4 يلا قيضيف ثيدحلل اوعمتجي 1 ءاعرلا نم اذإ

 العلا“ لم لوقب مل رب "تاكو عرت ميلا عضاوملا اهب عبعتي 1

 مهيلع د اذإو « اودتها ممل تدب اذإ ءاينلا يف موحنلا نة يق ف

 : ةلالضلا نم كلاسلا حلولا ةلقلردلا اناا لغم نيملاصلا لثمو « اوريخت

 ٌمذخأ نإو < ًاديعب اننب قبس قبس دقف اوميقتسا ءآرقلا رشعم اي : لوقب ناكو

 ندوب دا ولا "ا هن [ةدزك 11 لوفر ناكسو< !٠ اديب ةلذلا د مئالض دقف ةالاعشو اميه

 شاغ لجو ةثالث الغلا :لاقو أ افصلا" نع رطقلا لوي اك ىلقلا نع لت اهب



 مغرذ رك اسع نبا خب ران

 نيو ريال نيل رتخأ نأ اف رملي هفاذنإ : هلا حرت دل 116 16
 كجوف 4 ىلا 0 فرصلاو ٠ ةر> عراف ىتلطلا 4 5 همايأ 500

 « هنبا اعدف « كنبا ىديسينبرض : تلاقف © كيك ام ةينب اي : ال لاقف يكبت هتيراج
 : تلاقف « اهمطل اك هنبا هطلت نأ اهزأف < ىنمطل + تلاقف 9.كبربض فيك. : ال لاقت

 ايندلا يف :هنيباطتء الا# لاقى ميت :: تلاقف ريع [تونع : اذ لاهفك يدي للا
 تعدف ؛ نيلوقت اه. لع ايدي يسييعذأت لاقف « معن ١ تكلاق 2 ركل قو

 لبق امر, ىلا هى هدحوأ هيا ا اوديش الف 3 اذوق ىلع امل دهش نم

 0 ناكو ٠ انل الو انيلع ال اًقافك تافن انتيل موقلا:اهيأ مكدغ انوعد : .لاقف

 اهتيصنأو اهتنهأ انأ نإو « ادغ هللا دنع ينتمذ اهتسنو اهتعدوو اهتمرك أ اذإ قيقا

 زعل, عيل 0000 عمسف ةنيدملاب ناك هان: لدغ هللا اهنع تخيم ا

 نيب متنك ةئيدملا لهأ اي © اذه لوقت ناؤعلأ فوفكم اي : لاقف“ دلو امو نائع

 كفا 2 وع نم رش مننأل ةنيدلا لهأ اي« | هللا ىزج دي لاق

 ٠ هتقان نم هيلع م ألا ةفيلخ» « هللا ةفيلخ متلتق متئأو < هللا ةقان اولتق دوك

 520 ةاثلا 1 ان ا نأش ف ةساع نم نولان مثو ماشلا لهأل لاقو

 ايحام 4ك ذوي سأل يف نيعلا لثك كسلشمو ابا ةرءذع مكسأ لس كل

 : لوقيو نيفص موي جري ناكو - اهل ريخ وه يذلاب الإ اهبقامي نأ غيطتسيالو
 ىقعاط دنع توغإ . عرد تسند كو . ىتلع ام ىتلع ام

 ىلإ ءاهنف هللا ضاضمديطر هما قميطع نيع اوك ةايرالا ل كك
 ردكلا ناك نيف ملا يف تاع كتبو نديم رهغلا سانلا ضوخيف ميظع

 ال دومعب الإ ل امحتي < رخل طاطسقف لثم 1 وه ؟« رملا كم نيعلا ىلإق نم

 حادي الف « دوو 47 دادزا دتو ع ااكف 6 اك فالح الإ دودعلا موقي

 لاقف ا ةب هأعم ىلع لذدو و سانلاب الإ ماموالا حلصي الو « مام,الاب الإ سانلا

 ءىشب | تش :ن افار ةثودحلا كيكا[لب ال ميلاف < ةيزاعم ع لان بكا

 حجت نيب تاع دول كنإ ةبواعم اي « كل "يشرالف يف تت ملنإو « "يش كالف

 ردكب يلابن ال انإ ةيواعم اي < كلدعب كروجلام ةليبق اهلقأ ىلع تلم مث « برعلا لئابق



 فال م11

 ؛ اولاقف « اًباحصأ ال تعا :لاقر# جيلا ىلإ قانشت امأ : هل اولأقف هموق نم

 د نوديري ال موق نايم اانا باحصأ يل متسل : لات 4 كباوسضا نع

 : محل لاقف 2 دازم الو داز الب موق رفاسي فيك و هللا ناحيس : اولاق « دازملا

 9 يا ال تو (ًكيفرري هلا دار داق دان دلي حورتو وهدغت ريطلا ىلإ نمت

 ىلع اوأيهت + 7 لاقف< كعم رفاسن انواف : اولاق < عرزت الو ثرحن الو« يرتشت

 كالا 1 النا ١ دارتإلو دارا يعجز نسنلا قش, طوق نم, اودعف كشر كا رب
 مست ادكعب ىحنتف « من : ممل لاقف « انياودأ فلعو انل ماعط ملسم ابأ اي : اولاق لزنملا

 ينجس رتب ام م أعت دق را كلاَتف هدب " ر ىلع انج ع نيتعك هلفل طفور ادلع ردع

 يلزخ. نم

 فلعاو ءانقساو انفطأف كراوزو كفايضأ .انإو 6 يرق مهعسويف سادلا'نم ةباصعلا
 هب لزنت مدأ الدوا. نم :ليعتبلا تاز دقهي 4 نكللا ا رئاز تجرخ امو «

 نيدلقب "يجو « رحنت ديرث نم ةنفجب 'يسو مهمديأ نيب تدق ةرفس ينأف « انباود
 يلا هذه لزت ملف « 0 تفاعل انزيك 6-5 ايا

 مب حمبسل ةحبسشا هدب ناك رد ًادازءالو اذا نوفكتي ال اوعجر ىتح مهيلاهأ دنع

 يهد اهيلإ تفتلاف « حيبسلا تلعجوإ هعارذ لع .تفتلاو ترادتساف .© هديب: ةحبشلاو

 1 «(تاعنلا 00 < تاكلا تاب كباحكش لوقت يهو هعارذ يف رودت

 هاك ةييسلاو تياقك و تعاطالاب نيعأاي 0 ملم أ ان دلع ةي]دنج

 كماعط يف مسلا كل تاعج دق : هتيراج هل تلاقو ٠ تتكس تسلج الف < حب

 ةباش ةيراجانأ : تلاق 2 كاذ 5 1 ا

 جين ابل لايت اذإ .لوقأ تنك « اودي لاقق (2) كنار سويت ده عنارالو

 2121111100 | عم رضي ال يذلا هللا مسب < ءاجلالا ريغ هلا

 ال مل طاقزا ةيرسل [ وطير أف مورلا نيرا يلنلا نك د اتعا 6ك ةاانبلا

 هحمر ىلإ يلصي وه انيف كيا اننا ناكل شبججلا كلذ نزحأف اهمودق تقو

 0 نمل ]ردت رد 5 انك : اقف حمرلا نانس ىلع عقو دق رئاطب ذإ

 "لزق, هاذ طشنقو ف نومداق مو كر اذك ىراذك ءاؤتةليغف# ةيرربسلا# ملت _ دقق هلا

 طيفك ناتم زا اوضح هيا زيا نهد مز نابع ايقيرأ نان #1: لاف ف .هيباركمحر تلنأ نم
 الار ديو كلة ول ا ميلا شار الم زل ةزملاةبورإلل امويب لأقو, ١ 7ليبايذزأ

 نمل يفإ هتلاؤف < هللا كمر: تلاقفي <. كتمحوأأل ( رشا ماي نوجري آل نيذلل



 ما 0 نبا خي رات

 تعقو ينالخم : لجرلا لاق اوزاج ايلف « ادمع ةالخم مهضعب ىقلاف 6 نماض هل اناف

 : هل لاقف <« رهنلا داوعا ضعبب تقلعت دق ةالخلا اذإف يفعبت| : هل لاقف « هلا ف

 دمح م اهيلع فقّوف < اهذنم ' نم :”تشخعاب كارت 2 ةل>د ىلع 5 07 :تاهاك

 هنتباذ ريع مث ةرعتتلا 'يف؟ لما زرسسإ“ يبا ينك وك دوا ةيلخ يقول :قلافتز“ كازانعاادللا
 عدا : لسم م3 تلاقف ةلغب ىركشاو ٠ اوعطق ىتح سانلا هعبتو ء[نا كا

 : تلاقف اهريغ ىرتشاف < تاق اهيف انل كراب مبللا : لاقف « اهيف انل كرابب نأ هللا

 لحلو اذإ ناك بدن تق تس لزلا الاف كاين كلقام ا قاما 8

 ماعطب هازل 00 0 عزنيف لخديف 0 ابطسو يف نآكف هراد

 لف ربك و ٍلسو ربكف تيبلا باب بلاي حا نت تا و

 لاقن موال ةننكعت عرى ةنلاج يعاذإ وأ جارس هيف سيل تببلا اذإو « هبي

 هدام دارج اند ل وسعد تلاقف 9 كل ام : ال

 ةأرما اهعتأتناكو < هرصب عاف يله هأ يلعدف أ نممهللا : لاقف « هب شيعت اًثيُش كيطعيو

 مكمدخبل ةيواعم ملكي كوز تملكو لف « ينالولعا ملسم يبأ ةأرعا تنأ :تلاقف

 « ءؤطمكجارس : تلاقف «اهرصب تركن أ ذإ اهلزنم يف ةأرملا هذه اننبف « مكيطقيو

 للا ةهديشاك# قوت لف م يبأ ىلإ تتأف« يرصب بهذ « هلل انإ : تلاقف « ال : اولاقف

 ع ندع اكياس هل هناء تلو« ارك درف هللا اعد ىتح هيلإ بلطتو

 ادهجح الع نصت عا 'نلميأل ةلايقلا لا ةيلاك جلد أو

 ضب : 8 هتأرما هل تلاقو ٠ ا 00 ىتح هسحبيف 2 وعديف يلا

 : "ال لاقق'< ةلؤخ ذب انعب: غردا #تلاقف 9 *يت- هلل لق :٠ :لاقف""قيق انادنع

 < ماعطلا عيدي لجر ىلع فقوو قولا نفكز” بيضي اعاني لتسا

 هعبتف 'رخآ اتوناخبا او نم بزيف#« : لك قدضت" للنم:ابأ ايت: :لاقفا“ قئاش هيلع
 ه الم بارجلا ىلإ دمع مث < هردلا هاطعأ هرحضا ايلف « انيلع قدصت : لاقف لئاسلا

 بوعر» هباقو بابلا رقنف هلزنم باب ىلإ لبقأ ع « بارتلا عم نيراجنلا ةلاخن نم

 قيقذب ىحااذإا هس هايف ءاع كلمذو اغا رلكاا؟ىآل“ابابلا, قلتم ارقي لكلا نت

 6 بابلا رقتنف ملسم 5 ينأ يوهلا ليللا نم تهذ ايلف < تزبخو هتنحعف ىراوح

 ؟دده كل نأ نم: لاش # ةعز اوكا نارك يبا ناب كعضو دكا

 ةعامح هاتأو + 0 نكمل لدم« هب نكح يذلا ّقيقدلا نم لقمان كلاق



 نيد ا

 506 ناك ةمايقلا مويل ل هر رح نإ هللاب كل مسقأو « يف الص يلع

 عمسو « ةليضفلا ساتلا قشمدب عماجلا دجسملا ىلإ ايراد نم ةعاما ةالص روضح

 ايي لاق« قباسلا انا لي تبدكيد هل لاقف نالف « مويلا قبس : لوقي ةلئاق

 د 11 نع كيم لح نمي لو تنكس ءايرامأ نم اتطحأ جب لاقتر قر ليسا

 ينال ليقو “ قباسلا | اول ةيندحقك روي قملتلا تءلظ: عي تدلع و مة يلا هب

 ماسرأ ول متيأرأ : لاقف < كسفنب تقفر ولف و دكا نحل
 نم د أذواف « اهم اهددسو اهم اوقفرا امباسرفل نولوقت ملأ“ ةباطا يف ليلا

 نم سانا هيلع لخدو ٠ ينوعدف ةياغلا د دق يفإو « اًميش اهنم اوقبتست الف ةياغلا

 الا سو هلا و هروبي زيتا ةذقاوزا ف مقزلا ضارأ ديف لاغروجور ىكمد لهأ
 دقو رفاسم تناو مايصلا ىلع كللح ام : اولاقف < هب قلصتي وهو ءاملا هيف غرفأو « معن

 د 1 م اول يفز فب ريزبلا ودول" ةفأ طفلا زل .كلارإ نمخيمأ
 تاور كرم وا الا .تاياعلا »ىلإ .لصت ال : ليلا نإ« تيزوقتلو هل تاك

 الإ ميج ت 5 7 ٌةوعد 010 اع 1 لمعن اهل ةيلح انماخأ

 هتوص عفري نآ] راكوإ نكو) < نبأ :ذاتسالاوراراسلا نر ةراحستسالا ىلإ اًيفرنم

 كنأ لهاجلا ىري ىتح هللا رك ذا : لوقي ناكو « نايبصلا عم ىتح ريبكتلاب
 اذِه ىسل: :هل لاقف <« نونحم اذه داش ن1 نير 3 5007 نودحم

 ايأ اب قمم : هل لاقف لحر هاتأو تودع ء اند ادع اع انو 6 نونو ى رخأ اب

 مدل لا ك1 3 لاش نتج ةزعش لك تحج فا 1 لاف ماس

 ىلإ فرضنا اذإ هنأ هيده نم نأكو ٠ اًنودحم هللا 3 دانت سانلا كوع د

 هللا لع اوسع وما دل نمر انو لوران زكر ريبككسلا ريظأ, ءابشعلا دب كلزام
 ربع« منهج رسج ىلع سبل هنوإف كلحر يدش ملسم مأ اي : لاقو ملس هلزنم لخد اذإف
 ةجاح يذقي وأ هلهأب لجرلا ولخي نأ الإ هآر نم يلابأ المع تامح ام : لوقي .ناكو

 3 ناك نإ : لاقف < رتس دق تببلاب وه اذإإف هلزنم ىلإ اموي فرصناو ٠ طئئاغ

 ٠ لخد مث رّدسلا اوعزنف < هوعزنت ىتح حربأ الف الإو « هونفداف ربقلا بحي اذه

 نورميو ميمدبأ ديا تقل زا امدح لوقت هرعت اورق مورلا نك ازغ اذإ

 500 كيرلا ىلارال ل باودلا نم منلبي مل ابرق رمغلا رهلاب نورديف « < هءارو

 "يش هل بهذ ن 30 يش م 5 بهذ له : سانلل لاق اوزاج اذإف < كلذ نم ابرق و



 م|6 05 اع نبا خيرات

 ضبق دقو ةنيدملا مدقف < لي>رلاب هرماف < كعبتا نم كيلع دسفا كنع اذه فنت

 "ا ل ا ل تا ا ينلا

 نحيلا لها نم : لاقف 2 لجرلا نم : لاقف هيلإ ماقف رمح هب رصيف ةيراس ىلإ يلصي

 :' لاق تونة لا طلعت كاذ © لاق ةكاعلاب "لردكسلا “ايراد نفاق: اكن

 هن كلحزخ يكسو رز عيمسسللو تناقل اهع_ لحلول سا اها السلا قب "اه كنك
 ىتح يني يذلا هلل دجلا : لاقف قيدصلا دكلا يبأ نيبو هننب امف قيام ىتح

 : شايع نبا لاق < نمحرلا ليلخ ميهاربواب عدص 3 عنص نم ل ةمآ يف ينارأ

 اكن نالوحو 1 نما مس [!هدكب كيكلا 57 نم اللاؤلو هك 1 انف

 لف قاتلا: انتا فلم اورطلا يذلا تاذكلا "< تاع نايتسي وو زك رول
 عل ئايع بلا ل ارودع ابرك <هلقزرأ الغانم ؟ةياككللا د ةزمل اهمال ! ارو ل

 ٠ مدابعو نيعباتلا رابك نم ةقث يعبات ياش ينالوملا 5 ربان“ لكفلا قات

 5:لاق 8: كنوع لع ةعلطل رك انك ةسالإ قاف: !اننسلالب ٠ "أنك ضال

 كفدصف“: ؛لاق««( وعم. امنريقب ناروتلا قادت ريل: قاكا عزكم عاف

 مل هنأ اهيف تدجو : لاق # ةاروتلا يف تدجو انف: لاق © ملم بأ بذكك”و ةازؤتلا

 ناك نإ #غ كرت لاو :كفارت الا عال فوقف مدهزأ ناك الإ موق نم مي 50-5

 : اولاقف < هب هوريع اذ هرهد نم ةقحهرب لمح ناك نإو« هب هوريع يش هبسح يف

 اوغب الإ هموق يف ميكح لجر ناك ام : ةياور ينو ٠ انريعي نالف نباو انريعب نالف
 ملسم وبأ ععسو يل كح ملسم 576 لو 52107 # هولس>و هيأع

 2 هذه ل لثمو كلذ كربخأ الأ لاقف « ةشئاع نم نولاشي مل اككماغلا الع

 وه يذلاب الإ اهبقاعي نأ عيطتسي الو < اهبحاص نايذؤت سأر يف نينيع لفك
 تا

 ولان: كل وقرأ ناكو 2“ ىنفا“ ال الدم" لاق "رنا كاع اذن اغا 5ل1 ااقلا قحأ
 يدع ١ "ناك تانغ انا كيلراز راي 1 طالما

 لحث اينأد 2 فيمكن“ دلو قا هدام ا ا

 عكر هنأ امهدحأ ىصحأف < هعوكر ايدحأو « هفارصنا ارظتناف عك ري هادجوف
 نيدعاق انك ملسم ابأ اي : هل الاقف « فرصني نأ لبق ةئايبرأ رخالاو ةعكر ةئامثالث

 اظفحت نأ مكل ناك امو « مكيلإ تفرصنال مكتاكم تفرعول : لاقف < كرظتنن كفاخ



 بيذب نا

 :يراخبلا كك 1 لاقو < نيناثو عبس ةنس يفوت : يدقاولا لاقو < هبحو حيسمو

 لاقو « نينامثو عسن ةئس تام : ليقو 6 تاوعدلا يف افوقؤوم اثبدح يرهزلا هنع ىور

 ركلات اء اتزان ملعتن انك و « هفيلحو ٌةريره يبأ حلالا 0 يرهزلا

 'يش نع موي هتلأس : لاقو « هريغ ملع هدنع ًادحأ نأ نظأ, ال انأو جحح مست
 1 كقملا قييم عينا اذ ةعليلتف ' اذه دبات كلك نإب لاق“ ةقفلا“ نم

 دبع نبا لاقيو بوثأ نبا لاقيو « باوث نبا لاقيو « بوث نب 26 هللا دبع ا«
 «ةيلهاجلا كردأ ٠ دهازلا ينارادلا ينالولخا ملسم وبأ وهو « كلذ ريغ ليقو « هللا

 هداطع أو ةنالتلعا ننام نع عر“ يلا رك تارا لزتف « ماشلانكسو

 لوخكم هنع ىورو * كلام نب فوغو ةذابعو رذ يلأو لبج نب ذاعمو حارملا نبا
 ها لاق هيلإ هدم ةلفوانتا جرخاو # مهريغو ةيلاعلا وباو حابر يلا نب ءاطعو

 كلام نب فوع نيماف يدنع وه ام يبحف ىلإ وه 7 كيماألا بيخحلا ينثدح

 0 : ةناع ا كيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ةلاوتقر دنع انك لاق يعجشأالا

 انيدنأ انمدقف د اة ملسو هيلع - ص هيأ لش قوش الأ لاقف

 قل ل را دام انا ف ياك رضا كلارا نق اها لوطر اي" ؟' انلقف" هاشبابف

 ارا أع هل كلك لاو طا تاراقلاو « تلقا ةب اوك رست ةلؤتللا ا وذعت

 هر قفا لال اتا ذل اكقاوأ كدت او دفاح» لاق 6 سأنلا
 ملسم وبأ مهنم : ماشلا لهأ نم يلوأالا ةقبطلا يف طايخ نب ةفيلخ لاقو * هايإ هلوان

 ناآكو ©ةّيواغم ةرامإ يف .ليقو « دوي نمز يف دعس نبا داز. © .اعدق :تام' ينالوملا

 257 اللا لاو < هقن'يانقوم قيم قنا لاقو« ماشلا لغأ_ىزاق "ناك او« ةقن
 د رع نا جدلا قا و حو ا هات" طفاذبا حارسا أ ها ةئاعاذلا "كردأ

 ايف نكي مل ةتكمأ الإ هنم قرتحي ملف ران يف هوقلأف رفكللا ىلع هموق هدارأف ملسأ
 1 زل للا كلل تقرت و كتتولا نع كانا ءءوشأرلا عطل وعم

 ةن تر اوناكتفاعاشلا ىلإ رحمت هل ةطسشلاو « رم ملغ راثكلا ف تقل كنإ

 نمأ ينالوللا ملسم نب لييحرمب نع شايع نب ليعامسإ نع ىددو ٠ هاربر
 ينا دهشتا : هل لاقف هاتاف ينالوخلا ملسم يلا ىلإ ثعبف نميلاب ابنت لا

 ء من: لاق نان دو اذ ا ةيعنأ : لاق « عمسأ ام : لاق مهلا لوسد

 : نإ : دوس الل ليقف ؟« هرضت ملف اهيف ملسمابا يتلا هاليطغ كامب ةماقاخ5<لاق



 مر رك اسع نبا خيرات

 ترددت دع نبا وعسف 1 ١ نبا لاقيو « ريعص نب ةباعث نب 0 هللا دبع دج

 « هل اعدو هبحو ىلع حمو سو اع هللا ص ينلا كردأ ٠ ةرهز ينب فيلح

 »* ةيباحخلاب رمح ةبطخ دبشو « .باطحلا نزين وركو كاررع ثدحو' اثيدح هنع ظفحو

 هللا ىلص ىنلا |[ فرعا يلاق هي يرهزاا ىلإ هدنس ظفاملا جرخأو

 ميم تيفوشادنر إذ مهئامدو مهمولكب مولمز : لاقف دحأ ىلتق ىلع ملسو هيلع
 قدر نمر طفاجلا هاورو < هدنم نب كاد ظفاحلا كالا نا دبع وأ هادرو

 : ةلايبحا ىلتقل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإ ظفلب ةبيبتق نب سابعلا يبأ

 هللا 3 هملكب لك ام هنواف مهتاحاري مولمز : مهب لثم دق مهدجوو اولتق

 كي ا دوت ا و فلا ب هحيرو مدلا نول هنول ةمايقلا موي لأ الإ

 لوسر هب ينأف تفلا ماع دلو ناكو : لا مجرتما نع يرهزلا نع قاحسإ نبا
 كاوا كو فك الل :|لاقرع ةيلعز: كوبو هبحتور الع ملل هيلع هللا ىلص هللا

 00 ءالؤو هرعت لاق دحأ ىبتق ىلع سو هيلع هللا لص

 حي رلاو « مدلا نول نءللا ؟ امد لي ةمايقلا موي هثعبب هلأ الإ هللا

 0 هواعجاف نآرقلل [عمح ممرْثك أ اورظنا هدنم نبا ةياءر يف داز ٠ كسلا

 فال س نخأو در ريقلا 8 ىةثولفاا و نيسنالا نوف دقوا زاك ينل را

 ١6 لاق ءاشه نب لبج واد ردب هوب حفتسملا نإ : لاق هنأ جوملا نع هدنم نباو

 هيفو ل ةادفلا هْيِحَأَف فرعن ال اه انات آو محرلل 3 مهللا : ناعما ىقتتلا

 ةريخ وهف اوهتنت نإَو مضَنْلا مك ء اج دقذ اوحتفتست نإ ): لجوزع هللا لزنأ

 باطلا نب رمح يلط : لاق مجرتملا نع يفاشلا جرخأو * ةيآلا ( مْكَل

 ىلد 0 بيطخلا ةياور فو.“ نيتدحس اهيف دحسف جحلا ةروسل ارقف ةيباحلاب

 "عت نا كاقن ؛ نينامثو عبس هع مجركملا يفوت : طايخ نب ةفيلخ لاق * حبصلا

 لعتيل هسلا# ي ردا ناو <« نيناعو عسل ةنس يفوت :.امقو# ًارعاش ا نك

 كلف اذهرونارت تكد نإ : لاقف هقفلا نم 'يش نع موي هلأسف « تكسالا 5

 يبأ نهاد : كي ا < بيسملا نب ديعس ينعي خريشلا ادع

 ةيحص هع لوم : ينطقرادلا لاقو ريثك ثددحو هقف هنع يور ريغصتلاب ريعص

 لاقو < ديعس نب ينغلا دبع ةباحصلا يف هدعو « لسو هيلع هللا لص ينلا نع ةياورو

 حتفلا ماع مللسو هيلع هللا للص يبلا فارق يلم عسل ةنس ىفوت :: هانيماخعا



 بيم مل

 اراعحلا تاهل دع نيدو“ _ .٠ .نويعلاب نوحي ناكر الع

 اا ةنايقلا نقب تالا ير و تافناغلل يملا ملكك دان

 ردك ا اديمأألا دقو كيب رو, ب كاؤر كاز نم نمنعي شعير

 اباتعلا طالخلا بانتجاىيحيو الا تاعع اماليخعا تف

 ادا“ عاننلا ىف كرمت فايق :ءاكعأل لوب _كلملاديع كف نيابعنرل|لات

 ا 2 2 هاا ير با الواو طق تا يكاتاواعم- م اسنلا طاعام : لاق وديقا

 ديع لاق امرو : لاق ٠ 5 نيالا تان كمال ينأ ريغ « تر د

 ٠ نه نأ عيفشلا معن :.رعشلا اذه دشنأ اذإ كلمل

 ةاداخل الماوس »نما خفلا (ىوزت

 يفارجنلا يزوتلا يسقبعلا سبق نب بوقعي نب تباث نب 26 هللا دبع ل“
 * ةعامج هنع ثدحو « هريغو دربملا نع اهب ثدحو ىشمد مدق ٠ يرقملا يضاقلا

 نع ريب زلا يب ا نع نسم ا انربخا : لاق ناطقلا ىىهوم نب بفسوي نع ىورو

 79 2011 21 ندر : .لسو دلع هللا لم هلا لوتسي لاق : ىلاق هللا دبع نيو رئاج
 كة َخ د ءالبلا لهأ باوث نم نوري ام ضيراقملاب تضرق مدواج نأ ةمايقلا

 : درمملا 0 مجرما

 لابقإو رابدإإب يمس لوطو 2 لاحرتو لح يف انأ يتم ىتح

 يباب لع يهدر حنمتوملا رطخي ال اهبرغمم اروط ضر الا قرم يف

 لاملا,ةرثك ال ىنغلا عوتقلا نإ ةعدوىف. |قزارلا ةيفاتأ تعنقاولاو

 ١ اا مجرتملا دشنأو

 عفني ال تببلا يف كملعف 2 ايعاو اظفاح نكت: ل اذإ
 عدوتسم تبلا يف كملعو عضوم يف لهجلاب رخو

 عبري ى رقبقلا هرهد كمي 1 هرهد ف كب نمو

 ٠ ةلمرلاب نفدو « ةئامالثو ناك ةنس يثوتو « دادغب جراما نكس :[نبيطحلا لاق



 ماا رك اسع نبا خيرات

 دوبيلا قوش" قافز ف :يزتشاو"“ 'نيبدس الا تزد" ”ةيياذتا كابالخاد لزنو

 ينب ىلوم رعاشلا يزغلا لزني نآؤ+ اهيفو 2 ؟فتقب' ىو عطقألا 575“ اين و

 ٠ يزارلا نيسحلا وبأ نك اكلك داع. حاز يور كدلااوطو االول 015

 « دهاإلا يئاربطلا دمحأ 5 نسف وز نا ا 2 هللا يلع د

 باهولا دبعو هقنوو يذارلا مات هنع ىورو ٠ نيريثك ةعامج عا تفندتلا "ع ور

 ةعامحو ىليعامسرالا د#تو ظفاحلا ديعس نب ينغلا دبعو هنارقأ نم امهو يناديملا

 علا: نم نمك > ناف ةفئالحل !ةلغيفؤللا نكت يل[. ذخبك ىورؤساولا ذيول
 نم كد هتائيس ىسنيو هتانسح ملاعلا يك نأ لبهحلا نم ا ةيشحلا

 داش مجتملا !ةدق ٠ كلتا لاقى اوه نونا ردا قللت رهو رقت

 يف اهب ثدحو « اهخويش نع بتكاو ةكمب عمو « ةئاثالثو نيعبرأو عسل ةنس

 < .سايئاب: دمع خاوك مالي ورمي اموت نط سلق ماضل[ ىلإ ةاعو تملا

 « [ملاع ًادهاز ناك : يرانجلا هللا دبع لاقو « هتافو نيح ىلإ دبعتي ك انه ماقأو

 اندلا قاعق امرك او ااسأو مولعلا لبا لوك نك 3 نال 0-01
 ةراك نم ايف ال علسو هيلع هلأ لص هللا لو شر ترداخلا ناس هللاّتلك د

 ا. 51مل رو نك فادح نيناكلاو ضان انإو قلع ا

 لصأ يف دبعتب ناكو « خاوك أ يف ةئامثالثو نيعستو عبس ةنس جرتملا يفوت : يروصلا

 نيعستو عسن ةنس يفوت : يزاوهألا لاقو ٠ ًارثكم انبث ةقث ناكو <« كانه لبج
 ٠ عيشتلاب ري ناكو ةقث ناك زجل“ ني ةويرطلا نع لقوا ناو

 ةلماكلا, احا ءاسأ "هه كال كَ

 نب كاملا دبعل اًيضاق ناك ٠ يناقلا يعالكلا مانت نب. 6 هللا دبع

 دبع ىلإ اهجوز مه ةأزغا كيلا لاق سابع نبا نع ملا ىور ٠ ناورم

 اهني اال احوزةنأ تركا ذه كلما دسل ضاق ذئموزاوحوا |يعالكلا .مأق نبا هنا

 : "يديم الا: تا تاقاجو ردي ناولرعأ لاقف « هنا نم مويب اهل ىضقف

 ابابشلا ىراذعلا ينم كرداول اباحعلا .تايناغلا نم تيقل

 اناغ كلاي اذا ودنا يمانطلاو راذعلا عج نكسلو
 اباعص ةادغ لك نيدحصيو طئاؤز ا هدطعا الكل وعر
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 لاهتن هجولا قرش. انيلع جرخ ذإ سولح ملسو هيلع هللا لط؛ هللا لوسزت ءاتفب

 كبجو قارشإ نم يرن ام لب هللا 0 هللا نارطر فقلوق هبحو يف أنمقف

 « ةعافشلا يئاطعأ كف“ نأ يلرشدف 5 يفاتأ ليرنح نإ : لاقف « هقلطتو

 : لاق 7 ةماع شيرق يفأ : انلقف « ال : لاق 7 ةصاخ مشاه يب ينأ دي ا
 صح مجرتملا لزن اللا ؟قشادملا 3 ةمأ يف يش : لاق 2 كتعمأ يف: انلقفء ال

 0 يه نال ل ير وان وكلا اة كلل لع

 ش !, يملا

 6 قيركتلا قلعلاظلاا قوقل“ ةليع نيوتن 4 هاك د

 « ةعامجو لبتح نب ل م اهريغو رصمو قشمدب ثيدحلا عمسو « ةلحر هل

 نأ البال" نع 0 نب "كلام ىلا دنس هيلإ ظفاحلا 1 » ةعامج هنم عمسو

 0 لكك اعل لفوانلك انا لاول نأ كلاما "نق" نع را

 كلام اذإ : اهلشو هيلع هنا لم "هللا لوشر لاق : لاق ةنأ زباج ىلإ ةدنسل :ىوزو

 هاش طفلا 70 طم اجأفا فلك كلهاذا و« ةدعب ىرنك الف ىقرتك

 ع

 انا را ملل لادن لالا رون روافع هما لاس ىف امعووتك تفل
 ك1 لا ل نأ دم 0 را ع ل

 تقول كلا زيزو هل كة ارك لج واو قزوللا :ءاورؤأا6 ةللاؤطلا

 0 هي : ظفاحلا رصن 1 لاقو « دو2 ثيدح بحاص وهو روباستب مجرتملا

 06 ملال ءالك ن آرقلا م ميلا رس < و نيعلا متن

 2 نو ا يع معلا قالا نم سيلو 6 ءايشألا نوك دائاطا 0

 د دقلو ٠ اذه نع هللا ىملاعتف اقولخم 60 لا قالا عز دقف قولخم هناك نأ
 ”الاو ”ولخل ا هل آلا ) : ىلاعت هللالاق « 00000 يش لوقلا اذه ىف

 قواخلا فعلا 1 نآكف 0 0-5 لح لائو « املا نم وللا لصفف

 نك هربا ' هما 5 ينبني نأ ا لوقي ناكو + ىلاعتو هناحبس قلخلا قلخ

 ىلإ عمسيو بتكبو سلاحلا رضي ناكو ٠ ةربحلا الو ملقلا ينقرافي ملو يدب
 . نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس بجر يف تام نأ

 ةبيحص رك 0 عدلا مدح نب ركب نب د هللا دبع د

 قشمد ىلإ ديلولا نب دلاخ عم مدقؤ « مشو هيلع هللا لمح ئنلا' كر ادام فاو



 م رك اسع نبا خيرات
 هيل انك أو مللت هيلع هللا لك هتااراز يي ءلك أف لابن ةكربلا نواف اهتوزذ اورؤو
 ف هع ع عسوو مهيلع كرابو مي راوإعل رفغا مهللا : لاق ةلضف ابنم لضفود

 ةكدبلا فوق انلزااف مرح ادار بهو نبأ قيرط نم هوحنب هاورو < مهقازرأ
 ::: لاق هنأ هنع ذمحأ مامرالا قيررط قم جرخأو * مويلا ىلإ قزرلا يف ةعسلاو

 ارتياد مدع :البعف عاقلوا هل للا ألدشلا ةوضو لإ يدش سحرا
 هلآ لضر هلا لل وشر ديف الريح هذه وي لاورت » لرتم اكو هنا“ امنلا

 ووو كلم ضرتفا الج: الإ قيزكلارموتالاو وتلا "لوح سسوس

 رك لأ قي سيو يسبب هادو سكوب اينااذ هرج ل الإ كدحأ دجي
 اذه نقيس ةافل لاق راسو هيلا: لص مهاب لوس كن دبع طفادلا جرحا

 هجرخأو ٠ هظفب ارخآ قيرط نم هاءرو ٠ ةئس ةئام شاعف : لاق « رق مالفلا
 نا هلال ع فانا ل قرع نحمل نع دمحأ مامرالا لود وط ينزم

 هلع لص اذا لوسر عضو : لاقف اهيلع ىعيصا تعضوف هنرق يف ةعاش نيكل

 قمن اورو فة اذ نك انو نبع لاني 9 نابل لا ماب علا سو

 لولؤُت هبجو يف ناكو دازو ظفاحلا معن نأ هديك نيام يزارا ءاع

 لزونلا فهذا لع تمي ميقات ل بهذي ىتح مالغلا 8 ثق ال ننل اق

 دقلا *: كاق تس انني هلا يد نعرادنجتأ ,مامرالا قي رط نمز جيرخأ ور هيو نع

 هكا لا وأ الجر نيرشع دق تنكرماذإ ةييانز ردك تجا

 7 ف م كاف لعاف هللا يف باه الجر مهيف رت مههوجو يف تحفصتن

 لب نتداع ا هلال لاو ع وا ىلا : لاما يق تلاع

 « ةظوفحم لامجأ, « ةصوقنم لاجآ يف راهنلاو ليللا رمم يف تنأو « ةدايز كلذ
 نم هب رعام عفري قوسلا يف ىشم اذإ ناكو ٠ داعملاب مكن كف «دازلا اودعأف

 ناحبن ةيناقل«مااق قه روز اتي نر طدانلاجإ انام افتكر فل لف فقر 1 -

 ةنسا قوت. ٠٠١ .نولصت مايق بوش نأ الإ يرعب روبقلا نم اورشن و هللا

 تاياورلا 1 ةيلعو نينا ناك ةمنع 1 5و6 يرحل نيناعو عبس

 . نيناثو نيتنئا تا هع قيشلاو عبدأ نبا ردو

 هللاولصي للا لك ةلااؤروةقحساددإ ٠ يرطلا ارش نإ دانا دع د
 نحخ اهب : لاق ةنااإ هدع ينارنطلاو 0 جرخأو + نوما ل مور 5 هيلع



 بيد 00
 ناكل ينلا عضو « نيتلبقلل ىلص ه1 عل ناكاو « ةينونت اطل لاقب ةيرق يف هربقو

 تناك و < سرولاب هباض> ريغي تاكاوو « :ةلءاعذو هيلعانكاوأو يع ارايرعب اذا سو هيلع

 مار باعك القوي ناككو أن ايصال ءاطش ةزايفاقبالاو؛:ةففانع هيلع رث ملو < ةمج هل

 لاق ٠ ةفشلا عم صوصقم هبراشو « 0 يطغي قورفم هرعشو ©« صيمقلا قوف

 هللا لوسر غبص له : هل تاقف < هل بجعتنو هيلإ رظنن اذكو : نامع نب ريرج
 تارغش تناك اف < يخأ نبا اي بيشلا كلذ غلبي مل : لاقف 7 لسو هيلع هللا ىلص
 ا نب هللا دبع ةهبج يف تيأر : ورمت نب ناوفص لاقو ٠ هتقفنع ىلإ راشأو نص

 ناكوالك ةعلف اهادالا ه2 و هملا رت تاك قا ذا هغ نب ريرج لاقوي < وحمل ينأ

 « هاحن قيرطلا يف رجح ىلع رم اذإ ناكو « هسأر نع رسحيو هتيحلو هسأر رفصي
 ءترأ يلقغ دعبأ نإ : لاق هنأ هنع ظفاحلا' جرخأو .* نيتلبقلل ىلص دق ناكو

 ىلإ ءاق نيا ينأي لإ ؛ قزطيف . كتسو» هيلع هللا ىلطر هللا, قاومترلار ماع عدص ين

 الف < هنم'لكت أف ماعطلاب نأ ٌث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهطسف انل ةفيطق

 يشع قير نم هاورو ٠ مهتقنو اهني لن كر ابوي مههحداؤ# مه رفغا مهللا : لاق عرف

 لوم نأ ذإ اكاد باب ىلع نادعاق يبأو انأ تنك": ظفلب يلماحملا ىتيرط نم هاورو

 وعدتو معطتق هللا لوسراي لزنتالأ : يبأ لاقف ل ةلثب لع ملتلو هيلع هللا لص هللا

 < ميقزرأ يف مه كرابو مهل رفغاو مهمحرا مهللا : ل لاقو « عطف لزنف : لاق + 9 ةك ربلاب

 لطول "لعتسا وشو ائيلغ لحم + الاقترعنب نايل لم نط اءاوزَو

 هيلإ انمدقو « انتنب يف يجحولا هيلع ل زرار كاييلع ضل ااغباط انليبط ةفيطق هنخ كناظوف

 6-0 'رعش مانو ٍْق كك سا 000 ارو كنز

 هللا : لاقف «انل عدا هللا لوسر اي * انلقف « ارق يتمأ يف ىرأ ال الأ : لاقف نرق
 0 ااا كادوا رح اناا تملأ ةفاوؤرور در رو علم قطط كك الرغم
 دمح ا مامرالا قيرط نم هاورو < لاعب دو نس زاك تارشإ ةاناوعم يلا 'يشو

 امامنا ل, طولا *نلسؤب لجلال هاوار يل يبأ تسب هللا ذلك ناقتطتاب

 زفير انما اكن ذك و أ تما طال م لارالا إب توتودالفا هجرت آخ

 |( سم لعل تيرزنزاانااخا داك ةديق عتق مقعو وأ هيا متحرروأ الفلل هيلع اشم
 حلمو ءامم هتدصع دق قيقد اهيف ةعصقب تءاحف < كماعط تاه : يال يلا لاق م

 اميلاو>:نم هللا مس اوذخ : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب اهتعضوف



 مس .اإل هك عى نبا خب رآث

 ثيدحلا ازه اياك ادعي اوروازت : لوقي هللا دع ْنأكو ٠ نييعبات ا اناك ةددرب انبا

 يغبذي ل نم دهاعت نا لح را يغبذي : لاقو ٠ سردي هولعفت ال نإ مكنران

 نا" هل ىغبذيو « هيلع رذعتف 0 هيلإ جاتحا كت نإ هن اف ىلا عدب ١ نالردل

 نراف عاملا عدي ال نا هل ىغبنيو « هأواعما تقاض هكر نإ هن اف لك الا عدي ال

 نا رمك 0 0 نبيا عاج ماح وبا جحكض دقو ٠ أه'وأم بهذ حزات مل اذإ رأبلا

 نينا ةئس نارمتو 0 ةنامو ةرشع قييم هد ةهددرب نبأ تامآ؟ لاقو ٠ نيصح نبا

 ٠ نيسحو

 ةبحص هل ٠ ينزاملا رسب وبأ : لاقيو < ناوفص وبأ رمسل نب 2 هللا دبع دي

 نب نادحو نادعم نب .دلاخ .هنع ىورو ٠. هنع ةياءرو لسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 1-1 3-0 ا 0

 ©« ع ىلإ ص6“ قرم ازاتحم اهلحاسو قسفد مدقو .٠ نيعباتلا نم ةعامج و 4 حول

 حوقفلا .بانك(/يفإ يدقاولانرمرك( ذالك ةيافاعم .مايأ نونرتك وردا سلا لهتم كيك

 داع لكن ةعللاق نانعإ نل لييرج ىلإ. مراجلاو فاذا اميل نادت و ل و هع كا

 نم ئش د يفد مس هيلع ل ىكص بلا عاود 5 ناك لد * د ليقف رمسل نب هللا

 دعطلاو 7 هل ريغت نهدا اذإ ْن 5.2« ضي تارعش هتقفنع 2 دال هلو لاق ٍِ ل

 ب قيلق اةتمورن ءامطلاوب ةايشو لبست ملغ رعما الص: نا تيييعأ كاس

 اودرثاو اوخبطاو هوزنخاف قيقدلا اذه ل ادراذلاو ةأشلا هذه او>بطا : :اهل لاقف

 ةعبرا الحي ءارغلا اك لاقي ةعمو لسو هيلع 3 ىكص ينال اك 5 لاق 0 هياع

 نشانلا كم تارك العال لعتلاوا ةعيمتلا راع مقا ىجملا مسبسو حبصأ الف <« لاجر

 هللا نإ : لاقف 8 ةسلجلا هذه ام : يبارعأ لاقف « ٍلسو هيلع هللا اص هناي لوس را

 اهتدرذ اوعدو اهبناوج نم اوك :لاق م« ادينع ارابج يناعجي و رك ادع يناعج

 ضرأ مكيلع نحتفتل هديب دمم سفن يذلاوف اولكف اوذخ : لاق مث« ابيف.هللا كرابب

 ابارعا نإ 5 هنعو م هيلع هللا ممل ر كويت الف ماعطلا 58 ىد مورلاو سراف

 د يدذعهرتلا هآور هام ندحو م2 لاط لم :٠ لاق 2 ساأنلا ريخ نم هللا لوشو اب ؟لاق

 ةافو ةباحصلا رخآآ وهو «.نينامثو: نامث ةعبس.ماشلاب رسبأ نب هللا دبع تام .: يقرإلا لاق

 3 ملسو هيلع هللا ل يبلا ن قضقرفورف : رم هننمإ نيعسلو عيرا نبأ وهو ماشلاب

 نم مثوناو ماعلا هعخاو ةيطعو هللا دبع هايد وه تآكو 3 اتيادح ني ريتبع نم

 »ّ نيعسلو 0 هللا كيع ا : يضاقلا كليعس 8 دنقلا كمع لاقو " ةباحصلا
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 بيده دا
 ب هلذ فيكو كوددناوأرك هزيغانازيم ف هلام كدحأ فل نأ ايغ تارئسقلا

 ثراولا اذه هثروف هب لخبف هللا قوقح فونص يف هقافنإب هرمأف الام هللا هاتآ لجر

 ٠ لانت ال ةبوتو « لاقت ال ةرثع اهل ايف < هريغ نازيم يف هلام ىري وهف

 ءاهقف نم ٠ يعازملا ىبحي وبأ ديزي نب سايإ ايركز بأ نب 26 هللا دبع ذي
 ءآو ء اذرذلا كو تماصلا نب ةدابع نع ىو ٠ لو نارقأ نم قشمد لهحأ

 ناكامتا يدقاولا 5 6« هريغو عفان هنع ىورو ٠ ةويح نب ءا ءااورادلا

 ةليا صر هه نزور تل اق :أ نلاق؛ ءآدردلا!يبأب نع بوراو +#,.زيؤعلا|دبعا نب:رمخب لذعي
 لائم أ اوني مكنئابإ ءاعمأو مكتئاغمااب ةمايقلاءوي!نوعدن يكتإ .:.مملامو هلع
 هال د نلف لع ع ورواه كرو رخ لاه كريما ليلك ةعن مجرتملا ناك

 دك كاد راق امن رارعللا عالجت ورومل /ةبع نإ رع لع ور ل تدور را

 2/كيسحأ) نأ ىيعت انا. : لاقف» 4 ؛امزاغ:لب :::لاقف 9 (يزاغ مأ ثثج ًارئآزأ: كب

 ان دعاة دابعلا قل بلتاءرامت ان وقت قاكو دعب نيدهاخلا شلت كيتي أر ام : هل لاقف

 سلحم يف رضح اذإ نك 3 مل قب شع انمضلا تمئلعت : لاقو ٠ تركعلا ف

 نسحأ ناك هللا رك ذ يف اوضاخ اذإ و < اسلاك هت أر هللا رك ذ ريغ يف موقلا ضان

 ضف نا هيو هللا ةعاط يف ةنس ةئام رمعأ نآنيب تريخ او + لاقو هن اعاّدلمادسانلا

 نم نيحلاصلاو هلوسر ءاقل ىلإ و هللا ءاقل ىلإ ًاقوش ضبقأ نأ ترتخال يتعاس نم

 ٠ ةئامو ةرشع عبس ةنس هتان و تناكإو + هدف

 ةلداعلا ءابا ءاومأ م ءابلا فرح

 3+ ؟ةئدس نييرتش هس ااسأا ان ل ةدئرإ ني دك هللا دبع 3“

 لهأ لسم نب ةبدتق راشتسا : لاق فركللا 7-1 نأ ىلإ هدنس ظفاحلا يورو

 دلال ا علب ب تاريس هلع اوراس اي ءانقلا_ لطب كليب لج ىف فرم
 اا ل ب اع يب نا لاق“ ناسارخب ءاضقلا ل كيلتس دق يفإ
 : لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمعم : لوقي نا هتعع” ثيدح دعب ءالثق

 قحلا ريغب يىضق ضاقف اع كلا اطأذ « ةنجلا يف دحاوو رانلا يف نانثاف ةثذأت ةانمقلا

 دحاولا ا « رانلا يف وهف لعب ال وهو قحلا ريغب ىضق ضاقو « رانلا يف وهف لعب وهو

 هللادبعو ناهلس نإ : ىلحعلا لاق ** ةنجلا يف وهف قلاب ىفق ضاقف ةنجلا يف وه يذلا



 8. رك لعولا خيرأت

 ةيعش نب ةريغملانيق هباصا الف« اهتل | برحلل و« امنارقأ كد دعو“ ا

 اللاب حض تالا ريتملا يقفل [قكاردم هلتاق نوتبثي له نتانلا لال نان قبااونأ

 دقو هقح نملحتتسا امب همذلحتتشا امنإ هنأب هيلع حليف 'يفلا يفقح هذ هباصأ نوكي
 أ دالؤأ ةلافكلت ىف رو جيركو نبا ضو كاباوم فاعل 85“

 رمع اي كنإ ٌث« هبحاص جابنم ىلع ايقث ايقت ايندلا ”قزافو هدب ن< ةقيلاطا ىلإ اهادأف

 2 0 اهيف تبرف < اهيبدث يع كتمسلاو« ابك ولم كتذلو ايندلآ ف

 اهتم تدوؤت اقبالا ءاهترذقو :اهتؤنسوبابت وهاك ملا: اهاقلا: غاي اهتلقل ا انابقيلو الف

 ال هنوإف تفلت الو ضماف < انت 1 كد كيم كلوب زجل كب اخ يذلا ل قط

 دعب رمع نأكف# ت كس هللا رفغتسا مع « لطابلا ىلع زعي الو « 'يش قحلا ىلع لذي
 نب الا قاو دعت تفكنا الو قضما مهلا نبا يل لاق : لاق :ئشث.هل ضرع اذإ كلذ

 عم « ءاقبلا لوطو « اقل هد ءايلوألا عفر : لاق 8 رورسلا م: رهألا

 لخدو ٠ كدشر اهفالخ يف نإف < كسفن قوت ينب اي : هنبال لاقو ٠ ءاهلاو ةردقلا

 ::هدشنأف ناربصأ ىلع ايلاو ناك: ءاقرو ني ِتاتع لع

 معن الو اهيزاجن ضورق الو 22 تضرع ةجاح نم ال كانبتأ انإ
 مناؤبلم نط ركل نإو قارعلا لامعأ كرايتخا الإ

 لنالو مفضن اللع نكي ن العنق. كنك ل * وكف, اهوكح أكف

 هاتأف لمان للا ع 0 لفل ركب ايبا كانو تلا

 : اناقف هسفنب دوجي وه اذإف متهألا 0 قنا تلح نيس انآ اي” لاه تا
 ةئام يف نولوقت ام نكلو ا“ هنلاو ندخل : لا كل 6 ع ابأ

 : هل "انلمف'“# "حلو اهنهل" لقساوب "مو ”ةاك<ز* ان دوي 1 فةنملا ادهن قالا

 ةرئاكلمو ناطاسلا ةوثجو نامل هبل افمحأاههناو تدك 16 مت كك

 :ناطلع ةودحنو ةهئامز ةةعوز ةرذخ ةناطبق قانا 1 را سلا لاقف « ةريشعلا

 اجا كدعاييإ عد جيمذ ًاتيزح 2 هلأ ج رخف « هيف هرمجو هايإ هللا عد وتس اع

 نا كايإف «لالالح لاملا اذه كاتأ < كمامأ كبخيوص هب عدخ امج عدخت ال « ثراواا

 «زاهنلاو ليلا هيف بادي اغوتم اعوجت هل ناك نع هللاو" كايِإ © لابو“ كيلَغ نوكتي

 7-00 هاعوأف هعمحج « هعنم قح نمو « هعمح لطاب نم« العتاب زوافملا هيف عطقيو

 معا نإو<تارسسحوذ ةمايقلاءوي نإ < امحر هبل صب ملو « ةاكز هنم طعب ملو« هاكو أف

 كا 3
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 بيده 9
 ينلا ةعدبلا ىلإ ماعد يذلا مهسيئر وهو ءاوكلا نبا لاق ٠ لباق ماع ةنتف ةيدخ

 مويلإ مكسأر انأو مالا اذه ىلإ مكتوعد ينأ نوملعت متسلأ موقاي : اهوبك ر
 « نيددلا ىلع قيفش ظعاو اذه نإف ع عاطا نم لوا اناف : لاق «ىلب :اولاق 9 هيف

 فال( ةيلمخأ نم نيارق قبو «:للع رمأ ةعامج يف. اولخدو ةئاهسمخ نم بورق هعم .ماقف
 نم بيرق مثو ةليخنلا 1 را“ مهراب ! ىلإ مهلصوأ ىتح هولئاقو مهلتاقف

 < مهب رم ام لك نم اهيلع نوديزي ال مهتيطعا اوذخ اي نأ ىلع مرقاف لجر فلا
 اولازي لف « ل ماورد“: ىلع لاقو'# الو دع نوريثي الو

 ش ٠ هنع هللا يخر ىلع لتق ىتح كلذ ىلع

 د ل رتل اهوا عش 0 د هللا دبع

 ع هيلع ىنثأو هللا دمحف « ملكتي هيدب نيب وهو الإ رع أجفي لق ةماعلا عم 5ك
 ذئمو: سانلاوت# نعبصعم نم عيتعاط نع اينغ قلخلا قلخ هلأ. نإف دعب امأ.: لاق
 الاب ردا ردا نرامملا كلم ام رملاو 6 نوما يلزلاوا ,لازابملا يف

 ال12 كاع نا نولأ الغ اهتع ءاهرؤر ايدل تابيط ول ناك ازيادلا لغأو

 هْيَغ الا 1 عا وا« زال ف كب ف كك قراخب

 دش نك لو مهل ثعب تن نأ هللا ثا الف < هيف دوهزملاد

 مهعنمي لف “ 86 محرر فأر 6 ارم 7-1 صب رح ا هماع ريِزَع ) 1

 مدقي ال قطان هللا نم باتكهممو « همسا 10 هوحرج نأ كلذ

 اكل بع عرعر ةقرتلاب انآ" الها ا يينذإ هل 0 ا

 ايندلا . قرافو 6« هتوعد ا « هتملكزاجأو « هتحح هلا جلفأف « هبوث هللا رم 0

 ُك برعلا هدد نأ يهب كاف 7-0 0 هدعب مأق 6 اقن قت

 يذلا الإ لسو هيلع هنا لغانما لوقت دق نال نأ مهنم < كلذ لعف نم

 يكرم امش 1 قيد ءكدوأو 34 اهدانغأ قفاةنويتلا عرشأا ةلباقأ ناك

 1 مءآمد ضرألا يقسيو < مهلاصوأ عطقب حريب لف < لطابلا لهأ قحلا لهأب
 لاما ها نانمأ دقو ل اورفن يذلاب مثررقو « هنم اوجرخ يذلا يف "ا

 < هقلح يف ةصغ هتوه دنع كلذ ىأرف « ء اذلذ للم ةيتلحو ها رت مكعب

 012 ةنالدارا كات نع اره نعت ايناملا "ئرافو © هاللب م ةفيلطعأ ىلإ تلد ىدأف
 كارو الا قنا النبلاء دوا ادعم لمتف ا نازل «نإةازرعأ هلع



 يارب 22 7
 1 وا ناو لاو هم ا -- 1 4 - ١

 ا 1 23 . 11

 تادودعم اما أ كلا ١انت 3 ارااتي 5 1 8 نوض رع 3 مهم 0

- 0 05 

 هلا: كلؤقلا لع الو اعيننا راح ما ل شاملا كا دف موعد

 اكشاي َ 1 ع 0 او أو دويلفعلا انا 0 اما ّ دنا 5 1 0

 غلاب يدم 2-0 لْدَع اَوَذ مب دكا كلا اونا رق“او وللا 2 ادم

 كنا ا لوق يلع | الرا ا تراب تلا تن يكل
00 

 5 نإ خا 1 امين 1 مفخ

 دق : ايف مكحأ 0 يسارع مر ريا ا 0
 نيكل باتكللا و لنا طرت دب 0 كنق باعك ىلإ موقلا كاعد

 كاهتناو ماحرأالا عطقو ءامدلا كفس هيف يذلا رعألا اذه نم رغصأ يف
 كح »2 يلع ةحملا م 3 ع 0 نم ينوكاختف مراحملا

 ا ع كفرتلا 7 تدشخو © 00 مكلفا ىلإ تبعد " نيَح

 ةيرورملا ءابطخ ماق | وغرف اذإ تح مما

 تاتتق ىتح هب لمعلا ىلإ ان د اج هللا "باعك لإ ةتاؤقرعو كلر
 كاردأب يف د ككاطا |“ انمار الا زيدا عسطقوقيفتم لإ وار ل طب 1

 نأ الإ هريغ لع مويلا تنأو < تنك رت يذلا كرمأ لع نحفف« كودي ككجو
 نأ امأ : يلع لاق محلوق نم اوغرف الف « فلس ايف ةلالضلاب كنك كليدشتا# كات

 ذم تالاض وأ: © تعلسأ ذم تندرا > نوكك 1 نأ لاس "ذاع *ةلالظلاب سل لل اذا
 كح انم تكح نكلو « ةلالضلا نم هللا ؟ذقتئسا انبو هللا ؟اده انب لب « تيدتها

 ةعماطلا ةشلاو آه شنت# هلو هللا :كاكم هاك أ لع اعقل و الن كت جج مهنمو

 < مكح يلع امل نكي ل افلاخ نإو « رمأالا اذه يلو تنك العف اذإف < ةقرفملا ريغ
 لو أفا« ضب ىلإ: بضع نيبو .اًؤفازمقا م60 قاضتغيإو اللوق و ءارط 1نؤك نكح

 مكيظعأ ين اومالسا + ةعصفصب عجل ةلاقف ةعصخطو سابع: نزاكما دبع, تيقلإ لع
 هسزلا هلل ؟رك ذأ را « ربشأالا هذه ذب تلاط, دق :ةموصخلا نراف»«تايكب

 هداج يا تلخنل رول ارا | مح حف دق هللا مكنإف < نآرقلا لحأل ايش توك

 نأ مويلا كانمطأ نإ ىشثخن انإ ةعصعص اي : اولاق « أدبأأ هروغ تغلي ام اهرسأب:ةملا

 ماعلا ةنتف اولجعت نأ مالسرالاو هللا كركذأ ينإ موق اي: لاق« آلباق اماع نيب
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 1 نإ



 انبات م.

 د ا لاقت ايش ال الع: ككبفل < ىلع لع مماطنوا»« وعل رن اركلابنوإ

 اولزنيو دمع ا لك عمت ىح منش 0 7 تيار دقام قابلا 517 ان

 اوللتت: اواي انس ومطعم الرا ءاهاطرا عكييتن_ نأ /مكسيو انني.“ مهنا فيج اهب

 ةمفلال مشا نإ لاعب تارت يللا كيرلا كيلا اننا ذقن كلذ ملعف نوف « امد
 ثعب ام هللاو : تلقف « متاتق طقلاي د !انينش نربانا ب: ةشناع نيدللاقنا“ .( نين ئاخلا

 نعال اواطجللاو 2( يطالب نبا فارانقوا ءامدلا اوك هسا قنولفلا ومطعم اج منيل
 ”يش انق,:!اتلاقنع نك ذل وه الإ هلإ ال يذلا هلل 1 : تاقف « هلل : تكلاقف' © ةمدلا

 تفقؤو.ةعبأر دق :!تااقوزم يدنلا وذ نولوقي هب نوثدحتي قارعلا لحأ نع ينغلب

 اي تك جاف[ هادا نوفل لعا لماعلاءاغدخ < قلقفلا يف يلع عم هيلع
 ايفل ذهل هنفارميب تبغن تأي لف « ص نالف ىنب دحسم يف ةيارا لق .: لوقت

 نا ردسي كلوا قاوألا لفأ معزي ا ماق نيح يلع لوق اف : تلاق

 «.ال مبللا : تاق. كلذ ريغ لاق هنم تنأ تعا ا اميل ةلقسرر هلا قدص

 هبحعبإ ميش ىرب ال همالك نم ناك هن ! ايلع هللا محري هلوسرو هللا سس نأ تلا

 اراك فزاع ةنوزإلللا نها : اقارمإولا ل 7 ءلطل كرا هللا ىدص [لانالا
 م ع

 « دابملا يف تنهوو « كودع 0-0 كالوئدلا 0-0 5 ف نكس اولاقف

 كسلا ل هباحصأو يلع ىلع اولوأتو

 نوف 26 نم نوعدي نيرا أَو ّقحأ أب يضقي ُهَلَأَو ) : هللا لوق اولوأتو

 اولاز دقو ب ا مككبعأ 5 6 ةفوكلاب ْع ةموصخو 5 تااانظف م م

 عييلإابلع لطرادأ مهلاتقب عطقف « ءاركتلا ]نبا مييلع تقل ل عمو يانا

 ةعابجلا ىلإ موعدو مودشانف سيقلا دبع نم ناحوص نب ةعدعصو سابع نب هللا دبع
 اهتف' [ليرادتن اةددم'ىلإ وعدن .انإب ,مهيلإ ؛لشرأ كلذ: ىلع :ىأر الف <. مييلع [وبإف

 ينثا مكسم اوقعب ا : يلع لاقف ةليل ةرشع عضب هوداف « حاطصن انلعل هللا باتك

 هيف سانا مدنا هام ناكم ىلإ ادب اوزربا م « مهلثم انم ثعبنو « ابيقل رشع

 م دبشتف يلع ماقف <« سانلا ىلإ اوعجرو اولعفف < انحجحب انئايطخ ميهيف موقيو

 مكبكلاو « يكحتلا ىلعو ةيضقلا هذه ىلع مكصرحأ نك أ مل يفراف دعب امأ : لاق
 يذلا تيلااذإ تيس 6 تيارا ينومبتك اجو يلع متقرفتو لاعقلا ىف متدهو

 نيزللا ها تس لع ها باك ارو أر: تأيدل"هيباتك نم, موقلا للعب ضرع

 ٠ ( َنيلصآفلا د فورا لمع بألا
- 



 5 رك اسعنبا خيرا

 ميول ارعأفا# لاق. نيتنزادمت نين ةسلادك »يل اقف ةنرروتلا برحأ رعا كل كلوت لك

 عوطأ : لاق + ماشلا لهأف : لاق « ةزرخ لكنم ابيف ةديلو ةدالق : لاق

 كم دقت“ فاما نإ ةطاذع نب هللا تيعاملا هور , يعل علاق مهاصعأو قواخل سانلا

 0 !ايل قانإ ءأأ نم تعحر نيح اهدنع سواج ن 4 انيبف ةشااع ىلع

 يلق قبلا مقلا ء ضع يندح 2 هنع كلأسأ امع يقداص ا هللا دبعاي

 اكل ايلع نإ - مهتدق نع يف كف: ؟تللاقأ« علق ص ال يلامو : تاق هلع

 اولزاف سانلا ءآرق نم قالت ةينأك هيلع 0 ةيكملا كحو ةب داعم فاك

 ؛اذاواه# !ةيلع ااوركس أ تععأ لة رؤا كفء انور خوليلا كنار ةفؤكملا" لنا نم قا

 « هللا 0 ف كك تقلطلا امن 6 هب كابس ا هكبأ صييأل نم عجلت

 1 نذأف رم ا 0 3 اقع م الع 1 نأ الف « أ 3 ا

 : : لوقيو هديب 1 8 هيدي نسب ىلع هعض وف 0 فحصم اعد رادلا سانلا

 دم دلال 4 نيثمؤملا رشق ايإ اولاقف سانلا هادانف « سانلا ةرالح هل تمإلا اهم أ

 مايا اق 2 ديرت اذامث هنم انيور ام ملكتن نحنو < دادمو قرو هنإف

 :مفخ نإ 0( لجرو أر ءا يف هللا لوقب « هلل كاتِكَد مفيد يدب اوحرخ نيذلا

 مظعأ كا ةمأف (اًرُهَأ نم 2 و لا 35 1 انس اميننب قاع

 يبنلا امامك اذب فو ةب داعم كيتاكأ نأ يلع اومقنو 6 5 رماو لحاو 0 ةمرح

 دك و ا ل ةآح نيح يدا ةيببدحلا ص موب هيلع هللا ىلع

 ف ف كحل نآك دقل ( هباتك يف لوقي ا اذان ةااذ خرملا رم

 ثعب ايلعنإ ع 6 ) وهل أ موو ا 3 نك نعل ا ةوسأ و ا

 اذإ ىتح هعم تح رن :”وادغا !١ اقأر# ءارورح لهأ ىلإ سابع نب هللا دبع

 اذهأ“نإ ا تارقلاةلم اياد اقف, «قئاعلإ ةكليخ ايءاركشلا (نبارإ ماق موكلمتءءاملتلاوب

 لرنوو نا ه4 هللا كايك "نك ورك انأف هفرعي ن 4 0 نمابعأ' باشا دبع

 كاش هوما ل الو هبحاص ىلإ از اعلا 2 اق لب ) 'هموق يو هيف

 هف رعن قحي كما تباتك دسار :ا هللاو « اولاقف موابطخ > ماقف : لاق « هللا

 لعام اوفا ايدل ىلإ ةندونلوا# لها ةقككجل# طاق ادا كلاب اذقل

 1 لكك فقالا هتك اظال ل ةغأؤأ مهن عجاف“ مايأ ةثالن ب انيلا فاق



 اذ 0

 قيرفاكملا ناو :اونم ١ نينا لام هلا') ةسبذك, : لاق «نههلا.:!لاقب 8 سانا
 يلع نم انقفاو : لاق يلالحلا ةربس نب لازنلا رع املأ جرش را( ىلا اوم آل

 : لاقف « رعد هي (ليشفن# كيطا ءاويا «.تياذإ كءلاطر» لقبا

 : لاق« ( ثدحف كبر و معن | 7 اهل لوقبمللا نإ: انأقف « كاملا نع هللا ىهن دق

 * جل نمل ينم حراو 1| تحت نإو 6 اد ف 10 يضغأف ًادها أجلا 0

 : لاق « ( كبحلا تاذ٠ تاسعا را دل ناين يماوكما .قبا ماقنإر < قول

 ا 0 قارا املا »ا نادت الب كا دلت عيلاف 4 نت اذا تاذ

 لاق 4 امللانيف يللا :ةزحلا_ نعانربج اف: لاق © مومعيفك نتيرق م.:|لاق

 انريخأف : لاق « حون م اي وفيت الملا نللسو تا ع نىلز ساق عئاربأ | نم

 « ناطيشلا حزق نإف حرق سوق لقن ال كمأ كناكن : لاق «حزف سوق نع
 نع انربخأف "لاك ىلا غن ضد لاه نال .نامأب وهو امنا سرق ىلقإ نحتلو

 : لجوزع هللا لوق يف وحلا كان نعلم ىمعأ :لاق + رمقلا يف يذلا داوسلا اذه

 دل د ل ورمل نو اع يدي انج لاق <( ع ا رجعت

 ءامألا نيب 17 لاق 6 تدك دقن اذه ريغ لاف نم <« سمشلل موي ةهريسم

 ايفا . لايك نكن نع يو لاق نم « ةباجتسم ةوعد: لاق 9 ضرأالاو

 ” ا ا اع نيالا مكي لعل ىلاعت ' هلوق نع
 فل اهلا هاك فيشر اد 4 520000 مو [يدلا ةايحلا يف

 هل لاقف < اودع رخل مم : هل لاق ظنل ينو < .هتوص اهم يلع دمو < ناصهرلاو

 0 لاهو ادحاو 50 1ك #1 اماكن امرت افي كيان
 ىدملا ىلإ هموق اعدو < هحصنف هللا حصانو < هبحأف هللا بحأ احلاص ًادبع ناك
 ىدحلا ىلإ ماعدف كك ارامل ةءاش دام ككيفأ ىاطنلفا [دفرق ىرإقإ ةقيرضن

 +! روثلا ينزرقك ١ نانرق هل نكي مو“ نينرقلا اذ يمسف رجالا هنرق ىلع هوبرضف

 املا يخنأ : هل لاقف « ناوخوالاو نامزلا يلا فص : ءاوكللا نزال ةيواعم لاقو

 اسال ف وظل لاقا 4 اناس دكائانت نإ <« احلص محيلدت نإاف 6 ناوخرالاو

 هللا اكل عل كورك لش كاقزدت و امم: نواباشب- : لاقت رد قبلا لعل نع ةيئانم

 :اييلاعا ل كلا لاو دنا ايوب ةويوكك يف طفوا و ةريقا ف سانإ جرطنأر# اقف

 ةمقل : لاقف رصم لهأ 0 دل اضوأ 6 اهيف مرعأو ةنتفلا ىلع الإ صرحا



 كح ا نبا خيرات

 امأ : ءآوكلا نبا هل لاقف نيترم مدشن مثاوتكسف 9 انأ لجر يأ هللا عدشنأ

 <« ىرثلا ديعب < ىترأ تيبازقكل ةيج الا | عي اكدلا عساو كلنإف هللا انتدشن ذإ

 مزئاوجي مهل 5-5 الذ ء ايش لقي مواقف < تان ظيرونلاو .ازؤن_تارلتلا ]دع

 لاق همالكن م غرف امل ءآوكلا نبا نأ فيس ةياور ينو ٠ ةفوكلا ىلا مهدرو

 < نيم أو ذعأ الاؤا# 85 نيم مط قفا راه اناث اع قحلا نم الإ اوتؤت مل : ةيواعم هل

 اولوقو اوعنصا < مهقدحأل ةعدعص أي كنإو : ةعصعصل لاق تع ةرق الو ملح. الو

 ةيضفلاال | | كمل قالو قت نازك نإف « هللا رمأ نم اًئيش اوعدت مل ام تش ام

 ةالصلا نودهشي مهو دعب مثارف كسشنا ءارأ متأ كنييو انني اف امأف < هللا

 نإ :لاقف « اذعب “يرقي مهضعبو موي مييلع لخدف « ةعاجلا يضاق عم نودعقيو

 « متنَش ثيخ اًويفذا فيلكا 5 ىلإ عازنلا نم يلع هب تمدق اع انالع اذه ف

 ميِقش اهومزات مل ن مهنود كلذب مدع ؟ ؟عاج 1 نإ 1 اوملعاو

 ركل د 7 هيلع اونثأو ًاريخ هوزخل « ًادحأ اورضت ملو مهتود كلذب

 روغلا ديعب < ةهيدبلا بيط < ىعرملا بكا قارألا ديعب : لاقف 2 انأ لخلر يأ

 -لافبام فاوحتحم د١ كيري لة كلل ناكرأ نم نكد احلا كيلع للاغلا

 < كباحصأ لضفأ "نم "كنيلف'“ 'راطمأالا ةلحأ “نم اتنادخألا خعأ مخ يزعل
 نم مهف ةنيدملا لهأ ا مهتف رعو قرر ككأت مهتبتاكو ينوبتاك : لاقف

 منيف ةفوكلا لهأ نم ثادحأالا لهأ امأو « هنع مزحعأو رشلا ىلع ةمألا
 اف ةرصبلا لهأ نم ثادحألا لحأ امأو « ريبكلا هبك دأو يغض فد فللا اهلكأ

 مف رصم لهأ نم ثادح لا اا اما 6 ىّتش نوردصلو ًاعيج نددري

 منو
 ء

 يفو
 نمانلاعنوط افا لاشتلا بلع اوم هاخااهسن الار” حأ اهل و: كدةماذن ع ةعارتمأو شا اننا

 ءاوكلا. نبا نأ ةعيير_ نب ىلع نع ظفاشلا ىوزو مسموغم هاصعأو ممدشرأ

 7 (ارقوتد الماحللا ) اف : لاق < حب رلا : لاق 9 ( ًاورَذ تايراذلا ابدع لاس

 كلاممعحلا راف لاق نفتلا لات ها( اونطي تاكراحتان) اف كا لاش باع كالا كرات

 ءلخف زع هللا لاق : لاق 9 رمقلا يف ةمطللا ..طنال لاق « ةكمإلملا لاق ( 1

 13 5 1 هي 1نانلعجو ليلا ةجاا انزحسف نيتي ٠١ نابتنلاو ليلا نهج )
 كلل قاف كل تفعل كدر (كنكلو ةجننأ علا ام هناز !اك١1 كاوكتلاة لا اركان

 كيتيرقن لاقل مسا كاقيف قربا هيلا نبا اعنا فيو كنأ فمك



 بي ذهج "5
 اهو يوقع ريف فرش عليلاذ

 كيلا قولا رع ا دك قاذي ب نتا نيعاسإ“ نب 96سم نع ع
 لضفأ ناك ملا نم اب لعق نم : لاق هلأ يعازو ألا نعأ ةعور “6# يعازوألا

 نك ذئا د2 نإ لولب اورو دع للا“ ءاقيؤأ ةزاين ؟داطي لكك ةدابع نم

 9 ترفغ < اياطخخو كلفت ”مكلابعأ نأ مربخي ربخ كاتأ له هللا دابع اي : لوقي
 01 1001( لإ كو دبع كان اهنا محق )
 ف 15 هو وكأن ع ل لا كك ا نما نم قب اعتقال

 ظفاحلا جرخأو * توريبب ثدح ٠ يليدلا ليعاممإ نب 3 ا د

 عفري سو 1 هلا لم هلأ لوس تيار لاك تريؤللا نب كللام نحةقبرط "نم

 هيدي عفريو عوك رلل ربك اذإ هيدي عفريو « ةالصلا حاتتفال ريك اذإ 3-3

 0 نال هلا عمس : لاق اذإ

 يف تار د كسل ب 0 ارسلا ع 7

 5 يفدملا يئاسنلا راسي نب ليعامسإ ن 5 100 مان © ان
 :"ةوحهمي لاقف 0 هطعب لف هحدمو ةئيدملا نم هدضفقف' هل

 0 ا “نول لوا واط

 امهنع هللا يخر نيسحلاو نسحا يفع

 سخب ريغ مهنم ظحملا 0 ىلفحتف مم ادع 0

 يسفب 1000 ع اتييأ* ةاقيسلات_طاركالا

 سرو نول نولت انتجاج انلقو ا ا الف

 دة يلخم اقول “طرب لم ياسر
 00 احلف, ارك يلد عل كلف

 رد 524 و ناكاع ين انتكنأ ملا ناك

 ملاظ نب نامنلا نب هرمج نب هللا دبع : لاقيو © ىفوأ نب 26 هللا دبع “6
 دفوو * ةدواعمو ايلع مع ما كلارا فورا ير 0 7151 11 كللام نيا

 0 ماعلا اولا 1 ةعامج عم ناحوص نب ةعدعصو وه

 مث اندبق « هيف نونثدحتيو هيلإ نوجرخي دحسم رادلا يف خوك يكليتم ا وح رذال 5

 « ةنتفلا نم مكل ريخ اذه : لاقف مهيلإ لخد ىتح ةيءاعم لبقأ ذإ نوثدحتي



 هبال 3ك لمعلا خي رات

 رهاظ هقوف يلإإ تلق  انتتود نم رصقلا نإف تلاق

 ]يق ع 586 تلق اند نم ككل نإف تلاق

220000-00 
 زان ,نداق قرد نرتلق  ى انقونر نني سار سلاب تلات
 هبال ممم مامات تفل (ةزاسيعا تنك رذلن تلاق

 رجا خلو قال الو كلام مل ال م5 لع

 < ءاصقتسالا اذه ىلإ جوجأ, ا!<انامز يف رمدلا اذه, لئاق اكل : نومألا لاك

 نمشلا/|اذهو + يناتيتجسلا لاق رفا كسلا ىح لودانلا هعورم هنا اك نإ 7

 + هقشعت نينبلا مآ ةتيناكم « حو سانلا نأ نم ناوي تسلا 0
 ميدان علا ناورم نب كلملا ديع تنب ةمطاف يف نميلا حاضو لاقو

 انباع ةفللإو# تدل لا تح 2 ايي نيل هيلا 0

 الأ رسل ف لسا كلاقكا وو ى حرمات ييقرارلب ات
 يف هنفدو نميلا حاضو لبق ديلولا نك يكرر جلا يلع وبأ لاق

 ةيلعا نأ بي رع يل توك : ميهاربإ نب فسوي لاقو * هيف ناك قودنص عم رب

 : نعبلا حاضؤو ررعغا ىف اهتعيص نفر 6 ءارعشلا نف ةدع رعشريف قم يعدل

 اماني الاور لامر الا يل نادر ,/, امعاج لوطي اا
 انانعالاو ةزاوع الإ ىناف تق ٠ ليغ راك

 اماني قوت ناتو نحل | رش ل ا
 : : هل ةبتق نبا دشن او

 لالا سراج ,(ىنح سلال ىلا لايت
 لمألا يعمر نود ١ مر اير كا فلازم توي أَ

 لغفلا . لاف منك يرتب وو تاجا نك تانك

 كلزلاو قتاحيلا .نمزيو كيحح اذه تفروب .نشوعلا ةعداولع

 : حاضول دشني .امفان تععم هر, سعصألا لاق

 ياهلا, حاضو + رعش اولاقف سانلا كحض

 ترالحلجي طلخ دق ديكر لةرماش نويل

 : سيقلا ”ورما لاق ك .تاكبرملا عاتجال اخ نكس امنإ و مسمسلا نالجلجلا



 ب ذه 505

 ام للف ءارانم ةرانكب اع ,ىتح ةليح دي ال موي لك يف كلملا دبع نبا

 نع .لو كنار: تلاقن ” نينبلا عأ نيفرعت له احل لاقي هن ا

 + تلاقر# اهيتربخأ ول يعضومب رستل امن و يمك ةنبال اهنإ : لاقف « اللوم

 " : 0 56 ات ”كلاتف نيبللا 0 1 6 00 اهرخأ

 كلادلاو < تا لايجبالا رع دا رولف , ىلوسر كلتأب _ ىتج كنإكم نكايل يلوق : تلاق
 ا ا ا هديب تكف قواسم ف كاع

 فاللا ع دارا اب ىدحات <« قودنصلا يف هتاخدأ بيقر. نيع تفاخ اذإو

 اليات سلا مآ. كإ روب «ضماوي رهوجلا اذهب لف: مدعي ضعتا لاقف «رهوج
 ناديا ريغ نم مداخل لخاتف < كيلا هبوهجوفب نينمؤملا نيمأ ىلإ اذه يدحأ

 مداخلا ىدأف هلخدف قءددصلا ىلإ ردابف < نينبلا مأ رعشت ملو هحملف « اههم حاضوو

 انذاك ناقل: تلاقنإ 7 عج هولا اذه نم ىل يهد كاقو م .اهيلإ ةلاسرلا

 000 طا از دلرأ ا م ىنخ الع ومر جرن نادم تأ عنصأ

 اء هل 1 بعل ارز كذك : هلا « لكم ءار يذلا ا
 كلذ. | لع سلج ىتد اك < تادع قيدانص هيفو تيباا كلذ يف شو اهيلع لخدف

 نم اًقودنص يل يبه نينبلا مأاي : امل لاقف مداخلا هل فصو. يذلا قودنصلا

 ا سرا: لاتث < كلانإاو وي نينمؤللا ريما لب : تلاقف 2 هده كتي داص

 00 "الامال نك نإ نيعدؤملا ريم ةاين :<كلاف 4 يتحن يذلا اذه

 00 ا لل ليسو يردجف هب ريت ركل وه نالت « رد نيرأ ام
 افا دا ااا: لاقو_ ىف دةيصلا لع هف عضو ءاملا اغلبف ارفح اذإ ىتح ري

 ا الك ناك ناو كرثأ انسردو كربخ انفد دقف 00 "يبن كنع ايلي

 « ةرفخلا يف يقلأف هب 5 6 ع كح نو ,قربدتع نكد ف م

 دجوت نينبلا مأ تناكف « بارتلا اًميمح اهيلع مطو هقوف ناكملا كلذ يف فذقف مداخلاب
 لل ا ع نيك راسن دن تدعم :ناوملارر كن نال كادر يف
 ::نحيلا حاضو لوق نوم دشنأ ال نايجيلا د نب للبس

 رباص الو هال ال بلقلا رك ابلا كناريج ورمج اي
 رااط لينا تان تاق ىراتنو دونم ىبايلا نإفإ تلإق

 آان مانا فيبر نار اباد ,نحلتلال الا تلات



 556 رك اسع نبا شي ران

 يسر اجا سكنا مز

 ايهناج روحملا هفرط ةيانج
 كغم الك ىلحخ 0 لبقب

 200 ا قاعشأ

 انذ نا ا ل يق نو

 ةرغاص سمشلا درت حود ءامس

 ةيحان لك يف اهب رودبلا ىرت
 قا يبل :اهانزومأ *نونقفلا لاذ
 عناب اكاد رد كلا

 اكلي, عكا رع معطلا ةذيذل

 يترك اذأ دعب ىلع يرعش تييلاي
 مدعب دعب دجو ثداحأ يدنع

 مندل يدع يما اك

 ينبحاصف راتخم ريغ هتقراف

 تسلق اة رتل دعوتك تضر

 يحب الف لضف يذ ريغ ينلع نإ

 ل انام كاد داؤ بن قال
 ينمدقت ام دحي دج ء. ةماهلل

 يبدأ ىلع راع. نم يلومخ يقام

 ميحيف هيدخم ىبح سفنلل ١

 اها © روقاار ةيائراقابزكاو

 انيق 0 هكسافا « ديف ةعا كال

 اهيلايل 9 اضيب دوسلا يايأ

 اهيناغم اَسْوب تفرع الو انسأب
 اهيحاون يف ًاموجن يدبتو انع
 ا رهزلا موحنلل ةدددخ

 اب
 ايفل و اور نط

 رار اك يل 1 الا

 انها رهدلا لاو ةوهشل تباع

 ايو ةرفلاو )0 لظأ

 ا

 يقيفخن هنم ةبابص

 اهيشاوح يف امالس تيضر ىتح
 اهيباه ليما تاقباس ىلع ومسي

 ايلاف ارزز كا وكمل فج
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 زيدا يذيا 011

 قع ترمدق ةبادع

 نم نما حاضوب فورعملا لالك يع نط ليعاعمإ نس 4 هللا دبع 3“

 نميلا حاضوب بقل « نالوخ ل 5 نم نمحرلا دبغ هعما نإ لاقيو < ءآعنص لهأ
 بعصم لاق « هدفر 2 للا لع نب ديلولا لع قشءد مدق هنأ ل 6 هلام

 * اهتلعيف لاقف اييلغ الزا اك“ قشمدب يق حاضولا , نينبلا مأ تضرع : هدا دق با

 ١ ماخ 8 مكن ماتح

 ربصي ال ناكف هتبحأو اهبحأف نيريغص نينبلا ماو وه أشن دق مجرتملا ناكو

 لامح هئلف ديللا» حق اليل“ بي لاف م يعأر طبر دعا كنار دا ىح كا

 ديلولا رصقب فيطي لعجل : لاق « ماشلا ىلإ هعم ابلقنو اهجوزتف اهبداو نينبلا مأ

 اتاع ع كلا ىقباتسا م العو
 65 كر



0" 

 ةعفيزم قرأ ايف كنوع هللاو

 ضرع البو هل ككل 5 3

 كلل ىلط قم !للرتلا| تيقلطخ كو

 ةدروم/ لحتبلا ؟اذيزو ؟نم رمسأو

 مز هميم[ كلل كا (كليع

 لطرغغ !راقع الا" كليب س تاكل

 : قشمد حدم يف لاقو

 اف *ةرضل ماي قشمد ىّتس

 ةكشإ هل لاعيرص هدأ لك نم

 سمر اطسلا و نيكو لاو هلو

 ايرينا مالك اره كلودو ارا

 اهتوبر لاسل» نع تيلسن الو

 ليش نج لرفلاقزا مان أك

 انني وري قاوشأء هللا يشد الف
 اهلطاع ثيغلا ىلح نيح امل اهاو

 هزم قازملا كونص ضيرال ىف كاجو

 اهفوفم اتسح عدي مل ةجابيد
 ةكحاض رودلا نيعب كيلإ ونرت
 فاس ادق اير الجبر حودلاو

 ضن مانعا قرود لمل «ئيفت_ياوشن
 اهلفاسات رضخاف برشلا اهل افص

 تضف رالاف تاضعالإات رمنلا قفصو

 اهدؤلك تقرأ اليصقزب» اهناكك

 اهيقاوش تكا اف املا نلبعأو

 تدشو هلثم نصغ نصغلا لباقو

 تحرتقا ام عامساللو ظاحلإف

 تنث مارغلا طرف نع ةميزعلا اذإ

 الب دلل كناثلا قبح قفا ءاناكأ

 ب"اردب الب مهنم داب نم تزدتو

 لطب ىرق نم يفاوعلا تيرق كو
 لدحنم مح سس هلك أ لدخأو

 لطي مل فيسلاب :هدبع لطد مل وا
 نيام كارل !كدب اعانندلاو

 ا يراقب لاس (ن رطل

 اهيدبيو ًاروط اهرتسي ءآرفص
 اة د0 ارشح بلا ةدملاب .ازايااوح

 انيذاوأ يدو 1 يضق الو

 اهيراج راج يتدبم تين الو

 اهيشاوح يف نيل نم رجاتخ

 امدقف دعب “يش ينبع قار نإ
 ايوان ازوأللا خيشكاو انكم
 ١ لاه داو هيداوغب ادري

 اعد نقااتالوا امانا كالا

 انيك بي ] ملا نم قيغ تان ذإ
 ايعطاو ,تفاش 'ادلح

 انما ءاودلا لبو ,ءانعاألوا

 اهيلاغأ تضيباو لظلا افض ىتح

 ا تع
 ابيزا, تلاغفاف .ةيعلطنلا”اهناخو

 امايش

 ردب هتطقنف

 ايقاؤس تراح.دق لدنلا نيعالاو

 الكاف ساعات! ب ااسراقأ

 ايقلعغ وكوس رأااليطاش اكتر قم
 التغم ل اعقا نا كلبك قت نالت



 تاو رك اسع نبا خيرات

 اددب مهضرأ 2 قرف اوحبص و

 مح ال ةارعم درجلا مترا

 اهتيتاوذ ىذترا كفر ليما دك له

 هلابك لووك رمال تلا ١
 امو لاوكشلا: نيعإر غراس يح

 مو د نريدح موي مه

 هنوهأ دنع . برضب نكبعل

 اهتاكريذ رماد اللونعطل كا
 للي خي داو الاون الف ا ل

 ٍٍظ 4 نيربلا نون تلكخإ و

 لطب ىوس اييف ىرتام ةدلبو

 نبج نم فرطلا اوفك نيلوملل لق
 قويا ةاجنلا تترونمرارجلا َعبلَط

 مكح الف متيلوو هومتملسأ
 007-5 لثنت لو نيقراس

 ةقراط لبنلا لبوب متقرط و

 هلفاحح تلو ميو هلؤرت مأقف

 هنبشلا ((للغلا' تول: ول !نيرتما قف

 دقو نانملا تدث هدحو يدعلا طسو

 تكردكشيإلل اعز !انواؤو منع دوعي

 ةيقيصا داموا وبدلا كاكدتا ة يلد

 لق نم نم ايه ناكالآو

 كذقنأ اليل مورا يفوت

 ةظاعاز ات ال عا تانغ نعش

 لهم ىلع ىفدألا ماصقأ سو

 لجخ قثاو نم كلو مهعمجب
 لة ايو اانا مك ها ركلللو

 لفسلاو عابت ألاو الذار اللا ليغ

 للا يف ضيبلاو ةزوكسع رمسلاو
 واو لكل كف اع د حالإ لاح

 لتعم 27 ةقرمف رادو بوخحاو

 لمتكم ريغ الإ نيعلا نم واخي
 الدسرز عاجلا سيفو ران الزل اع
 الادلاك جاوذالاو ضلك ضيبا

 ىلحعلا يف ص الخ الاول وقلا يف قدصلاب

 لفت مل نيوقعلاو نيكو رلا عشا

 للظ نم لالظرالل بان أو لظاا
 للط ىوس ابهيف اهو تحضاف !وغ

 لحخ نم فرطلا اوضغو ءاقالا دنع

 لبج يلإ مدل مككلم مذ
 لني مل دوطلا اهاغب ول ةتبثب

 لدتا! لوح لاو كلعنت ايزضللاو

 للعلا ف  ةفانع الازرق لالا

 لجر  لف>ح> يف هسفن نم ناكف

 لفل لق دقن هزم هنا فات ذ ال فرح

 لجولا نم دعب ىلع بولق تراط

 لفت ريغ مبيف رك دقو مهب
 لجالا نم يمحي ال رخأتلا نأ

 لقفشب يقئادعب, اونوكي هلل «ممأتو
 ليلا لإ اعلا ساب نوم! ةتاطش جل

 للشلا هذ شطبلادي دشلا بيصي الو



 لدن كا

 نم بيرغ ثيدح اذه : هدنم نبا لاق « نمسلا عم ًادوس ًاظوطخ جرخيف رصعب
 هجوأ ترم مجرتملل ةبحصلا ظفاحلا تيثا دقو * ةلبع يب نب معاربإ ثيدح

 ٠ هتبحص ةلبع يبا نب محارب تساو « ةددعتم ديناساب

 * يرذعلا قورسم نب ليعامسإ نب قاحسإ ب 2 هللا دبع 3

 0 قس الا نب ةلئاد نع طايخلا فورعم نع هيلإ ماتو اطفالنا دنا

 نوعبرأ هل رفغ عبرأالا ريرسلا بناوجي لمح نم : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يالا د12 نوب رطل نم ازينصلا :هحجسمب يف ”يف ا ريطلاايزع[15: <" لاوقأ لوركا

 : اعوفرعةلثاو نع ف وزعم انيخا قالا هيلإ يدعنباو ظفاحلا دش ٠ ( تفيعض وهو

 نفدت ىتح سلجو ريرسلا اياوز عبرأب ذخ أي ىتح سلجو « اهمامأ ىشمو ةزانج دهش نم
 ادع اال لفشل ةمابقلا واتوب اهنا ناار | عممبأ رجا نما ناط انيق عك

 يلصوملا جرفلا وبأ يلع نب ىسيع نب يلع نب دعسأ نب 26 هللا دبع 9“
 قشمد مدق ٠ نسحم رعاشو < لضاف بيدا « ناهدلا نباب فورعملا يفاشلا هيقفلا

 ٠ هسرد ىلإ ددرتي ناكو « نورضع يب نب رصل يبأ هيقفلا ةبحص يف تارم

 بدن مث« :يدخاؤلل نيسفتلا يف :طيسولاو لسم حيحص ينم عمو : ظفاملا لاق

 6 هنع اهبمك أ ملو هرعش نم ءايشأ هنم تععمو ©« صمح ةسردم يف سيردتلل

 نيددلا» رون" لذاعلا كللملا جد :.يبرغملا نايلس نب ركاشرسإلا وبأ هل يندشنأو

 : وادا كالا[ صخ طاخلل امال دعس يينارعلااننع قئالطلا'ي لإن ةثدالعا_بيقع
 ٠ ادن نقب دورا امك ينم قرضإ |. هرنان ليافلا انعلا فارطأو يضاوملا ىظ
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 هزاع اولا هناك قلز لفاكو

 باس نم هولان ام كبيعي امو

 عزج ىلإ اًنبج اودلخأ افإو
 كسي مها كازو ناوطعتطاو
 ممأ نم يذاملا الف كوتأ ىتح

 ةرتوم ريغ يىسقو انل ايف

 رفظ الو بان ال ثيللا عندي ام
 دقو روقصلا دْس آلا كر دقو آله

 ةيفاص لابرسلا ةيفاض لك يف

 لحتنم . ريغ نمأبو مزعو زع

 ليحلاب داساالا رسؤت دق لتملاب

 لبق نم شبجلاب مهل نكي مل ذإ
 ننال قر ماؤتعملا» نزاكعلا فقتل

 لج قهزم نم تيتك ابظلا الو

 لعو نمو رفع نم هيلاوح امم
 ل الا عب اان اك انلفلاةازؤزم

 نضل قوص ازيقل الغار تعم



 ؟ءفا رك ان ا

 <. دخلا: يف نيلاجرلا] دحبأ ينودتإالا..ناكوا ,١ ناجتوجي «رقا نم يقي زق ندع
 ءالعلا 7 انل لاقو <« ةنوده عوج و انك افراز 6 5 ةقن ترك

 :«قاقربلا لافؤ“ + كردطلا قس دع اقككورود سلو يلا 1177 درا

 طز وزهرة ىإ ةلزغلا ذأ هولؤر نمسك ةيانيور
 نم“ حقل“ يف عقو ءاملا ينالقابلا ىلا الف « كلذ تاعفف ء القابلا ءام هيلع

 هعفرت ىتح اذه لا : هل تاقف ابعفر يلإ ردابف ثالث وا ناتنث ء القابلا

 رشكلا هل لبا ىخ انناو اعالي يدل خيشلا اذه : لاقف 2 حدقلا نم

 ءايشأ فصي يناقربلا لعجو « املا عم ءالقابلا هيلإ عفدأ فيكف « ةببايلا

 ةلجأ نم وه : لوقي ناكو < نيثدحملا يف ًادنس ناك: لاقو « هدهزو هللقت نم
 لكي واقل جناب نعاس أ «ةفاظلار ءامأ: اذار لعروس ورك ن5
 ىف زك »نو 4 وف تالا لك 0 © هثدحيف ًادحاو مهنم

 ٠ هدهزو هحالصو هتقث عم ةيادرلا

 ناتكلا دع ل ا 3 يخركلا ميهاربإ نب د هللا دبع د

 ا فطلتف اهيف هفطعتس ةعقر ريزولا هيك هيف رحف هيلع عفر دق يب 8 يف

 : اهيف لوقي ةعقر هيلإ بتكف هجرخأو
 يليحنمركفلا فيطل ينع باغ دق احرطم توملا تارمت يف تلزام

 يلجأ يدب نم يتاح تيلقسا :ىح. ١ يل كفطلب .يست اتا: لت لف
 نب هللا دل 2 5 هللا دبع لاقيؤ ©« يف نب 4 هللا ديع 0

 بأ وبأ راجنلا نب كلام نب مغ نب كلام نب داوس نب ديز نب سبق نب ةرمت

 لسو هيلع هللا لص. اهللا وتر بهلاط ٠ تالا قبن ةذابع ةأّرطاا ماع" نبا

 : «!ليقؤيل 2! .نم دلما تيت كك ناكو ٠ اًثيدح هنع ىورو نيتلبقلل هعم لصو

 ظفاحلا جرخأو #* ريغصلا باب ةربقم يف اهب هريق نإو < قشدب تام هنإ

 اود اههيف تونسلاو انسلا : سو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق : لاق هنأأ هيلإ ةكتسم

 نيافةظوتللاو اهتبلاب مكتيلع "<, ظفلب تيدنلتا ظفاديا' جرجألا ةكاووزرلكا نم
 : لاق 9 ماسلا امو هللا لوشراي : اولاق « .ماسلا: الإ ء اذ .لك نم ءافش اهيف

 يربلا نوكلا ولم 2 1للقو6# لقمعلا وه :: ليقف( وتوتلللا عفاسلععباف قلاطولا

 نمسلا ةكع بر : برعلا مالك يرغ يف لاقف:: توئسلا ام : ركب نب ورمعا ليقو



 بيذهت 30

 مثرظن دال قارا الور عرع انيلع فطع كدادو نيعف

 ممطس دق ذإ انلد رثكلو ماوسن عض رعن وركسإ لوصل

 دجسم مامإ بدؤملا دمحم وبأ اهس نب هلا دبع نب مهاربإ نب ني

 لوول يحال قاع نادك نع هقيرط نم ظفاحلا جرخأ * اًثدحم ناك“ مين

 ٠ هئاضقب هرمأف هضقت ملو تنام ه1 1 ند دي رسوما ناو رك
03 

 : يناتكلالاق « ةقث مجرتملا ناك : دادحلاركب وبأ لاق ** اضيأ سابعنبا نع هاددو

 ا ىدحإ ةنس يفوت ٠ هناح نم كيدحا 3-5 ملو هنم تعمم

 يرونبدلا يلع وب أ رادنبنب يلعب ميهاربإ 0 ميهاربإ نب 36 هللا دبع 6

 كافي ل8 قير 1 ىلإ هدنسب هنع رباص نبا نع ظفاحلا يور * ادع ناك

 انأف هيف ام ذخأو هملعو نآرقلا لعت نم 27 لك فيبلغ نا 1 لا هنا يلو

 1مكراقلاب هن يجو نادت اول جرتملا يقاوع :ةدجلا ىلإ ليل ةلوب ىئاشنففل
 ٠ ظفاحلا يناجرجلا ينوُدّتَب آلا فسوب نب ميهاربإ نب 26 هللا دبع

 اهريغو قشمدب عمسو 6 ع اك 5 عسوأف تيذحلا. :بلط'يفا|فاط

0-8 

 هدنسب جرخأو * اهريغو هنارقأ نموهو يليعامسرالاو ظفاحلا معن وبأ هنع ىورو

 هب عفتني ال (ملع نإ : سو هيلع هللا ىلص هللا: لاوسر# لاق 7 لاق ةاريبرعب يأ كإ

 : دشنأ هنأ شايع نبا نع مجرتملا ىوزو .* هلا ليبس يف قفني ال زنكك

 طا افا ! ذاب عياذاف ايسر يعدد ءأناااةةيناعلار تحلل

 ربعبلا لك و ياظع تقرو يننرلبأف فثهروذسلا ينتلع

 ربتعب ام نينايألا نودو يدلوم نم نيناهثلا يف امأ

 نيتي ةمسو داع ىلإ لو دكلا جرخ < يروباستلا هللا دعا نب دمحم ؟لاق

 !نيديحلا ناكرأ دعا ناكور م اب تاما نأ ىلإ .اهنع جرخأ اور اهكيف ةئافالثو
 < ”اللقتم ًادهاز اند ناك: يناةربلا لاقو - رصمو ماشلاب يدع نبا قيفرو

 مهيف ثيدحلا باحصا : لاقف كلذيف هل ليقف <« درفنم دحاو ريغ ثدحي مل

 لات نك كلذإ الع نيصاررال زاناوز اًوئدحح_ ب عامل. اوهكتحا  اذيلف <_قدأ رءوزم

 دادغبب ثدح « نومأملا ةقثلا دهازاا وه : ناجرج خيرات يف يمهلا ةزمح

 هيلع ينثب ىليعامسرالا ناكو < رمهمو ماشلاو قارعلا لهأ نم ةعامح نع ناجرجو

 : نيطخإ هلاقلا ييزقن دا عبس ذأ ناز هنو دادي ىوقو < اريفك,



 8 رك اعقبا خيرا

 يراخبلا َء يخلبلا ساما 0 ميلا نب 5 نعي د كلاذع د

 لا را مماع نبا فرحب قشمدب ارق « ةبادب فورعملا يرقملا

 5 م 3 ناو نبا

 م د 7 لهأ نم يدحبلا دمحأ نب د هللا 55 دى

 اهواج انكم قاع ةماؤكلا نيب ةلقإزا قانا قرا: ايضا /ةيزع قل يبأ نب يلع نع كطو
 *كاءاتم ندري الو «!ةلاظ كدحأ نكارلا : لاقف سو الع 1 ىلص يبنلا دنع

 هنت نماوز لاسر كك جلتات <: وس وقل, لاقؤ اك _ةقالتلاو هللا قويع متنك نإ

 ظفاحلا هاورو ٠ يناجزوجلاو يبالودلاو هدنم نباو ظفاحلا هقيرط نم هاور.٠ معنلا

 معدلا هله نم لالج , ككل هل ةيرفع نوتات“ ظفلب هقيرط نم يفاربطلاو

 2 منك نإ < ةالئاس ندري الك ؟ةلانحاكاذجبأ ير مضايوالاوأءلبلارطلا ,للفإ

 رح لا مويلاو هللأب نوذمو 0 كولا ل سانلا نم 57 حل و 4 ةمالسلاو 2

 ةرعاش الو رعاش الو ةمحبم الو حنم الو ةئهاك الو نهاك الو ةرحاس الو :رحاس

 لكلا ةىلإ هب ثعبب امنا هدا نم ا هل بدعي نأ هللا ديرب تاذع لك نإو

 يقيممبلاو ظفاحلا جرخأو ع لكمال قادة مشع دابق نع كابنأف“ ايندلا

 ُْق ينفاع مهلا : وعدب ناك«مدلرر ةلحإل ادا دكا نأ 2 نبا ىلإ هدئسإ هنع

 لعجاو « يلم ريخب يل ممخاو < كتعاط يف يلجأ نيفقاو <بيمكلاو لطلالا كلر

 7 جب رج نبا نع ىور اذإ هثيدح ىلع جرثملا عباتي ال :يببيقعلا لاق * ةنملا هباوت

 كزابمللا» نبا لكن الاقنعه كدع يقدمد فدل نب 2 ةلثا دع د

 ليان انياككلما عك نأ انيق للارفيربلا ب سوغاي رواد

 دم نب ماع نع ىور يريبزأا نم وب روح نب #2 دللا دبع 3

 نمام : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا ىلإ هدنس يزارلا

 ٠ هيلع درو :هفرعالإ هيلع اسف ايندلا ىف هفرعي ناك ربقب رم لج
 لؤاف شذ مالقءالا قؤيلا:ةيلقلابلا ادي نأ علا نإ ١ وما ا الل وج

 من 1 1 هبةئاوط 5كم تست ١ ةنطأا ( 'ةيطانتتخشلا ) اعلا فاك

 هسفنل راّتلا نبا اندشن ١١ لاق

 هنأ. هلدحلا» ين وكلاطوب اغلب نوما كلما اقل
 0 اكل مدو مدقت ماوه 2 ةليسولاو ىعيفش

 ا عج



 نبذه له

 امو « ثيدح فلأ ةئام ظفحي نادبع ناكو « زاوهأألاب نادبعو رصمم يئاسنلا
 (2) ةيردقلاب ينعي نيتفم دلب يف ينأ الول : لوقب ناكو « هنم ظفحأ خياشملازم تأر

 ريتك نادبع ناك + :قئدغ نبا لاقو#“# ينب دملا نب ىلع هلقي ملام تثيدحلا. ىف 'تاقل

 كررت كيرا نما اقيم :ةياعخ افا اهاربسلا"' ىلعم اها لتر أ قاكؤيلعي جيلالا

 ايهمجأ م نيئيش الإ ثيدحلا 5 نكن نك ام نيك لرقلا "ناك قافختأ

 "ا نيصح يبأ كانو نق نع ولعب يدنع نكي مل أطوملا نأل كلام 05-6

 قالي زل يلا لع ئادع نب لح لبأ دم ئوؤو د راغأ ريبك هنم يدع نكت |

 « مايأ ةعبس لك يف موب روبط لم لك ىلع قح : لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 امنإو « ةملس بباب دع نع نادبع هاورق يدع نبا لاق ٠ 0 لسع

 اهات كلو مدالا اذه ين التخلأ نادغ نأكو « يحرسلا داوس نب ورم وه

 ً(طالغأ يدع نبا هل 1 7 3 ع ناك هناف 7 تأطخأ هل لوقت نأ انمزت

 مع اجرا عب كتب ةئاقالثو كشيتعسل قرت "1ع اطاتلأألاو ةاورلا ف

 ةئاعالثو عبس ةئس.: ليقو « امامإ ثيدحلا يف ناكو < نيتئامو ا

 را

 . 7-5 نباب فرعي سابعلا أ 2 دجأ نب * هنا دع ا

 ينطقرادلا هنع ىورو ٠ ام ريغو يموس رطلا ةطا اد ةعرز 3 نع دادغب ثدح

 نب هيل لا ل ملا اد هنع ينطقرادلا ىور و *« امهر يغو نيعاش نب صفح وبأو

 اعلانات ع 000 0 1 ز ز ز ز

 ا يلب طا: للعب فاك وتقر تطعم قاف كلل سنأ نع باطخلا نبا

 « هيقف ريغ هقف لماح برف « اهظفح مث « اهاءو ع يتلاقم عمس ًادبع هللا رضن
 صالخإ : نموه لق نييلع لْغي ال ثالث « هنم هقفأ وع نم ىلإ هقف ذ لماح برو

 طيخي مث ءاعد نإ مساع اا ا لا لا ةالو ةحصانمو « لمعلا

 ناو اشو كيرع فيدح اذهل ةاولضوانلا لاقكاعل بلال قا

 ل هاب للا رثع هلباسج ورق رطأ هامأ 1 يوظف« دفعوا
 هئع اندتك و 2 اميل ذم ينطقرادلا لاق <« نمحرلا دبع نع بيع

 : ديعس نب ىنغلا دبع لاقو درا نيلشعو تايد وال هزشتع نا هكا يف

 ٠ انخويش نم دحاو ريغ هنع انثدح ءدلش انبتور ل فو دولاو فعلم اللا لسع



 انا 0 نبا خي رانا
 0 م 2 ر# م 1.

 :.ةئازعبر او, نيعبرأ ةينس" مكرم دلو 36 هملع_ ءايفلرتلا لمت نم مكلضافأ وأ

 ىتعا ٠ قسمد ل انا دس لهأ 3 كدجملا نب 1 نب 2 ا كديع 0

 نيزح الارجل ناك ةنلا ل اقيريفن أير رباج نع يقياوطعي نيم |ظفاشلا جرحا و نت د

 ةفاذ ورا ءاذؤوبتم قاتلا تم اعاءوضوللا ةركل رت - هيلع هللا ىلص هللا لتر, ند

 ٠ هنع هللا ىضر ىلع نع ىئاسنلاو

 قىناوح إلا ىقيلاوحلا له وب دايز نإ نئموه نب 1 نإ ع هللا دبع د

 سور فشمد وتقل نو راكمملا نيد اطال يبا كاد ينل لإ

 يقشمدلاةءرز يباو يي هام و 0 كالا 8 ا 3 نيتئامو نيعبرأ

 قلخو طايح قي باعك اطلاع ور مسا دبعو ةيسي ارك

 ر ل ظنالا جا رخأوا خامه بع يام 0 كب وبأو يناربطلا هنع يورو
 هللا ]للص هللا, لوسز ناك, : لاق هتعردشلا_يضو بلاط: يأ نب. ىلع نعي هقلوط نع
 ضرالاو تاؤمبسلا رطف - يذلل,ىعجو تيجو :: لوقي د ملسو هيلع

 5 تل هلإ هل كلملا[ ااا 00 نسل اد نم نا ا اقيح

 6 الإ ترانا رف دل ع ف يلرفغاف يندب تفرتعا « ك1 نا

 ريساوتتلي نع كلل تالا امي نا هل هاني

 تيلاعت و رايت ظ كيلإ الإ كنم جدل 6 كيلا و كب انأو « كيدي يف

 7 اذإف « سو هيلع هللا لع هللا وشو ارق مينة تالا وسرت كل

 يعم عشخ « يبر تناذ < تيزما كليو .«تيملسأ كزيإ < كيك حل يبل اذ

 ناو فد نيملاعلاببر هلل يدق هب تاقتسا امو رمظعو ينو يرمصبو

 تنشام# لم و لضر د ءلمو + ل لم دما كل ننعم : هايبمح نمل هللا عمم

 كبو تدحس كل مبللا : لاقو سو هيلع هللا يلص هللا كيد داس دعب ”يش نم

 هرمضلو هععم قشو هقلخ يذلل يبجو دحس « يبر تأ تالق كيلإو 0

 كورعملا قيلاوطا ناكر : نعدايذبلا يطلب لات عقلا كيا ىلإ

 د خياشملاعمج «تايثلالا لطاتحلا دبحا نكوو راع لا تا

 العا نت عاج هلع ارتي اسوتس ع مدقو 6ع ”ايرغلا نم ةعامح هنع يورو

 6 يرايسإو ىظووف ةعبرأ ثيدحلا ةمئ أن م تي أر : لوقي ظفاحلا يلع سان

 نمتلا دنع 50 ىلاط يبأ نإ يهاربإو قاحشسا,/ني.دمم روياسب مهنم نانا



0 

 بي ذه 51

 سباح يلإ هبا يهتني ثيللا نب ميهاربإ نب دمم نب دمحأ نب 26 هللا دبع
 ٠ يغابغلاب فورعملا عملا يميمتلا دمح وبا لاقيو مساقلا وبا سباح نب عرق الا دلاو

 : هيلا سنا نع هقيرط نم ييطخلاو ظفاحخلا ج جرخاو د وع يدان ثيدحلا عمم

 يف رمأ هللانإ يلعاي : 55 ليام ا يللا يبا: نب «للع لب لاق

 قال هلو ظ يلع اي تنأو « ادنس ناو < ًاريشم رمتو « ًادلاو ر بان افا نأ

 الإ مكضغبب الو « يفت نمؤم الإ كب ال « باتكلا م هل قيفاقللا لكلا ةلكلميت

 تاليا . يتمأ ىلع يتجحو « يتهذ دقعو « اا تأ“ يقش قفانم

 [ةلالاورزدرع اهلا اج كتم كيد اذه

 د دلل يدعم دق انراج رك اننا اورلع زا ظفاحلا لاق < نالوبحم اًميمحو

 4 يعابغلا هنعو « لبس نب رارض د

 « هظفلب مجرتملا قيرط ريغ نمو ينطقرادلا قيرط نم هاور مث“ كالو

 جارغ ا ةرتاجن ردك ميغا لع لدي دطفل ءقكتلو «ةبارتلا ا هبع قب نأ سيور أ هنأكو

 ناسيا !نلض «يفنلا فدع (سولجلا امك: لاق رباج :نلغ + رسزتملا قيارظب نم غي
 كرو اذا رقع نأ بحب لوشن بها: كوضواي >:لاقفءزاصنتألا7 قام هازختت ! ا

 هتعبتاف : رباج لاق « انب اوهوق : لاقف « هيدلاول هببي نأ هللا عداف هب قلعتم وهف بازيم

 حلطسلا ىلع ثم ايينعي لج وعدا.# [تواديلع هللا قلص ينلا"لاقف. © (ميظع [سمأ تيأرف
 : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « هوبأ هذخأ تح يصلا بدف هاغان مث هاغانف هوعدف

 كسفن يقلت مل : هل لاق : لاق : رعأ الاسر و ةنما كرات 19 فلل زا امن نوار هاو

 اين ايان لاق < :ثلقعلت نأ 0 نقل :!لاه كا ءاصوندلا ع ةفاغس لاق <[ قلكف

 طلال لع ىدباول هارظمت ميزتللاا + قد اك امن ةقثانريغ« قعابغلا وب هاركسم نادك اذه

 :ةئافالثو ؟نئارشعور غن اةبس فوتا ةئراتلا

 ترعب ةمزوإ كام زهملاوبا نيا ني دع نب دعنا" اتب د هللا دبع “

 هلفستا ارو ار قو للنار تعا < ىشمد.: تبان لع ةيلؤق انما دس علهأ نق, للعلا

 ٠ هتبه نعو ءالولا عيب نع ىهن لس هيلع هام اص ادع نا

 مياقلا ابأ عمس ٠ علا د ا ره نب 0 نب 1 هنا كيع 2

 عيمجب ينزاجأ كفو: ظفاحلا لاق * طروصل ميداربإ نن رسمنو 6 قست ليكف نبيا

 ؟رايخنم نإ اعل هنع هللا يضر ناؤع ىلإ هقيرط نم هنع ىور 6 ف ةحرح



 ؟لمف رك اكو نبا خيرات

 ٠ ناز 3: قيس وسن | ةعاسالتاد الاو 3ك أ فخاد ها بل تدلل ةنس يفوث

 يارقازمفلا ركب يأ نيرا «قامألا قا لانمإ لالا دعنا
 أ نباو بيطخلا 0 نأ نم ريثكلا تل عنو « قفل ا داو

 “ل !قلخ +نمالث ثيدحلا عمو « اهطوتساو دادغب ىلإ جرخ مث« امثريغو دددحلا

 « عامسلا نم 5 دالبلا نم اهريغو ةرصيلاو ةاهطأو خابو ناسارخ ىلإ لحرو

 ضعبو « ثيدحلاب ةيانع هل تناكو« ةريقكا ككخ ثدحو « كتل خلا لصحو

 ىئ ووو + داقتعالا ندح ةقث ناكو « هناعومسم عيجب اع : ظفاحلا لاق ٠ ةيارد

 نع لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىهن :لاق ينرجلا دلاخ نب ديز ىلإ هدنسب هنع ظفاحلا
 . 00-25 1 مجركملا يفوت * ةالصال نذوي هنإ : لاقو كيدلا بس

 اسوأ لاي قش اورد زيبا نبأ ورم نب دمحأ نب 24 هللا دبع
 نب 2 عطار + ةعامح هنع هاورو « ةعامج نع ثيدحلا ىور ٠ يلا رادلايسنعلا

 دن نينا عضو هشارف ىلإ يو 1 ”اذإهلسو هلعسا لص ئبلا ناك لاق كلام

 عبرا ةنس ايراد ةيرقب يفوت © كادابع كيماوي فبادع وتر جود نات موب لل

 «نزيس (ينبدتدعلوا« نمكلا كنك( ادهحأ» وب زيملا بلعتللاق“ 6 هناملوالا هع

 هدح ٠ ع هيبأ نع ديحلس ريسفت هدنع ناكشو «ةقن ناكو

 يحاسلاغابصلانب دمحوب أ ةعيبرازإ هللا دبعزب دمحنب دمح انب 6 هللا دبع
 لاق : نانا ذاعم ىلإ لي 1 #:بد ىملا مشاه وب أ هنع ى د و

 عاطأو هللا هحو ىغتنا نملك م ناوزؤغ وهزغلا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اما 4 هلكرجأ هيبلو هموز نيف داسفلا ينتحاو كيريسلا ارشانو ةعركلا قفل 1 مامرالا

 7 كتاب ا ١ هن إف ضرألا يف كنف[ مآ الا ىصعو ةمعمو 0 ازغ نم

 ٠ ةئامثالثو ةرشغ ثالث ةنسا ثيدخلا هنم م اللا نب دمج وب: يح

 مماقلا وب أ ( ءآَبلا ديدشتو فاقلاب ) نابق نب دمحنب دمحأ نب 6 هللا دبع

 *« امهريغو هدن» نب هللا دبع وبأأو يزارلا مامت هنع ىورو وشهدت تدخ يذاذعللا

 نع ىورو * 1 اة يع رد 50 ء' ني رغ دانسإب يورو

 م كلتا ان:/: لاقف"# لو يلع دقلا قطا هللا” قؤنأ) 0 مدق هنأ سبق نب دعس

 .ه : لاقو هدم 1 هاآور ٠ 2 نب لاق 6 ليخلا دعس :"لاقف



 نيد 0

 هقيرطنم ج رخأو متاقلا“ هن سو هيلع هللا ىلص يبن :ءا١ نا 0-50 بديح نع

 رع لدعف < يعار ةرامذ توص معترف كولا رك يبا أك لاق عفان نع

 221 ا! نو ياردا رككما :[لاقو « ىونرطلا] دواعواك فيتذأ«ى ةليلصلا لجو ا وزقإلا

 راصو « هيبأ ةقيرط مزل « اًعرو ًادهاز مجرتمل نكي يطال هيلع هللا ىلص

 تما حالو ليفت او تاويل ان 7-2 املاع ناكو « ماشلا خياشم نانضادوم

 4 ناذوملا له ونام طلاب سايلإ نب ا دبع نب نرجع 7 3 0 دنع د

 د1 اب نون ةلثةنات يذازلا: نيك ايزبأ هيه بكم رقيمقلاب ف ءرعملا مثاه يف 55

 ٠ زازبلا يدادغبلا م هاقلا ناار اظن قب يلع ب هم 1 دك هللا دبع 5

 ٠ امهاوس قلخو امركم 5 يلاؤا ايديعالاا ودعا تحلل لل وردم

 ظفاحلا جرخأو * ا ريغو يزارلا مامتو ديعس نب ىنغلا دبع ظفاخلا هنع ىدرو

 ناضمار + عالم يلع ةئلإ مص, هللا قوس ر لاق +: علاق تؤهل هقتز: للرب قع" هقببرط قم
 ةمج معلا نيتورخ ةشدملاب ةعمح و < نارإبلا نماهاوس امف ناضمر 15 |نم ريخ ةئيدملاب

 ةيلزق هن | هنع هنا يذر يلع نع اًضيأ هقب رط نمج رخو »* نارإبلا نم اهاوس امف

 تفعل 3-0 0 دكا انقل دءا دن ايو اعل مللسوبيلع ىلازرق تايلور فا

 خيرات اهب يورو « رصم مجرتملا لزن : بيطخلا لاق * يسقلاو رفصمملا سبلأ نآو

 ٠ ةئاالثو نيعست ةس تامو« ةئامئالثو عبس ةنس دلو ٠ ةقث ناكو « نيعم نبا

 < هديسنباب فرعب < يملسلام ال11 تاع  يلعنب دمحأ نب 26 هللا دبع 5
 انندجو » كفاذنإ لا 5 هجم 21 ريمشلاب فل ددبلو والوتر ةفكلر اع

 هللا ىلص يب داو اكاد نب دسزب ىلإ هةلعدللا يسوسلا نب 3 مماقلا وبأ هنع

 دنو 5 ٍِق 59 مظلا يف امإ ةالصلا يف هتدجو الف < ةالصلا يف ملسو هيلع

 سلاح قنا ة انياع فرصناؤ ةالصلا يف ل افيد لزالا يف ا

 هل دك قرأا كمت اه :لاقف « ت5 كور انوي كاهفدت اتاك لاق

 دق نزاع فيتخللاع انا ناشر ياا ارتكا يإ قياقاماو ةياوااو و نافل عم

 دق تنك نإإو مهعم لصف ةالص ين سانلا تدجوف تئج اذإف : لاق < متِلص

 * تلقب اءاهةسو وصلو مككر فقع 'ةلنان كا نوكتت كيلص
 زيدا قفار ززخ هو كا لفل ضار فكذلا اتي

 قل وع ارو ميفشم + مق .كركلش دخلا مل ١



 مر 5 ايغافل خيرات

 رمأف < هيلع ضبقيو فرصي ةحيحص اير هذه : ردتتملا نينماوملا ريمأ لاقف  اذك

 ةمتعلا دنع ناك الف < ينانشأألا نباو وه كف هل جرسي نأ ربز نبا يضاقلا
 كةذحاو ةليح سانلا 9 نرد نكشف قسم داو. رضع ءاضقلا ىلع هدبع هعمد ىفاو

 ام . 5

 هد 3: | 5 5 2 1 0

 ىحدعت وأ هي له سك الو « ةحاح رانهأو سم نسح يف هيادحو مردو رانيد دخاب

 2 ءا آ ت1 3
 ىلع 6 ةرءاع ةلفح هسا ا ا 4 هعساأو تقديلا 5 ناآكو 6 اهيحاص ةحاح

 : : م : ف مس - 0

 هيكس اَرَع 6 3 روع ةكس ةاذقلا يق 0 8 َ 5 ازجا كفنصو 6 هيلع أرقد ِه

 تام« ليقو نا قؤلثو ا قيتقتعو ستاد ين امال كفلاروتلامأزا :نةمافخل فاو اة ركل
 ٠ مح

 : يرمهملا قارولا ةريره وبأ لوقي هيفو © رصم ىلع ضاق ردع

 رماو يهن نم .هيلإ بحا يش سلو .قشمؤ. نم .اناتا
< 

 ربق فيلاو ةريفح فيلح !جائدرواطعنر ةانلا ةزداجف

 ربز نباب نامزلا ظعو دقو روح ريغب هلوالا كح دقل

 َ نميسسلاب فوازمملا نادنشملا دج الهروب دايز نب دعنا نإ 4 هللا كنع 2

 همم هععمو © ةعام نع تيادشلا يور. ٠ م نع هشاودر ةرككفا كلذب بقلو

 ةروس أرق نم : اعوفرم  ةريره لأ نع ةقبرط نم ىقبيبلاو ظفاحلا :جرخأو < ةعانج

 اجا نع_اضياضتيوط_نمالا-وخلا والوعد ةهلقأر وكم حبصأ ةعجلا ةلبل ناخدلا

 ءاهعرك آل:: سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر هل“ لاقف ةمح ةدانق يب أل تناك“ لاق

 ٠ ابغ اهلجري ناكف
 . مشاه يب ىلوم «لتفادلخا يدا دعألا كلاطاوب أزعداوتنا ب 0006 2 هللا دلع ق0

 هقب رط م ظفاحلا 00 37 ةعامج هنع ىورو ٠ ةعامج نع دادغبو قشمدب ثدح

 : خورف نب دم لاق < نيتئامو نيناثو سمخ ةنس سوسرطب يفوت * رححلا رهاعللو

 يعور نيش أ لاق ٠ زازقلا يرملا ما كاع دمح !نب 2 ةلئامتع دش
 تح

 هنع كعك 3 ف نيل باث حسلب ازازق نآكَف 3 ثيداحا 02مل أفا تناك

 قنا دام ةدوفع ناعوت رفع فوت دروسا

 ثدح .٠ دمحوبا نوقنيم نب يراولاينا هلادبع؛نب دم ]نب 7 ةنئاؤنع 3

 7 0 ١
 هقب رط نم مايو ظفاحلا جرخاو # هريغو يدع نبا هنع ىورو «< ةعامح نع



 ل ا

 كَ يخاقلا ةمدخ 0 يواديصلا دبعم لاقو ٠ ايضاق ةاكاكغفات ةليلاع

 ردقب إف ي رادعقللا حلفم. نم نموا ل اما هاذ ىلإ سيحل از

 ةيالولا لص مو هماقم.لاطف1« زي زولا ”ىنسلع نب يلع ع هكديلاو أ حافم

 ىلإ ةعقر ل عفرت نأ ياو < نع "كلغ يل دبعم اي : 1 ربز نبا لاقف « دل

 نا ىلع تامعو 6 ريناندلا هنم تذخاف « 58 نورشع هذهو « ملاظملا 5-6

 5 7 .الارقزودرواجد قامة ولا 2, ينماقا 3 ةعقرلا ررح ىتح هتليل

 5 م ينسلاو وا

 قدوزلا ت تبك رف - يلإ لسو ىلع ربا طقنو « اهريغو رئافد يلإ ع عقدو

 < يلع باق 0 هد م 5 هيف عفرت يذلا عضوملا ىلإ تورو

 اهأرقأ ةعالا حم يدك لوصو يلكت 0500 6 1 عاقرلا اذإف كا اماتو

 ينلالغ ةالصلاو ةلدجلاو ةلعتسلا دبا اهيفياذ افك كلهم رمأ ةايبن توكي"العا
 لغتشاف جحلا ديري ناسارخ لهأ نم :لجر ”مالسلا ةئيدم , رتضحب# اهل 1ؤ.ا هبحصو

 هأ
2 

 هَ

 © ناخارع ليد كاش را يز 2 |

 دس تالث يف همانم يف ىأرف « جلا تقو يتأي نأ ىلإ ثيدحلا ةباتكب
 1 عرف يوت 1 ينسي ودو دعا وال امل او" ةرلطللاا مكعب سابعلا

 يلص هللا لوس معاي: ايورلا هذه بحاص لاةف < همدهف لجر مدقت اهنم عضوم

 ىسع نب يلع اذه : لاقف 2 ينبت الك مديهي هب تيلب يذلا اذه نم : لسو هيلع هللا

 ىسقعا نب يلع فرض نإ : يسفن يف تاق اهئأرق الف < همده ءانب فيلل" خس امك

 ةءقرلا لوانتي وه اذإف نيملظتملا نم عاقر | دما نم 050 6 <« ايذورلا هذببف

 ىلإ برضو مفدف « عفدا : بك رملا بحاصل تلقو ةعقرلا اهطعانا هايل انيس
 اس يف ار الف« ك0 ! رع !«نالا'دفاب..كفاخا, تاه ورك داون قظاقلا

 اهيلع 2 هافانا ةيلوغر ا ناك قف 3 ىل لاقف تاخدو « هدأ كح

 تاق. اهأرق : 7 1 « ةعقرلا مداخلا لوانتف 6 ىموم هذه : لاقف يلع باق

 < ان تاكو هذال عوف الانين كيرفصطا كأن سا قاقتكحل
 يفاقلا : لاقف باوبلا لخدو « ماغيل ماق ماع ا با نشا ةطالاتعإلا قاك

 لخدي : لاقف < هتربخاف ربز نبا يضاقلا ىلإ تحقف « ءاج دق تايتدالا قبا

 ضبقو يقع يلع لزع 6 يضاقلا 4 0 كينبي :حاص لخد الف « مهنعاذه

 ايي ا مكانا قشر نآأل ا كابقنر ةيف رافال اقف 2وييقلا يش يأ : لاقف « هيلع



 جعسلب
 ررصم

 ؟/ا رك اسع :قبا خيرات

 مهزنأواًباسحأ افلا عضوأ اي

 ا. ةفاعللا قدوم كش
 نهماروطلا 11: د )رغم ارعإ

 هب تتأ ام ويدع شنلولا»نئاذات

 امصتعم قحلا لهأ عبتت تنك و

 انهد7 ةةدكلل| ياذا ضف فمع اال

 مو هوما نمسا وع

 ا ىيصناف ول د

 ام لالظلا تملا دنا كرت

 لهأ نم ةعام هاحمو ) ءاشيرالاب را اًهلخ م اك 4 عناقملا

 ؟ يارافخاا ةؤذب ةمبع دفن ةلقات لاق قارا

 1 عييمجا دنع مرثك أو د

 الع, تخاف ا 0 2 كيف

 اههتمسانلا دنع نيدلا قواقع

 يَ اك ى وهلل 3 ال 0

 از هللا كانغ فك كما

 امدق هل طق حااص 2 تاو

 الق الو أساطرق كالبق سك

 ميكحلا طولا“ ةقيياحت هقول
 ابنتلا نلمرع ١ نوجا كررت 0

 هبجاح اذه دامح ناك و « ابيب نوثالثو فين اهيف ةليوط ةديصق صو : ظفاحلا لاق

 يفوت ٠ ليدعتلاو ماكحألا يف ةعطاقملل همدق اك 6« طق 1 امو « هبتاك و

 ٠ نيعستلا زواج دقو ةئامثالثو نيعسو عسن ةنس محرتملا

 ندب ممر تيعغور نان نائللت نبةعير' نفاق د هللا دبع 0

 كاكا قوؤو 5 تلا :رتطعاو شمال ءاضقلا يلو 6 يفاقلا ىعبرأا لم 3

 ينطقرادلا نسح 2 هنع ىورو + هريغو ينادسحللا دواد يبا قلخ نع

 # ةئاعالثو ني رشعو عبس ةنس ثدحو « امهريغو نيهاش نب صفح ومو

 هسفنل حلاملا لمعلا لمعي لجرلا هللا لوسراي : تلق لاقرذ يبأ ىلإ دنسأو

 نين وود هك مجرتملا كلو + ١ نمل" [يزش» لجاع كلتا ٠ ملاق © نك اة

 ٌلاقو':«.ةقث ازيَغ ناكوا« ابن !تدحلو داذعن مجرتملا مدق : بيطخلا لاق ٠ نيتئامو

 «/:روهغمر هللا دبع ادجعا وبأ ءيناقلاةفايلا نوكساؤ قتال اةلسنر رز أهلك

 يناضل هيك ناك قاقؤأ ىاطقألا لاطفال نوح يلا معارتو عوج ذل

 « ةاهدلا نم ًطباض اًحيش مجرتملا ناك : هخيرات يف ديبع نب دمم لاقو ٠ نوعملل

 يف. لقلاولاع نيعلودلايالؤكشلاو قليككلرو ىاطتالاب ةزاغب وكر ه2 رخال

 <« يمعصأألا رابخأ عمحو <« يىنغلا ىلع رقفلا_ فدرشن باك لمعو « مك ثردحلا

 ربذ نبا ناك وا : ىكم نب ىبي لاقو ٠ ثيراوملا»و سابحألاو ءاضقلا يف رظنو



 لييطع "؟/٠

 لزهمتبدحلا ىلع لزات نإو بودج هلحم الإ هللا دالب كطرف

 ايف « هتزئاج نسحاو 2 5 دناؤي لع دقو صفح نب ورمت ايأ 3ك إ : حيلف نبا لاقو

 ؟ مركب أولا قوقل نإ 4! نامف الانط ءايطارم ناك و نينملا كبح ىلإ ءاق:ةعيدبلا ادق

 ةنيدملاب هعاخ ىلع سانلا عبجأف « ًاركس ةالصلا كرتي ةيواعم نب ديزي تيأرل هللاد

 : لاقف زخرا ريبزلا نا ىلإو ةثيدملا لهأ ىلإ شملا كيدز هحو امو « ل

 يلا درو ركع يراك ١ قلور ريالات عككلابا غلبأ
 ) ىركلا دعىفنناظقي عمج مأ ( ىرت موقلا 0 56 مجأ

 ديزي ىلع هتدافو انرك ذ دقو « هرمح يبأ نب هللا دبع وه امنإد « لاق اذك: 0 لاق
 3 نعسو تالت حكم و رطل مفك تناك قاع ه كغ نب لبس نب سابعلا ةهحرت يف

 قىشمد ا 0 الا كمملا ديغنب دلاخنب ايجات دب د هللا دبع 34

 : اسواشلللع ساو كاوا لوشن الا ماع هنأ ويم ا ولكل هدكئس ىورو + 4 اهريغبو

 هنع يورو * رانلا نمد وع هر او 2 م هطلت واواع متر ناكل ل نماذلإل لرأ

 اب لاى مدلسالاا ل اكاخؤإا مت لتظل" هيلع ساكزلم ملا لوطو لاق. نأعاتلأا فيا
 5. ةنفلاو لغنلاو لغدلا مف نإف 4 مورذحاف ةينفالا 2 أهدعقو رودلا كالي اوذخشاو

 أ نع ار خئاشمدلا ليما ورمعوبأ هب دز دنب انجنأ 3 د هللا كديع د

 هللا لوسر لاق : لاق رباج ىلإ هدخلسل ىدرو ا ةعاج همع فقر .٠ ةعامجو ىلص وما ىلعي

 ينم مدع هلز واي. هناطيشا جعاهنس :ةثاذح يف جوزت .باش 1 رت رهف امن لع

 هل اليو نينالنو نام ماع هع ذك لك ىلعي 7 ظفاحلا هّقد رطنم هأور ٠ هند

 ربا كرا كليات نإ العنزي مار ياروح أ ةنزيا د6 نها دعجو#
 تي ديتال) فقغا رج قادش لهأ نم ديلو ا نباب فرعي < قشمد يضاق يفاقلا دم

 - [لاقعاكلام نب دعس ىلإ ةدخل جرخاو »+ ةعامج هنع يورو« ةعاج 0ع هادرو

 اهيف مئتاقلاو « متاقلا نم ريخ اهيفدعاقلا ةنتف نو كيتي :ننلسلاو .هيلعرامتلا, نضر هان لولقب ىلإ

 بكا رلاو « بك ارلانم ريخ اهيف ىعاسلاو « ىعاسلا نمريخ اهيف يشاملاو < يشاملا نم ريخ

 يلوو « دادغب لهأ نم اذه دم ابأ نأ ينغلبو : ظفاملا لاق * عضوملا نم ريخ اهيف
 ابرام نييزاكفت# ةعاالتاو ةنيمدز أد. .ناغن حش هيام الا ليقوم شلال قابغق

 يلو 6 لزع م« يضارلا ةفالخ يف رصم ءاذق يلو دق كلذ لبق ناكو  قشمدب
 اتعاب فكتزاف هلل عيطملا كاذ ذإ ةفيلخلاو هنع فرص نأ ىلإ اهب ءاضقلا



 ؟/ رك مارب خيرات

 اهيعورفش لقا! ةايكالا!طدجغنأو

 ةريبغول ةركس وب اكفامنز ةلانغ

 ةرام 0001 ترا اللءأأ نأ

 يجر ميالا ون ةمإر تانعاب

 هنجب 5 رض نم كتبحو

 ال 0 انذلا لا تدبو

 4 قراخم 9 كيعم 0

 املوم لازت ال كلام حاصاي

 ةجا- كعومد ىلإ ضاي رال ام
 اهقتيقشب . ةمالع كركم له

 انك[ لليالبلا كام تك

 اي تانخ الاب اف ةفأ الإ كاذ ام

 انتحر ون مقالا ١ توك تذ

 امنا كب لبق تازللا مدختساو

 انناحتغأ+ ىلإ: ليظتافت يعل

 ١

 انامزز لمفر نمحوا ليلك

 انيق هراطألا اليك
50 
 امئاردغ ىلع ة_ءلاط روتلا 2

 امئاصغأ ىلع 0 اذإ 0

 اهئايق -ضعبك اهتوض بيط يف

 مانع لضف كنم ةبادصلا ىطعت

 ايالمه رع ةيغلا توص تان «دق

 اماب 2 ةراشإ كتحيه ل

 ابناحلأ نم نعجر ام. .نينحي

 اغار نفل تاوغلاب+ كلل اوس

 ارناكر نم غادصألا علا

 باع ركج الفل احنا تكمل

 وَْص .:يف + لؤي ل1يكاقلو احل
 وذا ديو.يومهلا دي ةيلع تيلغ

 م

 امبارقأ لع :قيلط هذا الإ 86

 ايان و وخت اوال تابعو
 امناطلس ىلع ىوقي ال راثلا

 ايناكش ىلإ انتين غابأ

 ائاطوأ نع ساناا سوفن ل هلعفب كولملا جات ىذعغلير لَك

 داب 9 اربي

 "أ ةئنس يعلم غلب دقو 6« سيدارفلا باين نفدو ةثامسمو نيت هاني و معسل ا 6 ملا ىف يفوت

 نب ها كييلاع عش رات ةلرخ وسلا 5 7 ورمع يل نلجأ بك دب ىلا دبع اي

 عم ناك و ٠ :ةبحص ورم يبأ هيب أل < يورخلا يثرقلا ةظقب نب موزخم نب درمك
 يف هتنب لهأ نم ةعامج بيصأف « اهحاتتفال رمع شنج يف جرخ نيح.ماشلاب :هيبأ

 ةنيدملا ىلإ عجر مت « ديزي ىلع م6 ةب ءاعم ىلع مدق م« 218 ا: دول ناار ولف

 : رعاشلا لوقي هيفو « لتقف ةرحلا لهأ عم ج رخو ديل

 لزناف ةريغملا نإ صفح راد ىدل ةلاث فكل ف ييقعالا ةفاطم اود



 ظ د ففي

 اكن دعوي ب قضاقلا كلوت لبق كئاًبتطتف 1 [عىدلبارظأ | لع هدفا كلاب أخ: ياخد
 طخلا نسح ناكو. ٠ طايمخعا نبا دعب ءاشنرالا ةباتكللا قشمد ياو ه راتخا ُث“ هلدعو

 : هسفنل يفدشنأو : ظفاملا لاق < رثنلاو مظنلا يف دي هل < ءاشنرالا ديج

 اهايحو قشمد كد ام هللا 1

 نيو رشا انسنقو عساف [١ فو انو
-_- 

 وادينا انيق ادبع اكيوايمل

 ةعقب تارسملل اهيف قبب لو

 اك ا ال را
 مطر  راقزلا كاذ لع خان

 ةنطيحج تا امإ يبحاص ايف

 تباث حربملا دجولا كلذ لقف

 اقوه تين يدلل تاكقرند

 اجب نساحملا كالت ىلع مالس

 اطل يضم مارا تايوعر

 اها لاو كا يدا منال
 هبسحنللاةئااممسي فرثم نف

 امل كاؤري تك درالاب ميغا اذإ

 اجدلا كلف يفردبلا رون باغ نإو
 ع

 اهقن ىلا َ اهيلإ نحا

 املعفو روما كَ درت م نإو

 دل فايع

 اهريك نإ فيساسدللا ايوا اذإ

 ضع ىع_هللا يعر

 اهنسح را كيعش سلا تثحرب م

 : ةديصق نم هسفنل اندشأو: ظفاحلا لاق

 اينامورا .ىرو كاذإلا بلا ودان

 عملو ردصب ايندلا ليقتساو

 انلعرأ ليف كانللا رفيف انف

 اهاوهيو بلق . لك .اهيلإ نحي

 مع بلا تمم ا ءانإو

 اهانلزن الا باقلا اهيف حارفي

 كك ف رنا لو تق امو تعنت

 اهأ هل يلوق دعب نم هل لقو
 كاي باط رخل تاجا واد.
 اهانعضأ ام ابصلا مايأ 0

 اهاسانتن . ىدملا لوط ىلع انسلف

 اكاوتموإ إس ىفنلا + تاراعص طخ

 اكل + افلم رانا اقدام فيا لف

 اهات فدل 3 1 ءدانأ

 اهانيع 2ناقلا م ةئتافو

 اهادخ دروملا درولا ىلع قوفي

 اعامرزو ,صيطلاوءودك كاعأ

 اكان( دو اهانه تاز اف

 انااا دف, يف. قم اكلاز عاق تقأ

 اننا رار اع اع :تكنطاغ

 اهارحم ةسحالملا يف قلخ رجي لف

 اهايؤرلا تبحب :نيعلا (.اهتلثم :نإبو

 اعلسمر تاطلا طافلأالا عدهتسم

 اناديم ف ومللا 000 لدكبالا

 امنككبف 2 ككل 500
(2 



 بال رك ا نبا خب رات

 : لاقف مالسلا هيلع درف ملف لجرلا هيلإ ماقف < بارخملا ان كح رو ا

 4 ةل>ر ا 2 لاق مديعل 06 ١ 0 فيض باو كى ماشه هباحأف 2 نم 7

. 

 6 عنصأ 'يش يأو : لاق < هسرع لمح يف أ: اال ىلع طيس لأ اذ لاقث

 لاق < نيشتخلا ىف والو كقتما كرراجلال لاقف < نب ها كى . ذي فقر ااعا * لاق

 | 7 تدشرأ لقو نب ريغملاب "ى د مدخن 5 كيلا ليواهعبلامت ناطلقأل اذإف

 ١ ىلإ ذاغارار داخل اذطيفأ لاق كان راع نأ علا 1 دنأل
0 

 رى اهكيهو ا يواعلا هللاو يإ : لاق 2 ازد 6-5 كالا ا ناك

 ورمجخ ؟لاقو ::نيتنامو ناموا 1قيخت ل عم ناوكك#ذ نا ىو أ عل ها كدلا# عرضت

 ٠ نيدنامو هاير ثالث ةنستام : ليقو « ةئامو نيعيسو ثالن ةنس عدل وي: محدن

 يدنطأ قاف ومالا ذاع يك اهادع رج ندمحأ نب د هلا دبع د

 كل 44 ناهلس نب نسحلا نب يلعو يربطلا نع ىدر ٠ يربطلا رفعج 5 بحاص

 يزارلامامت اهب هنع ىورو قشمدءدقو ٠ يربطلا خيرات هب ليذ يذلا خب راتلا باتك

 نافع نب ناؤع نع يربطلا قيرط نم هدنس ىورو .»* مهريغو ربز نباو ينطقرادلاو

 * هنلثتو 45 لغاؤم مكتمل هفأ نإ : ملسو ةيلع هللا لص هللا لور لاق: لاق

 مصتعملا ىلإ ةناغرف نم نايدخ هدح ل ةئامو نيناعو نيتنثا ةمس جركملا دلو

 اتقن نسر نلطا اوافق كاع - 5 2 سف

 تدحل :لعشاد+ ءافي ير يقال ذيل ث رار [نويقو دحيه كادت غ*

 ٠ نيتئامو نيتمو عست ةنس قشمدب تام : ميحد نب هرم لاق < ناهلا يبأ 3

 يروباستلا دمحم وبأ دمج نب يلع نب نسملا نب دمحأ نبا 6 هللا دبع 3
 يواديصلا عي نباو مغبج 30 ٍٍغ نع ارم تدحو شد« ءاذق ا. ةئارعللا ةلافللا

 0 ا و:15 تعدوا متم عماجلا دحجنلا ؛ ق ةاف يلو < امهر يغو

 نغرملاةوجو "ةسؤربةق وسلا ع وبنأ ملفت ال هاج تلا ةلكئاغ ىلإ فظلامسإب

 ه.ء لاو راو انارل 0 : لاق م ظفاملا هدروأ انه ىلإ « هيف تام يذلا
 نيلزبشلا نيستغاو. عايل اكس طال ١
 راقنلانب قاحسإ كر ناسف و وج نيسحلا نب دن 34 هللا دنع د 0

 نيعبسو عست ةنس تدلو : يل لاق : ظفاملا لاق :: نمل ةجاكلل | يرجو كتل

 ىلإ اهنع لقتنا مث « اهيف بدأتو اهب أشنو : ظفاحلا لاق. : سلبارطأب ةئاعبرأو



 ببذل كح

 ا كك لك او 3 00
 ربت يف دادغب نكس : بيطخلا لاقو < ةقث جرتملا ناك : قارولا ىلعي وبأ لاق
 ٠ ةئامالثو نينوي نيتنثا ةنس تامو < جاجدلا

 الا ؟هلاتمللاووبع وبأاك "اوكا >جزتاريشب“ نب: دا نر 2 هللا دنع 34
 7 نأ نقع" ليزا هكا كف ناك“ 2 عماجلا دح ملا مامإ نه

 عك دو دارا قيقا عع اهدا اورو ٠ ا ميم 2 50 0 نآيَقلا

 قلخو < يقشمدلا ةعرز وبأو نايزارلا َعاح ياو ةعتزبررإ دك ءارولا ا القاطو

 ةيلعاتشا هاته هلال وسر يرغ امل: لاق "سابعا ناب ىلإ مدنا ىوزو. 6# متريغ

 * تامزكملا نم تاعبلا نفد هللا دما: لاق نافع نب ناّدع ةجوز .ةيقر هتنباب ملسو

 قودص : لاقف ماح 35 هنع لئسو ٠ ةئامو نيعبسو ثالث ةنس مجرما دأو

 انوا وردوا نانا ناو كن 3671 قم زم ”قايرملاب ماعلا # ةلكع خر ئل زلال ملاقأ

 اي صال وام الو جداا هالو قاجللاب الو ةقارعلابلا نكي مخه ينلدغانع وق
 ة- نم اب هدير قتلل»» نيمو قاقاول برغأ هقلاون «يذلنعب امم: ارق «ناوككاذ نبا نمؤا ِق
 هثدحي نأ هلأسي لجر هءاجو رامج نب ماشه دنع ترضح : يناسغلا نسحلا وبا لاقو

 ناوك ذنبا هدنع ناك و < اليوط سلجل < هل غرافب ان أ انههل الاقن ةناّدِع لعق

 : هيلع ىلمأف مدقتف « رعشلا اذه بك اف يلإ مدقت : لجرلل لاقف

 يراج ينلعاي نيرادلا يف 0 اذإإا»« . + قيئافاءدحب ب عناق ..يلابأ .نإ ءامو

 نهوبك ا انا. لاقف.ناوك ذأ نبال اضع زامج قت بفاشغ ىأروا»فرصناو هلتكلف

 هسرع ين نيباعللا هيخأل بلطي ةلجرحلا نم لجر ءاجو ٠ امع لمحأ امو هيبأ
 نع هلأسف ةيفوصلا نم لجر هيقلف نيربغملا بلطي ءاحف « مهعنم دق ناطمللا دجوف

 هارأو ناوكذ نب هللا دبع ىلإ هدشرأف اًنجام الجر ينوصلا ناكو « نيربغملا

 : هل لاق ع هيلع الفل غ1 -ف ةكرببملا «ازو ةازوصقملا“ ةيذاز يف نلاجهوقاو. هايإ

 0 00 لازما تمرر يال رهن اقع واع بأ. لامع + قلل وبأ .كنأ

 : لاق « كلو هل هللا كراب : لاقف « هسرع لمح يخأ نإ لاق 4 تيكا قيخ قمادللا

 ذأ باطما لج اود نس :دل اقف« كلنك دق ناطلسللا اذرإف نيهحلا باظأ .يلسذأو

 نبا هل لاقف < كيلإ تدشرأ دقو « نيريغملاب *ىخ نيشنخلا بصت مل نإ : يل لاقف

 نبإ ماشع ىلإ راشأف .3: وه نمو : لاق .«:انئج كغم ىغم نإف سيئر انل ناوك ذ



 "ا 0 جي ران

 ةلطما ل اقناع أم هللا ناحشسا تامل ناقد نام داع 5 رح

 ءانيدطب هدي يو كت عاق رتككو ا [رئلاجي ]ذر :قيللقرر اانا و درر اتفاتار كلنا ء بادو
 3 مححلا| فاجلا ديو هعزتي 5 <« هبجاح غلب ىتح هدمتف هقدش يف اضيف

 0 عراق فك اال قمم قلاع اذإف

 ملا < طاخ ىلعو عبس لجر هيف مد نم رهنب انا اذإف ةعاكت ترا كماما

 همقلأ هنم اند املك“ ةرمجلا لثم اهكرت دقو اهامحأ دق ةراجح عمجي لجر

 كمامأ ضما : لاق 2 اذه ام هللا ناحبس : تلقف 6 عجريف مدلا يف يذلل ًارحح
 هيي 6 6 لحن تطل وول 39 اغلمأأ ا ةضاعإب انأ اذإف ةعاس تيضم

 *بالاقدا# كابات نمماد#لاق؟ 2ف/اذه'أي هللا ناعما !كلاق ءاينألا ف ايلول

 نالجر اهتتو « مهتلظأل قلخلا اهتت عمعجا ول ةرحشب انأ اذإف ةعاس تيضف

 6 كمامأ ضما : لاق 2 اذهل ناعيا : تاق « دقود ا هك

 قشو دوس مهنم قش اياعأ اذإو ةضفو بهذ نم ةيلبم ةنيدمب انأ اذإف هغانن كبَضق

 9كم يأ م ردم لع كاما قيتمابع لاقي 2 ةقس امنت ةاحتستن :تلفن علا 5
 اذإاف < ءامسلا ىلإ فنادق ةصاخت عزت لاتدقع لعفاو :ءهنلا نعال اان هعاق

 انهع قرع خلا صلف لاقل كلاماكاذ ملا كاي هونك تم

 «ةلاهنما مسرب ةعيدم نأ ةلذإ لكك فلل طنب :ءانعيقؤ واسلام ةلاع لاق ف تالا
 ىلإ 5 نورمشم لاجر هيف < نبالا نم ضان دخأ هءوا٠ رم اهبطسوو

 اجاب وجر دف اييشع وفك اتاي ار تخاك مموغبصيف يرخألا ةنيدملا

 لمان ايف ااههدلا كار لاق كم تال اهون همر ريما نافلك لاك

 اناكنيذللا نيلحرلاف : دل سل 5500

 هللا ءادعأل منبج (2) نومي مج 5 كانيذ.:علاقي2 ةزحبشلا تح زامل ناذقزي

 هل لكرف لافطبالا كقلوأ رسم اقيز# مضر فارلا ف راق قي لافي ةقانفلا موي لجو زع

 بسلا يذلاف : تاق لاق « ةمايقلا موي ىلإ مهيبري مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ

 لاق < ةمايقلا موي ىلإ ايقلا يف هماهطبكاذ_ .«راجرلا حاض تال: (لاقو ناب

 ازةيال سل وح هع افا ثآرقلا لعت لحر كاذ : لاق 7 هسأر. خدشي .يذلاف :
 هلأ سو «ماه هنوكتي. ال ةمايقلا موي ىلإ ربقلا يف دلال ناقل“ ذاق ريا ركدمن اعين ويل

 رمح نبا نع مجرتملا ىورو ب فكك يرحب كاد كانا هقدش اة يذلا نع



 بيم 504

 هيلع ل 0 اص يلا لاقف لجر هيلع درف لجر نه لجر لايف سو هيلع 5

 ينال كرعارال : ظفاحلا لاق < ةجرد اب عفر هيخأ ضرع نع در نم : ملسو

 لب 10 نورا دبع _ نييدك وه لاب أ نبارك ةياطيع عار اوإ ما[ دردلا

 هنع هيف فاتخاف ىليل لأ نبا نع ىموم نب هللا ديبع هاور دقو < ظفحلا ءيم « هيقفلا
 نع قزوطلاويطئارطا هجنرخأو .همسي مل .ءادردلا. يلأ نبا نع .هنع مهضعب كاقف
 205 ضرع نع در نم : ظفلب ءادردلا لل ف رع محلا نعزلل لن نبا

 5 هو : فلركر د نبا ها ٠ رابلا نم راح هلامنآ#

 مح دل كادر ىلا نيل دروب اع لاق 1 قيل فز يوغتلا دانس الام

 اا دج | قاسيبإب نب دمع قياشلا .داتجرإلاب: هاورو |4720: 79 يضم لاقو
 ”ادردلا/ أ نيردابعن ءكخلا ل نوي ليل كنا نبا نع هش يفإ نياو لسوللا لع

 نإ ديفا ناجلمأ 0 سو هيلع ايتن سل )لو كال عل

 ٠ اهب ىحضف

 د7 2 ه) ؟ ىردملا .لاقو فياضترالا كالام نب 2 ةيابع 0

 . ةزسملا لع ناك و « ةتؤم ةوزغ

 0 ديع هعم| نم 5-

 مدادجأو ا ءاعمأ ىف فورا ستات لع

 ةادإدلا كابإلا تاعمأ نيا فلذا فيرجع

 ل وبأ - ميهاربإ نب قاحسإ نب دمخأ نب 2 هلا ع 3

 نايلس نب عيبرلا رصممو < يقشمدلا ةعرز 00 عم ٠ يرهوجلا يرصملا

 هلنب ىورو < مهريغو يلماخاو نيهاش نباو ينطقرادلا هنع يورو + هريغو

 ا كم ارو ارو دبا ملسو هيلع هلل لعل
 0 ل لا ل ا تدع رف < اهب ثدحيلف ابكر أر !اكيأ

 د
 رخاو اق لجو نيلح ريانا. اذإف“ ةعاسإ تيعق ضما لاق كف 21:

 ءيسي نأ ىلإف < هخدشيف مئانلا سأر اهب برضيف ةراححلا عمجي مئاقلاو « منا

 3 ىنم أو جر يفءاح ذإ 20 ان ار



 كلن رك اشعقبا خيرا

 قحينلا ب: لخاتسب لغاا ىلا: نيطارعتلا هال فن ةلافطنأ نتابع كارلا !ذ ىوؤرن ودك
 اذه. نأ :يزيض يف علقم يدلا#“لوقأ )««جكلشلا زدت ؤكا :لرلاإ اهنا دارك

 ٠ (زئاحعلاتافارخب ملكتي نأ سابعنبا اشاحو < هنع هللا يضر سابع نبا لع بوذكسم
 لحر ٠ ينوصلا يدادغبلا ينكشلا لضفلا 5 فسوت نب ع سايعلا د

 دم وبأو يدع نباو نيهاش نباهنع ىورو ٠ سلبارطو توريبو ماشلا فوطو

 علاق :تلاق د شتاع عسي كرا ترإللا وز رك نوكأ ع مريغ ق ةاخو يزمرممارلا

 * مالسرالام مده ىلع ناعأ دقف ةعدب بحاص رقو نه : م هلا للص الوحل

 دنع هعبأز اذإ و « هنا رويل الف هللاب ولا اذإ : لوقي ناكو

 ثلا فؤت» متنفس مجرتملا ناك : بيطحلا لاق ٠ هقافن نع لأست الف هللا نع

 ٠ ةئاقالثو ةرششع عبرأ

 * قشمد لابج نم نانبل لبي ناك ٠ ءاحلصلا دخأس وسوملا "6 نعابعلا لي

 ةقاررم نم دج هيلع لجو انآلااولو ةتانبل نقف تليتعأ + عوازل رطل 25

 اكرر نارا عوشلا ززاع رزتا دق < تهوتالو ئرعشنالو عابتال اهيلع 5

 نأهللا هتدشانف طولب هر ا 1 لكوتلا ةماعب مهعتو < عروأا

 و انكار نلت دفة رافال كم يف ةدحولا ىلع ربصت دك ص رهظف ربظي

 كلل ك0 لا ا ل ا اا

 2 نأ كالا قل لق يرورسو يقلنهو يلؤس تنأ

 اكاقل نوكي ىتم يتوش  لاط ٠ يداتعاو ٠ يذيسو يدارماي
 0 كفرا ينأ ريغ ميعن نايل نم لس

 يبأ مالغ تأ / 6 دا رفا“ عضوملا ىلإ تدعو هتياطف ينع باغ *

 توا لف 2 ةر٠ هرظن ىلإ هاقوشاو : لاقف « هل هتفصوف يفارادلا نابلس

 د ل ا هل < نونحلا سابع كاذ : لاقف هنع هتلأسف © يبد

 ” هت نيعس للم ضرالا تناقل

 ةيابع هعسأ: نم رك ذ

 يأ قيرط نم ظفاحلا جرخأ  دابع : لاقيو ءادردلا يبأ نب 36 ةنابع

 ىلص يبلا دنع انك : لاق ء ادردلا أ نع هنع م يبأ نياو احلا ا
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 بيده ىف
 قاقشنا دعب انعدص. تغشلو يكعبرقتاو عماش عج أو

 ميهاربإ ةمحرت يف كلذ انرك ذ اك نارحب مكحلا نب ناورم نحس يف سابعلا تام

 ٠ مامرالا دمج نبا

 ىلع نإ يك ايناطقلا يشردلا ةرزومع قلاب ديالا نيس مم شابا وع

 تاتا ةيظويكلل ال15 هوس عيضبلا 000 مالبلا هللاعا تاق

 اكسل ايدل اوإد ا اردكل اين عمجي نأ يننلا زحعب نإ : ةطوغلل لاق اهآر الف

 نم ةطوغلا يف كل توي علف ريا رءل ا دقع قر, اديعش لاق # اراه اهيف عبشل نأ

 خيوط
 دك ران رار. 1يردغلاا للملا وزأ كلكم ني ءاقيلالاا قلاع » نئابعلا دع

 لالياكسلو <« اهتنس يف | يئاسنلاو دواد 5 هنع ىورو *# ةعامح نع توريب

 مص ةلرر# يفالوبلاو هاذا نب ا

 ىراصنلاودوهيلانإ :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق: لاقهنا ةريرهيبا ىلإ ةاناتسل

 لكما نودي كاالس فمع اهحانفلاةنب ةةابعتىلإ ذبأ ج جرخأو * موفلاخ غبمتال

 ةايحلا يف ىرشلا دج قلم انناكز اره كيدلاا) هلا هلو م هيلع هللا

 6-لا يع اقبل“ ةيشع عاب يعلأ ل تقلل لاقفلا هول 1 ينو ايندلا

 جرخاو 7 ماوس قلخو ي ددغابلاو

 نيتسو عبس ةنس تاء * هل ىرت وأ حلاصلا لجرلا اهاري ةحلاصلا ايءورلا يه : لاق مث

 *ةعرز “وبا لاق ٠ ةئامو نيعمو عسل ةنس : ليقو « ةئامو نيعيس ةنس هدلومو نيتئامو

 ايو ف حد ناك 2 قعر هيو قلنلع : هيافنلاب لاقأو 6 :ةقن :اقوادنقاةنآكو

 : هنم اًمعم ندحأ اذلغأ 3 ان يرافق نا لاقو « ملسم هلل خيش كاذ' عابطلا

 بره نا ناك ء! ثاويإ# نب كلل بع نب دياقيانب ديلولا نب 2ع سابيعلا د

 رطاعتلا» لوتي يأ يو « نيفالثو عبدأ ةنسف, ةيمأ نهب نم ترخملا ىلإ

 فحصلايفديكوتلاب كموق نايأ 2 تعمح دق ساسلا يبأ ديلوال لق
 هدنس ىورو * ع 20 يرصبلا لضفلا اان فو ع سايعلا ئ

 نيكلم لمغا لك آب لكوب هللا نإ : ٍلسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاق : لاق رباج ىلإ
 ناكركلا ةرعط( انج [عوتعا ريلذلا لعل : لوف )6 غازفي .ىتح هل هللا ناارفغتسي

 . ( هلك أ يف هبي لهأ لغريل ليخي وأ < هتازاحت جيورتل ةايش اهذكاف ؟لخا عسب

 لحس رماها قتلو 0 ناك ٠ مساقلا نب مشاه نب د6 سابعلا



 "ا رك اسع نبا خب ران

 نطكا رسل تف الاب تيل نك ١ ناشي ياه الل ور

 رسنلا اهيواسي نا اهنع رصقيو ابعورف ظ وا ايرثلا يواست

 رهدلا رلخ الدحمنع سانلا نم 2 دحاوا دولخعا ناك ول مسقأف
 : شابعلا نب هللا ةبع نبالغ لاقو * ”ةيناوصن مجتازتملا] أ تناك: نتاع يلا

 رمال اذيلل لجو تقل ني ا راو ا عطول 006

 ديلولا ناك و < هتسااج ذنم انخ ةملك هنم تعمم ام ٍيفإف سابعلا الإ ترتخا ام

 عيججب 0 عقوم نسل ادنق نم: هل'ناك و ز«([ذي ديعا ادجو ذأ نتالي

 « ةسادحتتفاو مورلا سابعلا ازغو * لبطلا برضو صقرلا هملع ىتح بادالا

 هيلع عمتجاو < ةطناقو ةيكاطنأ حدتفاو < ةناوط ازغو نزرألا غلب ىتح اًوغو

 نيا يدان :ءزادغ الا تان زك از: النا م ءادع الا نم فلا ةئام نم وحن ةناوط يف

 هركسع عمتجاف « اًعربم هوتأف 9 نارا نفاد ننار ف ةدانشلا ثواب اراك نا

 ءانبأو مهتيغاط تل ىتح مهبلط يف سابعلا ىضمو « ءادعألا هللا مزهو هيلع
 هّنادعأ نم لتقو « سايعلا را ىلع رصدلاب - نمو لاعقلا يح « مهك ولم

 |. اهنم نغَو « ةناوطلا حتتفاو « ةقراطبلاو كولملا ءانبأ رسأو « ثلا نذل

 لع“ ند وغاز ينو وع وبا ناو امج ةراثتم قام سيب جة دازنأ[ نموا ور رع 0

 : لاق هبحعت ةيراج هب ترم اهلك لعجل < سابعلا هدنعو راوج زيزعلا دبع نب رمع
 :.سانعلا لاق 2بانولاب يع ااذت ىتعردلا لاق: كر ايالفرم ىبنع دا ق7

 از اوناك كاب ١ نأ عزي لجر بايب مك جي ام: لاقف عيب لهأ نم ساني رق

 : كاملا دبع نب ةملسم همعل لئاقلا وهو « هنيد يف مهتب سابعلا ناك : يئابزرملا لاق

 اة ع واق ايليا ويفعل . يملا, دا حاب عدلا

 يلصأ يعرف نم ناك ك موقو ىطني نيج كلاضأ, نإ الوان

 بنان شلت "ادام ىتلانو ١ ل نع ع كتسردإ ل

 لك 19غ برج قعر نحب غضب فوخ راكنإ 00 دقل

 يلتق ديريو هتايح ديرأ 2 يفاوقلا يف هرمح ءرملالوقك'
 : اه لاقف مدن مث« ةتسوز“ ىلط قلك

 قذات نم ةمايقلا, ىح رك ١1 رد 11 كرا زم نخل

 قاررفازفا كايلخ نم: تيرم. "ا ياقوت نارا كر اني لدا دك



00 

 بيب لم يم

 31 ناطِيش || نم 77 ردو كب اهذيعأ ف! ]كا عش

 خفت لاف ميلا
 كفن . ياوذألا نارتننب# كاملا ادَنَع قبيل ذيلألا# نإ د سايعلا د

 تا ارا يراككو ضي هو هنرعلا ازا غملا ال وول انين "ةريأر لفات سا زل وج

 ٠ مورلا دالب نم ةريغك اًلوصحو اندم حعتفاو < ناورم ينب سراف : هل لاقي ناكو
 ىورو * ءارضحلاو ملسلا برد يلي امم محعلا قاقز“ ةلبق .قشمدب هراد تناك و

 هنا ىلا نما لاو ابلغ ةئنأب قلص هللا لاؤسالب ل اقر «ةلاق -افأ «ةلاسورم للتجح نب ذاعع نع
 هراتكماالبل نياقإلا لاقي اظفادعأ/ ىيشرفلا كر ةعملا | »ايت تليه! !ىتك ًادعسم

 : ديزي نب ديلولا علخب اومه نيح

 نع متاح وبا لثس ٠
 - 0 نعل و كاف ةط تاك

 يكدر التم وأو ا الوعر اي

 تدع انشا ةحأ ملوزلا أف

 مدنا تحن نع ؟ ودع اوفناف

 اذه ل الرعد كيم مزق

 مكستبالو يف كسيلع ريبكلا نإ
 كل سانلا بائذنمحلي ال

 مكن وطب مكيديأب نرقبت ال

 مكتب انج نم كتل نيه ذل

 نتف نم هللاب مذيعأ نإ

 اهرعسمويلا لبق نآك نك مال

 اهتتسا رورطم ةيربمسلاو

 ةيكشتالا تام دق ةيربلا نإ

 اوحاصامسانلاسوؤر اولازت نلف

 سابعلا هيلإ بتكف « كلملا دبع نب ماشه ديزي نب ديلولا عاخج مم يذلا ناك و
 : سابعلا حدمي يملسلا هللا ديع نب 0 لاقو 6 وسلا أذهب

 تاصح يش اذإ ًانح ةيلابارع

 كلام ةرغ 72 5

 هضرع نودنم فورعملا لعجي ىتف

 :ص ضم امف ِ أ كا

 عمط هن أم نيدو اند لهاو

 0 نييدلا رم[ نإ اوهمحتشساو

 اوعزج امو اوفاخ امو او

 عي

 دقي 2 ا 3 7 لاجلا لثم

 عزتنت نيح (فيب ةيفرشملاب

 عرش اهدرو يلغت توملا ةموحو

 العام وزال ار لاه اركتن

 عبتي دبعلا ئلاعأو عك امو

 ةرسح ال تع

 نجوم كك تباتور حاب اعبال

 رخفلا اهبماقو موي ترختفا اذإ

 رذنلا نيالا 0 زعنيو



 م ركب اسع نبا خبرات
 * نيعلاوس ا رلا ىلع لوبق» نيش اي معن :لأقو ادب دش كل اا اككفاع هاذ

 لديدف هيلإ تلمح اهيلع لخسي :نازدازأ يلازةلفلا ةجناك ءاينأز أم نتابع جورتو

 اببوقي مؤ كالذل ع 'يش اهنم هسفن يف عقو دق ناكو « ةعاس اهدنع ماقأف اهيلع

 « املاح ىلع ابد 0 معا لك مو اهدنع نم جرخو « كفار يطغ : امل لاقف

 ٠ جوزاهل ربظ مايأ دعب ناكايلف

 قوحكماناكو 4: ل وحكيم [تلاحلاقا لوما ناكل يقوي زدنا | 36ج[ طالبا 34

 ٠ هل عمتساو هيلع أرقف قباعلا لما نكت غي دعاخلا عم نآرقلا سردي

 نب نرلا دبع نب سابعلا وه يشرقلا ثراحلا وبأ حجت نب د سابعلا دى

 قيرط نم هيلإ ظفاحلا ديل وا الع #> اقاوع اكو < ك0 مدقت يذلا حجب

 : ]سو هيلع هللا لص هللا لوسز لاق : لاق نايوث ىلإ ظفاحلا يعن يلأو قالا

 نم مات جرخاو 7 شيع يف ريخ الف مهنم تعزن اذإف « ةيمأ نب يف ةفالخلا لازت ال

 بصع يقم ةماغد نإ .ةيماسأوةللع هما قصرها لوسر اق عملاق نأ نعاةخ ار

 ناكني لا ادا لب ماوكلي م كن رووا نقترإ عمور مايتنشلا نادت اونو

 ةرتكبي وغلب ام وقلت ل (ويغؤاخلا الوز نيك اعل اجلورأ امر ايل ايراوتتلا م 2

 « نيملسملا يمل ةحصانملاو بولقلا ةحصو ءاخسلاب كلذ اوغلب امنِإو  ةالص الو موص

 ناميإ يل قا ىلإ يعم نعلن ان تاقرط سمخ ىلع نوكتمل يأ نإو

 ةنس ةئامو نيرشع يلإ دع نتورك يردن اعرب رن ىلإ مثدعي نمو « معو

 نمو ؛ ربادتو عطاقت له تيقن نيتس ىلإ مدعي نمو < لصاوتو محارت لهأ

 . ءاحنلا ء "احنلا « جرطلا جرحلاف انذلانأ اتا كك! ! مدعب

 ( ةدجنإل ا وكل كالا مضب ) حبص نب ديلولا نب , 36 سابعلا 9#

 ربا .هنع ااعوقذ 2 ريتك يعم نبا ني كذب لالخلا يملسلا لضفلا وبأ

 نع يورو * مهريغ ةعامجو دواد نأ نيرو اول مانقول كورد اكاد متاح

 ةللا لاوسر غلاقدن؛ لاق ياخ نع :ردكسملا نب. دعخيو مارا نسر اهتدحلا+ قاف للا

 زغرراس دج لاق ميعم نبا نع ىورو د ةقدلم 3 خود لك سو هيلع هللا ىلص

 ةريره ابا ععم هنا سسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ديعس نب ىحي نع دمح نبا

 دس الإ ةرلوم خنمنام ذل وقب لس ةيدلعس ناس سار نوب يع

 نإ اوأرقا : ةريره وبأ لوقي مث « اهنباو يرهالإ هسمل اخراص لهتسيف دلوب نيح



 كياذج 8

 هلي ةاناع الودل ةلفعاالد يذل كاذب ودل الا زاك 1 دبع اكد لحال هنأ

 « رثحي ا١ ةرطاو < باتي اه ةردلاو « هتريرج نسوا هتناتج  لقع هنع :يدؤَتف

 الفل كم ضعب لصتيو ردت انتيتأ ينعي 5 ةردااط ابرح نا هلوقو

 نيالا لك نوير يجرؤح *كاقيءت« غلط نم اهسأب عفدت ًْىء اثويز هلوقو « ضعبإ

 رانلا لهأ اعفد ابيف 0 يأ نر مبمأل كاذب اوعم ةيئابزلا ةئمو « عفدلا
- 

 ظواص 212 اح ١ ني 24 2

 3 8 اهيف نوءفدي يأ ( اعد ماج ل اذان كلا نوعدي و : ل لاق هيف

 ةءاثلا لاق لاما عفدت يأ نوبز ةقان: لاقيو

 مره رتب ل فراغا هتنبز ولو نان نم قىري ع بحعمسم و

 سوؤر 2 كيطتإلا عسي ودو اذه نم ةئيازملا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يهنو

 م دحاو لك عفد 2 وهو« تيد الاب كيعلا 2 كلاذك يلا لخنلا

 . هيحاص ىلإ هعمل 8 نينب ازمملا

 ابأ بحص: +٠ .يفوصلا يدادغبلا لضفلا 1 دما نإ 3 سابعلا د

 نم رلا دبع وبا لاق . قٌقشهد الخاد زاتحاو « ماشلاب هعم حاسو زارخلا كلايعس

 بحو « ةداح ةسارفو « ةرهاظ ةوتف ىلإ عجرييو دادغب لخأأ نم ناك ىملسلا

 وبا لاق : لاق يركسدلا يلع نب ىبحي ينثدحو : لاق م هخيرات يف بيطحلا هلق

 دل بلا! لعيقافم الر ايريغك أ دعما :نارخأا نمل ساحلا/ ناك 4 .ةييرقبللا قسابغلا
 للفلل عبر لاق هنأ ؛هيغ لقاك ىوؤو اد + ةشارفو ةعطفبهلو ©« لكوثلاو

 لف لمانلا هير ىلا علاه فيول هما ذ)و ةدكاؤعألا !لوقأ انلدأ ةوعلاف سو هيلع هللا
 لاجوتب هيلع قاقورقر «:نازيلا ؟انقللللايف نلاج ,ناككو < باوصلا نم رثك ! نع
 9 هنبو كنب شيإو هل امو كلامو : هل لاقف“ هللا لع ينلد : هل لاقو يناسارخ
 جذب هالتشباو دورمتلا نك هيلا 2 هللخ ا لأ هدحوب 1 0 ل هنإ

 دوادو حوأو ساو لعف امو 6 فس ود هدلو يف باووةعمل لعف ام تع دقو « هنبأ

 6 ىرايح نيبذبذم ى رت 4 ىرت 0 مالسلاو ةالصلا , مبيلع ءايدن لإ نم مريعو

 عنصأ 0 لاق 6 هاب لجرلا ىق ف 6 رافقو 58 ايادز 2 نيناحم 5585

 «< كحراوج ظفح و هع كاف أم نعل هعيطلو هللا قع : : سابعلاقف 2 هللا كفكر

 نقلا تنانو كليفر هئالرمأ لأي ىلع« 0 كاريخت تادابقلاج ع موادتاو



 1 رك اسعنبا خيران

 ارح ينال رو ًاريبث لواحف 2 اننحط يف عمطت تنك نإو

 يو: ةطخخلا خم ناين اهلذأ نمر ين ناو: :قلاطلابا لوقلادا 1 كيفن انا عناق

 نمَق ) : لجوزع هللا لاق < صيمخ ناب : لاقيو « هرايطضا نطبلا صمخو « ةعاجلا
 ا رو و أ( لفناحتم عاف دصنخيل ا ل

 امتار سديم رون مم كا راجاتا يد ولف ع هنا ساو ادارات
 : :نمانلا لاق امرت وو افا با دعما ربا اعبر كر نيس ل ف طل

 مظع اما لغةشاشلاا قوز اهكشوم ' قلق“ ةناصتخ

 « هدرا يا بابنلا اهيلع ”يفا : هلوقو 6 اهاذأ نع هال نطبلا خضفنم : هلوقو

 امبةنقشلي نأ امادذللا نايعلو# هموق رع كالا اهذار“,ىب دييف) يضلل قتال
 اناهب ننأشتي الو“ هئافغ وه عيسي هنأ اءرخالاو هيت مييأع هارع ا فلاته

 ١ "ع الزان 1 ينو هنفنل اهيوحيف

 ما ا يأ يراوح كرف

 لاق تال هريغ ىلإ يلا الجبر انا عجد اذإ <يشلا ءاف : لاقيو

 ء مييلع هدر ام يا ( غعرلا 2 00 ٍُّط هن ا ىلاعت هللا

 : سدقلا ئرما لوق 'ينلا نمو
 يماط اهفمرع لظلا اهيلع يغب جراض دنع ىلا نيعلا تمميت

 فتراف هلوق ىلع هفطع دقو « أبا اهدو نم عحريو : هلوقو < ةعجرلا ةئيفلاو

 فطعت ىلع فوطعم وه ذإ مزملا هيف بارعإلا هجوف « اهمالحأ موقلا فطعت

 نزو مال ةك رحلا نا دحب مل ا. هن أل < ءآزجلا باب يف بجي ام ىلع موزحملا
 اغاشلالافراكةفعطظا يردن !كونرتاسبلا

 نسوفلا" طوق ةكنيسلاب كب طف اهقراط مومهحلا كدع برضا

 ا لا هلل :٠ ملي امل 91 ايلاغت هلوتكك طنط ا سنو نأ اهذازإا لعنبلكي ذكو

 انس لون ماو, لئاط اسنوساو كلل اوساط دن تور ار ازيا ل
 ملل () ق5 ةةيلقلا ران رتل مكي أ انكر

 مراغملا كتتحر ١ معارحلا لمحو للا يدؤت 5 لو ماذإ

 بلغنا ليلا هحدف يذلا ةانعم ليقف حرفم مالسوالا يف كرتي ال رث ا 25

 اههدحأ ١ نالوقءطويستت1قف لق < ميجلاب جرفم كري ال : ةياورلا يف نق لاقي



 ا نا

 نوال 1 اركان هوس للامر يدل نسما ف رككتملا ىلإ نب ريبولا لاق

 نوعطملا كيعسو <« رماع يبأ نب سادرم ديزي وبأو < هل لقع الو ةآرملا نسحلا

 ىلا كسلا رطل الوكت زلم قايل ايلا“ كرهت لت نا يك رع

 ساسلا نإ لست تركوا هاديء أو أ لاق :نإق مامن وباةانزتخأ اج لاقت كيرد نبا

 ا هموق نم عمج اهو لاف الوانح ىز ني ناك وع 5: رمى

 نم مهصخأو « ًارهظ مهئامد نم ميس يب فعلا كدا دارنا يع شلل و اقانخ

 تحبصأو « اهاذأ نم نطبلا خففنم « اهئامد نارا ليقث 2 انطب اذ

 0 ممأ و أ اكودرل هللا ماو ك1 نين ناك اير يور هلي رعلا

 :«لاق م « هع داما يوق نم غلب ملو هباوح نع

 سانا ارح 32د 3 يزاول باتو رار تفرك« كيلا

 قتي اهراع يتلا كلتو هيدناكب [لكر ا رازز ةلير ةماكن

 0 ال اللا نسا لن فل اني أل امل

 (2رامال ثم سانلا نسليلو هب 2 قنقح يلش.و اجارخ

 00 ك تاراونلا ف تمدق اذإ ميلس تا

 يللا يمحو العا كتاف ا: -ءاياهنلا» اهيلع'. *يفأ, ا تنككو

 5 5 قانخ را 4 رزقا دقوأ و

 ل ا ا

 1 اهدو نم 2 اندلع موقلا كفاش د نإف

 20 ا لا راو اعل ل اانا هارت تل

 كويس الل ةزكلا لك طل ا قياصلا هللاو فرع : لاق اًقافخ تغلب الف

 نك هرج ودا" فال اولا ةمادنلا يطل قدم ءاكدلا “لقتل معحاو

 : لاقو « لذ بوث سلي وأ «رذعب ءوبب
 كا لا نقولا ٠ ٠ ليورا | كلف رك! مانغا

 انك راس جلا 1708” مو" هوك اان ابر نسل

 ىقترألا كب لزو تضحد 12 وباع ىفدت اا
 ال درت اور“ وو“ أ كم "دحنللاو

 هياط ادق از "الل" -. لوح يسال املك نإف



 516 رك اع نبا جيرات

 : ليفطلا نب رماع لاقو < نزلا نم الإ تشاج الو هسفن تانغ 5

 ربدعم ريغ ينإ 5 ير الدم ذاك الائكلا لعل

 م 520 0 ادة لاف مولا

 5 سادرم ب سابعلا لاقو 6م نبحلا م الإ ه4مدش» قياضت أ

 للان دجال 540 دل
 لاقف « ام اذه .ناكفذ

 اهاوس ما يفتح ناك اهيفا

 : سايعاا لاقو و هرم اب كف

 هاجت وه نب تيتو اوال حازب ١ علا ند زعل ىزجبلا تاكلالخ |

 هدرا هرصل ىو فيسلا يفف هرعدل دراح كالوم

 حعبصأ : لاقف «كيوقي وكت رج يف ديزي هنإفبارشلا نمذخ اتالأ :ربك امدعب سابعا ليقو

 نإ براحف

 0 7 دبا ىلقع نيب هيندب لوي يشيفوج لخدي ال هللا د ال 2 مبهيفس يسم | و يم وق ديس

 : كلذ يف لاقن' ابين قرع ك رفا ساكنا ن و ةيمأ نب رح نيبو سادرم نيب ةدرقلا

 ساسد دقعلا 2 لمص ياخ ريترو هنن اد يفكر
 سادرم ره 0 و لاقي 58 هيحح 0[ لبق مدقأ يفإ

- 

 0 لوةيافتاه 0 ايف م اياي> كلذ يف التقف اه 5 امد 1 حش اقرحف

 اسلام انعاطم اسراف قرر ليو

 اسانع ام

 امواذ هرمعل كو

 لة كتكات

 ةمبع ني ينك كاك كعب اهاعدا 4 ةبرقلاب سادرم نفدف سادر٠و برح تاو

 : نابعلا ةللذ: ف لاق: !يريللا فك وللا

 ملاظ ويل وويل

 0 فلز سسك كام وق راكب لف

 نهداف كئاسن ىلإ تعحر اذإف

 نقر ةطاوأ انيركسورورندلل

 اهلغم :ىقلت نفوس :كلنأ لاخلإو
 اهرما نيبت . دق ةيرقلا نإ

 (ماظ يل ابطخم تقلطنا تح

 تنوعا بو ورك ًارزظلاو

 نوعبا ميال كلا لاخإو

 نومهم هبا زا العلرسب نإ
 نوعطملا كليم 0 موب

 نونسمألا اهئانس كيتخفدص .يف

 نييدتلا كدع عفش 1 نإ
 2 ء

 نوفدم اهو ديزي وباو



 ؛ ا

 يدعوا راقناالا نم دن>و

 ًادلاخم وقلايف ظرحأ دق كتنِواف

 ةزيماإ تنانإ ناز[ هاذمر دج

 نيكل نفاق. لالش ب كبل

 يب لاقو

 ايس ابيع [اثيرق انيدأ

 8-0 1 ةريدتملا يعن انكف

 مناك عادلا اسأ, وجب كلافعطأ
 هطناو ةارولا قلي الا ناضمل التقي

 اومدقت نينمؤملا

 هوك كفار العقلا درو هل اناوعم

 ا اح هدفا ىذا

 لوسيا رك( حا
 اريرسس نزاوه امه تلج دقو

 ةةكعت 0 نام كي ناكلإف

 ارك ولا

4 

 بسن ليخ

 نكمل هي ان, رارغلطأ

 امد يدربق هنوف  هتمدقو

 الظأ ناك نمقملا يف هب بدت

 مكاري ملاك مك أ
 اميدتتلا نوكف نأ ءانيلإ 2

 اركتفاوإ ىل مهاب م مع

 ايتو اةلعبو دال | ةنيفاولعا اك

 اهلملي لهأ ليخلا انعبص ىتحو
 اموسي ىتح خيشلا نأمطي الو

 الحا ل دع نعمات كف

 اقولإ ةقفاودل(عرلاليع, قو وع انا

0 

1 

 امرحخو هد نإ انيلإ كح

 امي نا يذلابهبف ةانعادو

 لكل وبا حو رضي نما لئابق

 ادب كلر راعقا .ةيكرت اليو... .انقوتلس الإ ةراموأاللا ةكردأ اف

 حشا نم وكيس أ ريغان امهدعهشاىضر رمت لع يدي زاابركا ي دعم نب هر<لخدو

 كك ناك 4 سارقلا نزح ايل واديإل ناس رنتك رسوم أ ايانك ": كاف. 2برغلا

 هتملع : لاقف 2 هتملعو تالذب هل تكح فيك و: رمعدل لاف« يملا ساد مم نب ساببعلا

 1 را رز اقيطدوع كلو او تلقا تقلا هيلا ايفر جب و اهانة رراعشأب

 [ انادي قر لولد انك اقارو هل دع كوول

 0 هيا ادا - للرب | 6يلارغتنابك

 :تظد[  تيد لاق فشلا نمل نينا ويجأ انرييوستإ عرش اج ام

 هيي تقاير وعلا نيج ةحراكر 1 سل

 ريدح عورلا قران أ, لكك قلخ ين [رلذ 01

 : ةبانطرالا نب ورمح لاقو« نبا نم:الإ توملا.نم ره ام

 ىجير كسل "5 ىدورف 5007 ا تاع ارك يلوقو



 15 الع نبا خيرات

 هل لقفلوسرلا ىلع تررم يفأ
 ىشم نمو يلطملا بكر نمريخ اي

 انتدهاع تيذلاب انيفو انإ
 انك ةقيير اعنا نما دق اس ذا

 ياينعي كلل أدل عقب 39

 هقوف يل نم الغ لك نم

 ًارداس رساحت اذإ ةانقلا يوري

 يكايو هله ةليكلال عاقل

 هظنح هلوالا انظفحو يضم

 اقوم انفقو دق نينح ىدلو

 دك هاند ل ضالعفأ ادق

 انعمح نم افو دق نينح ىلعو

 هنودود نيفتوما مامأ 5-7

 اشيو ءاخرالاب نزاوه وعدت

 هك ميعمب انكر ىّتَح

 : هدأ لاقو

 ةليراطو ناو لات روك

 هل ةملهيم مالس الا ىلع 0

 هنار حمرأا لماع انلمح نحنو

 اهنول“ ويف“ اذا اها فلل

 8 هيأ لاقو

 ادم نأ ماوقألا غلبأ الأ

 هدحو هللا رصتت-او هبر اعد

 ادم ًاديدق اندعاوو ائيرس

 اونيت ىتح رحفلا يف انب اورات

 انعورد انيلع د هدم ليخلا ىلع

 ةلئاس تنك نإ يملا ةارسنإف

 ساحملا نأطا اذإ كيلع اقح
 ضيلا» ةسااذإ فيلل قو

 سرضنو كلاب درطن ليخاو

 سجرت مراخغغا هل لظن 2

 نشودو لاخدلا 06 ا

 شتا انكي د ادعإ ١ كاف
 سعدم ندلو هب دقي بضع

 0 عئافب سيل هلا 3

 اوسمحا اهم ليقو ودعلا كب

 سدن نع لوتسرلا اهب دمأ-_كفلأ
 نطعا مهلع دئم وتا+ لطمتتلا»

 سغنأ نزاوه هب تع يدن

 سرفم عابسأا هبقاعت ريع

 هرهاشو ءاوللا نقع اتا ناك

 هرصان توملاةموح يف اهب دودي

 هرحاش ناوفص 0 نيدح ةادغ

 اممي ثيح دشاز هل الا لوشر

 ايقنأو هيلإ قد يبو

 معاقتا نمسلالا زي

 امرت لا عافدك' دلو

 ايان نم ممتع مييفو مياس

1 



 اك

 انقلا انع نزاوه ةةادغ اندذ

 هطسو ىعديو مسج ون ىتدي

 دقت :ىنلاير فلا ةطاذ | زاك

 مهس اب فحجا ند الولو انئج

 ريس رئاع اهيف كنيع لاب ام

 ا اهو-ش نم اهبولات نيع

 همظان دنع رد ماظن 17

 هددت نق شا

 دقفبابشلا +,عنم مداقت ام عد

 اهنطاوم يف ميلس ء الب رك ذاو
 اوعبتاو نمحرلا اورصن مه موق

 مهطسو ل خنلا ليسفنوسرغي ال
 ةبرقم نابقعلاك حباوس الإ

 خزان ىف فدو فادني دب

 ةيحاض كرشلا دودج نوبراضلا

 مهنأك مالتقو انعفد يتح
 ادهتم ناك نينح موي نحو

 هنئاطب نماضغتوملابك رئذإ
 انمدقي كاحضلا عمءاوللا تحن

 ابك اك ب رملا”رحبنم قزأم يف

 اقتل ىراظو اننا بط ووقف

 مهب رح ماوقأ اريصلا ريح

 ارزرنك تلوم دن راف
20 

 د6 ا عالما لجلرلا ليتنا

 عطسي جات اهرمغي ليخلاو

 عشخت هنم س.شلا داكن اعمج

 عتمه الو داري ءاعفأ

 ا
 اوعمج 5 اوزرحاو نينمؤملاب

 اوعفراف تيفو دق

 ندضلا لفقونو مقا طا ورد

 ردحنو أروط اهرمغي للا

 كلسلا عطقت
 رفحلاو ناوفدلا هندد افح نمو

 ردشس وهف هم

 رعزلاو بسلا هيلع, دازو يلو

 رختفم رخفلا لحال لس ندو

 رقبلا مهاتش٠ يف وان الو

 كلا راطحللا الوح ةرحيف

 رحض ل ل قاركد يسد 1

 ردشت حاورأالاو 1ك نطيب

 رعقشم ءاحلقبلا ةرهاظب ل

 رخدم 0 دنعو ع نيدلل

 ردك عطاس اهنع باجني ليملاو

 رابخلالا هناا ف كبل تملا
 روقلاو ءقشعشلا+ةعم لفات 5

 ادويملات نهار اهتولإلو
 رثأ مهيف انم حبصا دق الإ

 سم رع ممانملا ةرمُش امو



 م رك اسع نبا خيرات

 1 لم ماطما لاقو

 اكله: ةزيسلا -ىدخت لكلا ىاطانا (2) نسا كل ايرالر و قاخماب

 ماس. +. ادعو“ .ءانهاح قع دلل كيلع لإ ادن كفا

 اك احضلا ؟بيلع تر مهمتدهاع امي اوفو نيذلا 5

 اكاضزأ 6 (نعراا يخو كنب امئإو بيرقلا بسنلا يءذ ىثغب

 ناوي تيملارل فاكس لممل .  سنك ما دل كا نزع
 هرك. ةلاوكن نأ وح

 كاتب امراص مجالا يرفي 2 ةراتو نيدلاب قناع: اؤوط

 1 ودعلاب 6 ابوض اه تكل رم يلم وأبو

 مع ميغ دوأر قيقا يدنا. ارييداكولب ىقار اهني كوش
 اكاوعتو“ غيئوتي ةيطفاطلا تقلا ةلارق كي وقلا» ممل نورت ام

 اك الام ا ملواوب كل فقول اق تاكد كلون انام دة ند

 1 : اضيأ لاقو

 ملظو داقت ةلطممس اهنم انايخ ةورف الانا 0
 عبات حارج نم ذفاون اهبف اهمر يداعألا ةعراقم ىهوأ

 عزفي ال اهبرسف بورملامزا . انفقو اهافك ةلئاق برلف

 مطقي ال دمحم لحب اببس  انااودقع ىلآلا كدفوك دفو

 اك ازشوالا غمدي ةجاحعلا تحن

 عدقملاو عساوو ثويغلا وبأو ممم ةبا زد نطف وبا لؤو

: : 4 
 عرقا كفل اهيتف قتلا عسل اكن قو (قلر ومقالا دئاقلاو

 عبدا فانخ نم للحاو دش ش نشاخم طهرو فوع ونب تعمج

 عملب ءاز .ىالذجتلا قققع انتلاتلع الملا ؤيصتنة اء كابن

 عزات ال ةشرو ةايحا دح ةهدقع كاوا هحازت نزف

 عزم انقلاو 00 حاطيب هحانح يبلا - نك ةادغو

 عطقم 59 رساح ب قحلاب اذ ر ىعادل انتباجإ دن

 ع ديدلا جعاسأ ذإ دواد اهدرس ري ةغباس 5 ف

 مآقت ام ةمضهو قافنلا عمد هك نيذح ير ىلع انلو



 ا

 دايج مهم يك فوعا وش

 هيبأ ونبو براق الولف

 اهرامات

 دودح مهو ابراق اوعاطا

 اوفلي مالسوالا ىلإ ودبي نإف

 ةاجان ارضي ناكل

 ثرحجو كلعس ولد ك1 4

 ركن نب ةيواعم ونب ناكو
 مكوخأ انإ اوملسأ انلقف

 متيلو هديعو هلوالا الو

 اتسارفأ انل[تنبن دايعزملاب

 هفك يف هبوث عاس نيب نم

 كح هوي دعب نمؤي هللاو
 0 م

 مكعمج قرفو كلحأ هللاو

 ضأ
 ا

 عمج موي حباوسلاو ين
 فيقث تيل ام يح نقل
 دن لهأ نم ىدعلا سأر م

 ين قمتم عقل ررايقزع

 بالك ينب عع نيقال ولو

 ع مرا ا ةايضككحر

 هيف هللا لوسر 5 يذب

 ريفا قيفاضتلا) الزورق

 رودقلاو عرازملا تمسقت

 رخل ةيدعواسا) نير

 ريصل مزع ىلإ مالحأو

 يمثل زعم "ام نمانلا» قونا

 ريصن مهل سيل هللا برجي

 ريفةنع ةيزغ ينب طهرب

 روخم ةنئاض مالسإالا ىلإ

 رودصلا ٌهرثلا نم تراف دقو

 روع سلا دعب ءاضغبلا نم

 نابج لك بعرلا فختسا نيح
 ناقذالل نوبكي مي اوسو

 فترابلو كبانسب صلقمو

 (9)نامان 7 و مكل

 نرعرلا ةدابعب انزعاو

 ناطيشلا ةدابعب مكلذأو

 تانكللا قف لزج )اريلح امو

 قاكعلانف نيم بعتلا سب

 ةنارشلاو نم ذلأ مهلتقف

 بائر 2م دكا

 كارز .ةرخعلا ساطوأب

 باك مقنلاو مئوأسن مقل

 تايغلاب#ةظحم .دازؤو الا. ىلإ

 بارسذلل ضرعت ها



 يل رك اسع نبا خب رات

 اوناخ اوردغي مل اذإ يفاهلا ءاد 3- / 1 ريغ موق نزاوه الو

 اونالء اثق ؛نعطلاب مايك زجاباوو 2 ةفنيع- لاوطلا#زنزاالاقأ يبق

 ناينث هيف: مصن ةلاطو: «م اح دعس ثاهافلاا 8قاد غلبأ

 ناكرأ ضرأالا ءاضف ين هل (ثيج 2 كتبحاص هللا لوسر نظأ يف

 نالثم شا !اءاكيساىوشللاو 2 ةوهكواهنرغ كرا نييش بن
 نايبذو نييعام وني 4/ناباؤخ الاو ديشا» وت“ ىمكلا) ةقداضع يفد

 فترائعو سوا .ةهمدقم يو عر :ضواإلاةفدم ةفسا اك

 تك يفب نع ةرارفو + لا ةضراق 5 كي لاقو . ةليزم مثو : يدراطعلا لاق

 :هموق هسحو رامتغخا اذو هموقو

 ريبخا اني لاخإ فوسو ًافيقن ع غلبم نم الأ

 نول مكلوق ريغ لوقو باوج اذه امنإ ةورعو

 روع كوالا امر كا هزي *_ نيرا | عسل تعول

 ريخ هرياخي ىتف 1 ىهوم لدم ابن هأن دحو

 دودت دق راوذلاو ةاريمأ -ا4 ره ركلو عرجلا ارمكعا

 ادروتت 3 دوتللا# غلإ . كانرقلا يدل اوكمزلو
 روضتلا ةملتاو "اهناعأ . اه يمتع يورةلاللا اكو

 رود 35 ل مو بوك معي ويرأ ماي الا نم

 وزر قيلتااو 0 اهكاياقولا لع طيطح ىنب رابغلا يف انلتق

 دكت 4 هد لقع هإ موق سيئ زر لاك تارود ظلوا لو

 وكلا أهرمديمل تناب دقو ايانملا نكس 0 مهم ءاقأ

 ريثك#ل رش مقا ةلتقو 14 ءاضيازتت هللباجخ نمآ/ت لفاف
 دفا رولا وعلا الو تايقر تل اوح ًاوومطلا ازيخانالو
 وفضلا“ «تتلفاوا+ مارؤمأ .اةؤكلموو "ناحوا#:ملرباحأا



 بيب دب خل

 انعطع اة الا
 سباح الو محا ناك امو

 البراد بالا ياك ديو

 عبرألا ا ع

 عم يف سادرم ناقوفي
 عنمأ لو اًثبش طعأ لف

 عفر ال مولا عضت نمو انهنم ئرما نود 0

 هيلع هللا ىلص يبننلا ثرأ ةياور يفو ٠ .ةئام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل َتأف

 لؤي دا 1 لالب يهذف « هناسل عطقاف بهذا ا لاق ملسو

 ىارايف « ادبأ دوعأ ال هللا لوسر اي 2 مالس الا دعب يفاسا عطقب أ نيملسملا رشعم

 دلك لا فرعا قكنار ا« قلتم عطقأ نأ ينرعأب مل هنإ : لاق هعزج لالب
 ىاكامملا تل: لان كب هلوم نع ظفاحلا جرخأو 2 كلو

 ل ا ل و اعيش ارم نا لازتمر فا فالكل نايس

 لجر يف مكل له ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةئاعست يف لس ونب تناكو
 هللا لوسر لاق اولبقأ الف © نايفس نب كاحضلاب مافوف « اقلأ كيفوي ةئام لدعب
 « اذك 'كموقو « مبلتقت ديري « اذك وناذك يعوقل ام : سابعلل ملسو هيلع هللا لص

 ملام

 : سابعلا لاقف متع فدل ديربي

 ىزنوأو انيخأ نع اناخأ دون

 انإو نيبشخألا نيب عيابت
 صتعم نايفس نب ك احض ةيشع

 عيابن نيبشخألا نيب هللا دي

 عناكتوملاوهللال وسر ف يسإ

 ل رح نم ىلع اريمأ نيسأ نإ باع ملسو هيلع هللا نرلص هللا لوسر لع متساو

 6 نزاوه ءاقل ديري ههجو ىلع ملسو هيلع هللا ص هللا لور ىضعو < هنع شانلا

 : سابعلا لاقف

 هيت لوف الكر ءاسعلا تاغ

 اهتدب ذإ بالك مأ فملاي

 1 دقع اودشو اهوعطقت ال

 فدح يوتشي امم بيطأب تسيل

 تارا ل رثلا كلو كرت ايل دفلك

 ناسنإو 0 ةذوه لا نم

 تا دعس 0

 نابلأ ذوخأملا منلا يف مادام
 ناولسو امنع رعوش وذ لاسو

 نافوج ريعلا ءآوش لك لاق ذِإ



 مال زك لذع نبا خيرات

 اذإ 6 هتلبفو هبا ةرحسمت اًةيفيفاوللل اما حقو بع كرك هن قم لكشاو مدت

 : هفوج نم ع مئاصب

 كحسملا لها زافو رايغلا كله ابك لس ا لئابقلل لق

 يبنلا عم ةالصلا لبق ٠ةرم دبعي ناك اهانهلانم كالع

 ي دتبم شي رق نم يره نبا دعب ىدهلاو لسرا زوفلاب يذلا نإ

 3 ربخلا مهةربخاو ةدقأا مييلع تصصقف ين وق ل ىح اوارعاذم 56 .: لاق

 : لاقف مس هيلع هللا ىلص هكان علال ىلإ ةدراح ينب نه يعوق نم ةئاممالث ىف تحرخف

 تملسأف ةلاذب يثق ؟ب لاق"و لمعلا اهللع ضار فضا ناك تنيك بالا

 اقل 2 ةرمغب ناكل هنإ : هيف لاقو « ةوحش اندلاع نيا هاوزؤو. ٠ ا انأ
1 

 كلمن ناو ود رط ن رم لقال 6 هعلأو 7 وسبامو ل 20 زاححلاب م 50 هل

 6 4 | قر هياط ٍش نيح ريسل وهو 0 هيلع 3 ىلص هعمقل : لاق سابعلا ن 01-

 لونسرل [:ةذصف « هع امام ةسلاك هارت رهاظ ديدخل 0 نحو

 هيلع هللا لع 50 لاقف < رمجو 1 0 هينح ىكإ و بذ هقلعاا 2 ن

 كل وع“ جلا ةق#“ اى داقلابو ةدعلا نم ىرت اع ترض دق مياس وثب هذه ةئديع أي : ملسو

 حالسلاف عار ا يف نودؤ٠ نودع مو“ ة نإ ا 57 ملو كيعاد هع اج ١

 ساد ص 0 ساتع لاقف 2 قولا ةامرو 2 علا لك ليا درج ال

 « انقلاب نعطأو <« ليخخا نوت ىلع سرفأ انأ لعل كنإ هللاوف لجرلا 5 0

 انعم لوا نكييتملو قيذكا : ةيوع لاقف 5 كفرت نيو تارة ا

 ملسو هيلع هللا ىلص يلا, اهيأإ أموأف < ةبطاق ب رعلا انل هتفرعت دق كنم رك د
 نب عئاد نعدلا ةدر< نع يقزوخا ب رط نم ظفاحلا جرخأو 2 5

 0 6 0 سانلا نيب لسو هيلع ا ىص ينلا ف كى مستف مود تاك امل 2 حد

 برد ني ناينفس ابأ ىطعأف « حيحصدلاو وهو نينتح موي فك كلذ نأ جناويب دج يفد

 شان ار لب رد !نيش هام" وراح ع 002 الا ضي نوفي ةنلاوو ناوتعر

 : : سايبعلا لاقف كلذ ندد سادرم نبا

 عرج الاب موقلا لع يركو ٠ اهتيفالت .اًبابن تناك
 ميشا مل موقلا مجم اذإ اولد يل ىودجلا تشو

 عاوتيالاو !ةةعيقع نكي د كلارا ىف حبصاف

 1 / م



 ايد "5

 أعد لسو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر.نأ .هنع ظفاحلا جرخأو. # راد اهب هل تناكو

 دق نأ لي ةرعمسأ فيا بافر «,ىاعدلا رثك اف. ةمحترلاو+ ةريتملاباهعمأالاةةفيوعا ةيشع

 رفغت نأ رداق كنإ براي : لاقف < اضعب اهغعب مخ الإ تاخذل تونحوا تامف

 الف < اذ الإ ةيشعلا كلت نكت لف < هتءاظم نر. ًاريخ مولظملا بيثتو ملاظلل
 هيلع هللا ىلص يننلا ثبلي لف < هتمأل وعدي داعف ةفلدزما ةادغ اعد دغلا نم ناك

 1 يمأو كنا د دما ردا هب اتحاد لاقف « مست نأ 5

 تستحم لاقت كتشلو !ااكلبضأ ككحضأ اف,« ايد قت نكلمدإ ةعاس يف

 ىوهأ ملاظلل رفغو يتمأ يف يل باحتما 9 ها ا لع نيح < سيلبإإ هللا هدع نم

 هاورو ٠ هعزجل عذص ام تمستف « هسار ىلع بارتلا وث#و ليولاو روبثلاب وعدت

 اذو : يلجعلا لاق < ظفاحلا يعن يبأو هجام نباو يلصوملا ىلعب كا تب نع

 نكد 2< كيدخار اد ائعوسل فاد رد نقايعلا ع وزب شلال تنارغ :ثيدخ

 < سلا هليل دبع كيرالا ادق يارس يالنع ويب رب يلدا: لوقا هك هولأس اذإ

 لا لإ هلال يك تسلا خا ةيموبطق ماسلا كورا دقو +: افك ةلفاحلا هذرو
 اهايإ هرفحأف ةينقلاب .ةيك زن هرفحيت؛نأ هيلإ باطف ماسو هيلع هللا لص يتلا لأ

 سال اق :: دعس نب دن لاقو * ليسلا نبا لفف الإ اهنه هل سيل 4 0

 انقلا ”هبعم لويلخا قع. همؤق نم ةئاعشت“ يف ملسو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر  يملشلا

 هللا ىلص هللا لوسر هاطعأو « انينح رضحو « ةكم حتف اورضحف ةرهاظلا عوردلاو
 مل : يدقاولا لاق * لبوالا نم ةثام ممولق 59 نم ىظعأ نم عم لسو هيلع

 سو هيلع هللا ليال: كاوتسر عم وزغي ناكو « ةنيدملا الو ةكم سابعلا نكس

 اك د6 ايقحم ةرصلل ايف ايواء :رطيفلل ذهق هاذي لوقا اكول + هير طحالب ىلإ عجريو

 يلا ىتارط !انرب لطفا. جترخأوكتخ اني زاوكك ذملا# هيا متشو- ةيلهاطبا "”ناطؤف اهحأ

 تعلطذإ راهنلا فصن هل حاقل يف ناك هنأ سادرم نب سابعلا نع يطئارللا ركب

 ل تا نبللا لغم ضو طنا هيلع ةمكللا رفا ببلغال ءانكير 5 ةناقتا ع فلع

 «ليبافأ تعاعي ترطأ نا ريع راجارعأ 6 .امملا | ناكر تملأ قئارمد نبا

 لما نينثالا موي « ىوقتلاو ربلاب لزن نيدلا كف راك اجا تعءضو ليخلا نأ

 تعجرف : لاق وأ < اًبوعرم تجرخف : لاق « ىوصقلا ةقانلا بحاص عم ءاثالثلا

 انك 3:4 خاومللا سيب انا نو تقتل ىنلل« عيت جي أراب ىعاربةدقب ًاؤوغذم



 ركبت نبا خيرا

 مكل ءانولا الإ هر
 6-0 ف 3#

 هتلخ لبح يوطي كاريغ ناك ول
 هلئاسو عطقت الو مامذلا عراف
 انا اين ناتؤلج ا ءاكلسا هل

 اذإب قردضلا 0 ءامذلا ظفح

 اث ريغ نه

 تنك ام عام

 مو

 اعطق ةمرح يذ نه كلب لثم أم

 اعدتشناف/ ىولا اه ديعس لادا ل

 اميز تر ؤكحيو عمجي نيعفادلاو

 أعبتا ام رحم لا تون | يلتو يود

 امجرااوم نايطيإلاتبانإن عجراو

 أييطلا يدخل ل هلي نيالا و ىف

 اعج 2 ءاخإالا عاض

 تاحوراملا عبط .: هل لاقفور2 هر ةجاح يف كتتأ يف سابعلل لجر لاقو

 ةيلتعو 0 اليم راو تور اها نم يملا سانا 0 “8 الاد اقو > انك

 : اهيف لوقي يتلا هتديصقب يفرلا ةعيبر هحدف « ةبيرقلا ةبارقلاو محرال
 امهلاق ام دلخم تناو ال لق نوير يدلل ليفيوا

 الاخ وأ ءاهنعر كتدجو الاد .ةلصخمزاكملا نم تيان

 امالمعتتك كلبك اوك كون اكلات :دايب ىءاووب انك كوالا لذ

 املاقعأ كيجارب الجر ىحل ا, ًاقلوتمم لزج ةةيحراكملا نإ

 جلس يلإ ةعقرلا در يف كل له : ابامح يذلل ةعيبر لاقف « نيرانيدب هيلإ ثعبف

 عقوف هيلإ ةعقرلا درف < معن : لاق 2 نارانيدلا كلو  اهناكم يف اهدرت 59 عي اهتم

 : اهربظ ىلع

 تير: يللا ىف عجلة لحن امنيا لوما كتل

 تيرانإو راهن كلعر توك ل يي راعاين طعنت ايف

 يذلا مجرتملا سابعلا ىلو ةئامو نينامثو سمخ ةنس يفو * املوطب ةياكحلا رك ذ ع

 رصق يف هل شرفي نأ ديشرلا رمأف « ةقرلا ىلإ راصو < ةريزجلا ةيسابعلا هيلإ بسنت

 < مرد فلأ فال آ ةسمخ هيلإ لمحو قيقرلاب نحشو تال ًالاديف هل تذختلاو « ةزامإالا

 قينفدؤت“ قين'الا اميلغ لصق دادع ىلفوع

 ٠ رعأ هلا ءادب يلشباف هعم هز ًايديشرلا هلهأ أو تاكا ا“ ةيسايعلا

 5 يملسلا مثيلا وبا ةثواح :نب ماع يلأ:.نب# نمادزم «نتة+ لك 'سايعلا"

 هنع يدرو « سو هيلع هللا يصيبنلا نع ىورو ٠ ميبولق ةفلؤملا نم ناك دتكم

 قشمد مدقو < ملس ينب ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلع ينلا هلمعتساو « ةنانك هنبا

 5 ةئامو نيناعو كبس هنّ تاختام



 فرب كبش نك

 هلاومأ ىلإ و ةنيدملا ىلإ برطدي ديعس ناكف « لوح خأ : هل لوقيو هل نذأي نأ أي
 ةرلملا رافلمل انف ةانف

 لييسبايرالا حنإلوحلاىلإ هبارت دربو دجم ىلإ سيلف
 : لاَقْقَرَخ ابهعفشي نأ هعمب بلطي: كنبلا اذهيبأ ىلإ سابعلا تعب : ريب زلانب تعصم لاق

 هللا قزاز فينا تانيا ئنلا يلطف لوطا مانقفإو
 : دعانا نا مانلل) عدم حالا ماهيب للا دقق اقوي ذللإ هاد

 كامل فن انتل اها ريا الملا رك عنا [كاجع

 انه اطار !(ثيقف اكهتتج ذإنانلا نال

 إ جا  :رايمابخمأو

 ا  اشررن عفا 000 تلق نإ

 أسعت ى هباوب هراد يفأي دنع و

 ! ف اند هتان قرط لاكي ةيازنبال ندا
 | سايعلا هل آف

 انِع 1 معن 0 ,ىدع يل لاقو

 : ميا لاقو

 2000 يا لا ىلإ

 ا ا لا 7
 نيم لانو للم ا
 اطر يي ل 0

 : بر يب ندزإ 20. داصاب فادرشا

001 

 : هيلع بضغ نيح سابعلل يقحاسملا ناهلس نب ديعس لاقو
 اعنص يذلا شخي مل دبعلا مثاد نم 2 هب تضرع نإ موي لضفلا ابأ غلبأ

 اعحف دو 2نم هتمرحي 5 مكل ءاخرالا فاصةمرح يذرلاب ام



 "هم رك اسع نبا خي ران

 ىلإ هدمسإ مات هنع ىورو # هريغو هدج نع ىور ٠ حجرفلا 9 يبالكلا

 نش ةزاووتقلا ديب: ملكأو هيلعاما ل هالو شتريبل اك“ عاملا ىذا« رع نا

 « ةئامثالثو نيناثو عست ةنس جرتملا يفوت * ةجحلا وذ ةمرح اكطعاو < !ككاضمر

 امانا لوما فما علك

 * اص نب ناوفصنع ثدح ٠ مهالوم يممماحلا ديكس نبا نب 3 سايعلا د

 1 ىلص هللا كوسا لاقنم للك نعااوا ىلإ هدنس يلاربطلا ناهلس هنع ىورو

 « اهتحطن هذه تتأ اذإ : نيمنغلا نيب ةرئاعلا ةاشلا.(لثم قفاخلا لغم : سو هيلع

 « زيزعلا دبع الإ ناوفص نع هوري مل : يناربظلا لاق < اهتحطن هذه تنأ اذإو

 ٠ ديلولا هب درفت

 نباب فورعملا مساقلا نب هللا دبع نب سابعلا نب دم /نب 26 سابعلا

 . ةئامالثو نيرشعو عسل ةنس فوت ٠ يزارلا نيسحلا وت هن ينك < ىوورلل

 وبأ بلطملا دعاة ب:شانيلا نب هلأ دبع نب ىلع نب دم نب دي سابعلا دك

 يلوو < يدبملا عم اهمدقو « هلك ماشلا» قشمد روصنملا هالو ٠ يمثاملا لضفلا

 ينب تالاحر نما : يدذادجبلا كتسطخلا لاق + - َديشوللا قشادو 6 م.وملا

 ىدحإ ةنس دلو هنأ يناربطلا رك ذو ٠ ديشرلا مايأ يف ةريزجلا ةرامإ يلوو « مثاه

 جلاب ماقاو « ةئامو نيعبرا ةنس ماشلا يلوو « تاذ ريغ ليقو « ةئامو نيرشعو

 نك لحأ رصاحف مورلا وزغل رفعج ا دسك رأؤط# ةئاموصوب هلك

 دوجأ نم ناكو « ةئامو نيسمخو عسن ةنس ةفئاصلا ىلوتو « اَقلأ نيتس نم وحن يف

 اموي لافو - تو ل رباع ل را

 * اهرفك نم انو قول 1 ار اوف هب عرزت كلام امن ميشو

 سابعلا لاقف « اذك لك أتاالو اذك لك : هل ْلَوقي بيبط ديشرلا يدي نيب ناكو
 لك نم متحاف تضرم اذإو < 'يش لك لكف تححص اذإ “ ههاكا؟ كلل

 « مهبادآ ينفك اف« مهضارعأ تيفك دق كنإ لفاي : اكيلنب كبد هع ةيبوت؟ لاقت ين

 نأ ًالبج ءرملاب ىفك هنإف ©« لضف مدنع نمو < لزن مهيلع هنإف .هللا باتك مبملع
 مهدغو « اوملظي نأ سباح هنإف مارحلاو لالخلا ين مههتفو < ذخا هنع الضف لبي

 نب ديعس ناكازؤا## قد مهيف:كراث ا ددع ىضقلاوا# بولقلا عيبر اهنياف ةكملاب

 ةنيدملا ىلإ فارصنالا يف سمابعلا نذأتسي ديعس ناكف < دادغبب سانعلا دمع نايلس



 كني كنت اك تدر

 لاق روك فب مل كراب مهللا : لسو هيلع هللا ىلص است كاراكام هلا لاق

 ناك: يزازلا نيسحلا ونأ لاق “ ةئامئالثو عسن ةنس صمحب مجرتملا تام : بيطخلا

 ٠ اهنع جرخي مث قشمد ءدقب ام ًاريغك ناكو <: اخ [عقذ

 لضفلا .ؤلبأ. هللا بخ, اني -كضتلا#نعأ سابنتلا كنا لضفلا »نبا, د6 !طابعلا و

 يقشمدلا ةعرز يايزعاة حوحو نلقي ةددوق نكلساب + ياوودسلاباةيواضف وبا

 نرعع هيلإ ظفاحلا ايل 11 لق ,ةمريغ وب اع ذاولا هيناتا علوبأ دنطي ق عك نوف يدعو

 لو ترجع تورت ةكو كيور غامو ةديلغ هتلاز لم هللا" ل ونوي نأ اةلفئاع
 نم : لاق هنأ يعازوألا ىلإ جرتملا دعتلاو + ءارشقي ةخيدللاقاطبر ]جملا هيلع

 [دلنم ءايبل انا هاني واايلا رن قيلقللا وبأ. للقأ ةديتمسلا ديمه أر .انيقؤفلك ايفا فانت

 هدو يت اظر مال نيالا الا يلاقإ .ةجرقت ف فقم نكلدمب خه دووزي كأس لحأ

 ٠ ةئامالثو نيرشعو ثالن

 اقدام[ دمحم .ناك .٠٠ يشرقلا سابعلا نب. لضفلا نب. 26 نيابعلا دى

 : سو هيلع هللا ىلص هلل للا لاقي اخ ركز انج يستحي لل ارحل
 ىعنو « ءانالغاا موي هاخأ 5 نبا لتقو « ء ان الغلا موي ديدحلا ةروس تاز

 ٠ ء انالغلا مود ةماحملا نع لسو هيلع ا ىلص هلل لعمر

 لضفلا وبأ رشب نب لضفلا نبا لاقيو < دم نب لضفلا نب 6 سابعلا 6
 - رداع نيا 3 ءاوق«زامع قبر مانشعلا: عب ىووراايل.قيقمد ليت: :يوصيلا ىطافسألا

 ديلولا 2 ل نب ةفيلخو ينيدملا نب يلع مهنم ةعامج نع ذاكولل يورو

 ظفاحلا دنسأو # امهريغو يليقعلا رج رسل و, كاراطلا مع أى ذعر .لييلابطلا

 تاب نع رمغي و لا دينع نع لالب نا ناهلس ن لع هيلقتلل هيأإ يلاربطلا قيررطا نم

 0 هلل لي لاق ورلاق فر انفال ةكلطلت ب ادع كلاييمتا|ننأ,وغ .ايأيلا

 هدري مل : يناربطلا لاق ٠ ًارشع هيلع هللا ىلص ةالص يلع ىلص نم : لسو هيلع هللا
 نفق اي كا 0 هب درفت < ناملس الإ هللا ديبع نع

 ثدح ٠ غئاصلا يدادغبلا مماقلا وبأ دماخ نب دمم نب 6 سابعلا 9ع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريرد ىلا نع هقيرط نم ظفاحلا يورو »< قشمدب
 ..ةيوتكملا ال! ةالص الف ةألصلا تميقأ ءاذإ.: سو هيلع

 ( ءاجلا ريكي ) نابح نب ىسوم نب نابح نرب دمع نب 26 سابعلا 6



 ؟ها ركااذع نبا جرا

 نباو يقشمدلا ةعرز وبأ هنع ىورو ٠ يلمرلا ديوس نب بويأو ملم خب“ دييلوا
 اعلا ىلإ هدنس ىورو #7 سهازلا ةلحم نكاد نكي 0 عي

 : اهم مولا كيا ةفيطواطا : هاو ةضكؤالا اهراس كيلا ا: ع تاشوات

 ءامرالاو يناربطلا قبرط نم هيلإ انفال لع او 0 007

 طخ. ناس بو رب هواه مع ركل اوزورماع هقول عاما عطفا
 نوثدحم متنأو < ملسو هيلع هللا للص هللا وسو .نع':ةياوزلا كواقأ نئاثلا اهيأايدعت قاقف

 سانلا فيخي ناك زمم نإ <« رمع دبع ين هب ثدحتس ناك امب اوثدحتف ةلاحمال

 ؛؛لجرلا قلوتب الو ءاوكدنمتو مكس الصيب كاد ززنلا عضو ) اوققل6# كالو

 كايإ < رثكملا ةقدص نم لضفأ هللا دنع لقملا ةقدص نإف « يل 'يشال لق» يفإ

 هب هللا نذخاؤيل هللاوف < يتغليو : تعم ::5 دحأ نلوقي: الو 4.تانصحلا فذقو

 انا للشام لوشؤا عفط قفإذ < زيطا مككلم ا اوذوعم حوت دبع ليف
 * نيدلا يف هبقفب 1 هب ا نمو « ةجاحل رشلاو « ةداع ريخلا : لوقي ملسو هيلع

 غيوم ةليل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يقأ : لاق هنأ ةريره يبأ نع محرتملا جرخأو

 يذلا هللا دما : لب ربج لاقف ىبالا ةكلأ ا ظن: « نبلو رمخ نم نيحدقب هب

 ةقنا لقاسلا | ناكم :ةريزعشلل ب كر بس كانا تاركا مخل تانك !؟ولو كاران كا

 ه«نيتنازو نيفؤلثورعلل ةئم تاماؤاع_ةقامو ابر رقع ا كا وكل ودلال

 ىسوم نب ىسع نب ىموم نب. سابعلا نب. لضفلا نب ىلع نب 6 سابعلا
 يئانسوملا :عثاحلا قضفلا»لبأ:بلطملا هديح ني قابلا نيذاتسا ذيع باول ىل»ب دعا

 فاز نسم ب لرلكااو © هويغو:ئماؤشوطلا ةنفأ اينأ نع تش «د ايللطتملا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رباج ىلإ هدئسب هيلإ ظفاملا دنسأو * هريغو

 1 . طسبنم هيلإ كبجوو كاخأ يقلت نا ةنارفلا نقي « ةقدص فورعم لك : سو

 نيسحلا وب أ لاق * كراج ءاآنإ يف كولد نم بصت نأو < قلطنم هيلِإ كبجوو : لاق
 ٠ ةئامثالثو نيرشعو عسل ةنس ىلو الا ىدامح يف محرتملا تام : يزارلا

 مدق ٠ ظفاحلا حابذلا يرعاسلا ل ضفلا 5 كيب نب. لضفلا نب 2 سابعلا 0

 + ةعامج دنع ىورو ٠ هريغو دمح أ ءامإالا نبهللا دبع نعب لبو اهب دحو « تار قشمذ

 ة:لوقيإ لسو اهيلَع هللا لص هللا لاوُسر كتم اي كلاقادديج نع اننحديلا كلفاذكا" ثلا
 ي دماغلا رخص نعو * ًاديبش : لاق وأ ار اعفغ ةفاقلا موي هل تنك ةنيدملاب تام نم



 كاذب 0

 5و. ةيرمع: ل وقأ لف !!تفرغف: كح الاولا سالك نك اد اةيركشلا

 الار اك هجرت لا ثوااوب < ةماالا/اوهناج ةدربحن «سايشلا اخ علت ! اجد أك نيساليخسم

 < مشاه يبب ءآرقف لع رو هد سابعلا ةنفح نإو مالسالاب ا نايت كو كلا

 ةيةفرلملا هللا اذه ااعلاوقيز مع نإ ناكف < ممن ءءاوغلل دعمل هديقو هطوس نإو

 كدكللا نإ ىلابا فاه لن ال اف نتابغ نا لافؤيمأ هيقعلا اتذؤيف < عئاجلا مطي

 ننوكي الا :ينب اي 6 كتب لهأبو كبو يل "هن. ميبقأ .ةمأألا: هذه نم دخأب سيل
 هللا نإف « هعيطخم نم:كِيلإإ هزرك أ,الو « هتعاط نم كيلإ بحأ هللا قلخ امم يش

 ثنا ادا يا رءاقت لاوتتلا يفك ناكل ١ ةرخ الاوايندلايف كلذدب كعفني

 < هسيو يندب ام رظأ الإ هيلإ كاما ادحأ تأر أمو « هشبو يبي ام 1 الإ هيلإ

 0 لاق قطمألا ع سايعلا ىورو فورعملا عانطصاو ناسحالاب كيلعف

 هب حاص اًئيش هنم سابعلا دارأ اذإف « مايأ ةثالث ةريسم ىلع هل ىعري عار سابعلل

 ٠ اكوا نيعبس هتوه دنع قتعأ 545 او ليبق يمك ساعلا ةاكطماانق و ٠ هتحاح هيوم

 5 ءانف تدك كلو 5 1 ا يفب اي : دا ١ رضح امل هللا دبع هنبال لاقو

 تنك اذإ كنإف 4 هايصعم فوخو د فوخو« هتعاط بحو هللا نب كيص وم يلإ 5

 ةلبقلا لبقتسا ث <« ينب اي هللا كعدوتسأ يفإو < كانأ ىتم توملا هركت مل 5-5
 ىرق ل عأف ناؤع لسرأ تنام اأو 5 اق هرمضمل رحت لا < هللا الأ هلإ ال : لاقف

 عضوم مهعسي ملف < بوصو ةيحان لك نم سانلا ءآحف « ةئرق ةيرق هتوم راضنألا

 للغو « هرب رس ىلإ وندب سانا نم دحأ عيطتسي امو < عيقبلاب هيلع اولصف زم انحلا

 هاك منع سانلا نوبرضي ةطرشلا ناؤع ثعب ثيح مشاه ونب هيلع

 لقا ل كيران“ ةناراعاوب دنا ني ؟كتعي لاق“ قمل داون

 ةقؤاطم نمو مش لنا يؤتتةنأ يورو »  سأنلا ماحدزا نم عطقت دق ةربح درب

 لدتعم وهو تامو ٠ نيرشعو عسل ةنس ا ةئس نيناكو عبس نبا وهو « نايثع

 ثالاث ةنس : ليقو « نين الثو نيتنثا ةئس تام 33 هربظ سوقتي ل ينعي ةانقلا

 : تاياورأا قافتاب عيقبلاب نفدو 4 نيثالثو عبرأ را ل نيثالثو

 ةولق بو لعاةردللاو هر ترسل ناجح وذ قاطع نى 16 نال
 . ةئامو نيعبراو سمح ةنس يفوت

 نعىور * يبهارلا ىلحبلا لضفلا نب دن نب نامنع نب د سابعلا



54 0000 

 هعضو دقل : سابعلا لاقف < بازهملا علقب رمأو اهريغ سبلو هبايث علخو رمت عجرف

 ةيكعب الع تأالإ عدن انظار رمعهل لاقف « هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لولو

 عسوب ن نأ ردا -: ةقاخأو 06 ين اديزكتم هيلجر سابعلا ع 3 رجلا 5 كل

 كحك قل يبأىلإ هك 210 0 دخلوا كا ا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ يف ام : يل الر معلاقف <« سابعلا ىلإ يبأمكحف

 < ينم كل مصنأ ملسو هيلع هللا ىلص دم باحصأ يف ام : يبأ لاقف« كنم يلع أرجأ

 ةارما تيب هيف لخداف سدقملا تيب ءاشب دءاد رمأ امل هللا نأ نينمؤملا ريها اي كغلب اما

 ينتعنم نإ بر يأ : دواد لاقف < هءانب هللا هعنم لاجرلا رحح غلب ايلف < انتا

 : لاق « ىلب : لاق 9 اذهب يل تدضق دق سدلا : سابعلا لاةف * ىناخ يف هلعجاف هءانب

 عم تناك ةيضقلا نأ زتايل وزلا نق فذ[ مالا عادم اردت قال هيما

 يتح نمشلا يف هديزي لاز انف ,لجولب تناك رادلا:نأو ا« :ءالثلا اهيلع.ذوا3 نب ناملس

 عطقأ رمع نأو « نالا/ نب ةنينص ناك مكبإلا نأ ةئاؤر فورح ميظع غلبم اهارتشا

 سابعلا ءاجو ا نيءاسملالام تدبنم هل اهانبو < ءاروزلاب هرادزم عسو اراد سابعلا

 ملعي نم : لاق < نيرحبلا ينعطقأ سو هيلع هللاىلص هللا لوسرنإإ : هل لاقفرمت ىلإ اموب

 0 ناموكل روع ضمي ملف « هل دهشف هب ءاحف « ةيعش نب ةريغملا : لاق 2 كلذ

 هبا رخ كيب ادني ةج هللا د يعلي : لل نع متبإل وعل افزع نمعل ) ءابغلا' طاع افك دق د5
 ناويسزب: ةليضر مو مليسأ اوصال يللا مهابلا نم يل كحل داك كمال فاز تلا

 كقلحشما نيبو :قلحأ لع, نك مانلاب نما مامات زرار ىو هيلع رضا زكا
 اةوذلعإ ديررتب كنإ ةيكيسسب" يرغ ,نيأ ىلإ .:.لغاذلا لانا يحل ده عجور ااذإخ

 ابل مدقفيول مكبنإر /64ضسابعلا ثوم ودعلا:.داعيللع قدابأ يؤ ما لاق اكل

 ةرامإ نمد جلع نيد, تمل رمازعلاتايفأويت يلب :قوتتت اكس خلل يكل كارلا

 : لوي. ةلخادو عمايسلا تبا ليقنا نلغرناكى ردم نيشيلاكوماثلاب ةهسارول ىتتج انرك نال

 سوؤر اشيرق نإ : لوقي 50 نس ير نع الإ لاقي ينع ضرا معاي

 لاين ملعلا نعط ايلف « ار مييلع هللا مستف الإ انا راحو كك رانلا

 نانا بفك تئاؤلل اروعتشوءبلف < للحلال لعلوم عم لم ارا ةندان هش جراب

 دقملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ سانلا اهيأأ اي : سابعلا لاقف « ماعطلا نع

 نم سانلل دب الو « لك قنا كب اهركشو 0-2 انبرشو هدعب انك أف « تأ



 بيب ذبهج 51

 سلا هتملاكرااءاع شفا ةيشما:1لاق 2 كاذا كفيكل ولا ةعغل نب ؛ىمؤلا لقت

 ىلإ رك الف 92 اهيف انل نذل : اولاقف شيرف هجسشانف مزمز يقسإ بلطملا دع

 كتككرما ين اانيرتحات مط وت تلعن ان !قيوشااري ناك ديب( ابي[ ةلعباز
 يذلا نإ : اولاقف ماقسو برشف تعب اعلا نكي علف" نفنا تضم الف « هتلخار

 ناكو ٠ كم انل ةموصخ الف عجراف « مزمز كاقسأ يذلا وه ةالفلا يف كاقسأ
 اير لنا كايلع بلع توا يسواكك عياد وتب اهيل هيلذقة تفئادللاب نقول

 : اولاقو < هوقسي لف بابذ ينبو بالك ينب قستسا قيرطلاب ناك الف 6« جيطس
 هباحصأ هيلإ عجرف « ءام نيع هل تثعبناف جرخو هتلحار مكر هع اوتوم

 < مهعم ناك يذلا مءام اوقارأ ام دعب بابذ ونبو .بالكو نب مهعم برشو اوبرشف

 « انني يضقي ايف قداصا يردن ام : بابذ ونب تلاقف « حيطس ىلإ اولحر م
 اًبيبخ كل تأبخ نإ : لجرلا لاق هيلع اوهدق الف < ةدارج قاس مهنم لجر أبخف
 قل فلام علا راتبا قاس واططتاف ناطوم' راقفلاك هكيلع 1 لاقزإ و ارشياف

 « ةئيبخ كل كا دق : لاقف ةرمث مهنم لجر يع لا ةدارج يقاس يتلأف

 اهزرخ ةدارج سار رخا هل ابخو ٠ ةرمشتلا ىلا « معطاف عني او < قس لاط: لاقف

 مراد اة تك تاحا# لاف كراشلا هل ول اقن كلك ىبع ىفءايقلعف ةوواذع يق

 ىفقت هيلإ اومصتخا مع« راسي كبلكق نع يف « ةدازم يف تذرخ « ةدارج سأر : لاق
 مدقف « ةقان مام حيطسل اومرغو « ةقان ةئام بلطملا دبعل اومرغف « لاملاب باطملا دبعل

 رحنف ةكم لابج ىلإ لسرأ م« هلوح سانلا معطأو رحنف ًارودق راعتساف بلطملا دبع

 جرخأ دقو « (2) مزمز ليعامسإ هللا يتسأ ةسماملاو «سانلاو ريطلاو عابسلا هتلك أف

 مدقت ام اهنم انرك ذ ةفلتخم تارابعب ةفلتخم قرط نم ءاقستسالا ةصق ظفاحلا

 يبعشلاو نسحلا نع ظفاحلا ىورو »* هريغ ىلع هدانسإ لضفو « دوصقملاب هئافول

 راضن لاو نيرخلابلا| لضتف'لام ةءاج خوغنلا هيلع مسفو بفلختتسا امل رم نأ :/امهريغو

 هل دل اع رام اللا ل يل الا نسا ارانب وب نسقز ىل ص رفف 6 لطملاب

 كارل ممل لامن قولا ةمرأ اردو دهر اقر اعيعيولسأ نوير كالا
 معانأف : لاق < م. : اولاق. 9. هقح نوفرعتو هنومركت متتك أ ىشوم ع كيف

 بازيم رطقو * اقل رشع ينثا هاطعأف ساناا رمج ملكف « ينومركت نأ _قحأ ميكب

 < بازيملايف *املا عم امعمد بصو « نيخرف ب ذ سابعلا ناك دقو رمح ىلع اموي سابعلا



 * ع ركولعولا خيرات

 انيازاامو : لاقتم اذه 15” ةءاولاقلا ار قلقلا ترنمااو هوه قفار اعلا زار! كوع

 0 اك م نيحس عبرأ باعس ةعوق نم كلذ 3

 دوز الا كرار : ع "غور سكربت "كما كورلا رنا يل! فرم

 كفيطع نبالا ع وؤيبو :'اريبازلا# لاقل"! ئزوتض ابك 2 ااقنازللا1أوانعأ لنا هن

 نيالا اق رسال اكو قا

 مايل نكشلاولا قوقل ةراغت هيي شلال فلق لا

 ءالسرالا 0 ةوااعانبا لعن ير 3ك تملا اننا" ةيعقتا نذل

 مارك" نيقلفم ا ادلع < انتو كامن قر نار ناو اكل

 ماوقالا ىلع لضف هل هف هماقم ماق موي شيرق تفرع

 : كلذ يف مشاه ينب رعاش لاقو: ريبزلا لاق

 امانلا ” باد يذلا" ننكر كفل او ب نر

 : بل يلا نب ةبتع نب سابع لاقو

 رعت هدف اسي ةيشع ظ 1 زاحملا 5 قس يمعل

 رطملا ا م ماد نإ ام هيلإ ا ل ف سابعلاب هحوت

 رختفم رخافملل اذه قوف لهف ةنازن انف هللا لوسر انمو

 نب ىموه قيرط نم يروباستلا ةيزخ نب قاحسإ نب د قيرط نم ةيادر يفو

 ةدامزلا ذهن ياللا زق اطل 0 2 2 ل
 6 هب هللا قالا نع ادغ 2 رم اقف إف تارم ثالث اوقستسا

 اولاو اوربطت نأ مشاه يب ىلإ رمع لسرأف < نيسحب نسحب يلعب نولوقي / نانا ةضكاف

 مشاه ونب عمتجا الف < بابلا هيلع قدف سابعلا ىلإ جرخو « مكبايت حلاص نم

 نْيسملاو هني نع نسحلاو« هيدن نيب همامأ يلعو سابعلا جرخ مث « مهبيط هدنع

 ىلصملا ف1 مث «انريغ انب طلخت ال : رمت هل لاقف « هرهظ فاخ ماه ونبو « هراسي نع

 ام تملعو « انرماؤت ملو انتقلخ كنإ مهللا : لاتو هيلع ىتثااو هللا دمحلا فقوف

 تاضفت كف مهللا < انقذر نع انيف كءلع كمن لف « انقلخت نأ لبق نولماع نحن

 اتق“ انتس اديلط “ميلا قطف حلي زها هنااا

 <« تار سمخ اهررك « ىقسملا نبا ان : سابعلا لاقف < اضوخ الإ انلزانم ىلإ انلصو



 لييادع كي

 كليلإ الإ كهرنال بلا هارت يف دازو: قارا دبع: قب رطا نم ةاورؤ ,.ناًماع اللحم اًمبط
 < 10 027215 كي فالق لك يعس كليو كك شلل اذ مبلل كلي :كيقزانالا كادعو

 قيرطنم هاورو ٠ هل ءاعد يف « فئاخ لكف وخو « راع لك ي رعو « عئاج لكع وجد

 ترظن : لاق ديزي نب بئاسلا نع دعس نب دقي رطنم هاورو ٠ هظفاب ايندلا ىبلانبا

 هتوص عفرب للكلب غابيال درب هيلع اعرضتم هالدعاءادع هذاا فا امرك عاللا

 اعدف < بلطملا دبع نب سابعلا هنيع نعو ( هيدخ ىلع ناقاره هانيعو « ء اقسنسالاب

 سانلا. اعدو اعدف هبر ىلإ جعو« كاملا ىلإ هيدي اًمفار ةلبقلا لبقتسم وهو ذئموي

 لازامث < انيلإ كلوسر مب عفشتسن انإ مهللا : لاقف سابعا ديب دخأ مث 6 هعم

 دفنا ىوارال# ل ينالكيت #ءاتيغور وغني . قليلا وال: الها هبي ىلإ معاق سايعلا

 ب نيل كلا ريل اند لات نعلم نيا العب عار هيما كعب وعد يدقا الا 2

 :!لاقارج اهنعت ىقبا < لاق !616آوعلا | :!كاق : 9ةءؤجنلا نم انيلغاا يق < لضفلا ابأاي

 دغا : سابعلل رمح لاقو < اريخ اهيف لعجي نا هللا ىسع : رمع لاق « مايأ ةينام

 :! لاقواامعمفر م سالملا :يدني ذخأ  «اعدلاب رمع ملأ الف : لاق « هللا ءاش نإ ًادغ

 كد ةرلاونر اهارالء الحلا ةايح هاذ نأ كي عفن كبل عفشتسن انإ مهللا

 ل يتسأهنالطللبا يعي كاين "اه طوب اوس لوقا اولكر با #ملف ةلازلاق

 ينئادملا قيرط نم جرخأو ٠ .دالبب اوقحلا : لاقو ةنيدملا نم برعلا جرخأ

 : سابقلا لاق# ءاقستنمالا يف هئاعد نم: رمع .غرف ا: لاق' ناهتسلا: اص يبأ نع

 هجوت دقو « ةبوتب الإ فشكي الو <« بنذب الإ ءامسلا نم ءالب لزني مل هنإ مهلا
 « ةبوتلاب انيصاونو « بونألاب كيلإ انيديأ هذهو <« كين نم يناكمل كيلإ موقلا يب

 < ريغصلا عرض دقف « ةعيضم رادب 1 كعلا عدت الو« ةلاضاا لمهن ال يعارلا كر

 مهنغأف مهللا 5 علو ركل ملعت 6 6 ئازكتسلا طفت رااق-4 نينكعلا فلو

 6 نورفاكلا موقلا الإ كمت نم 0 اله ف 1 نيكل اوطنقي نأ هينا كناكق

 ةاييقللا افلا قوارب اوظراا رقستم يذلا تا طرأ لعل ههولكمع اذن هبال
 ةيار آو اففاخللا ةللاؤربيفارسلس ديل !ناككللوأاسا: ىلإ ! ةليظؤل انف: فئنيج
 اطير ربا قالب :سأاكويلا ورع ءالظتوب القنع قيغد لقسلا لا .ةدملافإ اهليأ رع (يدنفلا

 سابشلا» دليب نطنأوأعا محل عسوأ دا دل ناعم اهل جالاج عاين كوبل بةةيلا فوغ هين

 2ة[در يلق#لزال نأ, دارأل الفا هبا كيلإ لسوق (قخو «:كيرن مع اذهوت :: لاقف



 4 رك اسع نبا خيران“
 كولملا ةروص هذه : لاق 7 طق ايف ىلع تطبه هايم ءاانلا و ليف اننا اكلك

 ىلص يبلا ل معد لئاوبج نإ اه وجا الع فون ©« كم سايعلا دلو نم

 :ليربح لاق « اون 0 0 0 ماطر هيل هللا

 .٠ لاق ّ نم مهتساير : .٠ تاق 4 داوسأا اذ مالسرالا ل رعب ناك فاعف 0 يدم

 كاسب رن اةينااعلتل تلاع لهأ نم : لاق.# مهعابتأو : تلق +:سابعلا دلو. نم
 رينا اوري رسسلاو 6 ردملاو رحمحلاو « رضخ الاو رفصاال ا !ناركلع: : + لاقط (سازسلاادألا

 ردب كدهش سايع اتا يبعشلا لاقو 37 رشنملا ىلإ كالملاو « زشحلملا ىلإ ايندلاو

 جرخأو ٠ القع الو. اًيأر غلسو هيلع هللا ل دمع .باحصأ: نم ادخأ: هلظفا|ام
 اهبع هللا نقر [ىلقل, نمابملا] لاقمةايلاق ىسقلاب قع ملوش يأ نيا ىيوط زد «لنللا

 هيأ لودر هحو 2 كيرعأ 5 ينإ : ملسو هيلع نا له ىنلا ضرع نيح

 الإو < (9) كاذف انم فلختسي نم هلأت هيلإ انب قاطناف توملا ملسو هيلع هللا ىلص

 سو هيلع هللا لص ”يبنلا ضيق ايلف < ءافج اهيف ةملك نمابعلل يلع لاقف « انب ىصوأ

 الق نأ وأ: ىععشلا لاق 4 هدد ضبقف : ارزاق 4 كمدأب :]ؤ كدي لإ يلعل ن دا دعلا لاق

 ( :صاقو يبأ 50 كس لاقو 7 معنلا رم 6 0 ناك < يريرانلا 5 ف سابعلا عاطأ

 : اولاق ٠ مالسوالاو ةيلهاجلايف لقعلا يف نمابعلا مدقي وهو الإ سانلا نم ًادحأ انك رذأ

 الالجإ 2و - ىح ا الإ ناك اًذزامهو كانعت الو ردعل طق ري سابعلا ناكو

 ناك و ٠ يشمي وهو نابك ار امهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ,عاعب رع نأ هل

 انطحق اذإ ابك انإ مهللا : لوقي نأكف سابعلاب رمت يقستسا اوطحق اذإ سانلا

 دمحم انين معب كيلإ لسوت انإو « انيقستف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبنب لسوتن

 سنا نع ظفاحلا ةيمقلا هذه ىور < نوقسف : لاق « انةساف ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ةفرع نب نسملا قيرط نمو ٠ يلصوملا ىلعي يأ قيرط نم هاورو. ٠ نيقيرظ نم
 قشتسا ةرتعإ نإ كطيو ىطاقط | نيل نعاس تاو 6 اهنا ناطلا معرف

 كدنع نإ مهللا لاقف سايعلا ماقف < قستساف 8 : سابعلل لاقف <« ىلصملاب سانلل

 هب :ةددتغاف ابيلع هلرتأأ عك املا هقول ون 12 باح ىشنافت <( تراس كدو اي

 قطني ال نمت كيلإ انعنش انإ مهللا < ع رضلا هب ررد او“ عرفلا هب لطاو« لصألا

 لك عوخب كيلإ ىكتشن انإمهللا < انيلاهأورانسفن أ :يف انعفش ميللا < ,انماغن اوي: احنا نم

 ةعفان ةعداو ايقس انقدا مهللا كفا لكوب كفؤ و < راع لك يرعو 4 حاج
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 ل 511

 4 مخي مكبو © رع ذيل اذه حتني مك < 61 ةفاللا ماكل ور ربل لع لانج

 ٠ يئعافش هعلان الف كفا نمو < يتعافش هان كبحا نم : سايعلل لاق م

 هللا ىلص يننلا اهب :.لاق رساب نب رامت نع ينطقرادلا قيرط نم اضيأ هاورو

 هلل ل رع راجل ماو ةايكادبش "تاع 2 7
 يذلا وهو كدلو نم مالغب همتخيسو يب مالسإالا ادب هللا 0 6 557 : لاق

 هيل الا دنع م هنا نت 1 ةياورا قوي مالطا لغد هرب

 كاف <:يسعب ىلصي يذلا وهو« روج تاما ًالدع اه الع كدلو نم مالنب

 جرخأو * ةريغم نع ةفيلخ نب فلخ نع ناهلس نب ديعس هب درفت : ينطقرادلا

 :(لووقر ا (سابعلا: تمعم + "لاق ةرسنم ايل نع لماحلاو..يعاضقلا يضاقلا قيرط. نم

 اه يرن لهما رظنا. ١+ قاقفا قليل «تاذد ملشسو هلع هه, لص هبا لوسر يع ثيكأ

 الان «كياوتلا يرن تقف 2 ىرتتام ::لاقفأ# من : تلق : لاق 9 'يش نم ءاامشلا

 قيرط نم يورم ثيدحلا اذهو <« كبلص نم اهددعب ةمادلا نك كللع هنإ امأ

 عباتي ال هيداذش *اذه دفيع: يراختبلا .لاق دعس“ نب ثمللا نع ةرق قل دْدَيَع

 سابع نبا نع نيهاش نبا قيرط نم ظفاحلا جرخاو * سابعلا ةصق يف هثيدح يف

 دل ل كلل تي! اكلات, ةيلالملا .كزلانل :تننا لطفا م٠٠. يتطدخ + لاق
 هللا لوسر اي : تلقف « مالغب لماح كنإ لضفلا مأاي لاقف رححلا يف وهو ملسو

 اراك ل رحأ ابنوكا زاك, علمنا اي أنكإل 1 ناقئرفلا تلات دقو: فيكلو

 كوأَف ملسو هيلع للا ىلص 505- تتأ ةحتحاو الف :٠ كلا اوت تر

 كتأف تلاق < ء افلحلا يبأب يبهذا لاقف ىرسدلا هنذأ يف ماقأو « ولا 0

 القاع ياسو اهيلع هللا" ىلع ينلا قف © اسال المح الغز "ناكو « ءتملعأف نئابعلا
 ماا هب ينتربخأ يش ام: لاق سابعلا نإ مث هيلإ ءاق سو هيلع هللا ىلص هلال د ها

 يعف ةثامو نيثالثو سمخ ةنس تناك اذإ سابع اي عن : لاق 7 اذه اندواو٠ نع لضفلا

 عاطل كر رمل ب ب علا :ء كدلواو كل

 ىءوم نب يلع ىلإ ظفاحلا دنسأو . *- لضفلا مأ ىلإ هددب نيعاش نبا نع لالخلا

 هيب | نع يلع نب دمج هيب أ نع دم نب رفعج هيبأ نع .رفعج نب ىموم هيبأأ نع اضرل
 كلاعب + لاك لش يال نأ يلع ردني أ نع للا ورب نيل ادا *نلعت :نيسللا# نين لع

 ءادوس ةمامجو دوس | ءابق هيلعو ليربج ىلع طبه : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 م رك اسغ نبا خي راث

 جرخيو ةعتفلا عقت م« هبحاص امهدحأ لتقيف سابعلا دلو نم نيوخألا فالتخا
 رطق يف مكهلع نوركفدو مهنوداعيو نادلبلا مهيلع نودسفيف يلع اي كدلو نم موق

 لجووع هللا دري ع ياو زارا بخار لاذ نركلي# لالا ع ف دنلطيرو «لطرأأللا

 ثدحب اش « مييف يف 1 يدهم ج رخي ىتح مهيف لازت الف ؛ نمافغلا دلو ىلع ةمعنلا

 ةااوم ال سماماف (ن !ةيدباأع ةعلللا لكتاب ىجحيو « ةملكلا هب هللا عمجيف ننلا

 2 50 رنا جرفيو « هتمحر هل ل لزاي هيوم (هكاكم كنلقتمم

 لزني ىتح هلسأ ينو هيف كلذ لازي الف < ضرألا نك اسو ءامسلا ن لكان هضم 0

 سابعلل نأ ت تمل امأ يلعاي < مهنم كاذب ليقف سكوس, حفر :عومأ نيل

 مودع نأ. .ةيانلع اطأرع بيب اقالذ هللا يناطعأ لاس طفاعل هلأ يرنوملا نئاسلا زال

 ذب ده معي اينو هيلعاسإ لاق كا مل واسم كظغ واذا لاقإ« لوسْنِم مهلوو لودخم

 يف ةلاقملا يف عاقب داك افرك هقوؤع «ةتززاؤو هلو قا دين نيب ا ةرعةوأللا ع

 مسأر لبقو هقئاعف سابعلا ىلإ بنو ىلع كلذ يأر الف « هراهن ةماع هدلوو سابعلا

 تح كل ذك قاز اليف «رنع طخسو: ةلؤرلو "طعتسمو هللا ةطخسل نقم هللا ةوعأ/+ كا
 فرعي مل نم هنإ يلعاي : لاق م م < لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر 50
 لبج دقف هلوسر» هللا نم هنأكمو كلاما دبع نب قئابعلا# كتبقبتو ٠ يتبقبو يحعو يأ قح

 هلا نقر يم ادم نيم 3 ظظفاح هللا نم مط نواف هدلوو هترثع ظفحا يلع اي < يقح 3

 مرصان جرخي « تنس تر كادي نك ١| دعب مالسرالا مهب زعيو 00

 يف اه ىلع اوبلغو هوهزه الإ دحا مهاقلي الف < دوس تايارب ناسارخ احل لاقي ضرا نم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر اا 6 < جرسدتملا تيب مجاب دريجرجتاوراج كمدبأ

 « ًاريثك ءاعد لسو هيلع هللا ىلص هناا لوم اراك ازيدا الف كاني هان يفا هال

 هللا لع تحل هر .ع ظفاحلا جرخأو 3 نيفاخم ريغ نييضار اجرخ >و

 ان كيف لدب كل ظفل ينو : كلك ةوبنلا كيف : سابعل لاق ملسو هيلع .

 * ةوبنلاو مييف ةفالخلا ظفل يفو ٠ يقهيبلا قيرط نمو « ةبيش يأ نبا: قيرط نم

 فوم كح تف موب سابعلا يقل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يلع نع ظفاملا جرخأو
 زرابي كو فا كادف لب را كوبحأ الأ ماي : لاقف“ [يبشلا هتلغب

 هجرت واكل رد ةاوزر ٠ كلوب همنضوف و هلا انها نإ لاق هلا

 اذه مف انلئامتا [قلوهط لاب راسا سل اريل اق اطنلا اع انا ل ها عطخا



 بيب كبش م

 ءابهلاق نيل" قلر الغ قب ادع نعيم داسعلاب» تعز جاروأو »ادع« انسآللازكمب اي
 ءاازرالن ىلا تريقاطو هلو .؟ داس اهيلغأو ضب قد وهو لاطملا دبع نب سابعلا هنت

 7 هللا لوسر اي تكحض مم : سابعلا هل لاقف < مست ملسو هيلع هللا علضتهللا لاؤسف

 هللا لوسزنايب. :. نمابعلا لاقف « منع ايا كلامج ىنمعأ : لاق < كنس هللا" كحضأ
 نكي !يبأو دحأ !ءانرالاب قيارط: نم هاؤارو ٠.١ ناسللا': لاق 2لجرلا يف :لاملا ام
 لام اءاما:هلا:لاق:هيفو ©<ضييباتايث هيلعو هيفو-ةعزخ نب قاحسإ: نب دممو ”ققهيبلا

 لاعفلا نسح : لاق + قلايكلا اف: لاق قحلا يف لوقلا تاوص 1 9 هللا اسطب

 كيد انناروز < نتا < يوقلاب نسلو ميهاربإ نب رمعدب درفت : ىقههبلا لاق ٠ قدصلاب
 ل لا اع نبا نك ةسيطططا قيررط. نما بر ااو# :#/ار هقزارط يغب نما ويف <لز وألا

 كلوا عرارلا نايرالاب أوز ميش نكس: ملط هيلع هللا: ىلض: هللاةلوتلارب لاق

 « سابعلا يمع ةمأالا هذه مانسو مانس 'يث لكلو « ربصلا ناميرالا عرفو عرف ”يث
 علاج يق لكل ورك نزلنا ور وسل !يابس ةمألا» هذه ءاطبشوت طل "قشر لكتلو

 نب يلع ةمألا هذه نحمو نحب ”يش لكلو « رمجو ركب وبأ ةمألا هذه حادجو
 ال1 |( يهاذزوقو اريطا !نياكم اوله داعسإ قانا كيظطا لاق * .يلاطيفأ

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب : لاق ةريره ىبأ ىلإ هدنسب ظفاحلا جرخأو
 2 ايقاف تيان أول لوتس ةاءايقأف كلا ء يأ نبكي لح ىلإ و ماسلا ةةمعسشملا

 ال ا ترا يل ابو وا افاددافا ةيلرس للا نسي اء اطل هذا و اب وءأذلا» مقفل
 هللا ىلص يننلا لاقف « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر يدي نيب افالتخا دتشاو
 يمحو يبا  تاظلغا نم يردت له : لاقو هيلع لبقأو < هم يلع اي : ملسو هيلع

 لهأ لضفأو « ًادنحم ةيلهاجلا لهأ ريخ < يئاَبآ لسن ةيقبو يرصنعو يلصأو يتيقبو
 تلالف امنوا فاما يقح عيض 510 <« يدعب انيدو سفن مالسإلا

 © لع مراروملا .1ةالاورادللا عا مرعأ دال: نتالبلا يع بلص قم جرتعا رك ثا لن

 هللا: نكلو مهتركذ انا اكشل لغناب 6 يتمأأ يدهم مهنمو « نيمحان اكوام ءافلخ مهلعجي
 5 مهيف 5 لهي « مااوا م 6 مهتاوصأ ع ةرو مث 20 يذلا وه

 « ديدش ناللتخاو لا نم ةقرف نيح هثعبب "كي 6-0 ا ًادبع اعطاس

 يف هللا هبي« ضرألا يف دا نيدلا هب زعيو < يتذسو هناتك كنب هلا يبحيف

 دعب ىلع اي كلذو « اهبرغو ولا قرش يف نوحلاصلا هدابعو هتكئالمو هئاعم



 "4 رك ادع نبا خي راث

 هيف مهتي ناك باهولا دبع نا ىلع « باهولا دبع نم هقرس يلهأبلا ةيواعم نب دمحأو

 <« باهولا دبع فعض ىلع مهقافت ال فيعض ثيدحلا اذه دانسإ : دئاوؤلا ينلاق : لوقا )

 6 قعوضوم ثم داج ادعم 21: كلل قاتمإ < دلل عضي : دواد وبأ هيف لاق لب

 وهو هجام نبا هب درفنا : بجر نبا لاقو < ةرخاب ظلتخا ليعاعسإ هخيشو

 ٠ ( ثيدحلا فيعض : دوأد وبأ هيف .لاقو < باهولا دبغ ايالب نم هنإف عوضوم

 ديسأو د: سابغلا ةمايقلا مون. قمانلا» دعلمأ :.اعوفرعيرمت نااورغا طفاخلا «ليلولاو
 تنا يب اب هللا لوسر اي : تلق : تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع كلام .يلإ

 «!.فوغلا نكست!( ةفرغ_ةنجلا» يف هل ,نإ . لبيت لاق« 8: لظفع سايل اماديعأو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ريغك نب هللا دبع نعو * .هملك أو ينملكي يلع لطم

 ٠ بلطملا دبع نب سابعلاب أدبأ نأ يلرمأو < ىبرقلا يذب هللا يناصوأ : ملسو هيلع
 يبا نب يلع لاقو هيف دازو .يربطلا بيطلا يلا .يضاقلا قيرط رم هاورو

 مكل 5| نأ تعش لل و كب وما نك يا دعب ةغالا هذه لففأ :, تلاط

 ًادلج هتداج الإ رمعو ركب يبأ ىلع دحأ ينلضفي ال : لاقو « هتيمسل ثلاثلا
 دايع رارش م انيف عيشتلاو انئبُع نولحتني موق نامزلا رخآ يف نوكيسو < اًعيِجو
 لأتبف لئابن ماج ىقلو اذ لغر ىللقو > لاق < معو ىكيلاب اةننويعشمم هانا كلا
 نائعةلطعأو مع .ةاطعلو ركب ولا ماظعأو ةاطغلف ملسو هلأ ابلس يلا ردد
 لاقف < ةكربلاب هاطعأ ايف هل وعدي نأ ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم لجرلا بلطف

 قيدصوأ ين الإ كطعي ملو كل.كر ا كم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 فخ ل دم نبا رفعج ل نع ينطقرادلا قيرط نم جرخأو + ؟ اهيغيا

 2 بأ وتلج | نلخ اذإ ملط هيلغاةهللا علصأ ىلا ناك[ كا

 ءاج اذإاف « ملسو هيلع و ىلص ل لبوشر ةيتتاك_ناكووب لسا ملول عول ناك

 قيرط نم هاورو .٠ .هناكم سابعلا سلجو ركب وبأ .ىحنت .باظملا دبع نب ابعلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقلح تناكنإ : لاق يراصنألا بوقعي نع يطئارخلا
 هيف عمطي ام غرافل اهنم ا سا نإو < راوصرإلاك ريطت, تح كيتغتا 56

 هللا لوسر ةيلع لبقأو ساحلا كلذ سلج ركي وبأ ءاجراذ إف 6 .سانلا نم دحأ
 حزحزتق سابعلا عاطف < سانلا عممو هغيدح هيلإ م اع هللا ىلص

 ميظحتل ملسو هيلع هللا ىلص هلا اوس و منو فايا دا ق خ هس نعال هل

 ام 6
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 وجرث : لاق م « يتبارقل موبي ىتح ًاريخ نوفلبي ال مهن هللاو امأ « ملسو هيلع

 نم يخ مو :مهلش ةياور يفو « للطملا دبع ودب اهوجري الو ©« ىتعافش فيلس

 * سايعنباةيف زك ذب مو © هلسرأفايروثلا نع معن وبأ هاورو.: تسيطقخا لاق“ ٠ دام

 اعوفرم سابع نبا نع ٍليقعلا هاورو ٠ السرم ىحضلا لأ نع دواد وبأ هاودو
 ةنيدملا ةيمأ نب ناوفص مدق امل : لاق ةثراح نب هللا دبع نع هقيرط نم جرخاو

 رادو نواح“ لعل ةلؤلل را هل نا" ملساوا هيلع شا« طن ناار قل
 ملغ كلارا لاا © هياتم فيغاعب نئابفلا قع "تلون *"لاقأ يهيعاوزابآلا "لل تنم

 قأ راوضحملا 0 كنت را ١ ظفاحلا جرخأو د انا ةدعردفا نال

 يبصو لا ا ملسو هيلع هللا 0 يبلا نع هدج نع هلأ نع رفعج

 يبنلا رصاح امل : لاق سابع نبا نع يدع نبا قيرط نم جرخأو * يلراوو

 0 ا ا
 2 ةنملا هلو هذقنتسي نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ندحلا هلخديا

 1 كمل نابل دولار ردات ارد" و انازظرا راف يطق رباك
 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر يدي نيب اههعضوو عي اهل تحاف ىف 2 اكو

 ثراحلا نب نايفس 00 نع" يوغنلاو 'ةطن' با قرط نم جرخأو ١ ملسو

 سو لكلا 0س للا علوم نقب ابارك دك ةماعلا ناكل مويلا : لاق

 اآشيرق الأ نيح ملسو هيلع هلا ىلص ذل وكمر دنع ةلزام سانلا مظظعا هناو

 رهو لس نع مدح قالاقو "أ 50  أمهنم قبتسأ ل ار 7 1

 جرخأو 0 كلارا وول فورزا خرا نيتاللعب اعمال كيت نذل أ
 كلو : سابعلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق عفار بأ نع ظفاحلا
 د يلا اللا الضرب امم ايا لل وا !نهلا وزو 1١ ىورتن ئك نال عاب

 ىضرت ىتح هللا كاطعأ تم دق ول : راعاع ان لقمر اي لب ::ناعنأاو كتل

 هيلع هللا 0 هللا لوتس علاق "لاق" ضاعلا نبا وارمعل نب هللا دبع نع جرخأو

 مهاربإ لزنمو يلزنف « ةليلخ يهاربإ ا ف ل ا

 الصم اعطقنم" يوزر دقو + نيليلخ نيب نمؤم انتيب سايعلاو © نيهاجت ةنملا يف

 ار ا لل للا ا ل ل

 سشايعنب ليعامسإ نع كاحضلا نب باهولا ديغب فرعي ثيدحلا اذه : يدع نبا



 م عذب رك اسع نبا خيران

 عم اسلاج ملسو هيلع هللا ىل يبنلا ثناك : تلاق ةشئاع نع ظفاحلا مين 5

 سلحف « ركب وبأ هل عسوأف سابعلا لبقأف < رمتو ركب وبأ هبنجيو هباحصأ

 ملط ةيلغ هللا: نام يتلا (لاقفا ع ركب ااي) نول لسور هلع لص[ ىلا ند
 < لضفلا ووذ : لاقوأ « لضفلا لهأ لضفلا لقا امن ا

 ىلص ينلا ضفخف < هثدحي ملسو هيلغرمسأ لطم شال ويفر ورع تايقر

 اليك مما تا 0 كدا لاش ًاديدش هّتوص ملسو هيلع هلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبا دع سابعلا,لاز امث « يلق تلغش دق ةلع ملسو هيلع هللا

 هلع كي ت0 رسام كل لاقف < فرصلاو هتجاح نم غرف ح

 فا: لاق“ اني دع عكترضا نصها لور مفجر قافرع لاك اال ءزكلام متل

 9 اننيغدأ أرشد اوما ىف وظل درا
 ابع زنا لوا تارك زبن عساولاا نييولعا نأ ويرطرارم عرصلق تاء

 : - دلولا لالجإ سابعلا لي ملسو هيلع هللا كسرفلا لوجر تاكل

 ادلاو الإ "ديلا لرزنأ يلو املعشا لص اقها لوعرل يغبفي امو ::بيرك لاق

 يقومان رطط نم“ داو عدا اوس رودرا اضل "يسمو سل ل ا

 لوسر لاق : لاق ىلع نب دمحم نع دعس نبا ييرطوارنلا د 5 هبقعا نفل
 يلا دل دي وهو ةنيدملا يف يف سلحم يف وهو م ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 نعو * مهيطعيو موقلا ىلع ذخأي ناكو < سابعلا يمعب ةليللا كلت تديأ : لاقف

 ةيك اف ملسو هيلع :هللا ىلضأ يبنلل تيدْهَأَف ماشلا نم تحدق *.لاقإىبلكلا | ةيجبد
 لها رتتسأا يشار يبل يل اس وتتم

 نإ معاي ندا : لاقف سابعلا عاطف < اذه نم يعم كل يلإ لاق وأ كيلإ

 < تيتاف اذه نم يعم لكأي هيلإ وأ يل يلهأ بحأب ينيتأي نأ هللا تلأس
 رباجزعدانيد نب هرمع نع ينطقرادلا قيرط نم جرخأو * لك أف سلجف : لاق
 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تععم : لاق يراصن الا هللا دبع نبا

 لاق هلوسرو هللا ءىري دقف هتنب لهأو ىالتملا ديغ نب سابعلا بي مل نم

 بيطخلا قيرط نم جرخأو * ورمح ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه : ينطقرادلا

 وسر اي ,::لاقف علو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمابعلا .ىفنأ : تلاق. ةّشئاع نع

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف « اهانعقوأ عئئاقو نم سانأ يف نئاغضلا فرعنل انإ هلل
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 بطغت ::لاق رم نبا نع م جرخأو ا مهضعب يوقي ةددعتم قرطب هاورد

 سافل ىرر_ناك ملسو هيلع هللا لص ,هللل_لوسو نإ نادل ءايأل 1 لاتف نساثلا رمع

 اما ا كواف ى اهنيع كلانترالو كهمشق ريف هيمخفياو همظعت 6 دلاولا دلولا, يزيءام

 ةيلإ. ةليسو اةوذختاو: < سابعلا همح_ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب سانلا

 ل نافع لبا نع هللا نب ديزي لع ضيا سخجرش ادم ىو لر ايغ

 كيلإ هب هجوتن كيبن مع اذه كثمرإ ميللا : لاقف سابعلاب ةدامرلا ماع رمج

 كا نورك سانلا اهحأ .: لاقف سادلاب ربع .بطخف < هللا عاقس :ىتجيراوخيرب اف «.ابقساف

 مركب م 6 هيلع هللا يلع هللا. لوس دا تيجا زاام * تلاق ةثئاع نعو. .# تيدحلا

 1ك ىلص يناارسمار اكد ظفلب .يبطخلا قئارطظ نم هاوروو ٠زجاسانملاةيمما رك( ابحيأ
 هنأ ةشئاع , نغ رم اديأ ا : سابعلا ليام ا لحي ل هيلع

 ل لع نا لس دعا لوسر ميظعت نم تيأر دقل ينحر نبإ ايزا: ةدرعل كيلا

 0 اتراك ىلع هيلع هللا( لصو دعا كل وسر تانك بع راومأ_ساسلا

 قرع ملسو هلع هللا ىض هللا ل ةيرولكا د كوش ايككف + تلاقزكلا د هل دشنت

 سانلا عزفف هيلع يأ ىتح اءدج هب دتشاف : تلاق « ةرصاخلل يدتبم الو « ةيلكلا

 هللا لوسر نع يرسم مث : تلاق < هانددلف بنجلا تاذ هب نأ اننظف : تلاق« هيلإ

 نأ مننظأ : لاقف « دولنللا وأ دجوو « 05 دق نأ فرعف ملسو هيلع هللا ىلص

 ديلا داب ب ال هديب يسفن يذلاو « يع اهطلسيل هلل ناك ام ؟ يلع اهطلس هللا

 نمو م, تلاقب< الجر الجر, نودلي. مهتيأر دقلف :.ةشئاع تلاق< ىبعاالإ دل الإ

 0 اغلب م ليوتجتا | لاقل | تاق ع تلاقرك مياضف كمن فئيوي تبلل ف

 دودللا غلب ىتح ةأرما ةأرما انددل ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأ
 لوس 0 دقو نيسح اهنوش ناحل ءانإق 6 ةعاضإ هللاو ينإ :|تلاق اه ةاررا

 : ةورع لاق « ةئاصل اهنإو يتخأ نبااي هللا اهانددإف < ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نوعبسلا هافاو نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا:ل وسوء دب منخا دقل هللاور سلعلا

 اك 2«, يبلع ملو بلع مهلا ص لهنلا لوسسرل . طرتشاف < , ةبقعلا يف. راصنأال اررنم
 كإ ( 2ر1 فد وب العا د حاجا مللا كنا نأ قيق ةلداو مالمالا ترغاق

 الوتر نك 1 لاق كلاعب ني ليا .نعور .. ةنوميم, ةعاصو نه تبدل ىلا ”ةارلا

 قيرط نم جرخأو .* سابعلاب اًفطل سانلا دشأ نم ملسو هيلع هللا يلص هللا



 فض رك امنع نبا خيرات

 نع بيطخلا قيرط نم هاورو + مترو قال ا 0-1 اذه نم هلاك

 :. لاق < سابعلا ةعيلشو «سابعلا دلو يبحتلاو 6 نمائعلل رثغا وهلا : قلبة

 يتلا هراد سأبعلا ىنب : لاق تيعالا ىلإ ظفاحلا دنسأو * اذه ىلع دز ملو

 : لوقيو زجتري لعحف دحسملا ىلإ تناك

 هراظم“انيتوولا قابس وا ليم دطيؤو لبا يف ١

 ةلادلا اللبس ذاب اعذب
 اهيازيم سابعلا لعجو « هرادلا لهأب نكراب مبللا : سو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 ءايلخا امةاوءاسأهوإ سانقلا الاه ف واع ايبا 1 كلضب !ادعلمملا :كانيآ اهمال

 مرج .ال ': عاملا كتف« «ييككشا كسلا ةنإ و «ملسوا هللحلا ةللا نام هللا لرساؤراقلا
 ظفاحلا جرخأو * رمجيبكنمىلع هدف : لاق 4 يكنه ىلع تنأو الإ هدشت ال هللاو
 تئج : سابعلا يل لاق : لاق سابعلا نب هللا دبع نع ىلمنحلا ىلعب با قيرط نم

 لوو طنا ل خيب : لاق اثار الف « ملسو هيلع هللا 2 ماو يلعو انأ
 تاكا

 : لاق سابع نبا ن كيبل وزار ضاع غلو لع برعلا اديس اتنأو مد

 ديب ذخأ' خ6 نينض امتلأ راصن الاو نيرجابملا ملسو ا يبنلا رم

 هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يلا د8 ىثم مث « سابلا ديبو يلع

 غاب افاصانةساانأقابخأ "الي ربخ قلك لاف فكما ولالااك#ت 0 اننا لع

 ٠ شرعلا ةلمح سابع اي كبو يلعاي كب ىهابو < عبسلا تاومسلا لهأ نيرجاجماب
 نيسحلا هيبأ نع نيسملا نب ىلع هببأ نع ىلع نب دمع نع ًًضيأ هقيرط نم هاورو

 رحفلا سانلاب ىلص ةكم هيبن ىلع هللا حتتف امل : لاق بلاط يبأ نب يلع نع يلع نبا

 كانيارام-هللا !كاوضإلب هنا واقف! هذجلاو:: كارما نحب ا ةااطدفا تروا هيلا

 فري :٠ رابعا ا كاشا كلاتزك تزل لاق ةمككشا !هنهاردلا وسلا
5-3 
 ع

 ءاوملا ناكس بلاط يب نب يلع يخأآبو سابعلا يحبو يل هاب هنأ هللا نع
 ءاعم لهأ نم ىهابو « تاق اوف كيو 0 حاورأو شرعلا ةلمحو

 هع ناسا هسلا': قوش كيأزلا قاف ماقول وب سس ا نخب كاجوال الذل

 انك شبأا لة خرجا كسي للا ىلا نع !ةوراغأ هلداقلا علطاف ليما قوسب لسو
 امك“ سانلا "دوج ةظفلبا ين وزو*«“ كلام ادم الا بوزوزعا نسا اور". ا اشار
 يلبنحلا ءارفلا 0 ىلاو رصوملا لأ قرارطاب نم مييلع هانحاو

١ 

 ا



 5 ”م

 ظفل يفو ٠ همسب هابيلف ءآش نيف « بأ ودصو يمحبلطملا دبع نب سابعلا ظفاب هنع اضيأ
 يمح هن إف ًاريخ سابعلاب اوصوتسا : ظفل يفو ٠ 1 يمحسمناف سابعلا يف ينوظفحا
 نع و يدع نيا ورك نم اظنللا اذهب هيرو .٠ قازودو

 قيرط نم هجرخأو ٠ يفابآ ةيقب هنوإف سابعلا يف يثوظفحا : ظفلب يلع نب نسحلا
 « يندس دقف 0 بس نم « ينوذؤتف سابعلا اوذؤتال ظفلب دوعسم نبا 11 ينطقرادلا

 هللا يلص هللا لوسر تيأر : لاق دوعسم نبازع ةيادر ينو ٠ هيبأ ونص لجرلا ع نإ
 وهو« برعلا نم يتمومح ديسو يبا ونصو يمك اذه : لاقو سابعلا دي لْشتنا سو هيلع

 اهلظفل مصاعنب سور رع حا رطل وردا ور يفو ٠ ةدجا نم ىلعألا «آنسلايف يس

 ع 6 00 0 هبنذ هل رفغا مهلا قانا ها يحع سابعلا

 ناوئصلاو ونصلا © هيبا ونص هلوق ٠ هتيرذ يف هل حلص 000 “يس هنع زوأ# و

 ىورو ٠ ناقرتفم 0 د باق رار ا ىع وق لإ رقرك ناز ها دكار مليم الا

 جرخأو رو كلا ةراعج امم اشير ضعي 7 دفيع ثيدحلا اذه ظفاحلا

 ىلإ سو هيلع ل ل ا
 هيلع هللا ىلص يبنلا ديب ذخأف < هل ريرس ىلع سابعلاو هيلع لخدف« هدوعب 00

 * معاي هللا كعفر : ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف « هناكم يف هدعقأف سو
 مهللا : اعوفإرم ةريره تا نع نانكلا هيف دانسإب م هقي رط نم جرخأو

 دلوو سابعلل رفغا مهالا : ةيادر قو + ميبحأ نملو سابعلا دلولو سابعلل رفغا

 00 000012ٍ ا

 6 اا ردسوا ع اذهب ارا د لاقف نيالا ككتبما لك هيددني, ترض نق ليد هيلع
 ًاردق ولا كو ناك فر“ د موي ةز# يصعب ينتعحف 537 ينعحفت ال مهللا

 عفر دق هتيأر م : ةريره وبأ لاق  عومالاب نافرذت هينيع كنار لد

 ىنخأ امو ىلا مو قلعاناوو 0 سابعا رفغا مهللا : لوقيو وعدي وهو هيدي

 قدك دية رارقنوب أري ل اقاك ةمانقلا ميز كلإ  هعي رق نمو نم نوك.ءامو ناككانو

 ا يا ارا ني لتعم رمل نب هللا بعد, ريانعلا )نب اها ديجع ليبلخلا

 ندر لا ل قيطترل مرار نجلا بع عدو يللا /لهأ ا هالقتإ لاف
 ورك نامل يابأ ايوذ] ناقد دسمان ديشوا دب ظنك : يئايكلا اةلزج
 6ك طه قلقلاما الان زادظن .هينكفا !نلاطزقو ةائدب ةاعادقاءذةدئاتبا انئيع



 مم رك اسع نبا خيرات

 مث ءاسك سابعا سلأف 6 هعم انودغو ادغف:: لاق < كدلوو تنأ ينئاف نينثالأ

 يف هفلخا مهللا < اًبنذ رداغت ال ةنطاب ةرهاظ ةرفغم هدلوو سابعلل رفغا مبللا : لاق

 زكب :يبأ قدرط نم هجرخأو' + يلضوملا نلعب بأ قيرط نم هظفلب .هاورو :٠ هذلو

 يلع هما“ ل هللا لو رعاك[ أعمل طرراللا قرا اا بابا ياا رح ىلاللا
 ين ااكنأ ًادغ كلّؤنم مرت ال لضفلا انآ اي : بلطملا دبع نب سابعا لاق ملسو

 مالسلا كيلعو : اولاق « مكيلع مالسلا : لاقف ءاجف هورظنناف « ةجاح كيف يل نإف
 : 3 6 ل 00 : اولاق 9 محبصأ 2 لاق « ةئاك ريو هللا ةمحر و

 الب ابيع 2 كك + ثالث < ضعب ُ كذب تنزيل 30

 راش لا قسوم لما“ اك دارا وحل وول راو يم هاتان ل

 ككل ليث ال0 قالا كش | 2 201505 لاو“. ا لل “كلو 0 2

 هللا 35 هللا لوسر نأ يعيتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دم نعو * (نالث « نيمآ
 لع“ َّك رع ةرحأأ نك 0 سابعلا يم ن ا ملسو هيلع

 ظفحاو هظفحاف مهللا < يف تاك هللاب نم“ ا ا ا 0.

 ظفاحلا جرخأو * عطقنم اهداتسإ ةياورلا هذه ٠ هوركم لك نه هتيزذ هل

 اطخلا نب "رت ملسز هيلع فأل هللا لوسر ثعب : لاق ةريرسه يأ نع هقب رط نم
 لاقف بملطملا ديع نب سابعلاو ديلولا نب دلاخو لمح نبا عنمت ةقدصلا ىلع ايعاس

 هانغأت ًاريقف ناك نأ الإ ليج نبا متي ام : ملسو هيلع نأ هلم اهيل"

 هااوعأو ةطاؤدأ !رستعا بف «دللع نإ * 11047 نوم نإ دراعه

 ابلخمو يلع يهف ممل-و هيلع نأ لص 0 ممر انااا كس

 ظلخأ ساننلا"نأ "ةياورأق وأي“ "يايعلا ةقدص "التفت انإو © ”ةيأؤر واتت

 ملسو هيلع هللا يل ا هللا يدر اح كال يتو للا ذل اول هناو لالا ١" عا الا

 ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ربخلا غلبو «نادت أن كم ناكل دع 7”

 مكتالا“ هيتأ دوتط نعل ا نأ" كام 18 قام رك |1501 2

 اسإ 2 يبا "نع د يفو + نيتلس ةقدص هنم انلحعت دق انإف سايعلا

 0 0 لجرلا مع نا ت له لاقا كبي | وأ ماع ءاعلا ةقدص انفاسأ سابعلا

 : لاقف سابعلا ديب ذخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره لأ نع جرخأو
 هجرخاو « هنع هللا يضر يلع نع يلماحملا قيرط نم توذلأو . كل ونصو يك وه



 50 م

 اهنا ان: لاق خالف رخأا ةياقر #يفا؟داازو +1“ ىرارقلو ىلامتأق كب ىتح ناميرالا

 ةنامل كور و#- كالا ةماعلا ع امنِإ < يئاذآ دقف سابعلا خا نما نساقلا

 قرطنم ثيدحلا ظفاحلا جرخأو ٠ يدادغبلا بيطخلاو ىطئارخلا اهدحو ةدايزلا

 5 مش و نأ سابعا نان نع يطنارخلا روف ىبأ 00 اهضعب ةددعتم

 اذه موق ذخأو « حالسلا اذه موق ذخأف < سابعلا همطلف ةيلهاجلا يف سابعل

 : اولاق 2 انأ نم : لاقف ربنملا دعصف ءآحف ملسو هيلع هللاىلص يبنلا بضغف حالسا
 اوذؤتف انتاومأ اوبست ال «٠ هيبأ ونص لجرلا ع نإف : لاق“ هللا لوسر تنأ

 يفو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغ نم هللاب ذوعن : اولاقف « انء ايحأ

 !ةيناال مانو ينم سابعلا نإ : يوغبلا دمحم نب هلا دبع قيرط نه ظفل

 هر ناك يل كابفوم ناار لوا واقف < نهال .اذذؤتف 'اتاذما

 بيطخلاو' يطئارملا قيرط نم لوألا وحنب ظفاحلا هاورو ٠ محل رفغتساف : لاق

 نبا نع هقيرط نم ظفاحلا هاورو - دمحأ مامالا قيرط نم هاورو ٠ يدنغابلاو

 م نمل مق وذ وك ضا| ىلا اا ودوني ال «ادنم ان ىدم سلشلا) :ةاعارفلم نمانع

 اهدار لاف كاوزع ظفاحلا ميعن 0 قرط نم ظفن يفو + ينبس دقف سايعلا

 : ظفاحلل ةياور يفو ٠ هدلو ةروعىلإ رظني ال دلاولاو « يدلاو هنإف سابعلا ينلسغي ال

 2ك دل لاق يايعاللا دعس نين لوقت نع ظفادلا/جارخأو أ همقمئانأو قم. ىمابعلا

 0000000_--بب7 9 نب نلت

 يراد اا ىو ه٠ قارابلا نم دك دلو اًرتسوا «ةرانلا' نمت سا اذلأرتنبت شابعاي : هل

 هللا | طاش ]ل لاو لارز جارد :- لاق عرس غ يوان الا يدب للا ندزق ليل يعاتإ
 للطي ءاعباعدف ةرحاديدت# ظئاقإ افئاص'مونايف :ةكم قيرطلا موي, ملّسو. هيلع

 هللا لح هللا واسر ىلإ اترظنف'+ا لهس لاق" < ةزتسف فوص نم. هاسكي سابعلا ماقف
 ٠ رانلا نم سابعلا دلو سايعلا رتسا مهللا : لوقي ءامسلل هسأر عفار وهو ملسو هيلع

 ادا "اقل ىذارالم و أك غاب هللا كازتشاك' لاق قاحسإ نبا قيرط نم ظفل يفو

 نسحلا يباو ءارفلا ىلعي يبأ قيوط ماو: © قرع نبب ناسلعا# قبر نم 5 هادرو

 ةددعتم ديناسأب هاورو ٠ ىلصوملا ىلعي يبأو نايلبنحلا ينوغازلا نبهللا ديبع نب يلع
 للا يلف فلا وليل قيوم قمع الاول عاملا العاقب دبي امكن دج
 موي ةادغ تناك اذإ : سابعلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا



 نايل رك اسعنبا خيران

 الم كن يح هتبب لهأ يف نينح موي هعم تسنو < كوبتو فئاطلاو ًاتدنحو 2

 دبع نب سابعلا يبأ ينبدح : : لاق سابع نبا نع ظفاحلا جرخأو # سانلا هنع

 سو هيلع هناء(: هللا عل وسوي قلشب تيك ور ةكلم صفي مويا ةناكلا دن, لاقل
 قدقف» انقو اذنلع فحل لص هينلا لفرز رح نع هدرأل كم كإ تدع

 اتيرق دزيل انكم ىلإيل مدقتارت الاقي ىتَع كا فيز سو هيلع. هللا لل هللا. كدت

 فيقث تلتف اك شيرق هلت ال « نأ يلع ادد« أ يلع اودز : لاقف <« كبرح نع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كن او لاق « دوعسم نب ةورع

 لليإ نلا رسل مدعم الكسار رغد امال مبعم ٍلودرف ينوقل ىتح ابغو

 «هلا كرصن :ةالاتفاع كرست الوطني هلا قولو راي: عيل أ يكأب ينقتتعاو

 تفأا كففع امأ مع اي : لاق مث « ثالث اهلاق < سابعلا دلوو سابعلا رصنا مهلا

 باجل لة 7 ةدابعا منعوا يس ضار مقوم !كذلوا نم انما

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباد نانعب

 + نيكرشملاءؤهو كالطو_هيلع هللا لص :هلوسزت هللا طنا يح هعبادا انسب :اذحبأ لؤي
 الغلا, نيتس وجب وا هئلك_ هللا الص ىعلا كم كبت نع ناك قا لع نبيع ل3

 ذيع ناويرالولا نب ها لكبير دلال فل 7 ليقفو ؛فيرانما نب نايفس 55 يلعو

 اظيلمبز "عر دل فعن | #ا(أيول لالا .ةيز»ن ةماسأوامااوسلا تر إل ارلاط ةيلطلا

 نيدح موي يف ةللا دنع نبا

 مح
 )ا

 اف ©« نوءللملا مزرءا نيح نيدح موي

 55ه 3 77 5 ته - :
 عررمسل ةعك_كلاَو نينح يداوب يدقموي رجم يسرع يلا لهالا

 عرذاو فويسلاب ىدهدت ماهو يرقاحل شاجسفنلا ام اذا يلوقو

 منتو نيديلا يف يطعت ءآروزب ريل تيت عر

 عملت يو اهسي نع تريدأ اذإ ٠ بكاوك تالسرملا ماهسلا نأك

 هللا :لاوشر اي :..تلق :, لاق .نساسلاب نع.دمحأ(مامإالا_قيررطتبنغإ ظفاخلا, جيرخأ
 نيف انوقل اذإو < نسح رشبب موقت اضعب مهضعب يقل اذإ اشيرق فتم

 اديدش ابضغ. ملسو هيلع هللا. لض ىلا ,بضخف..: لاق.« !. اهفرغن ال هوجو

 هلل 1-2 0 تباعا لجف لك, (لحذل لإ قدم للفن يذلاو ::جلاقو

 'اعزرعا.اتلقثإ بدليل إل هللاو ل دمحأ مامرالا قيرط نم ظفل فو ..- .هلوسواو

 ١اندادس ذص



 00 ال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق اه “ هصرح نم ابحي هنع ينخ ىتح هرصب هعبتي
 5 نيناع ناك للملا نأ ةياور يفو « حييحصلا يف يراخبإلا هرج“ مرد بنعم و

 < مدقت ام وحن يه يتلا ةياورلا هذه رخخآ يفو « دعب الو لبق ال هنم رثك أ لام هاتأ ام

 مرد هنم يتب ام ىتح لاملا كلذ لع حان اوزانلو هيلع هللا لماما لري لازراف
 لسو هيلع هللا لص د لاق عفار ا مردب 2 ىلإ تحلو

 لست نأل هلاوف م ال 11 قاف لاق رم نأ سابع” نإ قاعو» ٠ |ىقيخأف ساب ا

 سو هيلع هللا ١ هلال لا دا | كاذ امو « باطخلا مسي نأ نم يلإ 8

 يال ا و ما ل اجلا قولدن عبس كا نركب فايع

 ىلإ جرب 10 0 01176
 يالا 2 كي مب نئطا : هل لاقف ةنيدملا ىلإ اهنه رجاهي يتح ةكم

 18 كال نو ايبا نمار نو ةويكلا رف |! نيسلا يان ران لك, ةرخملا كف

 ا را ل هذال اد ونار ةيازلا "قواك فزع نب دخلو. 4 كتيهبلا

 0 مدا مخي هللا نإف < هب تنأ يذلا كناكم ٍةأ اي هيلإ 9
 ل ارا را شو اعلا قبلا كد ما يرو ني فاووو اي ةوعلا يف

 دهش نم لك ٍلسأ : 12111
 ةيدلارلا اذابقأ ع ءاةكبم ىلإ , اوعسبرا ما مئامأ فب نم نيك رثملا عم ًاردب

 هدج نأ سابع نب دبع نب هللا دبع نب سابع نع دعس نبا ىورو * نيرجابم

0 

 موي ةفحملا اوازنف ا نك رو لاقيت بوف ةريره 7 وه مدق ع

 < ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل .نودماع محو ةفحملا اولزن 1 ها ور َت

 در ريع ل ل سو هيلع هللا ىلص يبلا ريسقف : لاق, ربيختحيتفبموي كلذو

 : لاقف يدقاولا ينمي رمت نب دمحمل ثيدحلا 0 56 : دعس نبا لاق « ربيخ

 ارو كيو ناك نياعلا نإ ةاورلاو :لعلا لهأ هن كش كا نا

 ةكم ىملسلا طالع نب جاجملا مدقو ٠ اهحتف دق رييخب سو هيلع هللا ىلص هللا

 هدد قعاقلا عظفأو 6 ارجل ءلتسب ديلعي سال هنا لوح نع شير ةررنخلا

 حستف دق هلأ لسو هيلع هللا ىلص هنباب لوك ةمالس هراخبت 0 ىقح ةيوءاسو

 هلا عننا ىلا كلذ م لابايملا ني رجب < : كلا[ بغ يح
 نيف يكفي ك1 لولب اهم اجب 16 |ةئيمر لكني ارق قلي, قئام | يي ديسسلجأت



 مما رك اسع نبا خيرات

 * قاثولا دشب انرمأ هللا نكلو « ةمارك الإ يلع كلت كتداز ام هللاو : لاقف « هللا
 ريعلاب كايلع': ١ زذب نم 'غالذ نيخ ملسو هيلع" سلا لك يتلا رإقت .١ لاق للا 8
 لاق 9 هلل : هل لأقف < كلذ حاصي ال ::زيمأ اوكو ةساشلا 1 ار 4 امود نسب

 * كدعيمل ام غبت الف « كدعو لا كاطعأ دقو « نيتفئاطلا ىدحإ كدعو هنا نأ

 كسه ل وسو!اونذأعنلا داقتأالا ندي لاخر اذ لأ نغايطسلو ماسلا

 9 هءادف سابع اتخأ نبال كرتنلف هللا لوسر ايانل نذنا : اولاقق لسو هيلع هللا

 اق: ماقد (ونابع. نبا ع انوأ ,قوووا يي عوق !نوؤدتاال هللاو ال ا

 (ِضْرَأْلا أف نش ا د 9 1 ناكام )تلو. لاقل

 نيولتللا» بيبان ناراضأعف ىمالسإإب ديل هليل هللا ىلص يبنلا تريخأف : لاق
 27 نيرشع ةيقوأ نيرشعلاب هللا ينادبأف < ىلع ىبأف يت ذخأ. يتلا ةيقوأ

 71 هنا سامبا ء يتييبلا قبرط ما أ ىورو # هدي يف يلام رجات

 565 مل نإ ئرتمأالا ”نمايمكبادإا يف! نمل ةزكي سلال
 7 ا 5 3 2 ى< ّ

 درع نو كنت نزلا كو يايا م ل
 © بهذ نم لاملا' خم" ةيقوأ نيعبزأاب !ةنسفن دفا ودب مور نم[ لالش ارقلا#

 اكبا ىل نأ ملأ ان: قيفصحا#لا ياسا هاذ يحل ةنىئا طرت نول نارا
 دع هللا يات اف نسهاذلا نم ةنقوأ نيعبدأب يسفن تيدفف ردب موي تاعأ اينإاع ايدلا

 نب يشا (لاق الكت دع هلل ن3 يلا ةرفغملا يقرأ ان ًادبع لا لجو

 م 1 ىعف هريغل تسل هللا تاعك يف ةدع سابعلا يلاعت هللا دعو : ةيواعم
 ينلا لاقو ٠ ةمدقتملا ةمآلا كلذب ىنعو < هدعب نم هدلولو هل نوكت ةمايقلا

 * هبلق يف ناك نامي الا نأ كلذو < كل هللا فوف تيفو : هل لس هيلع هللا ىلص

 نيرحبلا نم لامب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يأ : لاق سنأ نع ظفاملا ىودو
 سو هيل هلا لص هللا لو هب''اينأ"نامازتكالا ناك ءانستلا

 ناك ١ث هيلإ سلحف ءآج ةالصلا يضق ايلف « هيلإ تفتلي لو ةالصلا ىلإ جرخف

 تيداف يفإف ينطعأ هللا لوسر اي : لاقف سابعلا هاج ذإ < هاطعأ الإ اداسأر عرب
 : لاقف عطتسي ف هلقي بهذ مم هبوث يف ىنحف ذخ : هل لاقف « اليقع تيدافو يسفن

 رثنف : لاق « ال : لاق ىلع تنأ هعفراف : لاق « ال : لاق < يلإإ هعفزي مهذعب ص
 لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لعجف قلطنا م « هلهاك ىلع هاقلأف ةلمتحا م هنم



 بيب 0

 ينب دحأ مدحج نب ةبتع كفيلحو ثراملا نب لفونو بلاط يبأ نب ليقع كيخأ
 « ينودركسسا امنإَو كلذ لبق ةالسما كنك نإ: لاو ا رف نب ثراحلا
 تالا لج د2 انما يعدت ام كب نإ < كنأشب ملعأ هللا : هل لاقف

 ايلا هلسو 0 ناار فتنت ذباف الغ وك لق كاعأ

 كل 201 2 ل ب اذنا نم لاح هللا لول ال1 لاش هد ةقنأ نير شع اممإ
 لا لال ات هوانا ناني ا ناك نذا نطور عفلا ايل

 قادرا نإ : اذ "تاقف..2 ايريغ يل ب لو لضفلا مأ دبع ةكمبو ل

 لاش[ كلارك لا افاع اذنك ههنا دلمل اذك مثقلو © انك لسفللور اذه رتل

 ٠ هللا لوسرا كنإ ملعأ ينإو « اهريغ ير ال ل عال

 0 هللا لودر لإ تنل ايي رقزا نأ ةصقلا ءاذه, ىف قيابع نبا نع ظفاخلا ةياذز
 نإإو 6 اًوضارت ام هريسأ هو ل يف كا مل ازا لر ادف اساور هيلع ا
 را را و هيخأ ينباد كك نر اع د) ناكل الا ع شاملا

 هلآ 5 ل 000 نم مك دبا يف نمل 1 لا اني : هيف لحو

 003 محر 0 1 غل َ 0 م 1 اع ا 0 7 ا كر 5

 دنع ننيرشع 3 الا ف ةيقوألا نيبرسعلا ناكل لااكت هللا ٍفاطعأف : سايعلا لاق

 ني ' نبا لاقو ٠ هللا ةرقشم و أ ام عم < هب برضل لام هدد ف ميلك

 اوكتترم 5 5 نك كلذو 6 نسابعلا ردب وا ءادف ىراس 0. 1 0

 : لاق سابعنبا نع يتممبلاو امال جرخأو ٠ بهذلا نم 2 هناع هسفن ىدتقاف

 قانولاب نوسومح امرا ردب 0 ملسو هيلع هللا للص هل نورك أ اك

 لب زان لدليل ولا رهابلا_ هلسل بلع هسا لع, هللا: لاوشو «تايب«سابعلا هتيتنيو

 ا را ينل ع نأ قس اكل اقف. م مابتاال كالاقا سلا لوس اي : هباخضأ

 هللا لض هللا لوسر لاقف « هولتقي 00 ا ا يوبطلا ةياقر يفو

 « هولتاق مبنأ نان الا ا دقو < سابعلا لجأ نم ةليللا نأ م يف : ملسو هيلع

 : اولاقف < سابعلا 0 : لاقف راع أف 0 1 لوسراي ممم : رمح لاقف

 كررت يالا رار ا ايد او انف هلع ل سلا لاوس لبتاك نإ
 6 ا نالت هقاند ىلاوتف:« سايعلا مهتم و ني از رد مو ى رس الإ

 لوما ابا يمطل الإ يقانو ةدش لع كلمحي ام نم 1 ا سابع لاقف



 مو رك اسع نبا خيران

 لا ل

 اييبت دق هبوث كيرض راعل ةديلكم ؛,م]ازتااه ١ نافع ] _ةلْخَس

 يف هميدن ناكو ٠ ٍبئاونلا يف ىطعيو 1 قانيفاورع راق تعا نداتملا تاكل

 لاق تأ. قاحد علا زارع قع ع رحل عطل ناسا هيفا

 لسأو 1+ اغلا آ هللا نسال زيتأفل] اعز [اؤأ ويح اضل ئيرطياال اةكراجال ه1 12
 ناو اكانفازلو !فامرجألا قذر واعية ون لكم عبدأ 5000

 : كاقامنإ هلع ئانفارلاا# ئوزواك ةرحشلا لبق مسأ دق سابملا ناك: لاق هنأ سابع

 ن1 كئنيح لضفلا , 5 هتحوز هعم 2 9 ل 1ك قابلا ايبا

 هلع هللا ىلص يبلا ىلإ هرتخي ب رو رككا الإ ةكم ا وركلب الا نان ة كن هما ةماق

 < هيلإ نوريصيو هب نووقتي ةرحملا دعب نينمؤملا نم ةكمبي نم ناكو « م

 هيلع هللا لنا لاف نأ لاكن و6 مهمالسإ ىلع 5--

 535 لا فاجأ نأ ليم هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا يا هكلاو + ةله

 اقيمت يأ كمل قب يع ذاك ١ الجو هيل دما لس أ و اوس
 رشعم ايكسيأر ١م الأ : ها ل ممل ع ايام و فار يطا ا | اورقنامل

 نإو« 5 بي فا يناواك رقع ك0 [فع مب «اساطال ١

 ل مكي مال رانور بوقت م كتي مرآثا | نجلا دلي مر فظ

 ميهيلإ اوعجرف « ءانغ مدنع 0 مل نإو م مثوجرخأ 5 6 ؟ئانقو ؟لتضيب

 نبارك فناذكر# انهافبا لاق كاحرك ( يعول ككاو قاف زن دونا مارا ١

 نع يناربطلا قي رط نم ىور 7 ٠ ردب دعب 5 سايعلا نأ حيحصلاو « ليس

 - نافرذت هانيعو منص هناك 7 رد قطو جالا و تاران + لاقي رسنفلا لا

 7 ةورععم كيخأ نبا قناع 0 يذ نم ا < تلق هيلإ ترظن ايلف

 ء ناك عاطف اا 5 نزاع تأق 9 لتقلا 0 لهو 2 لعف ام : لاق

 «هاعلاتخا نع.( علو اديلغاس الماس لؤمرا ناو عملا “احله أ اللولب

 لي ا عإبمأ هما لوسو ىلإ[ هاير خام وابا املا لاا يقلق لا

 عزنا ءوقلا نم لحر فارما هيعمل انت 2 هللا لوسر اي : لاق هيدي نيب ماق الف

 لعل +. ةرامالا علا ني هيحاسا ورم" شابا يزن هنا رك دك يديك تلا

 نباو كسفن دفا سابعاب : سابعلل لاقو ٠ ميرك كلمي ىلاعتو كرابت هللا كرْزآ



 كيد 0

 وبا'اهلأ مت افاءااهتغ ترعيع +ذإ !ةماولا هذه كيفك" أو اهب ماوقأف يلإ ةياقتتلا ةيالوف
 ل يب رثاس كدر 5 الو ةمطاف وش وطالا اذه زملا# 17 املا

 4 ىضرو مهند رضحم كفلاالا رش ةعبر لإ ما معلا 5 كا 1 لعفف

 : بلاط يب ال سابعلا لاقف « ةياقسلا ةماقإ نم دب نكس م لبقملا ماعلا مسوملا ناك الف

 20000 ردقت ال تنأو < هحو نم يتح عفد ىلإ سل 0 رفا اك

 بلاط: وبا وب د ايلي اضاع نا أعفف يقح نم كئربأو اهكفك أ اهتيالوو ينءدف

 فو رعم لاق 5 مويلا ىلإ مدار الو هل ةياقسلا لت مو مالس نبا لاق 2 ى

 وظل عا نم وفن ةرشع ىلإ ةيلهاجلا نك يملا ا ا وبا

 جيححلا ةيلهاجلا يف يقس دق ناكس ابعلا < محل كلذ لصوف مالسرالا مبك ردأف

 ةرامو ةيلهاجلا يف جاحلا ةياقس تناك و لاق مالسرالا يف هل كلذ ىقبف

 نكتمل اشيرق نإف رفنلا لواح امأف < مثاه ينب يف رفنلا لواحو مارحلا دجسملا

 اذإف « ةسايرلا لهأ قا د0 كود تناك اذإف« 8 ةياهاجلا يف اهيلع ثالمت

 0 ايلف 6 هل كت 4 1 اريغص نواس 0 ا برملا ترضح

 0 هوسلحاف مالغ وهو سايعلا مهس جرخف مشاه يفب نيب اوعرقأ راحفلا مايأ

 210011022 فاس دعاوي فلللا نب مقلع قكورت ديف سابلا لاقل« قلت

 ير باطلا زك تالا دبع ا

 الان و7 قذت" ىَح 0 نإو مهنم فصنلا لبقت ءويتع ل

 امدلا رطقت انناميأ يف عطاوق 25 سل

 ا وحلا و ام دب كار اهناعلا اما لفك
 كاس لا لا ا ا ا

 امرحم سانلا م 8 محد 37 ا_هدعب نولحةس ال ماك

 العيل تل 00 أنمقب مهيف رهدلا امو لسح ينب لئاسف

 ا لكلا“ اها راج ن4 كح

 ا ار

 ةرطقمو « مهعئاجل ةئفجو < مشاه ىنب يراعل بوث سابعلل ناك : لاقي : ريبزاا لاق

 : ةمره نب ىلع نب ميهاربإ لوقد كلذ ينو « مهلهاجل
 يعل انزع الاب كاربت وإذ بلا« اكلت ارا ساجنول "أ



 مب رك اسع نبا خي راث

 ةلليمح ضيبأ ناك : نعم نب مماقلا لاقو ٠ ةبقعلا ةليل ٍلسو هيلع هللا ىلص يبلل ةعيببا

 ره تامو: نينن ثاللتيو لفلا لة ناكر« قماقإا لحل < ناتريفض هلك اني

 ةنس يفوت : ماشه نبا لاق < نايتع ةفالخ يف عيقبلاب نفدو < ةنس نيناثو ناي نبا

 هللا ىلص هلأ لوغو نم ا نك و < .نيناالثنو عبدأ ةنس : ليقو « نينالثو. نيتنت

 م ليقد « ةماقلا نسح .اليوط نآك : ل ا ملسو هيلع
 : نقر اد اأو 5 ربك ري لاقف 2 ٍلسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر مأ م

 نما نإ 0 هنأ 0 زإو < هنسراوبأ انأو يم ربك أره ظفل فو

 ا هذخإ ترسيما نرح ف تحرف امل

 لاقو < كاخأ لبق : نلقيو هيلع يتنذبي ءآسنلا لعجو « هتصرع يف هيلجريعصمي هيلإ
 : سابعلا هنبال ىلطملا دبع

 ربدلا عاض اذإ ىرخألا عني نأ كر نأ يح ساس

 رخمتقلا ميظعلا قزلا ابسيو رطقا مويلا اذإ لجسلا عرتيو

 هموبلاام اذِإ بركلا فشكيو * | كيبملا رمالا يف ةيلتخلا, ليختتو

 نمل ممول (انح ا ردا ع
 لك ٍدخأبيلف انعد , :: مثاو ىنب تلاق: بلاط وبأ .قلمأ امل: مالم قالو

 عا يل تيل اذإ ميبحأ ام ارعتصا - (لاق «كادلو نما كلجرا 4 0

 نم هب اطيدح هلع فتات نمم ٍلسأ نم لوأ ناكف الع لسو هيلع هللا ىلع ينلا

 كلذ هذوعأ ىنح جالا اكل دشن بلاط تا نكن مدير تي وملسا ا

 ام تيارت .: قلها الام مشاه يبب رثك أ ناكو نساتعلا هيجل 3

 ةرشع ينفأسأف « جاحلل ماقت نأ نم ةياقسلا هذبأ دب الو < مسوملا رضح دقو يلع لخد

 6 لاتحا امبو اهب ةنسلا كلت كاطوبأ ماق أف < اهايإ سابعلا ا نت

 دق ىمسموملا نإ يخأ ا :وعاعلا حك لاق مدوم ا فاوو ةناثلا ةنسلا تناك الف

 دق نإ : لاقف 2 مرد كلل ذو ةعبرا ينفلساف ماقت ذأ نمر ةداعسلا ل ل

 يتح مسوملا اذه كيلع ْيَأِب ال نأ توحرو < مثرد قالك ةرشع لوأ ماع كانتا

 ينأب ال نأ تمحز وجرتو اهنم رك( أ ماعلا بلطت تناوب اهنع تزحعف اهدأوت

 عفدأ < جرف هيف كل رما انبه < مويلا زحعأ اهنع تناف اهيدأوت ىتح مسوملا كيلع
 اذهو لو الا يقح فوت ملو لباق مسوم ءاج نإف « مردفلأرشعلا ةعبر الا هذه كيلإ
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 نس هش فا

 هناعم يف اتاسرف هلل نإ ءادردلا ابأ اي < دسأ اهناسلو ةنانك" اههوجو نإو الأ « سيقب

 نال ادق مهب لتاقي سيق مثو هينا درا تاراس فو ء زك الملا هو هء ادعأ مهب لتاقي

 نزيضقلا نيو 006 الإ ىقبي ال نيح نيدلا نع لتاقي نم 0 نإ ءادردلا ارأ اي

 ٠ .ملس نم : لاق 7 سبق نم وه نم هللا لوسر اي : تلق < سبق نم لجر همسر الإ
 قودص : لاقف مجركملا نع متاحوبا لئس * اًدج بيرغ ثيدحلا اذه : ظفاخلا لاق

 < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ع بلطملا دبع نب 6 سابعلا ا“

 رقيالنم ةيلالاجإ درعا مكوة رك ررإ رسأ يا ل

 ل ا تاك هللا 92 ا د يور همالسإ ربظأف 1

 * باطخلا نب رمع عم ماشلا مدقو © مهريغو « سبق نب فدحأالاو صاقو يبأ

 نك فلا نإ تا لوسر ا كل: لاف "ها سانتا ىلإ ظفاحلا دن

 رانلا نم تارمخ ىف هتدجو « من : لاق 9 كلذ هعفني لف كرصنيو كظفحي

 ىلص هللا لوس تدعم © لاق 5 م هيلإ 7 حاضحض ىل ىلإ 0

 1 بارآ ةعبس هعم دحس دبعلا دجس اذإ : لوقي لسو هيلع هلل

 : لاق لسأ ىلإ هر يئاسنلاو دواد 1 - ه0 2 ءايرفو ءاكك

 900 | 1|( |1164 ةمالغ هعم سنتو بنتا ةليأأ قيرط ذخأو ماشلا نم رمح انو ال

 لحر ىلإ همالغ لوحو بكترف « اًبواقم ًاورفل هيلع نإو همالغ بك سم ىلإ دمج

 ا 1 ةلاع رترسو رار اي رم دتمول معو < نجا لمس لع وهو هسقن

 « اليمج الجر ناكو هب اذقتت قيتع ىلع هيدي نيبل سابعلا نإو < ورف هت ورف
 0 مالم كاد هن اوردر تسل ايفل يعل ريشف هيلع نوملسي ةقراطبلا_تلعحف

 0 يلبملا اب علا اوتو © ةيالاوب ذاب او ىلإ عشنا نيل دعم | نوف د

 ىفاوت دقو « دارأ ام يضمأ ام دعب ندرألا دنقل ةيلخلا | نب ورم تن ؟ر مث « ةمذلا

 دبعلا هعمو رام ىلع مهلإ جرت « ةمذلا لو نوملسملا هل فقوو سانلا هيلإ

 00| لن الل“ لاقف او دحس ناعكلا لخأ ءار الف < سرف لك نصاسعلا ةمامأو

 طق ا انيارام : نابهرلاو نوسسقلا لاقف < هليدس يف ىضمو « ا اودحساو

 0 ل ل ألا ليا 4 لخبرلا رادع نا نييراوسا ارم بفض ز اذ عمنا

 دك يدل كك لإ هفارصنا دعب لسأو امرك نيكر شملا عم ًاردب سابعلا



 قي رك اسيل خي راث

 عيون الق ماراامو نييشبلا“ قب ميهازبإ نع خوفا نالوللا ىلإ هي

 لابس هيلع مشرفة هسوب كاذلكو نرش ك5 لج كاان ملاص لاقو

 3 ىلا( كلبَع ' اوهلسفم# < ١ :باناغلاو دلو كلا نم ايس اقنع ةكاضوت زانكاكإز

 يانج 00 وحن هل عمجو « يرودلا نع هاعدا نيعم نب يي خيراتو < ديعس

 ٠ هنع ةياورلا انك رتو« ومأمالو. ةقئالو اًقودص نكي ملو

 كاكا ذاذهكب ذاب راواتع أ نب هللا دمع قب د سايعلا د

 كزاملا نيدو دف نا ل نإ دلل عمس ٠ ينقرتلاب فورعملا

 يطنارخاو هيقفلا حب رش 2 0 سايعلا 3 دنع” عووو 5 قلعت

 هيلإ بيطخلاو ظفاحلا دنسأو * ممريغو يتيبارفسأألا ةئاوع وبأو يلماحلا نيسملاو

 الإ تلقا 0 1 هللا ىلص هللا لوحر لاق ا كلا ه1 ىلإ هدم

 هشنزي نأ ءاغ 0 م 3 ءاغ اذإ نعلا عباصأ سى نيعبصا نيب وجو

 هللا للعلا ل لاق : لاق هنأ نابع نبا ىلإ أ ميدل نمسا

 ىوزو + نمؤم لك تلق ف( كلملا هدحإ يذلا 3 ا 00 3

 ويلا نمل اراك يلإ : لاقف 7 جوزتن ال م : ينارع ال” لئفو هلا احل

 2 جرتملا قثو * ءاسنلا ةحاصا لايتحالا نم

 ١ ع م 0 يذادعللا ؟بيطخلا_لاقو © هع ايورو كفانا

 ىأر نم رسب تام ٠ ينطقرادلا هقثوو ٠ مست الو كحض هتنأر ام : رلخم نبا لاق

 نم مجرتملا دلاو نأ يع 56 40 نعال نا عبس 1

 يف ؟ ةيحانلا دق 1 يف لئلا ناكتوا د ناو نانسام ع ا

 دقن ناك وزنا نبأ لا

 ١ يشرقلا ترازاذكالو أ مسيجن نب اديلؤلا نب نمحإلا دبع نب :96 سايعلا ع

 طلعو دك مزيف ينال ءاق سما ىنوأا رخال" ناكل ع

 عراق درلا 3 نع ءاقؤانلا 1 ىلوك "ناي ل ا ةيلإ مامتو طظفاحلا

 برعلا نم ةعامح اذإف لسو هيلع اة لا كرم "لال نر

 2 عمسأ يذلا بحللا اذهام ئادردلا 00 نود

 ءادردلا ابأ اي : لاقف < سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0

 برا تبراح اذإو « يمسي رثاكف ترثاك اذإو © شيرقب رخافف ترخاف اذإ
 ١6 م 72ج
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 اذإو « هيدي عفرو ةالصلا ةحئاف دنع ربك هتبار : ظفلب يشرقلا ءاطع نب و

 ىتح ائاق 0 عيدي عفر عوك رلا نم هسأر عفر اذإو« هيدي عفر 1

 دع 111 لورود 5 انجاب تل تع ع نيرا نلاع .

 يف سابعلا دفوو # ةعزخ نبا أ هنع هادهرو <« لو يلا وي هرم

 عالق[ مساح نع هنول سبا اواو يحرك ًافايقي وسما نيإ دياز لع 0

 ناك: نيعم نب ىبحي لاق * هعلخ ىلع 0 هل نيماذ اوعجر اوفرصنا الف < اهايإ

 ال .كانانلا متنا لف ادعس وبا :لاقور 2 نيت وحتو »ا ةنيذملا لهنا ىقيات» نم سايفلا

 « هعم جرخو ريبزلا نبا يلإ اعلم 0 هوك يا ناك نامنع لتق

 مجرتملا لق ملسم دارأو < ثيدحلا ريدكب سيلو ةقث ناكو « ديلولا نمز يفوتو
 لاقف ءادغلاب ملسم *يِح دقو سابعلا موق هاتأف « هنمثوب ملف نامألا هل بلطف

 هيلعو | جارك ناك كيب .١ ةئنج اين ا | حلصأ : سابع هل

 هل لاق ٠ رضح نم يدي نيب هتننج ع من هئانفب سلي ىتح زخ فرطم
 ليقف < نمآ تنأأ « كلذك ناك تقدص : لاق « من : لاق ؟ هتيار كر : ملسم

 ال1 د اع فر دن ارراكستل ناورالا < حلاق. كلف 6 هوريا اك 1[ نراجع
 0 ال اللا يرجو < ةنزالا .انعامو اع رع نارام «كوتقلا
 رازإو نابوت هيلعو ناتريفض هل « 0 خيش وهو دعس نب لهس ةاحأف6 ريبزلا

 هللا لوسر ةيصو انيف ظفحت الأ جاحح اي : لاقف نيطامسلا نيب فقوف ءادرو

 نا لامعو !ا: لاق 9 8 هلا لو د يربو لاا يل ادلع ا اع

 0 70101 ىفعف © مهئيسم نع ىنعيو « ناسلألا نس نسي

 ٠ نيعبسو تس ةنس يفوت ٠ ةقثسابعلا ناك : نيعمنبا لاق * نيفصلانم هب جرخ ىتح

 راك راع كرسلاب اوربا اقع نيءادحاا نب هاب تنيع نيب دك اجلا 9ع

 ةعرز يبأ| نم قشمدب عمم هنأ ركذ « نيلاحرلا نم ناك. يفاشلا هيقفلا يرملا مساقلا
 رصمو ةقرلاو ةيكاطنأب ععمو ٠ يولعلا رفعج نب مساقلا نم صمحبو < يقثمدلا

 ل - بلاط يأ نب ىلع ىلإ هدسب يورو * قارعلاو

 < جئئاوملا باط يف اورك ابو « ءاعدلا ىلإ اوعوفاف حبصلا متيلص اذإ : : ملسو هيلع هلل

 سابعلا مدق : يطامنألا نحرلا دبع لوسوبأ لاق * اهروكب ين يتم ال كراب مهللا

 1ع دمتم 7 كون انك < ناكر كن ةئام البتول نير شعار يح سو ندع اقيلع



 ما م رك انفاذرلا خيرا

 ٠ سو هيلع هللا ىلع لوسرلا ل ةيالو يف اهازغ نيملسملا نم شدج

 عمنرلا دبع وبأ هارك ذأ 'يفّوصلا يكاملا لفل ربا هع نب دك كاملا 9<

 منرتي ناكو ملسو هيلع هللا ىلص يننلا يأر هنأ رك ذ ٠ ةيفوصلا خيرات يف يملسلا
 ايعابرلا ينعي اذه يف طلغلا ينب اي < ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف < يشب

 < تايعابررلا بع ادنعم ودل لع حدر" با را

 20 لا ل ا كن ا ل

 هنس لتقو « 5 كالا هحح نيتسو ةينام 706 ةدس ةثأم نم كر

 . 0 يلعمرقلا لوخد

 ةثازاكب قب"ةبلكت نب "دلال نب شلال“ الا نا نبا 6 الا
 نب نامعاو ل510 يذل طاطا كاش ضنا" ا

 :” لاق "مخ 0 نع ىورو * ةباحصلا نم هتفالخ يف 0 نك نمو نافع

 ةنيدملا ىلع اضرشأ اذإ ىتح كوبق ةوزغ نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا, عم انلبقأ

 ىورو # ظفاحلا هاور « هبحنو انيحي ليج وهو « 0 اذهو « ةباط ةذها: لاق

 هاكر ك0 ا را د ا
 ربا ناش 2 هللا ذك زق ا كانا 2 ص ل صك

 ايي وت نار كيل ل عقلا نرش هزاع مكملعا ا

 ىلصف ماقف « انرأ : اولاقف < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ تعبتا : لاق

 هيدي عفرف عوك رلل ربك مث« نيبكدملا وحن هبدب عفرف ربكف أدبف « نورظنب مهو
 : لاقف هسأأر عفر ع « هبوصم ا عنقم ريغ ل هيدي 0 ع

 ديك ربك "ن1 2 عفرو « دما كلو انبر هدمح نمل هللا عمم

 ىدحإ كروتوسلحف ركل 2ارمملاط رخو ايلف زود ةليبك رو ةيقك ع كح

 عكرفداع م« كروتي مد ا اكرم يردك تار كطفل هيلحر

 نأ دازأ وف اذإأ حن خيتلاا ا العب ونازل 26 ةكازذك بكت" يرسل 2571

 مالس هني نع ملس ملس ايلف < نييرخألا نيتعكرلا عكر ع« ربكب مايقلل ضهني
 وبأ هاورو ٠ هللا ةمحرو مكيلع مالس اًضيأ هلاعث نع ملسو « هللا ةمحرو مكيلع
 ٠ هيذخف نا ىلع هنطب لماح ريغ هيذخف نيب جرف دحس اذإو هيف دازو دواد

 نب دمج نع مجرمملا قيرط ريغ نه يوغبلا مماقلا وبأو كالا ليم هاورو



 ببث 1
 ا ىورو ٠ ةعامجو ا مامرالاو ةستقو هيوهار نب قاحسإ نع ثدحو

 ىورو * امهريغو « يوغبلا دمحم نب هللا دبعو 6« هنارقا نم وهو جارسلا سابعلا

 دج 11 ل ءالصلا امو ميل شان لص هىلاذ لوصول ب لاق اقدار كا داعم
 قفل ل6 هال نال اى ةيتعي دم قب ةالعلاو مة داص[ هللا نادر
 ذآ ةراقا كلانا 2, لتي تالا تيان نك رإ ةعتالخ فلا تاطاولا لحس

 « هيلع لقثت, اهيف «يدسيب ام :لوأ كلذ نإ ::,نمابعلا لاقف« .تاراكلا ,لقث::نم

 كرك لاا دع لج اه نوكي جة لع نو وقل ردَص هدبع نم هللا لع اذإف

 تال لم ساما نكد يرو الب تقلا | ودلال فو طابلا »اللام ذلآو

 : لاقو, ب, لجأ ترق ند ىلمأ لوط. ىحتسال « لجأ برق. نياعف .يلمأ لوظ

 كدوجي نوبنذملا ععسو « اوعضخف كتمظع نوعيطملا فرع : لوقي نونلا اذ تعمس

 < هذخأ هللا نع كلغشي ام كرت : لاقف دهزلا نع سابعلا لجر لأسو * اوعمطف

 0 ا أم ::لوقب برح نب نيف ناكل رك رت هللا نع كدعبي ام حا

 :, لوقيو ليللا موقبو راهتلا موصي ناك و ٠ ةدابعلا يف داهتجالا لع سابعلا نم
 ل لا 1 كد تكلا ماسلا ندب 4 ينوملا ريد” ةكمارثا ينقط "غل

 ٠ .نيتئامو نيناكو ناب ةنس يفوت ٠ كبباوبأ ( نع ينانغأو « هباب ىلع يبر

 قرر كر ادم ناك ىقشمدلا يمخللا ليج 5 ملاس نب 2 سايغلا 0

 : لوقي نابوث تعمم : لاق دوس ألا مالس 7 نع ىورو #* هريغو ينالوخلا نع

 < فانا راع كو دلع قيام وك سو هيلع هللا .لضيتمسا 7لوسار, لاق

 6 ءاانسلا موحن ددع ل <« لسعلا نم لخأي نيالا نم اضاي دشأ ا

 « نيرحاملا ءارقف هكلعادورر شاقل لوك ادبأ اهدعب ًاظيال ةيوشأ هنم ترش نم

 * ددسلا ممل حتفت الو < تاعنملا نوحكني ال نيذلا « اًبايث سندلا < اسوةدر ثعشللا
 * ةقن ياش وه : يلحعلا لاقو 6 ل يقشمد ملاس نب سابعلا : عيعم نبا لاق

 * اًثدحم ناك ٠ ايل تيب ينك اس نم مساقلا وبأ ديعس نب 26 سابعلا

 لكل نإ : لسو هيلع هللا: لصرتهللا# لولو, قاقا# لاقءائنأ ىلإ ةداشلإلا#عاور
 ٠ يزارلا مامتو ظفاحلا هنع هاور « ءايملا نيدلا اذ» قلخو« ًاقلخ نيد

 يق رحبلا ةنزاغ | لعيب ًاريمأ ناك( . .٠. .. ييسفملا :نايفسأ نبا: 6 نسابعلا 6

 ل رعد نايت نسير اور تنل. ةئنلس_سابك نييطالا ىف ارتفاع رواق يةنجلخ



 3 رك انيغع انوا تيان
 ماعلا دك 5 1 ىوقتلا نم زعأ 20

 6 كيكللا وما اوسأ هعمل و ءا ذصلا رعب يا جتيفتالو ككل أ نبع

 < قحلا نم لدعأ 0 الو « نوما نم عرحأ ءاجاخلا < قفرلا نم نيلأ 1

 « عمطلا نما دا يكاشلو « عملا نم ىقشأ ىنغالو « قدصلا نم حصنأ ليلد الو

 ٠ عرولا نم نسحأ ةدايعالو

 لضفلا 2 ناسح نب ناّتع نب ماشه نب بهو 00 د سايعلا د

 دمحأ ءيرصنلا ورمع نب نمحرلا دبع ةعرز ابأ قشمدب عمس ٠ يدادغبلا يدزألا
 َ نافاس اكل البا ادلع ىورو « ةزمح نب ىبجحي نب دمحم نبا

 صمحو قشمدد ثردحلا عم . يعاشلا 0 0 ع سابعلا د

 لاق :. لاق هنأ هللا دبع نب رباج يلإ دنسأو * يناهبصأألا حيشلا وبأ هنع ىوزو

 طولا "لب زارع ويكتسا لع يملا عبر حور ماشا ونا

 ىلع املا ملسيو < يشاملا ىلع بك ارلا ملسيو « ريغكلا ىلع ليلقلا ملسيو « نينثالا

 ٠ دعاقلا ىلع مئاقلا ملسيو « مئاقلا

 هذ توم الف ضعب عمم هنأ غو (يشحدلا دمحأ نب 26 سابعلا 6

 : دشني ليللاب

 قراشو برغ لك يف اهبهانم 22 تفقلعت ىتح بحلا اهارب بولق
 قئالفا ةنيروك هفايدي ةقيمالب اكل تدهاؤ ا مات

 2 (هشانما ون ناك ةكللذا لك 31

 نع :يوزر * اثذحع «ناكت:ثي ي واذيملاب ظايحلا يكن 3: سابعلا د

 ::لاق:نسنأ .يالؤم قينوعتل» قاق+ارلماب امتدح: لاق, يفاشارظأ تآكل ادع

 يذلاو « معن : لاق :2 هتمل+ ىلع شرعلا لقثي لخ : كنت ربا ساو ملل

 ماق اذإ : لاق + كاذ تقو يأ ينو : لاق « هتلمح ىلع لقثيل هنإ قحلاب ينتعب

 ىج هل طا ترعلاا لعقو كيل وررغقاسا يسع نافعا منكر ع نإ "وك
 « هل. كيرش ال هدحو هللا الإ

 ٠ اهلئاقل رفغامهللا : شرعلا ةلمح لوقيو « هتلمح ىلع شرعلا فخيو « هللا بضغ نكسيف
 ظعاولا يروباسيتلا لضفلا وبَأ سرشأ نب هللا دبع نب ةزمح نب 26 سابعلا

 «رصمب نونلا اذ بحصو < قشمد ىلإ ملعلا بلط يف لحر ٠ نايبو ناسل بحاص

 هلال .نأ هكيهأاع هك رمق يتمأ نم هبننملا هبتني



 بيده 0
 ا رطل انو علا ا ىلإ راس ينفون ب لعاوو علو يووم
 ودنا الو يقبي ال توملا هدح يف هب نش ووزلا عرفا ناس عال فذ

 الكا ءكاطتسلاو كيلا انااا يار يره لغو تالت تكن

 رختفم  دوحلاب . رختنل وف اة 5911 كي

 0 كا مالا ل ل اس نإ ف ع كتل عا ل
 ريلاو ا ل تالا ى هةر دانت يم تلد اشعل اذإ

 © ةقار لل يراه عجدو 4 ةلاوقأ تسمو 4 انا يتيم الد دانض ككمروت لتقو

 ىلإ لمحو ل 1 بره اشج هيلإ نواوط نب نيخأ ود لسراف

 كلذ عيمج ىنعم رك ذ : ظفاحلا لاق ٠ قشمد لزن ىتح دمحأ راس ع « ادضيفنأ

 ل للا را رش ف ااكللا, ليوم لس بدر با لع نع اونا

 . هترصتخاف رمصصم

 ركل عقلا وأ ةعيير نب هسا ذيع ني دمع نيب دم انني 36 سابلا 9غ

 هدخس يورو 5 هرب هليه> نب 58 نأ اناعضأ م ناك عايصلا نباب فورعملا

 نم مس هلعل !ناكممر رمش, اووف نا ناعفوو ارا ردت ال: لاق ها دهاحم ىلإ

 > ةئاعالثو نييرشعو كيم هس مجرخملا يفوت 8 ا ء اما

 3 هللا دبع نب يلع نب ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ, نب 2 سابعلا 4

 لوحكسم نم عمسو « ثيدحلا بلط ٠ يعفاشلاب فورعملا بلطملا دبع نب سابعلا
 ىلإ هذئس ىقىودرو ةيراسقو اكعو يك اطناو اديصو توريب لخدو 6. هريغو

 عطقن» لمح لك : ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق : لاق ةيراس دب ضابرعلا

 موب ىلإ هقزر هيلع يرجو  هلمج هيلع يرجي هنإف هللا ليبس يف داهجلا الإ هبحاص نع
 ”!داللا كر نلافاف نانرت اري سانع ناديملا ةظيمياه او كوري < كاملا

 ثالث ةنسجرتملا يفوت د* هليلو ال نم يلو ناطلسلاو « يلوب الإ حاكت ال : لسو هيلع
 9 الضان ادهاز 0 ةّئاع التو نيعبسو

 لفخفلا 1 نب خاص ن؛ لع نب خاص نش د نب ده 4 سايعلا د

 انهحالاو 4 حلا نم حببرأ لام الو« معلا نم عفنأ زنك ال : تاكلا هذه ع 1-1

 نيقيال و 6 لقعلا نم ا دج الو < بضغلا نم عضوأ لسنوال وع 57 جفرا



 "18 رك اسع نبا خي رات

 ىف قدرا اننا ةان رك "د <“ اطول قانودبوا كل املك 2 )ورع نع داع نع

 راهدتق النوف نيشخوا تثآلث ةثطاو ا ارا عطقتملا كح يف أ ًأطوملا

 ناتسحس ىلع لزي لو « دنملا هللا مزهف ميلتاقف عج ددحلا هل عمجف كهدلا تل 0

 تيس يا ١ يني دملا نب يلبع لاق « ةيوأعم دو فاو نم ًاوغ

 لاما نم دورخب يفوت : هريغ لاقو « ةئام ةنس تام : يدايزلا لاقو ٠ لوبحم وهو

0 

 ٠ ليخلا غبصي ناك 2 وصلا 2 داعم 0 دنع نب 2 دابع 0

 تنكس ةفالاغا مارس نيت يان ال4 ناقه الا دبع نر رع و ل

 - (قيمئتملا روغن م زمن يمال يدل ) نينا نيب يزرق نوكاب حيلك

 ةعقو دهش ٠ يجررملا كلام نب ةيمأ نب ةسع نب سبق, نب 96 دابع
 ةسدحلاو قدنخلاو ادحاو 0 دهشو « اهب دهشتساو ةرحملا نم ناب ةنس ةتؤم

0 

 ةتؤم ةوزغ دبش هنإ : لاقيو « ةبحص هل « يراصن آلا صعام نب 9 دابع لي

 0 حا هع رتل هن ب التحالا نايل ١“ دي

 لجابع هعمأ نم رث ذ

 نيح رصم ةرمإ ىلع هوبأ هفلختسا ٠ نولوط نب دمحأ نب 26 سابعلا 6
 دمت نب دمحأ هبتاك هيلإ مهو < دمتعملا لبق نم اهيلع يلوف« ماشلا ىلإ هجوت

 اوئسحف هنوفاخي اوناكه بأ داوق نم داوق هءاجف « هل ًاريزوو ةرمإالا ربدم يطساولا

 ٠ ةقرب ىلإ رصم نه راس مث 6 لعفف يطساولا ىلع ضبقلاو رصم ىلع بلغتلا هل

 سانسلا هس وت و6 'قيتلامو نيت لاك هللا برقا ىلإ نعل نمأ قلرفنرا

 سابعلا رمأف < هوهرك أو هوقلتف اهلهأو ابلماعهيلإ جرخف ةدبل لزف ةيقيرفإ ىلإ

 سايل [كلاذل بضنف 4 ه"وآسن تَحضَفَو © مهلاجر تاتقف < ةرغ لع اهلهأو تهتف اهب

 ينثا يف سابعلا ىلإ راسو « ةسوفن لبجي ذئموي ةيضايوالا سأر يسوفنلا روصنم نبا
 ءالنتةيقيرفإ بحاص نلْغألا ْنْب دن نب ميهاربإ ثعبو « ةيضايرالا 9 0
 سابعلا رشابيف ©« سابعلا ىلع ناثدملا قبطأف « ةيقيرفإ لهأ را عج يف هل

 فهرب قافوا# د زا



1" 00 

 ::اياهيكيعاوجيرما أ تمدقت 1 هلال وسر قلنا اندبشأو 000 دقو « ل

 لسأ : لاقف < انءو افلحو انناوخأ هيف لخد ايف انلخدو انبغر ذق انإ هللا لوسر اي

 كلا ندب اذ :كاقوي يدي ركب وي اذخأ اع 6 احلال نرفع ناعجل < هلا «ءابمل اكن

 دنع موقأ ينتيأر دقل من : لاق 9كتيلهاج قدا تنك لح : لاقف انما كبل
 د ل ل ايلا ا امج ايدول هادا قزراالهإ ىلطلا

 لد هلل لح دارا هنبا ”يروعو تحل الإ زاير ال)لءا تلق دل ال انجي

 ”ادإ ارلاقق 2 ةعاخ هعمو ديع موي يدع نب مادقملا نأ هنأ مجرقملا حو * ءالسرالا

 رضحأف ماشه دنع تنك" :لانز كب ىذزرن ايامك دوش نما 5

 ريمأ اي : لاقف سائلا نم لجر ماقف <« لوحكم قنع برضيل عطنلاو فيسلا
 : ام اقفل“ .ءلقعل دلخاسار ناقبأ ال 3 لوتإ «الزدكتمأ تبع يق تيسألا

 ا فيسلا اودر : لاقف « معن : لاق 7 هتعمس تانذاأ

 لهأ نم برح وبأ نايفس نا دايزب هوبأ فورعملا 1 د دايع دك

 <« يرهزلا هنع ىورو ٠ ةبعش نب ةريغملا يبا ةزمحو ةدرع نع ىور ٠ ةرصبلا
 قو * كلا نب ناورم عم طهار جرم ةعقاو دبشو 4 ةرم ريغ قشمد مدقو

 نب ةريغملا دلو نم وهو « جرتملا دابع نع يرهزلا نع كلام ماموالا ىلإ ظفاحلا

 دارج ورع[ وز ةععاحل يوهم لالالا لراس عم ب ا رم هت لك

 ءالا دفع كم راسو هيلع هلل ةلاص هما ووتر احق < ءاعدضم ةدهاذف < هريَمْلا لاق

 ةيملا 107 ا ف هثيح كام لف هيدي جررخي بهذ م« هبجو لسغف

 ينلا ءاحف « د 5 حسمو هيدي لسغف < ا نقم هيعاركلاو

 ىلصف « ةعكار مهب ىلص دقو مهمْؤي فوع نب نمحرلا دبعو ملسو هيلع هللا ىلص
 اذكى نيلبللا عشر يلع تاع ادار دقكوولزل حبس لعل دبلع هشبل حماها لوقا

 يريبزلا هللا دبع نب بعصم لاق : متن يا لاق ذا و وسلا

 « دايز نع هلوق يف ينعي : ل ةء خيزفز أظعل فلام ذط ا طاذعال نم

 ةورع وهو ةريغملا دلو نم لجر نع دايز نب دابع باوصلاو « ةريغملا دلو نم وهو

 « يلي الا ديزي نب سنويو جيرج نب كلملا دبعو ناسيك نب حلاص هاورو ٠ لعأ هللاو

 كلذك و « ةريغملا نب ةورع نع دابع نع دمحأ مامرالا هاورف حلاص ثيدح امأف

 ,لصتم سنوي ثيدح تكاتك « ةورع نع دابع نع دينار داو جيرج نبا ثيدح



 ؟ رك اسع نبا خي رات

 ةكلم تيتأ غل اقم ةمحم انل تناكف « اتمام ىلإ هخهرمد انممضف هيلع كلذ

 ءأ تون ذأ+ ائناضأ اهبونأ | ىدلبتانف راع ضلت تالاجر هيلع اذياف افصل تأدتباف

 كاذ هاه :اوااقي 2:تناوعرلا ةعّذلااةةفاطلا راد نعل ةيخافا 6 3 ًارعاش

 لكي لغأ نبك ةرحح سيق مهنع تزجام هللاوف هيلإ تيلقتاف < ىرت يح

 ءانبلاو روتسلا نيب تلخدف تببلا :تدتأ ىتح <« يعدب ينوجرضف ردمو رجحو ملظع

 اذإ:ىس سرا[ الوم ذل فرعا ال6 هك انيلا نيثالث هور كفر

 اترك ذم « تببلاب اتفاطف ةعازخ نم ناتأرعا تلبقأ نايحضإ ءارق ةليل تناك

 نم يسار تحيطلاف.:. قاقتلك  ةناقاخلا يف اهنودبعي اوناك نانثو امهو ةلئانو ًافاسإ

 هاو اهأ ,:! لقلت 5 اتيذغف ©« هيحاص لع امجدحأ المحا: كلمن «اةراوعسلا لح

 اعنفا ننجح اع تا روققا تجرخف «انلو مث « اذهب تملكت ام اوؤشح 'اقلاجر قاككوا

 ار 2 00 لاقف نير ا 00 62 هطسو هلع كا 1 هللا لوسر

 2 فاعلا امكن لانك ربحا ءارحلاو د4 ءاجاامو -3بادتحل «نيأ نموت © 1

 معن : اتلاق 9 :اًييش كل لاق كه: : امل لاقف < ءانبلاو زوعسلا“ نيبادانك رثث: .اقلاقف

 0 تابقأو < اتلسنا مث < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو مسيتف : لاق « لا ع

 نم .: لاقف كلذ .دعب هيلع 59000 لسو هل لع هللا ىلع هللا كوسا 5

 « نيطا هملعأ تاايشأف_9 كب ءابامزا» هتك نأ نموا» كنأت أ قيود كب :

 ماعظ هنإب امأ : لاقف.<_مومز. *ام نم :: تاقف 9! برشتو !لكأأم تدك نيأأ نه لاقز

 مع « من : لاق # هيشعأ نأ يل نذئا هللا لوسر اي : لاقف ركب وبأ ةعمو < رعط

 فقو ىتح يديب ركب وبا لخأو « يثمي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 2

 نم بيزي اناتأ مركب وب لخد م < ركب يبأ باب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقف« هنمان التما ىتح لكأن نحنو « اًبغبق اضبق انيلإ هيقلي لعحف فئاطلا بيبذ

 تمفز .دقرفنإ!: لاقت [كيللو + كلعف الذ :ايااءايا» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل

 نك 0 كماوق ىلإ كل ةغايعتأالا ةايلخأ دلو قضي اناذ اطر 4

 انب ام : الاقف ريما اهتملعأف يخأو يعأ تلدأ سعت يزعم + لاق« هيف تلخذ

 تالا اذ ةندملا اننتأ ىتح انحرخ 9 السأف 6 هيف تاخد يذلا نيدلا نع ةبغر

 ىلص هللا لوسر انيلع مدق ايلف « ًادمم ىقلن انكتلو  كانقدص دق انإ : اولاقف يموق
 ام انملعا دق رذ ابأ نإ هللا لوسر اي رافغ : هل تلاقف هانيقل ملسو هيلع هللا



 لدم 57

 يف وه سدل : هل لاقيف 6 لك هيلع ددرلب لجرلا ناكو < نيد هيلع لجر نأك و

 ©1111 راو فايل ىلا كوم ريح الا تلقلا ف اموي هيلع سلكف < كيل يف
 ًًء

 دح | اينادلا" ىف شانلا رشعم اي : لاق اوعمتحا اف < ناريجلاب ثاغتساو لجرلا حاصف

 ةلعافلا نبا اي 3 : : لاقو «< هإ قاط نم ةدانع هيلع ف 2 هعاشلا هب يف وه سل

 ْن' عرف ايلف 2 هناك ا ضع لذع 8 هوز ىدعتو ٠ ةعاسلا كتب ها 8 اذ وه

 0 ل 2 نأ تلا ت10 لاك < جني زول هيف ماحب يآ سا أ

 را كر ا 1 ا هدا هل لاف« ةدئالملا

 : 0 أ ل نم ا را يللا

 كلا توناخ"': لاق 2 كاد 0 لاق فاول ةحارقت نيفخا ءانغ يديساي

 دافعة كد

 000 نع ثدح ٠ يصل يمخالا ةفرط وبأ نايرلا نب. 26 دابع ا“

 1 يخاقلا 7 را ىو لسم نب ديلولا هنع ىورو ٠ يمخللا ور نبا

 0 نم ظفاملا جرخأ 4 قتلو لعأ نم هنء ةأورلا نال طرغأب و

 2+ كش يرعشألا هلل نأ قع هوز اهنا كل نتا زها ينثدح : لاق يور نب ةورع

 ةنسلا) انتباط أفا هلي غااموق 1 لثكك .انغأ ماللآسةالل_: يناعاداام وأ“ * اق لذ ربأ ينثدح

 3 انلل- ايف « ل راهط ٠ ىلإ" لنتينأ دهمان ناككو ' لعأو ' ينك ملتحلاف
 :لاقؤي لال ىلإ لس الا نلت زجر كلذ ىو ءاا10 و ارطللا

 ةلَغوا [نم أ هاتيف رشتاف © 0 0 0 كافأ ىلإ كفلاخ ملف

 0 رحح : تلتف «ةريخعا يملعأذ9 كاك 1" ةكااقوزم ىكتي 306 يلب

 وفص انيلع 0 ان 0 دق“ نانا ناك نإو 22 املا فاك انآ كلل ذأ نق

 ةراغمل املوت- تلت يأو ىحأ» ةلمطحاف ١ ,عاقجا ىلإ لييسالو < هب انتأدعبا ام
 < اؤغاغ 1و وأ“ ا الجر عفادم يف .: ي ا“ 0

 « هتمرص ىلإ هتهرض ةمصلا نب ديرد عفاد ىتح جاحللا هب ج رخف « لعفت نا

 «اليازؤر لع ؛ كالا عردتف: ء[نقل ىلإ ايضاقتف « ا نم رعشأ دول كيردل ل :

 تدقحف « 7 يل ةجاح ال 0 خيش : تلاقف اي ىلإ اهبطخ رع قا كالو



 + رك اسع نبا خيرات

 هالوو < قشمد زاتحاو ٠ ء ا هنع ىوؤرإو. ٠ نيعباتلاو ةباحصلا نمش ريغو

 ةدابع نع هيلإ ظفاحلا دنسأو * ندر ألا زيزعلا دبع نب رمعو ناورم نب كلملا دبع
 2 كيف ديبشلا نودعت ام : ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاق لات فنا تماصلا (

 <« لق ندا قف ا نإ 700 و لتقيف لتاقي يذلا : اولاق

 عمجب تومت ةأرملاو < ديبش نوطبملاو < ديهش نوعطملاو « ديبش هللا ليس يف ليتقلا
 355 ىردخلا كيعس أ نع هيلإ ينا ريطلاو ظفاحلا 0 7 ءاسفنلا ىف كديوش

 * مكنيد نم انف اه اوملعت,: ملسو هيلع هللا للص مها: لوس لاق“ لات
 :لوقيثراحلا نب سلق تفعو لاق دن قازرلا ديع قدارط نم هيلإ ظفاحلا م

 3 1 برغملا قيدصلا 5 5 1 ىلص هنأ يجيانصلا هللا دبع وبأ رو

 يف ًارقو © لضفملا راضق نم نيترونسو نارقلا ماي نيتلوالا نيسو لاذ 1

 نارقلام ّ أرقي ةتغحاسلا اظل ل نإ 0 تا ىتحب هنم توندف لاق ةثلاغلا
 0 هي و 3

 1 بهو انتيده ْذِإ دعب انبواق غارت ل اند ةب الإ هدحر

 تام : يراخبلا لاق * كلاما نع. قازرلا_ دبع هاورو <. ( ٌباحَوْلا تن كن

 لهأ ديس'نأك * ةريغ كانت . قلاب ةرشع ناع ةنسويانلا يسن نب ةدابع

 < ثيذلا يب لزننل هللا نإ ةئالك ةدنك ىف : كلل دبع نب ةعلتل لاند

 ٠ يدع نب يدعو < يسن نب ةدابعو « ةويح نب ءاكر : ء ادع الا ىلع مهب رصنيو

 < هيلع ىفقف هيلإ مصاخي وهو اهلبقف لسع ةلق لجر هيلإ !-خدهأت شاق داع ناكر

 : لاقف « يلو ال سلو موق يف تتام ةارما نع لّئسو - ةلقلا تبهذ نالذ اي :لاق

 لوأ : لاقو ا ةكلئاسي نوال الورك ؟ديدش: نودي ناك امافارقأا 1

 هبال :,لاقف ادع ةدايع نع وردم. مامرالا لكمد أ بةعالا لع ولا درا
 لهي سراب ذل“: شارخ: خبار اقو « دعس نباو يىلحعلاو نيعم نب ىبحي هقثوو « ع

 ناك و « لكوتملا عم قشمد مدق ( ءابلاديدشتو نيعلا حتفب ) 26 ةدابع

 سانلاو قئاولا.ىلع ةنحلا .مايأ لخدو « لكوتملا مدان تف ناكل < كحل انجل

 : هل لاقو قثاولا ىلإ ماقف نحن نام اتتفا ؟ ناجمالا يف نولتقيو نوبرضي

 : لاق «نارشلا فره لاف ف نتف ل رظعأ
 تام اذإف <« تومي قولخم لكو قولخم وه : هل لاقف 2 تو نآرقلاو : قثاولا

 < نونهنإف هوجرْخأ : قئاولا اقف ؟ ناضمر .يف سانلاب يلي نف نابعش يف تارقلا



 سمشلا هيلع علطت ام يل نأو يل لحت ال ةأرماب تولخ يفأ ينرسي امو « نامز
 د هادر 07 لو هل معسل هنإ « يلع 16 0 1 ين اي نأ ةفاخم

 2« ضم 0 ا ل فر ل ١: لاق تملا ركب

 »َ ,كلانمكلذو هنيليف ديلا ريش 0 كرري قولامالإ : هلوقو

 "'يش ىلع ردقي ال هنأو هرك ذ هب ديري رصب الو هل عمم ال هنإو يبحاص تامادق ل 5و

 : لاق ةافولا ةدابع رضح املو * ةأرماب ولخأ نأ هرك اذه عمانأو « هفرعي الو
 نأكل نمو فاريحو يدحو يلاو» يل يل اوعمحا مث « رادلا ع نحص ىلإ يثارف ا

 0 ىلع أ هلو رخآ الإ هأر اال اذه يوب نإ : : لاقف 0 4 لخدي

 يدبي ركيلإ يمال ف دع هزم ىذا الا ىلإ و6 هارد الا نمؤ هليل .لوأو < .ايندلا

 جرحاو 0 ةمايقلا موي صاصقلا هديب ةدامع سفن يذلاو و “ب ىو 2 ناس 1

 0 ا الإ كلذ نم يش هسف 1508 0

 ألاف © لوف اءوس مدا لاق ةدابع نكي لو ٠ ًابدؤم ثنك وادلاوتنك لب : اولاقف
1 - 1 5 1 

 اوظفحاف ال امأ : لاق ع < دهشا مهالا :لاق « معن : اولاق 7 كلذ نم ناك ام يل ٌترفغأ

 اونسحاو اواض وتف يسفن تحرد اذإف 3 ىلع 0 ا ناسنإ لع جرحا 6 د

 0 هسفنلو ةدابعل رفعشسل 1 2 0 0-5 كاش ل لخديل من« ءوضولا

 ىلإ يب 0 (َءآلّصَلاَو ريصاأي ١) 1 ١ لا لاشو كراج هللا نإف

 قاحسإ نب لبتح لاق * اناوسرأ ينحت اوعضت الو « ران ينوعبتت الو « يثرفح

 ا كلا لاقو . سدقملا تيد نانع ةفالخ 2 ةدابع يفوت روسمه وبأو

 نم تععثو ٠ دعس نبا لاق 0 ةلمرأ لاب تا ع 0 الارط 0 0 ناك

 0 تاياورلا 0 تاق ماشلاب هدو ءاعم ةفالخ يف فون ىح

 نيعيالا و. سمح هش قوت هنأ يدع نب مثيلا 296 ال 0

 م 6ك

 ٠ ٍلعأ هللاو سدقملا تيبب يفوت هنأ حيحصلا لعلو « ىهتتا
 رض" لهأ“ يبات نم يراك ينيللا فوع نب لمص نب 6 ةدابع 9“

 ةبه نإ يلع رضن وبأ لاق « رصم حتف هوبأ دهشو <« جارخلا هالوف ةيواعم ىلع دفوو
 2 ةراوراهل تملعاام 2 هللأ

 دل وال وفات رع ولأ قدراالا يدنكلا ىسن نيا ةدابع 3“

 <« يرعشأالا ىسوم يبأو « ةيواعمو < سوأ نب دادشو « تماصلا نب ةدابعو هيبأ نع



 90 ا خيرات

 : لاف تماصلا نب ةفاع لها دس كلانا نك ا
 ذأ كلذ نم : لاق « رانلا كيلإ صلت نذإ : 00 نإ ثمل

 ها اا ع كا ع ممول طرلط اق دخ افانبا ردا

 < مثال ةمول' هللا يف فاخن الو قرسن الو 0 نأ ىلع عبابن نأ ىلع انيعد 9 اعيلإ

 لص هللا "لوسر تحبابو الع ان | تمس دو « للا كاوسو انا 6 ف ةنشامل 2
 « لجو زع هللا ين كفاخأ 0 اا هب داما تن لو هللا

 نءو 4+ لسر افا راق < نيتفيلا ن اخ ىف اذه كاك نانق ةتلقدض”: ةراق نإ

 هرهظ' مرلاف © قيوط رطل اب رخو ميواطت ة رجح فاء فاعلا نا كي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعياب : لوقي وهو هبجوب سانأا ىلع لبقأو ةرحخلا

 نم الاي لغ دق دوس الا نب داذقملا نإ الا © ىالل ةمول هللا يف كان ل ذأ كا
 ١) ئمانلا هنأ: لاك ايل! ىدلكا تراش اف © امن موال ناو

 < ايش اهنم_ مكيطعي نأ ةرللا هذه يسال لحام ساو را 205

 « ع دحأ بنج يف احس نسب (2) 20 تلك نإو © هوانا نأ كش 5

 أي : لوق وهو © اهب :راجلا لتي لدحفاك (2) ةفاصارت هذي "ىو دادتلا ووك 0:

 0 0 ةيداعم لاقو * ةرححلا 0 ىتح « هب كنأش ك رامح اذه ةيواعم

 ةجاحلا : ةدابع لاقف © شيرق نم مكناوخإ عم ينوقلت مل مكل ام راصنألا

 لوسر عم ردب 0 لاق + تا لاق 2 نسل

 لص هللا لورا لأق : داع زان را ا 10

 : لاق م كرمأ اف”: يرام لاك“ ىرنأ يدع نرش يا

 تيدحأ : مدايع نب ديل را لاقو * هرقل ىط اوريساف# لاتكر د1
 هذهب اوهذا : ةدابع لاقف © هكب لها رشع نأ رادلا ىهنم نار كنا 1

 د 5 1-0 اعذخأف : دلو لاق 0 اهيلإ جوحأ وف نالف ل ال

 تمحز ىتح «اهبلإ انت جوس عم نلف لا ىلإ امي ارهذلا نورا
 < ةطوغلا ىرق نم رمد امل لاقي ةيرقب ةدابع رمو + حبصلا لبق ةدابع ىلإ ةيدملا

 لاق 5 لعفيل ىف ىدرب رم لع فادفص نم 0 نأ مالا ا

 0 ٠ نمشب ًابطح دوعيف سبب هنوف نمشي نكي الإ هنوف

 يبحاص تام دقو 1 اكل لك الو « ًادفرالإ موق ال يفورت , علا



 بيذهج انا

 ةذاش تكف © ةيردملا نم ةراذ ىلإ هعجرت ىتح ةدابع لحرأ نأ كاع هيلإ بتكف

 دا نيك لاا نم لد رالا اهيف لسلو رادلا يف ناتع لع لخدف 4 ةكدملا مدق ىلع

 دعاق وهو الإ هب ناؤع جفي ملف نيرفاوتم موقلا اوك ردأ دك 11 فاك نم

 يلاربهظ نيب ةدابع ماقف 9 ةدابع اي كلو انل ام : لاقو هيلإ تفتلاف رادلا يناج يف

 يليسدهنإ دار ع مساقلا ابأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 توم يلإ : لاقف « سانلا

 الف « 0 مكيلع 01 و 0 0 وفرعي لاجر يدعب ا

 ةيواعم ينعي اًنالف نإ هديب ةدابع سفن يذلاوف « 0 ادام الفا 022 1 هكا

 كالا 7 ةطاكع نك ٠ لاق ىلا نعو © كفارح ناتع هعحار اف < كتل" نأ
 00006 دار راد ام لب الا عاج هن نفد أ ىارف ماشلاب

 ةدابع اناف ينفرعي مل نمو « ينفرع دقف ينفرع نم سانلا هيل دس مهلإ

 نم سلحم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس يفإو اين ما

 بهذلا : لوقي هدعب ناذمر مصل ملو ناضمر يف 0 اضن آلا سلاح

 كلل الكا كرز رين داو اقلالم اذن فروت انزو ءاوشب. ءاوس لك ذلتم ةكفدلاب

 :لاق « ابر وهفدازامف(2)ديب ديزيفقب زيفقر.تلاب رمتلاو « ابروهف دازامثديب ديزيفقب زيفق

 كا كلمل .لادقا ءادأذ ةدابع ىلإ لسرأف كلذب ريخأف ةلواعم يناف © نع نمانلا قر فش
 « هنم انععمو هانيحص دقل هنم 0 ملسو هيلع هللا ىلص يبناا تبحص ل

 7 اتا رخل ام 57: هن نا نماد) لاو © 26 (كيسإلا ةقكطي دن: ةةاعامل "لاف

 ارك الو لال اعلا 2 يكتمل نيران ل انف 0 1 اخو *7 از

 0 ةيواعم هل لاقف ماق مث « ةيواعم فنأ غد نو ىلب : هل لاقف

 نم ظفاملا جرخأو * مهنع جفصلا نم , اذيو هلام دم باحصأ نيبو ينيب

 تقام داق نأ هغلب هناا كايزز نب ديم نع را مامرالا نب هللا ادفع

 تان 1 زل نحر ع 5 ةيواو) "لاك اراك 31م ناذع أح نم "املا" كد يح

 0 م ا لا ير ااا نر ل او او

 الغي لضفا ئرالخلا كب اي“ نك ذف ”سانلا 'بطختف 'ربمما لع ءاقف ةيواقم "كلتا

 ال كلذ نم لضفلا هلو تام مث « هبحاص رثأ عبتاو « هيبن بقع ءىطو هنإ : لاق مث

 تف هالات ال نم 0 مث « هيلع

 ريخ انأو < ينم ريخ وهف < بدو يل طلاخ ىتح تذخأف تيلو مع « هب ملعأ هللف



 «| رك اسغنبا خيرا

 ال تانسا إلا
 ع

 ىلعب نع ه وربي ل : يئاربطلا لاق ٠ يم هقفا وهف هنم اوستقئاف ةدايع

 نع ظفاحلا ىورو ٠ هيوهار نب قاحسإ هنا درغت 1ك يا | الإ نانس: نع

 رضوان كنك اسال: "لاف اس ةيواعل سس را د دإ قدا

 كناكمىلإ ,لخرا.: رمع كل لاقف مريخأف © كمدقأ ام : رمح هل لاقف ةييدملا ىلإ لح ذ

 0 لظفاحلا جرخبأو < كيلع هل: ةرمإ الف < كلانمأو اهيف كسل ًاضرأ هللا حقن

 بيطخ ماقف موي نذأف هركسع يف ةيءاعم عم ةدابع نأ ناك كيلا هدا ف سا

 بضغف بيطخلا ىف هاثحف هدي يف بارتب ةدابع ماقف < هيلع ينثيو ةيواعم حدمي

 هللا لوسر انعباب نيح انعم نكت مل ةيواعم اب كلنإ : كرا ةداعما لاق
 الط ةرئاو اياك و اطل ىف عاملا عمسلا ىلع ةبقعلاب ملسو هيلع هللا ىلص

 « منال ةمول هلا ىف ٍفناخن رالالنك اني قلاب مش تاو < كلها مالا عزاز

 جرخأو * بارتلا نيحادملا هنأ يف اودحا# 5 هيلع هللا. لض هللا لوسر لاقو

 ةراطق ماشلا يف وهو تماصلا نب ةدابع ىلع رم : لاق ةعافر نب ريمع نع اضنا انامل

 نم ةرفش ذخأف < نالفا عابت رمخ لب.ال : ليق  تيزأ 9 هذه ام : لاقف,رمخا لمحت

 لسرأف « ماشلاب كاذ ذإ ها ةبالإ ! ةيوار اهيف رذي ملف اهيلإ مالا

 : ودع تايدعا ا تا ةريرع لأ ىلإ نالف

 مشالإ إ لمح هل سيل دحسملا يف دعقيفيشعلاب امو © مرحاعم ةمذلا د ديسفبف قولا

 فن + فدع. ةررير+ ا رك انيعوا اضاادإ

 50 :لوقي هللا نإف < لمح امو هرذ 9 ةيواعملو كلام ةدابع اي : هللاقف

 انعباي ذإ اا ةر مااا 000 <

 5 لكلا طاشنلا يف ةعاظلاو عمسلا ىلع هانعباب « ملسو هيلع هللا لص هها عاوسب

 لوقننأ لغو «ركسلا نع تلو فيرتملاب رم الا لعك رلا وإ ريسملا ف

 اع همني ترش انيلع مللت لإ اللد سر رس
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعيب هذهف « ةنجلا انلو اناهاو انجاوزاو انسفنأ هنم عن

 لوسر هيلع عيب ا ىفوأ نمو « هسفن لع, ثكني اراقب نكت نفد« ,اهيلع ءاعياب ىتلا

 ءيشب ةريسه وبأ هاك لف « هيبن هيلع عباب اه هل هللا ىفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دق ةدابع نأ ةنيدملاب نع ىلإ ةبواعم بنك « هيو ةميبلا ثيدح دمحأ مالا فرفرو

 < ماشلا نيبو هنيب يلخأ نأ امإو « كيلإ هفكت نأ امراف < هلهأو ماشلا يلع دفأ



 بيهم "51

 س اند 001 م يح راع عرف ل ع

 : أ: لاقف « معن : تقف يب ع ممر دول و 1 كوع

 500 ل  ةيكل ع لع رع , يملا رحت
 ةحلط 11 3 داق ةاكع كو دعسو ةحلطو ريبزلا الإ نرد 2 نبع

 كر را ا ا ردا اوستن لاو ةفانعات ثنأو كنا راق

 الا 3 راع نالوا نيمو نايل يل اولا نم حرا“ الو أ نانعا نبذ

 لاقف ةقدصلا ىلع هثعب ماسو هيلع ها هلا لو نأ ةدابع يلإ ظفار فو

 ةرقب دا دا ةلمك ارظت ةمايقلا موي يأت ل: هلا ىداامنلالا ايأ اي هللا تالا

 يذلاو يإ : لاق « كاذك كلذ نإ هللا لوسر اي : لاقف جاؤن اهل ةاش وأ راوخ امل

 كنعب يذلاوف : لاق <« لجو زع هللا محر نم الإ كلذكل كلذ نإ هديب يسفن
 نمز يف نآرقلا عمح : يظرقلا بمك نب دم لاقو ٠ ًادبأ نينثا ىلع لمعأ ال قلاب

 < تماصلانب 1-0 لع نك اسما اراامن الازم مخ ملبس زرهيلعت هللا ل مثلا لوو

 يبأ نيب تعكر نمزإ نذل الفم < ءادرذلا 8 6 قويا 1 كك يب أو

 : رمل اقف < مبقفيو ن ارقلامهملعي نم ىلإ اوجاتحا دقو « ريغك ماشلا لهأ نأ نايفس
 ذاعم ا ا : اذه : اولاقف « ةئالثب ينونيعأ

 ىلإ دحاو ج رخيلف مهنم 8 اذإف نك ادادنا :لاتنع ادردلا ا انا ةدانعو

 © وسد ىلإ + ادردلا وبأ. جرخو ©! ةدابع اهي ماقأف نيطشلف ىلإ رخ او قشمد

 نيطسلفىلإ دعب ةدابع راصو « ساومح نوعاط ماع ذاعم تام 6« نيطسلف ىلإ ذاعمو

 : دابا نب هداج لاق م تاه ىح ىشمدي ءادردلا 1 5 ملو « اهب تامث

 7 رع ياربطلاو  طفاخلا جرخأو د هللا نيد يف هقفت دق ناكو ةدابع لع تاخد

 دادش نب ص نعب ناتس نب ئسع انندح كل 3 انثدح هيوهار نب قاحسإ

 رعأ دن كلا . ةذاعامل لاقت هج طخ ىف نوعاطلا , نم.رارفلا ا

 مهسيتحاف هعم راصن الا لاجر تذفنف « ةدابع ىلإ لسرأ ٌث ىلص ع هتبطخ متَأف < كنم

 سل | : ةدابع لاقف 8 كمامإ يحتستو هللا قتت ملا : ةيواعم هل لاقف ةدابع لخدو

 يف فاخأ ال ين ةبقعلا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1 تساوي ف امتي

 ” اكو ل1 عاش ل |( ىطملا لصق رصعلا دنع ةيواعم ,جيزخا مث 9 مال ةمولا هللا
 |0006 تي دلل افا تلا كلخدف ربما لع اثيدحكلا ترك ذ.ينإ : سانلا اممأ



 ٠8" رك اسع نبا خيران

 ادلعف نإ ةبجلاب ( اندعوو ) «ئضعنالو © نهتنتالو « قلاب الإ اهلا مرح ىلا سفنلا لقت

 يف ةعاطلاو ممسلا لع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اضراب : لاق ةلايمتع نات

 انك ”اقيشتوللا ىف لو © هلها لالا عراتاالو 51( لطخللاو رسل

 ارفك +رت ملام؟,سانلا ىضس هيف دازو## نايف لا : عال همر نا ناك ١

 مي ترا :٠ لاق هداص نع يقيبأا ر 2 يبأ قيرط نم جرخاو 7 احارض

 لك ةدايع 0 4 نأ 0 هللا ديع مرعي ثيشت ملسو هيلع هللا كط لطنلا عاقنيق

 مهفاح ِ مه رلا نب فوع ينب دحا ناك ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يلإو هللا ىلإ اردا هللا لوشوو ان :[لاقف يبا نب هليا دبع فلح نم مه يذلا 0

 0 امد كلا فاح نم أرب او 4 نيسموملا و كيمسرو هبا ف دئال < مهفلح نم هلوسر

 اوت ا دانا ا 0 ةدناملا ف تاندلإ كر يبأ نب هللا دبع يفو هيفف
 ا . 2-0 5 را ص 0

 2 0 هل ف 5 0 حد 5007 ضع 08 اياو | 1 ع ايو ١ خك راصتلاو ةويبلا

 مههف ' نوعزاسي ا ها دع اننا نضرما مهبو اق 5 نام 1 هلوق ىلإ

 0 007 نادل 2 نبق َ 22
 مسمار وأ هلل 9 أو هلا 7 2 يل( هر د ةماصلا 5 1 نولوقد

 نإف) : ىلاعت هلوقىلإ 1 هلوسرو هقلاىوتأ حا 060

 ةدابع لسو هيلع ا ىلص . 1 ةر يدقاولا لاقو * ( نوبلاعلا ”8 هلل 1 بزح

 كيلاوم نحنو جرزملاو سوأألا نيبنم ديلولا ابأ اي : نولوقي اولعحف عاقتيق ينب ةيلختب

 : ه] تلقو ملسو هيلع هللا ما لول كس راحل : يمل لآقف 8 انب اذه تلعف

 َ فلحلا يف ةدحاو و ةلزا مهنم ةدابعو يل نبا ناكو“ مهفاح نم مو مهنه كيلإ أرب  ينإ

 كف طا وقدم رك ا“ كونغ هذه ام 2 كيلاوم دع : نأ نبا هل ا

 كنا نقلا يويسلا وش كلا كرا فرلقلا توت : تافالانأب داخل

 ء الج الاو ليحرلاب ةدابع مذخأو : ع اقنيق كلام 6 ا هع ىرتس 5 مصتعأ لاو

 رمأ اذه « اهيلع مديزأ ال تالثوكل « راهي نم ةعاس الو : ممل لاقف سيفنتلا اويلطف

 يف جرح تالثإ تدم الذ "© شق ام انا تنك ولو ©ملطو هلعسلا لص سا ل

 غلبو ىصقأف © ىصقألا دعبألا قرشلا : لوقي وهو ماشلا ىلإ اوكلس نيران ١

 كاك لاق هنأ ةدابعملإ اهنا ا #3 تاءرذأأب اوقحلو « عجر مع بابذ فلخ

 ا م "ع



 بد ذه نزار

 لاقف <« كرشأ ذبقفا ىئارت ءقدصت نمو.« كرشأ نقف .ىلار لص نم : لوقب, سو

 ام هنم لبقتيف « هلك لمعلا كلذ نم ههبحو هيف يغتبا ام ىلإ هلا( نبع الو : كفوع

 ةياعرهلبار لص هللإ ويسر تعم ينإف : ,دادش لاقف « هيف هب كرش أ ام عديو « هل صلخ

 هليلقو هلمعو هدسج نإف اًثيش ٠ نب كايت نمت « يبق ريخانأ : باعت هللا لاق : لوقي 5

 ةدابع دهش : طايخ نب ةفيلخ لاق + نغ هيعانأ «.هب كرت ةائدلا كر ذنلا اقك

 دفع اميقن ناكو « ةلقاوقلا نم وه : دغتس نبا لاقو « نيت الثوعبدأ ةدست امو « ًاردب

 ةيقعلا دهشو « جردزالانب فوع نب در دا اعدم ٍٍش ةلقاوقلاو « اسال

 هيلع هللا ىلص يبنلا تاو « رشع ينثالا ءابقنلا دحأ وهو « راصن الا. نه نيعبسلا عم

 6 انك دعاشلاو قدا ادق ادب دوشو < ئرودعلا» نب صا ىلا نيبو 35

 لاقو ٠ مثال ةمول هللا يف فاخيال نأ سو هيلع هللا لسع هيا ردو عيبا كك

 ليي : وانتا ناز لاقو د0 ةبيقل وهو 00 يرحش يقع يردب وه : : نايفس

 اتا كاملا لاق « نيطسلفب يفوت : لاقي د « ل و "© رمصم حتف

 ٠ نيطسلف : اعمق كوت ( نم ل رغد رك, صخب لورود ةدادع ايلهأ يفو ماشلاب

 اللا هاذ ناار ري تامر ]ريك نيل لاند لا شالت فينو فوت. هدم نيا كاقو

 جر 4 آو هل هللا ل هل لوسر نإ : لاش : يدقاولا لاقو * ةنس نوعبسو

 7 يمص ني ةداع مف ترش نحل. نن هيا اا لايخ كى نم

 4 34 معن 57 2 دوم 501 لاقف ع فقوف 0 0 رفنلا 00 هيف

 121 اكلم تااقلا مهلع التو « مالس الا مهيلع ضرعو لأ ىلإ

 تكوينا, دبل تورك كالذ_ دعت (راخشنلا» قران ما الخبر ريثع .انثا) .هيقل , لبقملا

 هل والد يضر هن اهوا ريشن لالا نأ يولع ءاسنلا ةعبب: ظرا وعن اب وز« اوكيلسأف نجف. ةدابع

 ا لا ا نبدي تقي ناهلرإب أي _ اليور «ايافاحالاو ا لدهن دال كف وتر الو
 اك ءائيِش كلذ نم يشع نمو « ةنملا كلف متيفو نإف : لاق« "50 هيصعت

 ع لاتقلا ذئموي ضرفي و < هنع ىفع ءاش نا ءاش ن نأ ! هللا ىلإ ه

 ةزلييلالازت ةياورلا هذه ظفاحلا ىورو ٠ مالسرالا هللا ربظأف ةئيدملا 00

 بهتنت الو. « هللا مرح يتلا سفنلا لتقت الو : ظفل يفو ٠ قاحسإ نبا قيرط نم
 الو « يزن الو « اًثبش هللاب كرشن ال نأ ىلع هتعياب : ظفلب ةدابع نع ملسم هجرخأو



 0 رك اسع نبا عب راث
 : 0 8 عش |! رق ذخأ هنالص نم غرف ايلف < ملذملا نم ريعب ىلإ ىلص

 ايلا ا

 ورنا ها قصرا لذ ا ربك أو كلذ نم رفصأ :طيخلاو اطيملا

 ازكبتأو « متال ةمول هللا ن' ازاتحال ةوولاو للا هللا يف سانلا اودهاج

 < مظع ةنللاضاوبأ قه تاي اكنراو دارا" ةكفلعز 6 ةياقلا واصلا "وأ 0١

 يبأ ىلإ دئسأو * هوحنب رخآآ قيرط نم ظفاحلا هاورو - مخااو محلا نم هب هللا يجني
 ئاتصلاويراطت الا نسوأ نب هاذ يقلف قشمد دحَسم ىلإ حار هنأ نال ةيطقلا

 2-50 :الاقف تماصلا نب ةذابع لع الخدف : هذوعن انل خأ ىلإ انب بهذا : هل الاقف

 كل ل

 لاق“: :لؤقي' ملتسو هيلع للا. لض'هللا لوط, تدعم" يفإف' -«أ اياطخلأ "طخو: تاكشلا

 هنإف هتيلثبا ام لع ربصو ينذمحف نمو. يدابع ةمع تيلتبا اذإ : لخوأ نغةللا

 :وطلسعلا للمشو 52 لقالا الوعل تاراطخعل وم هنا عا دك كلك اعل لاا

 ل ٌكااذأ لثقهل نورجت منك ام هل اورجأف هتيلتباو اذه يدبع تديق انأ ينإ

 نع يوغبلاو  يلبخلا ءآرفلا نب ىلعي يلأ قيرط نم ظفاحلا جرخأو  حسيحص وهو

 اق ةماخلا دحام اناخد الل : لوقي متع نب نمحرلا دبع تعمم : لاق يشوح نب رهش

 8 0 ءادردلا َّ لاعشو « هلاهشب ينيك دخاف كاشلا نب ةدابع انيفلأ ءادردلا

 لجرلاايرت نأ كشويف مالكوأ مرعأاضااجك لاط نإ : ةدابع لاقف < اننب يسمي

 ا أو هداعأ ملسو هيلع هللا ىلص دمع ناسل ىلع نآرقلا ارق دق نيملسملا جبت نم
 زوهدل فض نامل الك هايدزأ رس دك لوألا اول لالا كاذكال

 نس مع كلانك< نحن نيف < تييلا زاهلكا سأل وحي ام.الإإ مكيف

 ابمأ كوين كاملا فوخأ نإ : دادش لاقف « انيلإ اسلحف كاران اع شما

 داو شارما لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ت ووسام شالا

 دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي ملوأ ًأرفغ مهلا : ءادردلا وبأو ةدابع لاقف
 دقف ةليفطلااو يعل 1 7 برعلا ةريزج يف دبعي نأ نق نقر نالطلللا أ اندح

 هب انفوخ يذلا كرشلا اذه امث « اهتاوهشو اهئاسن نم ايندلا تاوبغأ رهف اهانفرع

 نورت « هل قدصتيوأ هلموصي وألجرايلصي ًادحأ متيأر ول ع مكتيأرأ : لاق  دادشاي
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم ينإؤ : دادش لاق « معن :ازلاق 5 كفايزق: لا



 ببذهم 00
 لع م1 لاقت ؟ ونتطلع لدعف و توص عمسف رم نبا عم نيا

 0 كر 5 كبف ا و قيرطلا ىلإ عجرف <« ال: تلق ؟ نيش عمست

 ٠ لعف ملسو و هيلع هللا

 ةدايع هعما م د

 5 0 ا 4 1 3

 ةنوعج نب حاير نب هرمك نب ةلظنح نب ىنوا يبا نبالاقيو ىفوأ نب ع ةدابع

 « ىقشمد هنأ لقد“ ىنرسقلا يريمدلا ديلولا رماع نب ريغ نب ثراحلا نبا

 نم ظفاحلا جرخأ 7 ةيزاعم عم نيفص دبشو 6« ةبحص هل : لاقيو « ىصم هنإ لكقو
 0 > أ

 ةالصب اودربا : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلك ينلا ن «عادهنع يلاريطلاو مات قير

 اهب اولا درمك نع مجرتملا هدا نع هاورو 5 2 مسيف م را ةهدش نواف روظلا

 1 حيف نم ر دكا ةن نواف راما مويلا يف روظلا ةالصب ايار : ظفلب ةسع

 اد يزال مورو اوككد وزع تبلل اللاب اوأقر بلان طهطا او :٠ اظفل ايفو
 : هدنم نبا لاقو 6 ةيناثلا ف عيمس نبا هرك ذو ٠ ةباحملا يلت يتلا ايلعلا ةقبطلا

 ُِق ا اكرم م ِ يعن ودل لاقو 03 ماشا را ططلكو هخيحص يف فاتخا

 نب ملاس 0 اياب ابل نيو بمب 00 ا

 هللا لك دش لولو بحاص ئراط الااولاز ا وبأن ارا نب فوع نب ورمك نب فوع

 اهحتف لبققشمد لخدو 4 ماشلا كك . ةبقعلا ةليل قن رسع ينثالا دحا ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لات نأ 0 نع سنا نع ظفاحلا جرخأو # هذدعبو

 : لاقف هنم تحلتخاف نالجر ىحالتف ردقلا ةليلب مربخي نأ ديري وهو ةليل تاذ جرخ

 كاذ لعلو « ينم تحلاتخاف نالحرلا ناذه 2 هاتف ردقلا ةليلب م ريفا نأ تدرا يفإ

 + *:ةسماخاو ةعّباشلاو ةعساتلا يف « رخاوأالا رشعلا يف اهوبلطاف « 1 2

 لم بهذلاب ىهذلا :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ل لوسرت عع“ لاق ف ةدايعنعو

 ادي لثم الثم رمتلاب رمتلاو < ديب ادي لثم الثم ريعشلاب ريعشلاو < ديب ادب لثب
 < يش لوقي ال اذه نإ : ةيواعم لاقف ٠ ديب ادي لثمب الثم حلملا مد ا لا

 كا (9) هذه ركضر أب نوكأ نأ الإ يلابأ ام هللا يف يفإ : ةدابع لاقف

 سو كل ا ىلص هللا ين نأ * 1 ةيماشلا ن ةدابع ما لاقةيو هأعم



 .. د اسع نبا خب راث

 هياتم بدجوو ( هفن 11 دقماذجلا تدحوف هيلا !تعجر اذإ نيعتح رت كنأ اذ هدب

 نع اهنمو * ادبأ هيتغلب ام هقح ينابت ايكل كيفب ابيققمتلا ن6 (مدو ابا
 يباب, اذ اف ىشمد» دسم تال: لاق ص كر ردا ع نا عا
 نع اهردصو « هيلإ 0 0 اوفلتخا اذإ هعم سانلا اذإو « ايانثلا قارب

 دق هتدخوف تاره انثلا ناي انك 25 دا نهد ل ا

 لبق نم دا هتالص ىضذق ىتح هترظنتاف ني هتدجوو «6 ريحملاب ينقبس

 كات: :ةلان ينو كلل يفإ هللاو : تاق مث هيلع تملسف هبجو

 هيلع هلا لص هللا لوسر تعمم يناف رشبأ : لاقو هيلإ ينبذحف قادو, دع ذخأف

 « يف نيسلاحتملاو « "يف نيباحتملل يتب تبجو : ىلاعتو كراك هلا لاق : لوقي مالسو

 ذاعم ينتاف : لاقسيردإ ابأ نأرخآ هجو نميورو * يف نيلذابتملاو < كيف نيروازتملاو

 كلذ نكد ةنع ثالح اذإو « ذاعم نم عامس هل حصي ١ شاود | 1 ةعرز 7 لاقو

 رمت نم سيردإ وبا عمسي مل : يراخبلا لاقو ٠ يديزلا ةريمه نب ديزي ىلإ
 انا لاقزما <« لن كراوالم يت او ماشلا لهأ ءابقف نم ناكو:« امنع

 ثالعو ا« ءادودلاب بأ, داس ماشلا/ لهآ ىلعأ زاك !ةيدنعس اقر هيمن يلف لل

 تارا قم ظفح ا كنور اهترضح دق ؛ .ةباجصلا نم لجو هل لاف ىرالإ 07

 نسق دابا دب يكل مداج عنفإلا قمل لعاب كرشج يال لا

 ترك ذامامأ : سردإ وبأ لاقف « دالوأالا ةرثك و ةدحلاو دوجلا : لاق 9 يهامو

 تنلم انبولق نإف ةانمل اراماو.ك ةبلطا مج لجو زع هللا نم انتف رع كلذف 900

 « انئاسن نع كلذ لزمن انسل انإف دالوأألا ةرثك امأو « عضوم رشلل أهيف سلف ًاريخ
 نم لضفأ ةدولقي ”هنمأ انت ام د لقيا ناك ورده كاف هياط تيد ١

 هللا كمحر اوفع : لاقو ٠ لع ىلإ لح نم ريخ يش كلاي اوش جاتساوميو دكا

 نمم ريخ ركةنف رظن نم : لوقي ناكو ٠ محلاجر فعت ىتح طق موق ءاسن فع ام هنإف
 الإ بهذي نأ هنايإ ىلع فاخي ال ضرأالا ربظ ىلع 'ئرما نم ام : لاقو ٠ بحعتف رظن

 ججأت ران دجسملا يف ىرأ نئل : لاقو ٠ ماركلا سلاحم دجاسملا : لاقو ٠ بهذ

 نإوح نيدشلمملا دبع نمز قيركددإ واااو < سسرالةعدس ىارانإ نوسا

 - نتاع ةنشأ١ ةغيلخ لاقو

 تنك : لاق عفان نع مادقملا نب طملا نع ىور * ديعس نب ا ذئاع 3“



 هليل 224

 هي دلك 53 ني رتل لاو زال يدنا اراك“ اقفال | قتال ذاق كلذ
 ايتن عامل اكيد( اج ثدح اذإ يلالوملا سيردإ ازا عباب هاذ

 لاقو رسل 0 يبأ نع يفاغملا قاطشإ 3 2 أ نع 0 نافل هدأ

 ظفاحلا جرخأو كاره رذ أ 000 ا ماشلا 0 ل ا

 ةباقث يأ نع سيردإ قَأ نع يرهزلا نع يوغبلاو ماما :دمحأ يأ 'قزارط نم

 كانا( لانوأم تاضؤتءاذإ + لاق" ملطأو هيلغ هما لك نان 0 ا

 7 ا مداقلا وأ لاق ارواب اكرام اذإو < رثتساف 0

 اكان عير مراة هلم ارا ودة داخل السا رنا را

 عيمج هاورو < باوصلا ىلع كلام نع يور دقو « لاق اي اذهو : ظفاحلا لاق « ةريره

 لل و وماما 1 ىاورع كظأوملا" ةاوز

 06 0 ل در أ 25 ةريخك قارط نم لم الا" ظفاحلا ةحارخا

 رمجتسا اذإو« رثتسلف ىدحأ ًأضوت اذإ : اهضعب يف هظفاو هتداع يه اك باوصلا

 : يلحملا لاق د دس ا 0 أ ةريره 00 ملسم هاورو « رئثويلف

 00 قل دق كالا تمر الوان دنع نب ذئاع سيردإ وبا
 لاقي و.نينامث ةنس تام : 0 نبا لاقو ٠ نيعم نب ىبحيو يئاسنلاو اح

 < ًاذاعميقل له هيف فلتخاو « فلأ ريغب هللا ذيع : هل لاقيو < يذوعلاو يذيعلا : هل

 نم 0 يقل 1 يور دقو « هقلد : 1 ىلإ تل ع ةعاجلا ل

 نديلا مييلع 3 0 نع لأ ماءرالا قيرط نم دا ٠١ اهم : هوحو

 اك ار ما ولا 6 لا ل نر ام نالوخ نث ةارمأ هلع دش

 0 اهينب نم نيلحرو ذاع. لع تمملسف تماةف « هتيلل تعمتجا دق يذلا مث رغصأ

 لص هللا لوسر 0 ذاعم لاقف 2 لجرلا 1 الإ كارا 00: تاق اهيدضعب

 هللاىلص هللا لوسر لوسر تنأو 2 هللا لوسر كالسرأ : ةأرملا تلاقت < سو هيلع هللا

 : تلاق 7 تئش امج يلس : ذاعم ال لاقف هللا لوسر لوسر اي ينثدحت الفا « ملسو هيلع

 عيطت و عمست و تعاطتسا ام هللا ين متت : ذاعم اهلل اقف 7 هتجوز ىلع ءرملا تح ام ينئدح

 تيضر امو : ذاعم امل لاق * هتجوز ىلع لجرلا قح ا« ل رف

 هتجوز ىلع ءرأأ قح ام ينث دح هكفلاو الا تاي ل

 يجومل عالل هامان نس هتلا قاريك اذ هكيارف انالتكاو يناف



 ا | خي رات

 لكب هللا. دبع ابآ ايد ملكت :. ريبتلا ارو نم ناك ياررتسوز .اعيىداخ ءفارع مالك ل

 : دق رماع انأ : : لاقف 2 اذه نم : ةيواعم لاقف “ كئادق نم انأو كنف كيف

 ةيواعمىلإ رصم نم دفاولا ناكو « مسالا اذهب يمسف « لمح رماع تنأ لب : لاقف

 © نيتئام.يف ناكر“ التعلاي نا ةيواعم هب غلبف < ركب يبأ نب دم لتقب

 نم مدقو « 5 (2) دن هب نة اكلت نك ا ل

 ماشلا مدق « ةينمازإ لعأ قم هنإ لاقيو < رصم حتف دبش ىتح هيلاوم عم نحيلا

 راسم « المحال نو اين بغرف ارب نداعلا نب, ءرمعو اهعيديل رمح نميقاقب

 . كولمتوهوالإ حفلا رماع دبشي مل هربا تايلإتو ٠ رصمحتف دهدف ورم عم

 دئاع هعسا نم د

 نب ذئاع نب سيردإ نب هللا ذيع لاقيو « هللا دبع نب هللا 96 ذئاع
 ف قشمد ىدأك نالوا رردإ نأ نكم نص نالص نوع 0 7

 ٠ لسو هيلع هللأ لص هللأ وسر ةايح ىف .نينح ماع دلو < ناورم نب كلا 2 للا

 0 ناهلا نب ةفندحو فرخ الا ىموم ار رذ لو ءادردلا يأ نع ىورو

 مزاح 1 يره راو ل ل هنع ىدرو ٠ نيعباتااو ةباحصلا نم ةعامج و « ةريره

 ملسو هيلع هللا ىص هللا لور نع رذ يأ نع هنع ظفاحلا جرخأو #* متريغو

 < يسفن ىلع ملظلا تمرح نإ يدايع اي : لاق 4: لاغتو كراك نا رح لك راج نع

 ء رابنلاو ليللاب نوئطخت نيذلا <ينإ يدابعاي « اوملاظت الف امرحم مكتبي هتلعجو

 مكلك يدابع اين( كل ع يف و رفغتساف « يلابأ الو بونذلا كل ر ةغأ يذلا | انأو

 را عدلا راع يكل يدابع اي م ؟فيعط قوي نا هتمعطأ نم.الأ عئاج

 مكو ميكو 6 رداد كلوا نأ ىف, ىيراخ اياك 5 ا

 نأ د يداعاي م نع يلم كلذ صقتب ملا يكتم لجو نياك رحنا م

 كلذ دزي 5 نحر يلق 0 لع اوناك م 0 افا و مك رخآو مكلوأ |

 : رانك كبف مكسنإو كرخأو نيك ني
 كله نم كلذ. صقني ل لاعب ى ينابقإ 0 تيلعأت يرام دما 7

 يبن انإ يدابعاي < ة5كقخكاو يبلع طظرخما سمنت نإ حبلا صقف مكانا ع

 رد ها» نمو لو :عادتلا دمت يح دع قفط كيل اطمح ىكلامعأ



 بيده 0
 نيد الو ايند ىلع كنه كبن ال : . ةحئئاج مايأالا نم كبصت نإف

 الاس نا نبع علطملا دبع نييعابع غران انجاب لاقنيقب جارعللب كاذب اههاح لاق
 هللا ديع هتطرش بحاص لسرأف <«! كلذ هظفحأف 2 كل ايقبأ اق « مهمعطي هللا ديبعو

 دبع هلل اقف < قارعلا لهأ نم كيل! يوض نمو اهكعبج ينع ادر : ايل لوقي عيطم نب ا

 : نيلحر ريغ سانلا نم استاي 5 هللأو 5 سايع نبأ كال ل وش عبدا > لك هل

 : لوقي ليفطلا وبا أشنأف 2 عت نيله يف« ىللفف بلاط لحرو « ملع بلاط لحر

 او هدو انو كل الا ا فو امل واكا كابا

 انيبلي اناا افرع ربو نباد مر نمي لاب الل اي 4تالي: امي نزمو

 انيكشم و ىنعض 00 هنافح هانطط عار هللا يعش ف ال

 انيش اذإ ابكت عدلا باس اخ اهباب ايندلاو ماعلاو نيدلاف

 ايهم ونا زجاقف مهيذؤتو انم مهعنتو مهنء أس يفف

 ان يامال دن اخ عنا اما »نفك يذلازوتاوغ ل وظؤلا نا

 انيف كنحااو حبو اكلع لضف مطو اكد 5 ةمصدع لع

 انياوداق كارل الز ريب ؤأ ا نبا اي 5 هب لولا ةكلعاف كت سلو

 انيكق ضر الا ينال و نعنيدلا 2 مهضغج ا ل هللا يزي نأ

 ال لل يكمل نيفيزيعلا ادع تانكلا او قلل ا كمبو

 : ها هلو

 عزاون ير جاوزألا نم ندو ةيقح ع دقو عاش رشا

 نب دك نب ردكم نع فاذجل ا ينوعلا 1 وبا ىحي نا 7 د

 نم اًقوخ مكيلع دشأ ان أل : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لاق ردكمللا

 عاشها محسرتملا ركاذ دع, تفغلسا, ىهركسشتب ال يتلا معتلا نإ الأ بونذلا نم يتمةعتلا
 ل ا ا فعلا دوو او“ نيلع نال كا كلمن رابع قبا

 هناالب مدلج ىماغإوب ب قمم لفل باتا نما .دارقإا كيومت لج دك داع دلك
 ةيواعم مالك تاك نطاغلا نبو يا لداحتتف < رصم لهأ يف ةبواعم ىلع دفو



 م. 2

 : دل لاقف اهرب او ةو حل رعاكم ال قاس هدا قل وادفإل دلل كدا« مل اح

 انأ اكان لاا زاطقللز نارام 00 ::لاطااوروتست مسن غل لاكو

 هرصصت نم ن يمؤملا نيمأ القطا ف: اهف هورتصنا نأ مبملع اًبجاو-هقح' ناكدقل

 م ليفطلا 7 كحفف 2 هل ةرصن همدب يباط امأ : ةيواعم لاقف ؟ ماشلا لهأ كعمو

 : رعاشلا لاق ؟ ناؤغو تنأ : لاق

 يداز ينتدوز ام ينايح يفو ينبدنت تآلل اناذنبأ كيفاه

 زوخملا لكت ةاهلاق :2:ايلع كلك جدارحدلا كانياهيأ له ويف كرام ية

 ىنرثا مل أيها ةلاتنج هل ماكر هل لاقف « ىلء م« بوقرلا خيشلاو « ةالقملا

 لجرلا تاوقؤلا و“ ادإو اهل اوفيعي هالد تلا ةالقملاه' ريصقتلا وك ظالما «كلط ك1

 ءاقأ ع“ ةفوكلا ليفطلا 5 : طايخ نب ةفيلخ لات * هل دلوي نا دق يذلا

 < ةئامو عبس ةنس تام : لاقيو ٠ اوم ةباحصلا رخآ وهو ةئاملا دعب تام ىتح ةكمب

 نبالاقو ٠ ةئاملا دعب ينعي رشع ةئس : يقو < عبس ةنس : ليقو « ,نيتنثا.ةنس !لاقيو

 4 ع اك تيدا يف ةقث نأك و « ةيفنحلا نب د# نادل اوم اكسو لعل

 :هلئرب هوحأ لاق مجالا ريد موي يدنكلا ثعشأالا نبا عم ليفطلا هنبا لتقو

 امادتج كوتا د بت" التان يلع ليفط ىلخ

 د“ تام خوخ كب خلا اذه ةعيقنا يف تقفر ةناقأس ىف ايفل: اكمل ارا تالا
 للملا لوبان ننال درا )اء ا عيبمج نبا لاق
 : هدنم نبا لاقو « اذه يراخللا ححص دقو « ها ماع تدلوو« ملسو هيلع هللا

 ٠ ثيدحلا لهأنم ةعامح هتبحص تيثأو < عادولا ةححيف ماسو هيلع هللاىلص ينلا ىأر

 لقنأ « رازإالا يلع تددش دق < ردب موي امالغ تنك : لاق هنأ هنع ظفاحلا ىورو

 6 نعي ةءايفلاف ير يتسلل « مهو اذهو : ظفاملا لاق « لبسلا ىلإ لبخلا نم محللا

 نيرشع نم و يورو ٠ ةبحص هل : يدع نبا لاقو ٠ ةددعتم كيفان ايإ

 ةيهأ لقفو لطي ما لقال ندمع هللا يخر ىلعب هلاصتاب هنومري جراوخلا تناكو « ًاثيدح

 بوقعي نب دمحم ليقو « هنع ةياورلا 0 ةريغم كاك أ هتياور يف نسلو

 *عيشتلايف طرفي ناك هنأل : لاق 9ليفطلايبأ نع ةباورلا يراخبلا كرت مل : مرخأالا
 نبا لع ناوفص' نب هللا دبع. لخد::*لاق::يضلا' نازمع نب ماع نع ظفاخلا حرش

 ماعلا لاق ساد تأ ديل لاش امك اقوول



 5ك 0 ٠

 نا رماع نع ةره نب هللا كيع ىلإ ظفاحلا لق >* هدنم نيا هاورو © نيالا

 ا نكي محرلا 2 ردقب ا لاقف لزعلا َغ ملسو هيلع هللا حلص ينلا اناراتم جابر

 لاقف حي رط وهو رادلا موب لا نب ناورمب رم ارماع نا يناربطلاو ظفاحلا ىورو

 ناورمنب كللملا ديع 0 6م كتلع تزيح ال يس كنا ءاقرإلا نبا اب ملعا وأ 3

 6 ملسو هياع هليا 0 هللا وش ةيصو 2 0 5 رماع هإ لاقف 4ل قا ؟لئاكشما 08

 كأملا دبعن أ! ًضيأ هنعو + مبكي نع اوزواحو نبع نم اولبقا :.لاق 2 كاذامو :ناق

 هبو هءاحف < ناذع رها 2 ةدح هيلع مج قرا 6 مر نا دارا دقو هيلإ لسرا

 نع هلااض مث هدي ام ضعب كهذ ىتح 1 كلملا ديع لزيي ملف « ديدش قرف

 ملسو هيلع 1 ىلص هل لوسر يده دئالق لأ ثعكا ةفشاعاكلاقاق لاقفة ئدملا

 . نيعباتلا يف مه هدعو 6 ةباحصلا يف هدم نيو كعس لإ هدعو 3 ل مرت الف

 ها 0 نا دس او ع د ناك يدازلالا ندعم نب د لماع 7

 نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تاس : لاق هنأ تماصلا نب ةدايعيلإ هدنسب عيكونع
 5 3 0 ل - هه 0 1 7 1 1 9 0 ١

 اناورلايعيذا لاقل« ( ةرخالا ينم ايندلا ٌوايدلا يف ىرشبلا جهل ) : يلاعت هلوق

 ٠ هل ىرت وأ ملسملا اهاري ةحلاصلا

 يباحصلا ينانكلا ليفطلا وبا راب ريك نب هللا دبع نب ةلداو سس 4 رماع 0

 ىلاظ نا 0 يلعن عو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل هس ند 000 5 ةباحصلا رخا و

 ريرح نع ظفاحلا لا >< نيعباتلا نم هريغو يرهزلا هنع ىورو « هتعيش نم ناكو

 ل راالا از و او ملسو هيلع هللا لص هللا لوسو تيار : لاق هنأ هنع مزاح نبا
 علف ع هتيأر الاف 57 هحأر 06 راح هل لاقف 6 ي ريغ 5 ا

 6 ماموالا هادرو 4 ملسم هاور َ بدص ف قي وم 0 يشم اذإ 6 م

 ظفاحلاج رخأو * ظفللا اذببيقييبلا هادرو « ادقشم ايم 1 ناك فطن هع

 « اب سقي. ةنارغملاب ملسو .هيلع هللا يلص ىنلا ناك : لاق هنع ىلعي يبا قيرط نم

 ايلا ربل يبن الفا هنيدي تاس وتلف أف« ريعبلا وع لجأ ملغ ذئمؤوي ,انأد

 د ىقييبلا هاهرو * ةتمضررأ ىلا هما : اولاقف 2 هذه نم تلاسف « هيلع تسلجف ةعادر

 هيلع هللا ىلص يبنلا كبار 0 هنا دنع أ مامرالا قيرط نم طظفاحلا جرخأو

 وأ هادرو ٠ هنححم رحخا ملتسي ةقان ىلع سيلان فوطل ا مالغ اناو ملسو

 كا افزع نحو نطل, الأ, تأ كان يللط ا يبرمسولا دعت ىلإ... ظفاخا, اهتسأو,ك ىلغي



 | 9 م يي ران

 « عنص امو ليفطلا نب رماع لعف ام هيلع سف انآ ريخأف هعمر جوجل جن هل لاقف

 نيئاستم .ديخأ نبا 6 ل 5 لاقف 6 فعضلاو نك اة 4 كل الو

 ةعسبر كرا 1 هدا هأ لاقي ىلب هأيم نم 1 ىلع اندناك اذ راف 4 رماع ىف

 ها لما « دلتاقم ًأطخأف مسمرلاب هنعطف هل لمح ىلع وهو ؟ارماع قحلتو هل ًاًسرف

 يقلل ةماد تضقن 5: ةعسر هل لاقف 4 يلرضت ملا ع : ليفطلا نب رماع لاقف

 10 ط هللا لوس لاقو « هلعف اذكسع 0 نع تودع كا ليفطلا نيا لاف

 ا لاقو : ليفطلا ب رهاع 6 000 بلطاو « رماع ب دها مللا : ملسو

 : ةنوعم رثب ةعقاو يف تباث نبا

 يدعب ناثدحلا افك نا ان ىعابشتلا تلد اةعدو عغلبأ الأ

 دنت نير كح ةنالإو ؟كلاجاو نتن لالا ضل "وو معلا انو ايلا
 دجن لهأ بئاوذ نم عتنأو 5 ملأ نينبلا مآ يب

 دهسا فا ظلعلادو اوك ءةازيب ات لانو نراها ج47

 شيا لاقو

 ابيل ابابا كردي 4اهرماعو نا لالسعلا ييعع غلبأ الأ

 انكيلااوومالا ىك وا ايرورج متل“ نتمشماكو اريل عا ردغلا ندب

 انف هسا ١١ !هلليمك ناازيلبال اخ هيلا ميت يوم ودع هللا ودك البد

 انفي ةالتابفإ اناوهو هنااا ف امديقو دبل «نهؤزتخأي نإ لافت اضاع

 : اضيأ لاقو

 ار هسا دراغلا با ة وانغ 1سم سرك ل زن ف اس اولا ل

 ءالعلا يأ راج يدسأللا الو 2 داود يبأ راسك منك اف

 أملا ند وع يولتعلاب ناهد هادف نال لا 5 الو

 ©": ياعضلا قولا رفعت ازبأ»: آل اهيازرع ذل اوبأ ةطؤ دس راك حل

 معو علو هنلَع هش 1 ص#ةيعلأ | رح 3ق قراوا ! ىتطو وكس الل اهل: هكس هل راحل

 يقرزلا دعس يبأ عم تجرخ : لاق ةرسسيم نب سنوي نع ظفاحلا جرخأو * ةشئاع

 رغد قيرك اماما ذاعادرع نافل راع هل كلوا نيعتشز /لخ هنا لوس يحط

 هللا ىلص هللا لوسر شيكي هيبش هناك يل هرتشا .: لاقف عضتملاب الو عفترماب سيل
 ةالتم الا غدألاو < همسج يف هانعم عضتلاب الو عفترملاب سيل : هلوقو « ملسو هيلع



 بيهن ١5/8

 مهنم لق: ىتح ثراللا مبلتاقف,موقلا ايقلف القاف < رذنملا هيف لتق نطوم نع رخأتأل
 عدصن نأ ٍبجت ام : ثراحال اولاقو « ةيمأ نب هرمع اورم اور دا كنا

 ©« ؟كتد ينم تثري. 0 ما ىو عرمص» نعال : لاقف كلاتت ف نل انإاف 2«ثكلي

 ىتح اهولتق امثا« 7-1 لييبا كيل لف ميلتاقف هولسرأ مت < دارأ ثيح ىلإ هب اويهذف

 مههدي أ يف ريسأ وهو هرهعل ليفطلا نب رهاع لاقو ٠ اهب هودظنف حامرلا هل اوعرش

 جرف هقلط أو هعيصان زدف« اهنع رح تنأف ةبقر قع همأ لع ناك دق هن :.لتاقتاملو

 "1 م2 لل نقم لون رسل كمل اب ردم دلو ودور انقر دنم/ نم .ةززقرقلاب تاك|اف

 رام البدل لك رو وهو اانعب ب كاف امانا الز ىو ديما اليأتف[ بالك, ىف نم نالجر

 الف <« هب رعشل ( 1 سو هيلع 5 لدا لوشر نما دلع ايهعم اذإ و « يا

 يلع نيليتق تل ل لاقو < لعف امم سو هيلع هللا هاا ل او را مدق

 هللا ىلص هللا نوسر ريحا هنأ 5 6 ا يب ةوزغ سس اذه ناكف « اهتيد

 تعلو نك كندر تا لف نس 98 ا 6 ةنوعم ركب ك0 افزم هيلع

 500 5 2 أ لمه اذه : لوقي لعحف ةدحاو ةليل يف هلك د < ةملسم نبا دمح

 ه * اج ىتلا ةليللا كلت حبص يف حبصلا نم ةعك رلا دعب مهتلتق ىلع اعدو « (عراك اذ

 «رضم ىلع كتاطو ددشا مهللا : مل افا مدحت نأ هللا معس : لاق الف« ربخا اييف

 6 هلوسرو هللا اودع مهنإف ةيصعو ناو 5 لعرو 1 نايل ىنب كيلع مهالا

 ل مل ديول ني ديلولا_عنأر عبالا/ رك ةراقلاو ا لقعو 0 ىو كلغ جبل
 لسأو < امناقملا رفغ رافغ « ا فل 0 يبأ نب شايعو ماشه

 ا اا ا ا ا لا حل ع تايابلاب

 ) ميياع تنوتالإو
 3 0 يالا هذه ل زن يح وينسب لاسو

2 

 ٠ ةنوعم رّثب موي رابغن لا نم هك يا >2 وق تالاف نب قيبنا ن 10007 ةياالا

 موي < نوعبس نوعبس ن طاوم:يف راعزالا نم دق لو [ىودلا ديس ا

 « نوعبس ديبع يبأرسجموي  نوعبس ةماهلا موي 4 نوعبس ةنوعم راد موب 0

 هلق وعر رت ىلتت للع دجو ,ام] نلتق ىلع ماي هلع ليم هسا ال وس زو

 انيقل انآ انموق اوغلب < خسن ىتح هانأرق متيسكل اكل [نازنأ لوقت ساكو

 بعالم نب ةعيبر ىقل ملسو هيلع هللا ىلص 00 ايلضرو انع يضر انر

 < مسرب ةنعط وأ فيس ةبرض اهتذقن : لاقف 2 كيبأ ةمذ تاعف ام : هل لاقف ةنسألا



 ١1 رك ا قلاع ران
1 9 0 0 ِ- 5 0 1 

 5 ا حيحصلا يو ّ الحر نيعبرأ هعم هع هلا قاحسأ نبا ةياور يو

-< 

 من الذفو مراح نيملقللا تادرس نهار 5ع تراك لاو بفقلملا ةدعاس

 ىب دل 91 نب فندحللا مبيلع ا حيحصلا وه حاصلا ُْق يذلاو 0 نيعبس

 4 ملس نب ةرحو رماع يب ضرا نيب شنو ةلوعم رب اولزت ىح اوراسف « مهئارقد

 ثراذلا بحر يفةاوتسبو 2 موو البكر وز ا كاع نورك سر الرا

 باتكب ميلس مآ اخأ ناحمل. نب مارح اوثعب م 4 يرمضلا ةيمآ نب ورمتو ةمصلا نبا
 رهأو « هيف رظني ملف ليطلا' نب رماع هللا ِهدع ىلإ مللسو هيلع هللا ىلص هلئأ ٌلوُسَر

 نار انحف لاق مدلا ىارو هيف اهذفنا الف < هفلخ نم ةب رحاب هنعطف الحر

 لجأل هوبيجي ملف نيقابلا لاتق ىلإ رماع ينب هروفل هللا ودع رفنتسا عك ةبعكلا
 لبق جرح ءاواور ا تاكد“ كلذ كاي زارا ور نإ اورو 0

 الف ”ملسو هيلع هللا ىلص دم باحصأ را هنأ مربخأف « دجن ةيحان ىلإ موقلا

 نئيفطلالبا/ نك رئاك لجأ ازد ك7 كا ار رخ اره ل هراك طاطا
 « مهيلع ا اذ ماقال 0 لئابق مهيلع خرصتما

 اوعيتاف ؛ ناحل. نب مارح ىنعي هدحو اذه ل ام هللاب كا 9 ليفطلا 1 رهاع لاقف

 معلا مهيقلف 'هرتاا(ينأ ايف أ اخ اًذاطتسا دق مرتلا اوذتجو قل ها

 0 ىتح موقلا لتاقف <« مورثاكو موقلاب ميلس وشب تطاحأف 2 رذنملاو

 كام دس ” نإ : هل | اولاقف 8 ن' 0ك يلب 0 هلع هللا ص هللا لوسر

 00 ازرع نه يد" لمن يكل قفز يب للا

 جاتاتنال# رار لا 0 2 مار عافت قأ لع طق ١

 بعك قبو“ كوع قتعأ : : ا هيلع هللا 00 لوشر لوق كلذف « لق تح

 ليفطلا نب رهاَع هإتق ىح يقتبف « ىلتقلا نس نم كيرا هنإف راحتلا نب ك3 نبا

 ا لآ فيعصض وذو 3 ا 00 حب رك ملا | ثانئرالاو « ا 0

 ير.ضلا ةيمأ نب ورم ناكو « ةياهنلا يف هلاق < ثترملاك مسسيرجلا تيثرلاو < حارجلا

 لتق : نال وق العحف « ةعقولا عضو» 0 و ريطلا ايارف حرسلاب ةفيقلا نب ترا

 اذإف ضر الا نم :تن ىلع ايفواف « دجن لها لإ انباحصا لتقف م هللاو « اباحصا هللاو

 عزا + نازمدجا عرفانا وال كراك قاف 2 5 رطتاولا 5 < نولوتق. اعب احصأ

 كك كرات لاف عادلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب قحلأنأ



 سيب كبش 15

 انإ : لاقف ةيدهب سو هيلع هللا ىلص هللا لوس لكي تمد اذن | ىلع كففاملا
 يور دقو : لاق مث قرط نم لسعلا  ثيدح ظفاحلا ىورو ٠ ترشم ةيده لبقن ال

 نعةدب رب نب هللا ديبع ىلإ هدنس ىور َ © ليفطلا ب. رماع لفعلا 1 ف ديمقلا نأ

 دك يف“ سرف ملسو هع هلأ ىلص ل لوسر ىدفأ ليفطلا نب صاع نأ رماع مع

 يلا درف * لاق 2 كردع نم ءانأ يلإ تعياف اهلي دكا تريبظ.ذق هنإ الا

 ١ را دو قوضإو © 1009 ا هناال نسرفلا لسو هيلع هللا ىلص

 يت لآ د ذك و «بةباحصلا ف1 طاخ نب ةفيلشمر مق

 :ةي لاف رجح نب 5 هلا 2 عاام دج مسا. ق> نسسلاو

 عمجأ بن اتكلا ظحب هل حارف را ا كاوا م

 ا هيخأ نع رفو كلا نب ليفطا اظيأ سوأ لاقو

 عزعزملا جيشولا فارط أ بغالب تل ع

 200 6 رررط رم قالا ىدرو + ا 1 ا

 نب اع نأ ملعلا لها نم لاجرو يملسلا عل 0 هناك نب نما ديغ نع

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق ةنسأالا بعالم يعدي يذلا رفعج نب كلام

 ىدهأو « ملسي نأ ىلأف مالسرالا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ضرعف .كرشم

 ه1 فو "اكل 2م مرانه ليقأ ال ىلإ : لاقف هيد. لسو هلع هها لص هللا لوسر

 اهدرونلف ةصقلل عمجأ ىرفارلا هافرو ©” نيل ارد 0 د ءاذهأ هنا يدقارا

 هللا نلت كلا دلع ضرع ملسو هلع هللا لص ىلا نأ كلذو « اهريغ عم ةلخادتم

 يفاخ يوقو ًاًفيرش ًانسح أرأ اذه ا ىرأ نإ دم ا : لاقو < دعب و ملسي

 « كرمأ اوعبتيو كتوعد اوبيجي نأ توجرا يعم كباحصا نم ًارفن تثعب كنأ ولف

 ندا ىلإ : كسر هلع هقا لص ههلإ لور لاقف < كاصا زعااق كوعتا م نإف

 نم دحا مط ضرعي نا راح مهل انا مهيلع فخ ال : رماع لاقف< دجن لهأ مهماع

 اذإ اوناك « ءار هلآ نرففي هيف اجرا نرعس راضين الا نكي 2006 0

 1 7 اذإ ىتح « اولصو اوسرادتف ةئيدملا نم ةيحان 1 ارا

 هللا لوس ر رجح ىلإ هب اوءاحف بطملا نم اوبطحو ءأملا نم اويذعتسا حبصلا

 كسلا, لوا ند و دحسملا ىف 5 نونظي مواهأ ناكف « ملسو هيلع هللا ' لص

 - ةنوعم رثب يف اوبيصأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهتعبف « مهيلهأ يف مهنأ نونظيإ



 14 ردك اسغ نبا ميرا
 نب ليعاعسإ ن ص ليلخ ندم ع 0_2 2 هريعو يلعالبلا 8 نب يلع هذنغع

 ا سرا لاق ل اأق و 0 00 نع 00 نع ةدرع نب ماش ه انثدح شايع

 ا 0 تن ا 1 سو هيلع 3

 6 0-ما نك ”تاطلا كلما تع نإ موس 0 12 3 د

 تلسل و عفن هرج: لاق ”لسو هلع د َض رق نأ 3 ع ةداتق ىلإ د0

 رمعلا ىلع تر 0 صضرخلا : نانا هعم

 وخأ يرخزلا مرماه رهرا ا تلم دع د عا ا كلام ١ مي

 6 قشمد مدقو « ةشدملا ةرجامم نم وهو « ةبحص هل <« صاقو 5 دعس

 دعب همالسإ ند و“ اندرو تاع نيل ا كا ء دلاخ ل رعب هع هللا يخر

 0 حايصلان شيرت نم دحأ قل م ملا ع

 هللا يطعت رماع هكا 35 كال ل 0 و ا لك -حاه ىت

 ليقف“ ةراصلاع د ىلا ل ل كما 1
 م جا 3 لاق ل تلق يناحاف هع ىلع : لاقف اهاتأ ىتح دعس

 تلاقف « رانلا نم ك دعقمب يرث ىتح 0 مل الو © اماغط ينك اتالو“ لظ

 2 كا دهاج نإ 6 0 « ربلا ينبا لع فلحأ ام
 2 - م -76 0 ع

 7 5 2 ىلا 3 ) ا و رعم 5ك دلا يا 03 0 و امي 4 لود هلع 4 ا دل

 نب ةيمأ نب نايفس تنب ةنمح همأو
 ٠ نوعاطلا يف تام : لبقو « نييدانجا موي : ليقو « كومريلا

 ةعدعص نب رغاع 0 ةعبر نب كالا رفعج نت كلام نب د رماع 0

 نأ هلأسو “ | - مو ملسو ا يننلا ىلع دفو 7 بعالب ل

 م د كلسأو 6 5 رهاع دهشو 4 0 كديع

 ا

 موعدي هموق ىلإ احر هعم ثعبد

 : م < هلوعم رثب موي اوبيصأف ةعامج

 جرحا * (ناسعلا ع نإ ١> كااشإ 2 در ملسو هيلع هللا

 ىلا تعب يفد * لسع 04 1 هيأإ ثعبف 11 سل ملسو هلع

 هلاسإ ظفل يفو 9 كعو نم هرم 2 1 هنم سحتلي م ل هيلع هللا# لل 31

 جرخاو ع ل 1 . ل" هيلإ تع 4 مم لو 00 18 نم ءاددلا



 تسب كيم ا5ذؤ

 اف 0 117 عولضلا ثخح ارماغ يم تاعح عيطتسا و

 ناك ل كالتملوت يل لح ارم يلوا دا وكانا نوعا

 ناكس لولا رباح ةنئعطو هلم 0 هديت ناثيلشتب هلو

 رد سلا يد ءارا روبل اء ارسل ع ارتي نانا الما
 نونلا فرح ين كلذ يقأيسو عفان هنبا يف تايبألا هذه لاق ناليغ نأ يورو

 كاس نال
 5 ناموا 6 حصا رماعو 0 لاقيو نذل 2 رماع دى

 نع ثردحو 6 ناورم نب كلملا ديعل ءاخضقلا يلو . ةماقلا ف داالا ئرضشاالا رش

 بيبح نب ناهلس هنع ىورو ٠ يرعشألا ىليل يبأو < ةريره يلأو حابد نب لالب

 كأن ل هنع يلاربطلاو بيطخلا قد نم طظفاحملا جرخأو 3 هريغو يراحملا

 هللا ىلص هللا لوسر تحمس < تاطقس ريبخلا ىلع : لاقف ةعملا موي مايص نع ةريره

 مكموص موي ل اولعجم الف « 0 ةعمجا موي نإ : 100 مد هيلع

 جرخأو 3 موحش يتمملا هاورو « مايأب هوطلخ نال 5 د هولعحا نككلو

 ي رعش ايلا ليل 0 : مجرتملا رماع نع يبراخلا بليبح نب ناولس نع ضي ظفاحلا

 مهتعاط نإف موفلاخت ال < سما ةعاطل اركسمت" :”ناق“ ملّسسو هيلع هللا لص ينلآ نا

 ةظعوملاب هليبس ىلإ وعدا يندعب امنِإ هللا نإو« 5 ةيدعم مصمم نِإو « هلأ ةعاظ

 ومو كداَوظرأ ةمذو هلآ ةمذ تت كارب القو © نيكلاحلا نما وف كلذ ف ينفلاخ قف

 كا ا رش ا كرمأ نم يلو

 ا لا سال ءارمأ كسيليسو

 يش ىلع كنوامحيال تح مهف 5 دلك مموفاخيسو < اوركنأ فورعملاب

 وة ضاطنلا جهنم اوذخأت ال نأ مكيلع ى وللا ف داق“ اه رك“ وأ اكوظ متلمتحا الإ

  مهنم كل 50 500 نأ ا : رماعل تاقف : نايلس لاق ٠ لما يف مثورضح

 ةعاطب اكلت : ظفلب ًارصتخم ةذما هاورو 61 ناوج رو نوضح ءال“غ لاق

 لهأ يعبات يف دودعم وهو هتبحص يف فلتخم رماع : ظفاحلا يعن وبأ لاق * كس
 ةقث يعبات ياش وه : ىلحعلا لاقو « ماشلا

 ٠ يطالبلاينثلغا ورمعوبأ سنوي نب ةمركلع نب ديزي نب دم نب 36 رعاع

 ىورو < يحيزملا ينشملا ثالملا دبع نب ديلولاو « يطالبلا.ليلخ نب دمت نع يور



 | و 1 نبا خيرا

 علمي ال ىتح مهلتقيف هدنع نه دوني هللا ميبك رب 00 هككتمف هينفيو هلعقد حلاص

 : لاق كو 0 نعالا سانجي 51 2 56 : عيلص نب درك لاقف « ةعلت د

 دن مايثلا تلاوت دق ايم ا لج لاني رفح هيزاج نما لا

 رذحلاف ماشلا تاز أشق رق تاز اذإ : 8 ظفاحلا ةءاور نم طفل يفو ءب كردح

 1 نيت ًايلهللاو « هعلعق * :ملاق 5 4 هثفاخل اللا ! ايلاوم 5 رق عدت ال هللاوف د

 ماذيملا 17 نك 7 (يوورطا تفساود نبى لاق ٠ ةعلت تشد ةيفراوذنك ل ناكر مهيلع

 ف ةنامؤ نينو نيتنلرا نم ضئانو ت5 6 نئفلا يف سيئر ماشلا لهأ نم الجر

 نب 4 نبراكللام (نباوابحم , ني [ةمليم 28 ين زللع نب ا ع

 ئدلا ىل !١ رجاهو 6 0 لبق لأ . يفقثلا تفيقن "نبى كف وكيع منكما 1

 1 < .حرتفلاب ف اديلولا نب  دلاخ عم ماشلا , مدقد 6 هيحصو سو هيلع هللا ىلص

 نكن اليغ ةانأ نأ هرنخ نمو * ساومح نوعاط يف هنأ ةايح يف تاق ًارعاش

 نم ناليغ دنع ام ىلإ نزاملا دمت رجاهو صاع لس ايف نراه هاذكك و ءانلد

 لاملا قرس ًارماع هنبا نأب ناليغ ربخأو ٠ هنفدو هنصح نم هجرخأو هقرسو للملا
 هلارد| رام كمال ٍ اتا غلبو < ناليغ كلذ عاشأف <« برهو

 هل تلاقو ناليغ ىلإ فيقث نم ةمأ تءاج كالذ عاش الف < هيف ليق امم هتءارب
ٍّ 

 جرخا : هل تلاقف « ممن : اهل لاقف + ينقتعتو يلحأ نم نييرتشت .لاملا لع كتل

 © ناملا اذه دم نراك سلا ع دز تلات ىلإ اهعم جرخف يع.

 ال لاو :لاقثلا ماع فنيا ةيضقأإ تملي ود عوط ةماكل يفسد نسل 0

 ؛, ىلاقو :يحجو._ يف ننظني الو ادبأ تاليغا للازي

 لفاغي سيل هللا ثرإ هللابو دمحم لوقي امب محل تفلح

 لظاب كعلاأ | نإ يبسفن | هنونفدي يذلا يام نم كمن خل

 (9)لواحألا ع فيفلا عينت هلوقب دعم نم ىخيش ريغ ولو

 لافتا ينم رس را ل( يع الإ د

 6 نس أومعب ماع يقوتف ديللا نب دا 0 نييضاغم ةرامكو رماع 7-5 نالليغ لسأ الف

 : ًارماع ف ناليغ لاقف « نانس 1 رباح ل [ق وهو دئم ود فيق ١ سراف نآكو

 ناسرفلا سراف 15 0 4ك رتاتطا كعمدب ي دوج قيع

 ت”راعطو ةيوشرع ةدش نع دع 4 ليخلل م ماعاي



 بيده اذ

 انارعم ةيرعت (نل1>:دوفالاةاقراغأ لاول يراك يلزوشيو ف منيعتساز تألف
 اناطحق ناطيشلا ينب دولجلا رفص مدف رشعم مسبلغب ال تلقو

 اناندع خيشلا انيا نع ةثارو ةلدعم -فايساب مهوبواحف

 انارين ثعبلا موي هللا مالصأ ةددعمبا لتقا ا( ةدلولو 51

 | ةدازلج  نم جيجا م مع. اظفاطا .هاضز ام هلورح يف:ءاذيبلاا نأ ربع نا انتهاكا

 هلاذوا نر دنعا نادق اير 00 ل افيسنا نار قا كااغباو :.2 ]دعما نإ تاق يبأ

 محرلت هللا جا يىلطر اناث ليق « سيق هللا محر سيق هللا م حر : لاقف سو هيلع هللا ىلص

 < لجوزع هللا ليلخ مارب نب ليعاعمإ ب ١ معن :.لاق © سبق ىلع

 يسفن يذلاو < ضرأألا يف هللا ناسرف سيق نإ < اسق واع وا سيلا

 ِق اًناسرف هلل نإ < سق ريغ رصان نيدلا اذهل نسل نامز سانلا ىلع كينان هديب

 ام < سيق ضرألا يف هنا ناسرفف « نيملعم ضرألا يف ًباسرفو 6 ارا ل حالا

 ءانسا هس قع مرألا ىف ايازض ةيقشإ“ ضار انا لانا اذ تلقا ارجن

 انعةانت 2 لاقو ءةلومريسنع [نلا الها نم : هلاقو نوداح ني [عهو. نع قازبطلا هاوذ

 يف يفاشلا ىمغيهلا ركب يلأ نب«ىلع ظفاحلا لاق: :لوقأ ) باوضلا كلذو تبلا لهأ

 000 ربكم يف يناربلللا ثيدحلا اذه ىور : دئاوزلا عم هباتك

 يف الخاد .هارا الو < هنامز يف سيق سراف ماذيهلا وباو : ظفاحلا لاق « ( ٌةاقث

 نم جرخأ مث * ٍلعأ هللا نيملسملا لاتق يف هتيسورف لمعتسا هن ال كيذا اذه

 اوال عجم اع ةلكأل تادكح# كاع !ةراكتس نع ةبيش يلأ نبا ل

 لاق من : لاقف ل يهأ تراحم نع نول : عي درمج اب

 1 ورع 0 درلا قيرط نمههاورو ٠ كرذح ذخف ءليشلاب تلاوتنبخ انق#/تمأر

 نع ناطاقع ءدتعو ناهلا نب ةفيذح ىلإ عيلص نب ورمح و انا تقلطنا : لاق ليفطلا

 عمسل مل ام تععسو « ملعن ملام تملعو « كردن ملام تك ردأ ةفيذح اي : انلقف سانلا
 اذه منج يفوةرظتاامعمسأ امززكب كن دح ول : لاف هايضخنا هللا لع وابا تدح

 « هب انعفني نأ هللالعل ءيشب انثدحن كلو < كلأسن اذه نعانسل : انلق < بيرقلا ليللا
 3 نو تةالصتاط ففسلاب تلط ىتح ةبدعك يف ودغب كدحأ نأ كن دح ول : لاقف

 تمعم : ةفيذح لاقف 6 هباانعفني هللا لعل “يشب انثدح نكلو <« كلأسن اذهنع سيلانلق

 دبع لجلإ تلاوليلال |متد نم قيال ةععطت نإ +« لوي .عللناو:ديلع بلا .لصة هلا لوسر



 اه. رك اسع نبا خيرا

 « ةميظع ةلتقم يرخ مهاةقف نيمزهنم ةينابلا تاوف « هلتقف هفتك (2) عك سيف هنعطف
 دقو ة/دقحلف اما هاج لل هدللاف © يول رهو 2

 لهآ وهو. ث مد, لهأ لئمإةينايلا !نسا ةقمأ مولا ورصأ ن6 قلب لموت
 مهنع !لقتبت 1 ؟ةنافأ نقلا رخإ اماولعنكا 1 مهنم عجري لف 1 نوي مادارا تلال

 اونأ مث < يلفع معا معلا ”وتلاااعلا داو 1 لسماع كمل
 الاتق اولسعقاف هيرضملا يف ماذيملا وبأ مهي! جرخف < اموت باب يلي امم قشمد ةنيدم

 اهل لاقي يتلا مهتبرق نم موجرخأ ىتح ةيرمضملا مهتعبتأو كساكسلا ت از« ديد

 اؤقزحأو اففاويؤتناف ءاورق ركل ىرقلا كلت تلح نم كرار ورع ديلا تدب

 قنا اوك 0 .اةييإ 0 إف 0 نب كاحضلا ينب الإ 0

 اولمتقاف 0 0 ىكحي نب ل 2 نيع ىعدت م

 ةلحأ نغراف' نآكو :يانلعلا_مكس أ“ لع ماذؤملا نأ نب ءزحاذم "ةك ادب د اذلاك
 اهنهيفا تناك" ةروصق ءاوقرعأو اهويلخناف :ةيوضملا اهتلخ دخةيوقلا عا اوفا هش

 كلت ىف لبق ا 0 :(يتوارلا نيالا لالاق 7 ءانلوو ىجحي نب ف ويعمل ةيحعم

 هدج نع هيأ 0 قشمد لها ضعب هين دافأ مم زا راخلاو راعش الا نم ةيدصعلا

 : يرملا ماذيهلا وبا لاق ام كلذ نم نيبرملا نم هتنب لهاو

 الايثأ ةاضملا ساج نما كنار 21 للج رلااط اذان كاكا

 الازاز نوضر الا -كززالاع وولد - اوبك اذإ نيفاوم كلاب نقيا
 (هزالا لءاو: ادي هبرضأ بنا ةيدر*ةارشك دفنا قلع عاش

 الاب هفوخ هدمت و هيد عا 0 )2( هتسأ رش م نيعلا ترمحاف

 86 7 0 بوح نك يؤد نم ةاغب وحن عاصلاف

 الا انا ل ا ازهاغو هدر لاو و حالا

 الن ناطك با وألا لجل اك تان .ةينالوا غلو

 يضفلا 6 ةزيلرو ليمقو ةيياطل تاب كييف ءاذيبلااوبأب لأكو

 انالوخو نسِبِع قفا اومدقو اوفلد لق موقلا ةامح 0 اك

 اناليع سقاي ل يدان (ن هنب.الوخت تواكتذإ ليل [تلاكو



 بيذن 0
 اورشل دق ةيباحلا باب نم قشمد ام يدعلا .كامس نب ةزيرو قار ولسا رو د

 الات اولتتقاف ةيرضملا يف ماذيهلا وبأ مهيلع جرخف < سورعلا اهل لاقي يتلا سنع ةيار

 اوحنو « مهتيار اهيلع اوبصنو روسلا نم ةرغث ىلع اولع ةيناملا نإ مث 6 اديدش

 6 اةيلالا رع نم ناسرف: يف ةزيوو لحرتو. « ةيرماملا نم اهيلع ناك" نم اهنع

 لهأ نم لجر هعمو جاححلا راد نم مهياع فرشي يبلاولا يهاربإ نب قاحسإو

 وار ةركظأ رج ةلليككنم لزب ررتد رفا ءلعورسا نرد اقيوطر كرات هلال اقر لطعبللا

 كل اعمال زب 181 ووب لقق ىدخ ”ةاردشلا ؟كللتا ١ لع ديد ةالاتق اولتتقاف 2 ناطحق ناسرف

 هنأ ةيرضملا تمعزو <« حالسب لتقي ملو ماحزلا يف تام امنإ هنأ ةينايلا تحعزف

 هك الذم لاقي نشف نبا ةماكتب دلو قف ةنادك" ١ مز دركك + خلا كيلا نوب نما يتف) لق

 ا را راما طوعا قياووو# لقو ءاونا هاب ةككرقأا هنو
 الكا ناوين اردخلسي ردات يرخا ادي رملي ا ةااذإلا وبأ مهعبتأ مث« هلتقف

 الاتق اولتتقاف مهيلإ اوحرخف « قشمد ةطوغب ندبلا لهأ ىرق مظعأ يف ايراد

 اذ اتاك يعلا اح كوالا طلو بوبا فاي رز ةليازلا كيلدكعلا: غ6 دانت

 د17 وا كديابلا نو ةقنكادلا انك وانةرعك< انه لد لقوا وق وأو

 35 رمعملا نإ م « مك فا ارز لطول 3:6 وأنآ ماخإ راقب" ةلللفلا نم انهو

 ةيناه نم داجلاو ةوقلا لهأ نم سراف ةئاتس يف جرخ صمح لهأ نم يئاطلا بويأ

 هب |ظاخ ةرئلاةلا ركب قاافا# ةياقملا» ةيلتا لئااعت قلظمدةطاؤ لع" ر يعي نتدخ ضن

 كاملا از رو ١ حياك وسلا رك اك توا قلبقما اهلا اغيب« لئاو

 < نالوخاهل لاقي نميلا لهأل ةيرقب رم ىتح صمم ىلإ اًمجار فرصنا ع« مئانغلا نم
 لعفف < مهيلع لزني نأ فركلا نأ را ممريغو ناسغ نم ابي نم هوجو هيقلف

 هنبا بويأ نب رمعملا رثأ يف هجوف ماذيهلا ايأ ربخلا غلبو « هعم نمو هومرك أف
 هباحصأو رمعملا ردن ملف 6 هقحاي يتح ريسلا داذغإب هرماوبةيارصملا ككاو «لعزح

 نيرشع ىلع قشمد نم نالوخو « كلذ هموي رخآ نم نالوخب يرخ مهيلع مجه ىتح
 اولتتقاف نميلا لئابقو ناسغ نم نالوخ يف نمو هباحصأو رمعملا هيلإ جرخف « ليم

 ار رام اعلا لك يخ ايوان صا هيشرتالاك
 تلمح نإ 'رصنلا ينارأ الو. . تررفااذإ هللا يندرال

 تكله نإو رسسكلا ىلعالإ



 | م4 رك ايري رات

 لجرو ماذيهلايجلا مالغ ذئموب لتقو < ًاسفنرشع ةيناث مهنملتقف هولتاقف « ةاحللا فرط

 نيعتلعم ىفطا رن هاتأ حبص أ ايف < ماذيهلا وبأ ىضمو دنجلا مزمباو < براحم نم

 < ىضمو دارأ اب ماصوأو مهيلإ دهعف يرازفلا سهيبو يشرقلا ةماعد اعدف هوملكف

 باعك هانأ : موق لاقو ٠. ةئامو نيعبسو عبس ةنس ناضمر رهش نم نيقب رشعل كلذو

 ءااوغ تع ملو لاتقلا نعدنكدلاإ | هللا هدشاني ناسرفلا كئلو ا عم هي 5

 قيقلا زهجا ناكل ب فوات سلات ل ىلإ رفنلا كلوأ عم ىضمو « لعفف

 همأ تناكو « ةيسيقلا عم لتاقب ءالغ ناكو : مدقت م دعب ينئادملا لاق « هب

 او لاح ةف < حيصتو لواط 0 اهات أف.« ىلأي ناكف هأهنت

 ىلإ جرخي ءاذيلا بأ ناكاو# لاق *؟ءاذيملا وبأ ينابر دق سأب ىلع سل اهنا

 نإ ازيك نا 0 سب لاعتلا يشاع ريمكس تالق

 ل عم لتقو : لاق < لتقأ ال انأف ينأذ ىلع هسنرب عضو مانملا يف سيلبإ تيأر

 هذه ىذا نمل كيا لاذ * .هناسرف نم ناكو يسقلا لماك نب ردب ماذيبلا

 رصق غلب ىتح ماذيهلا وبأ هيف لتاق يذلا مويلا يف هنأ رك ذو « ينئادملا ةياور

 ىلومو رخو ماذيهلا هانبا مهيلع دش ميهاربإ نب قاحسإ را جاججلا

 < ,قباسر. هلي لاقي: رفصأ, عاذبملا ىلأل دعو ةييعس نب نمي دبع نما: لاه هما ىلإ
 اخف عهنم اولتقو < ميهاربإ نب قاحسإ اهيفو جاجحلا راد اوغلب ,ىتح ةيناملا اومزهف

 :ايناقسي لل ل كونا دقاؤو نيازي تلا 5: ف لاننا د

 قران نمل انيع الو راكرمم رول |. .سرإل ىسانلا فماذا كرس

 قالا سار نسروطا) فرات انزل ةفاع هاج رواة عل

 قعان توطنم يعن ناين كال اج مناك انع ناليحت رشلاتلزف

 6؟'تاتيك بابو اموت, فايو هيا فايا وق ىقمدوعن اروتأذ_.ازينكو امج: ةيفازلا تقع
 ذئمؤي تن أود6 نيقيرفلا نم الم لققو < ًاديدش ًالاتق اولتتقاف ةيرضملا ,تجرخو

 يدق نم( ىبنتلا ردا زن نخل سسأن# ادكاف ناك امهالك سبق نم ناسراف

 مهنم لتق نمم ناكو « ةيناولا تمزهنا مث < نزام ينب نم لجرو « ريهذ نبا

 « نادمهنم يروححلا ديعس نبثراحلاو < لدحب ينب نم الحر نيرشع نم وحن ذئموي
 «نمبلا لئ ابقي افا نعرفئ ا نولث: نمزوخ رو ادئاق فاق ق5 ىبحي نب فويعم و

 اممح ةيناملا تعمج ُث « دادغبب ةفيلخلاب قحلف لدحب نب دمحم نب مصاع ملبساولا رك



 ع ١مم

 ازماككا قالولك م ا هالك اتوا يأ قاس تلا 00 اكشاي دل

 4 نآروح ا ىضم 0 3 000 0 0 5 هل ؟مالع

3 - 

 ماذيهلا انأ ذخأت ىو دلتا جح كباود ا : هل لاقو قينرات 57 ه4

 ذيشرلا نوره نينموملا ريمأ ىلإ هتعاس نم يكاد ااينك<وانل زك دكا نوكعن

 ثياب ل خيوط ابأ/ يرحل 21 ااو زك ايقل اير فلعات يفإو < ماذيهلا ابأ ت تاتق دق يفإ

 قران < يذورورملا ديمح نب مالسلا 1 ع فلختساو < لزع ىتخ | دان ةرضحالا

 عشاحم نب دحا لبا لول اقناع ىلإ درولاوب 0 لسزاف < درولا أ كلا | ماذيبلا

 : مل لاقو هتب هالأر قمع تع اجت تلاع ني! دةيلولا نياك زول يبأو عضاحم نب اك

 وعلم 5 نأ هواأسو هيل اوبلطو اوجرخف « هودلكف ماذيه لاف ىلإ اوجرخا

 كي راغب < هب كييتأن انإف : اولاق « اذنف كلذ يدي يف هدب عضوو فءاعلو نإ

 هني ناك ايلف .< ناسارخ: لخأ, نم, ةئاهسمتن يف :ادرولا. وبأ.ءاجنو < :ىرصبا ىلإ .ماذيهلا
 ناسرافوهمالغو ّيرخ هنباو وه اندو ماذيه أ كان ليخ هتيقل خس رف تفصل يرضإا نينا

 يف ناكو « حالسلا مهيلع يرملا ل ب كفا

 : لاقف كفيس و ةدعجاي : لاقف هيدي نيب اوفقوف يش مهيلع مادرهلا يبأ سفن

 : ادرولا يب ال لاق غ6 كتيب .لهأبو كب الإ فويسلا اندلقت اف < كءادف تاعج من

 كالا يبازملام از هءانأ أ ةودازب كياللعر رفا: تاير« نإ قلقأ أ جابازن قب قورعتمااي
 مريغ نم لضفلا لهأ مركتو « يتبلطنع نديلا لهأ مجحأ « همءو |( وردا نأ نلقننأ

 : لاق 7ينيس عض أف انأ يلعبن: :لاق< كفيس عض « حايريفب قورسم اب يل كنأ,تدززتو

 قيكس لاق م « هلتقف هبرضو هب ر قفا يقل رقغا 2 هيأ يتداوتو ءاتحللا:نْبااي

 03مل او ىر ةنعتل لن ةيئاغ وب نرتب قيكحل حاتم همك نفاق اجاثلاذع

 نفك زرق مدي ةلااطناو مزال ول يرن ودلفا .ةالاؤن عبض اي : ريثكسل لاق م مالس

 كنإ ديمح نب مالسلا دبع ىلإ لسرأو «اكص لزنف يهل ءاانفملا»وبا يضم

 انأف مهفعضو كتوق تيار نإف « مهياع نميلاريغت تان وفيق لدأ ىلع تفخ اهنإ « نمآ

 مالسلا دبع ىلإو عئالطلا دعس ىلإ ناسارخ لهأ نم ةئامثالث ء اجا فرصنم
 نم نيرشع يف ادنج مبعم احرسف « ماذيهلا ابا لتقن نحو اليخ انعم احرمف : اولاقف

 يف نيرمح اهل لاقب ةيرق يف ناروح لخدي نأ لبق ماذيهلا ابأ اوقحلف « نامر رهش



 امال رك اسع نبا خي رات

 ةثالث يدنسلا ماقأو < ناروح ىلإ راس مث < قارب اهل لاقي سقل ةيرق ماذيهلا

 يذورورملا دي 00 ربإ هتطرش ىلوف < قشمد ىلع لاو ىسيع نب 3 + مدقو 6 مايأ

 غلبف : 2 0ا يفتتخيو احا رهظي ناروحي ماذيهلا هلا تاع امم ماقأو

 داوق نم هعمو 6 قشمد نأ قع ضاعلا فاو :.اان كامو ىلإ ا وعرب [ىضلع

 هرذحماذيهلا ءاخ 5-0 ماذيهلا ابأ د 31 5 هاج ئدلطسلاوكغأ نب ةيره ناسارخ

 امي ىدق اجعلوا ناكوإ : ماذيهلل لاقو ًارذعم اًبلط يسوم هبلطو « ربظيإ و

 نين ا خراج رخام رعت لد نكس ذه وا علا رج الا

 ردقي لف ةرغ هنم بيصي نانا "رك 7 ءاذيهلا ابأ بلطف « نازوح اكو

 هعم فلخو « عئالطلا دهس ناروح ىلع فلختساو قشمد ىلإ فرصناف « هيلع

 < هرئانغ ىلإ سانلا عجرو هباحصأ ماذيهلا وبأ قرفو < دنجلا نم فال ةثالث

 ىلإ ي يملا نافع نب حايد نب درولا وبأ ءاحف « هباحصأ ةاح نم سراوف ينوه يقبو

 ع م « هالوذ مافيا يبأب كئيجأو نااروَخ ينلو : هل. لاقؤ- نوشلع نا قوم

 « امهغلب ىتح اهراك ذجلب ىلإ جرخف ازيفع ناظ و ..ا اهنا طن معاك عئالطلا

 مالا ابأ كلذ غلبو <« يريهزلا روظنم نبى موه حرسو « (2)ىوح ل ال اع

 انيك درولا ابا ان موق ناو ؟.ئؤبفه يف اليل هلزاه لخد مت نارو> ىلإ

 دوسا هل مالغو ميرخ هنا هعم هراد يف ماذيهلا وبأو فال ١ ةثالث يف اهراسف

 لاقو « ماسالا اقرا هنإف : يلهأ نيب نر ١ اة غيج هتيراجل لاقف

 قءدلنم 5ك ةينباي ةاهاذالاق وام س1 يف اهلعحف ةيلاغب هتء 15 ينيديط ةينب اي هتنبال

 دئاق : لاق « لبط .توص معسأل ينإ : لاقف ةردبب ةيراجلا هتءاجو < كيبأ سأرا

 تطاحأدق دونجلاو « هيلع روست دق طئاخلا لع ىلبحلا دمحم الإ رقاق( ق) بك

 يف اهغقل أف عردلاب هتنبا تءآجو 9 ءانخللا ينب اي ًاردغ : لاوس ىلإ ماقف هرادب

 نيهرضا فلات ناشر نع انام كاش سوك يلبحلا ىلع لمحو « هقنع يف

 < نيش نفت ف هقتاع يف يلوا ةبرض تعقوو « هعرصف هيجو ماذيهلا وبأ برضف

 نيبزراح اولوفيننإلا ىلإ دب نيرو انتساب عاد راسو تساوت سرت" حا

 تايار اوعفرا :هلهأل ماذيبلا وبأ لاقف « هناسرف هعمو الإ اذه عصي مل : اولاقو

 571 هباود اهيف رك كواد ىلإ جرخو « حالسلا اورهظأو « اهوعفرف

 ندحوهو مورلا بعلم ىلإ اوهثنا ىتح نومزهن» مثو سانلا ىلع اوجرخو همالغو هنبأ



 تا ارك

 نيذلا.داوقلا,|دما < ةييشتب لعادباحصألو. قاحسإب دنع نم .يدعسلا. جئارخ ايف: < الأ
 وبأ ناكنيذلا نوسملا عجرف « ناطيملا اولعو ةنيدملا باويأ ىلع قاحسإ مرمأ
 اولعفت ال : لاقف « مهيلع دشن انعد : ظوفحمو نودمح هل لاقف < هيلإ مهبجو ماذيهلا

 ل « اولحعت الف ةيناهلاو قاحسأ هلعف يش اذه« يدينلا أ نع قع اذه نإف

 ديرأ ال يفإ : لاقف هاتأ دق يدنسلا لوسر اذإف« هيلع مجطضاو هل يقلأف يلعب
 نيت هر مقسما نبأ لاقت اءاباجتطأ منك # هكا دي رباكقأ | لي ف كللاذق
 كفيك[ نفر صال ءانيبلزوبأ :ناقانا يذلا اولد عجرف « كلاتق دبرن ال م
 : يتئادملالاق ٠ هنليل ماقأو ةسمخ مهنم لتق دقو دنجلا يدنسلا فكاو © نورت
 فآل [(ةثالث يف ةعييز نب ماطنلب :اهل لاقي هداوق .نم:ادئاق:يدنسلا لظرإي عض اانا

 عجر دئاقلا مثار الف < ضيبلا اولقأ دق عم مبكل جر فلأ ماذيهلا وبأ جرخأف
 « طق ءال'وه ةئيه كل ارزاق شاور دانا «اراذازز سرك ةجطعل ج1 ندا

 كل انإما تاما جنسبلانعرأو هدايا وم ةيبإب اتت أ تعيوابر موك تيل زدنت
 مش نإ عسقتألا اوزان ا قا هاني 1 ا ا ا قالا

 ا قراباا زلال هاكر ةيوحأ ا وأغ يدعالا .قكسلا درأا وون ةقينرع

 رصق يف ةيباحلا باب جراخ حلاص نب يهاربإ نب ١ قاحسإو « ابيلع 50 وشو يامل

 ةيفاعلاف مهانلتاقف موق انيلع ىغب امنإ و « ةعاطلا ىلع نحن : قشمد نوال نعم عادلا

 ها بودل اع دعللا ىلإ ناةيبلا لكلا قف رأاو# « كسفتال اوذخ : يب لاغش اهلا طوع

 يلع قلخلا زعأل هنإ الطالع ا نة نال هنمأت ال انإف كفراذ زا رتل هل ارلاقف

 برحلا مهتبدان اوردغ نإو « كاذف موقلا هل ىفو نإف « 3 اماجنلااهب يرحارل كلو

 :تدل لاق 4 قاحسإ م و قاحسإ 11 قاحسأإ و يدن كلا تالا أ رو

 يددتلا لإ[ ىشنت هع اعف هيبأىلإ هدرو ءانذإو اراقب رعب كنزة لص وك ئانكا

 جيردليل او مسالا دحنالا نا سبسلألا موي عما ذولا بأ وميسفا# دوداوأ اعز ماتلعأت
 سراففال ا ةعست هعمو « هلويخ هعم « اهلثم سانلا رب مل ةدع يف ةوحض نينثالا موي

 خسرف ىلع شو اهلزنف ةيوار اهل لاقي ةرازفل ةيرق ىفأ م < هلويخ تعجاف « 5

 وبأ جارخ : اولاقف» ةيناهلا هتاف ةبالو نسحأب قشمد يدنسلا يلوو < .قشمد نم

 0 انكدعوفأ الع ت عنصأ اف : نام رك كبه نيرو لاطفال ذب

 ٠ هولتاقي ف « مكس رحصمل هنإ يرمعلف هوكت دف مك تنال هلاتق# درا



 امه رك اسعنبا كين

 ىكعلا ةرم هيلإ مغو ٠ مويلا اذه لثا ءاسملا كيسحأ تنك امنِإ : هل لاق

 يذلا يطل منا يلإ تعحر نُل ءانخللا نبا ايتهكلا ةظلخأو جرح هنبال لاقف

 « ةزرب ةيحان نم ماذيهلا وبا راسو « قشمد ناديم يف ةماعد :راسف 6 كانيع هيف

 ىلع « نالوخب موقلاو يرخ مهقبسو رصدلا دنع نالوخ ىلإ اوهتلاف يرخ ىضمو

 ةسحخج رخف « يبالكلا راوس هترشيم ىلعو < يعحشأالا بلاغ نب رصن هتنديم

 اواتقف منيياع اوامحف يشرقلا زمعكفمو يدش ألا اعك مييف ! قيفاوإإلا» مانو شعيو

 حستفف « نالوخ يف أ نودح ىلإ اوراصف ةيناملا يم اوف لامع كفا مهم

 بره دقو ميرخ مهاذاغو اكص يف اوتاب ث كلذ هموي يف انصح ميرخ

 ناك نم يشكي سان ري دقو اقبل نيح ماذيملا م ءاجو « 0 سان مهم

 نامأألا هجولا نسحاي : اولاقف نودحلا لهأ ماذيهلا ىلع فرشأو« اولتقف بره دق

 ةيحاز يف ناك نم «ريثك سان هيلإ جرخف ٠ نمآ وهف يلإ جرخ نم : لاقف

 نوروفوم مهو نويبلغتلا لتقلا يلوو < لتق ميرخ ةيحان يف ناك نمو « نمأ ماذيملا
 يلاطلا رمعملا نبا لتقو < صم لهأ يف ىلتقلا. رثك أ .ناكو 6 *”يش لع اوقبن ٍظ

 ماذيهاوب أ هوو «.ب.اوقوضااويقوضأللا |. ثق. رو + يتابعل] 1ةيطغخ مثلا كفا زطخلو

 ارححو ةيرومحو اوس تببو ةيعاد ةطوغلا يف نديلا ىزق فرخ يملسلا نود

 2 ةريغك ىارقو اتافأ تدبو اف وو تدبو ةيناقدو انور ليبرعو ةراوحو اككيلقزو

 تءاحفاهلو- ام قرحي نأ دارأو « انش اهيف عدب لو اهيلع رق ايراد ىلإ اوداع مث

 نيعبسو ةسمخ اونكم مث < مع فكف محرلاب هولأسف حيلسو نيقلاو فوع نب رماع

 نم نيتليل لع كزتف داخل وق يفشل نكات رخاالا يبد لهتسم ناك الفموي

 هتيبعت ىلع لبق أف : ماذيهلا :وبأ علخ دق : اولاقو نيتيرقلاب نميلا لهأ هاتأف قشمد

 حرسو « ةعاطلا ىلع ماذيهلا ابأ نأ هوربخأف ريم وثب هاتاف ءارذع جره لزن ىتح

 يبأ ةعاطب هوريخأف "يدعسلا لإ 'يراحلا (ظوفحو يللا. نود ماذيبلا وأ
 ءاتأف جاححلا راد يف قاحشإو لبجلا :ةيحان نم قشةد. لخد-ئح :لبقأت « ماذيهلا

 مانيلا ينبني دسللا قوذف دق اوفي انقللإ هز باز قاحسإ سدف يدندلا

 ءاذيهلا وبأ لسرأو « ةنيدملا باوبأ ىلع اودشف يدعسلا جرخ اذإ : مهل لاقو

 انغام يددسلا ماقأف هردغب يدنسلا اوريخيل شق هع ديخط ركاب ذئنيح

 نيرشع .يف اوناك و ؛ .ةنبعت لع :يذدسلا باحصاو <« .رصعلا دعب كلذو «:قاحسإ



 كالا م4

 ءاتأف هددع 56 ١ امم دنجلا عم ةيناملا تءاجو « اسراف نوعبس' ماذيهلا بأ ليخو

 ىلع ادحسم قرحاف ةيباخلا باب نم رفاذعلا ءاحو < يثرشلا بابلا نه قاحسإ

 < باذعلاو يزللا اوبجوتسي تح موعد : لاقف : ماذيهلا يلأل كلذ ليقف « ةيباجلا

 كانا قررا يح اارايرش الار :(ماطلقلا وزني مال ناد ئ اقل وو قذاطلاباةرفاذللا تنل

 اوشمو اوازنف اولزنا : هناسرفل لاقو ماذيهلا وبل 5 < بابلاب قزل ىلع مدقتو

 يمرو « ةماعد هيأإ جرخف رفاذعلا لزنو « هنع مولازأ ىتح بابلا ىلع مثوبراضف

 ةماعدةقتطور<برطضاف رفاذغلا :لخراتاضأف رجح .ماذيهلا يلأ/باحصأ نم :لجخر

 حمرلاب ةماعد يعرف رفاذعلا اولمحيل ةيناهلاو ةيناسارملا تملحو « هعرصصف هقلح يف

 رجو « اوجرفنا ىتح مهلتاقي لزي لف < مهحامر نيب لخدو فيسلاب مهيلع دشو

 كاب تاع تحلل هولي ايا د هللا: لانليلار ىلإ لع هلخذأ لك هرفاذغ علو
 ات را ىقرمسمل لملف 2ع نةلارس قشمد لخدت ىتح ًًبارش تؤشك الو انا معطن ال

 لاخ وهو ةكسلا بحاصو قاحسإ هيلإ ضد اذزكر هوان ىلعلع ا كنيمي

 اييدلاككلا مق زعمت خخ ما لاقف « اا ل اع اة هع انه ااوفااكع

 باطخلانب رمجدلو نمي رمعلا زيزعلا دبعمدق ايلا موي ناكالف « اوفرصلاف « لبق

 نسب اك : اولاقف وزغلا نوديري « مثريعو ن 9 رق نم الجر ناك يف قشمد

 كيلإ رم الا: هل لاقف هملكف ماذيهلا ابأ يرمعلا ىنآف « 1 3 انانعأا ناك الود

 قاحسإ نمار الا الاعب انكتتما ١| قاف < يضلا ينل نإ تش اه مكحاف

 « ماذيهلا أ نلاح ةيتايؤل مهنيب يشق 3 ا 5 قاف 0 قاحسإ فان

 مييلعو مدحتتسا دق صمح نم لدحب نبا لبقاو <« مهني فلتخي ي رمعلا ماق اف

 جرخف « اًباتك مهني اوبتكي ىتح حلاصلاب يرمعلاو ايراد لزنف « ئاطلا رمعم نب

 نم لتقف وعلا هيب اهل. لاقي كلغتل ةيرق لع راغاف صمح لهاب  رهعملا نبا

 نمل كليفر دخولا للرسقتاو مهءزوف ريم ينب نم سان هضرتعاف « انقيرح أك رذأ

 ماذيبلا بأ ىلإ بلغت ووعي جويش جرح < ناسغل ةيرق نالوخ يلإ ىهتلا ىتح هب رم

 اهاقل أف يردعلا ىلإ ماذيهلا وبأ اهلمحف ءامدلا يف ءاسنلا عورد اوسمغ دق

 وبأ اعدو ىش»و يرمعلا بك رف < حاصلا يف نحنو مهلعف اذه : لاقو هيدي نيب

 تومدف مظعأالا مهعمج ىقلت ىتح يل عجرت ال : هل لاقو هل دقعف اًمرخ هنبا ماذيبلا

 نشير قل ىلوم ةءاعو: اعداو < ةذرب ::هل لاقي الج العف:ماذيهلا .هنبا اعدو < رفظت وأ



 ا رك كلت ناخب رات

 تنيبل انامأ لدكلذ <. سرج كتل انامل هال الذ نيش ةوزدر13 يمرلبا هيلا
 ي رقمو 00 عازوألا هاتأو © نيرس>حو ةشدخلاو افوق تدبو 4 طالبلا

 افي قومأف نامالا هايل ان 3 هالو نويريمخاو 20 ةيحرالاو دحاسو ةسوا اطل

 !دكو وب اانكاا بة وقل لل ايرم ءانعا نب صاع نم بانك ليا «كلتك وزع تدرت نيثدلتلا

 نم اولاوت او ةينالع 1 م يف افعل متششغ نإ ق قالطلاو قاتعلا يلع نإ

 3 ريغ 3 منكن ن نإف 4 37 نم مهعم اولتاقتو 0 مهاداع نم | داعتو « مالاو

 كلكم لخلل دبع كاع : الح 5 كشك نامي لا يا تبحو دقف مصقت

 نكسب اونمأ ابق «كالؤد نطنايياوعا أ قيلت تس ا اونككن < يعط ا

 نب دا*و ناروح ىلإ رهزا ناو فرصناف < هدودح ماديهلا أ قرفو 4 سانلا

 ِف ينو 4 ىرغنا اعلا ناروح لهأ فرصلناف 4 ماذيهلا ف نب موحد طالع

 ولا لحأ ا « دونحلاو قاحسإ هيف عمطف قشسمد لهأ نم ,رّيش رف

 أ عم قبي مل : قاحسرال ليقو « نينمؤملا 0 باتكب قاحسأإ ىلإ نيطسلفو

 رغاذعلا 07 ماذيهلا ايأ ةاودل لاوم الاب حالسلا داوقلا ىلع افاست ماذيهلا

 ةياعذلا !كينك" اان الذ قاس ال ل افح هكيككملا ا|عا زاير ماركلا وكلم
 موسانلا حبصأ ٌث « ناسارخ لهأ ناسرف نم ناكو « اليل رانيد ةئامثالث هاطعأف

 500 ال

 ىلإ جرخف مم رديف ميلا ىلإ ىعدا ُة همقع ا هل لاقي ل للازنم اوت

 ىدانق عجرف « 5 عجرا : لاقف رفاذعلا هاقلتف ديمح نب مهاربإ نا

 ماذا نأ نسبا |وذ كل جرخف ؛ ةئامالث نم وك هعبتأف ناسارخ لهأ ف رفاذعلا

 سراوف جالو 3 هباحصاو رفاذعلا مزماف مهياع اودق مثوقل ايلف « بهارلاب نيذلا

 3 0 2 تاو ةالص 7-0 دنحلا نيبو هندب م دع هيلإ يال

 4 0 م ؟بينع ةئاع 0 ىئشلا

 تيررغطصا القا < يره شل تر دفعا ]اهم مفرح كن قكاكالا كابللا ب نياك

 ماع هلت اقف « عراف نيدسو ةعيس 2 ماذيهلا وأو « ةئيدملا ضهاني قاحسإ ا

 لا 6-5 4 4 قياقل ةل ىلإ لسراو 3 620 ةطالخ عنام 0 ماذيهلا وبا دقواو لكلا

 افلا رشع ينا ف قاحسإ هاداغو 3 سراوف ةن الث هأتا لقو دحألا موي ماذيهلا



 هدم ام

 تاك انفو“ منيياع راغأف < نسالبإ : اهل لاقي سيقل ةيرق مهبناج ىلإؤ ايراد لزنف

 اف اني د دكا ارمدابا لهأل ماجن تك قرع م ءذإ ماوطعأ نايزاد نلت

 تناكو « هبجوو هل دقعف اهرخ هباء اعدفاع 0 ءاسنلا عورد مهعم ماذيهلا

 تجرخف سالب لها ربخ مهغلبف « حييمرلا نبا مهيلع سيقل ةدرق ةيوار تازن نيقلا

 حيمرلا نباو © قيقا [ نم ميرخ لمحف « اعيح اوفاوتف يرخ ليل ةردابم نيقلا

 مك ردد اياد ]و ارتاركأو ( هن هل0أ نط وابا خيران كيت نبا "لع وتلا نم

 طقسو « اهوبهتناف ايراد ىلإ هجو ةعجْلا موي. حبصأ الف« ماذيهلا يبأ ىلإ اوعجر

 اكلي نانا ار دنا كفيل فز نساك وكب اكاذوةلفرالا مح رباط نك نزوة ةنكشل

 « أهريغ ةعقو ماذيهلا 5 عم اة مو اوؤرصنا ع نينئالا موب ىلإ لع

 نيقلا فرصنا الف < هنم "يش نع ماذيهلا را هلام رف < ايراد نم اناا كلور

 اهل لاقي ةيرق يف ماذيهلا يبأ لع ةفانعلا نمل نا ةفاو ولعت اا نانا

 هيفو ناب الا تي ىلإ ءانالغلا مود ماذيهلا 1 نان ذا هبه هقرخأف < ةفيظقلا

 تسر لع ءامرث نيع ىلإ ءاعبر الا موي حرس مت « هلوحام قرحأو م مهفارشأ
 اكيلل تا ورب هايخ تقرضناو ا«يدرروضق واف ويعلم قباار يورق !كرخااو <: قشمد. نم

 لاقيةرطنق ىلع يشرجلا ثراملا ونبو < يباكلا مدتعملا نباو < فويعم ونب. مهيقلف

 هبجو جرخ نيح مالغ ع رخابهنا ماذيهلا أ 'ليخ ملعفا ف نورطيملا ا

 كي لص ال نانا ورك قاع ا ريتل لالا .ةاتيرإ قاعبلا ناسوف نم ليش 6( يلتاقن

 ماتأو «ومحاوفلا هل لاقي قدم اشير ا | مصتعملا نياذاافزيعما نبا نإ

 سمخ رادقمو عازوألا اةرشات 27 قم رعاف حادحددلا جرب مهاتاقف ماذيهلا 1

 < مهمزبف ماذيهلا وأ اضيرأ ماتأفب ةيناملا تداعا عك ثالث سائلا ماق اك

 2132 ا ارب كلما ديا انيقبلإ ةكاسرأت <. اهيينأو رانيلار شي نقلل لا قوخأو

 الر يلا ل راكرملا دابا دوا لات امأ قير رز بالو لب مكي نأ, تأ رهن
 ايرخ هنبا اعدو 2ع كمت ف كن اديوكةلط نأ تددو« نيع ةمعنو « م

 الو اهل بهذي ف 6 ابباب ىلع ه* اول زك دو جرخف .( قد نإ وخلال ينبب اي : لاقو

 لدحينبا ىلإ ةماعد ]بدأت دغلا نم حيبصأف « نيغك الو ليل اهتبب لع نم انا

 ايد كإا نط رمزأ امنت رقما خرقا 1# صفس أ: يدل لد نبا مزيتافايل اق

 نبا هاتأ كلذ ن ميلا تأر ايلف « اهبهنأف كح ىرق ىلإ يملسلا نودمح حرسو « اهقرحأف



 اما اا خي رات

 ماقأو « ةنعطب يشرحلا نمحرلا دبع نب ثراما نبا تلفأو'اومز عاف « :نيلجنزل اولتقو

 مءاجو نميلا تعم نينثالا موي ناكارف © نينثالا ماوي ىلإ "سيلا عوي نم مالا

 6 هكا دنع وثيو جلع 1 بلك مهبعم تدع 6 عاقبلاو نالوا انغأو ندرألا لخأ

 اكاديا دما 3 يسنعلا تلااعأ اود 6 نجوا ا ندا منو خلب وشو

 سكس زمعلا:نباو :يياكفتلا ؛مادعنمب ةدلصتع نبا قشؤملا غنواطلا خباز ك ف ووع

 مي عزب كك ريتاج لاول قدبقأنر لة كلاب اعراب ورك هوز مهسيئرو
 ماظي زد :ةؤحااوكش هناا ناتس كة حان رك اانا انا اوي مف هاه دنس

 يل /ةئيبز, مرت ملف رجلا فاعضألا يف ميجا ءاودس اف كلر ىئامةةوستتلا| الطن

 ارهاب اطيق ريد ءاهناغلا فصقل الفا« لكوني سادنألاا ا رار كلك يق حال
 قاحسإو <« سراوف ةعبس يف ةءاعد فاخو < مبعم لخدو ةنيدملا اولخدف هباحصأ

 « كنود ةيناهلا ىلإ لقوا اك دصلا ةعالذب أرحأ ل كف ذقر مؤ الذر ع طق فلة قاد

 باب دنع فقاو ماذيهلا وباو ةئيدملا لخدف ةماعد ىلع اولمحف دسلا نم اوجرخف

 ماذيهلا يلأ باب ىلع لمحو < (2) اولحا:ءاآسنلاب اوحاصف ةتيدملا ةيناهلا لخدو:« ريغدلا

 نم مؤعا + اكللعل ةودزب ارنب قلع يع ماذيهلا وبأ لاقف < لحلحتي لف

 اودانتف مهث ارو نم مبءالعأو الإ مهب اورعشي إف سراوف يف اجرخف« مهئارو
 يلع (9) نعاح زول قمل اقول 1 قلتو +. اوه مان :نيكذلا جريككلا

 ماذيهلا رافق سرفلا بشو .هْف 2 « هسرف ةردعم يف هفيس عقوف هبرضف

 يقب و ناتسبلا اولخدف < جاحملا راد دنع ةكتاع تاتسب ىلإ اوهتنا تح اومزهماو

 سراوف ةسخيف ةماعد مهيلع لمحف « رئارللا (2) اداب نيأ اوذانف مهتامح نم نوسخ

 اوقلأ مادانف يرخأ ةرثث ىلإ اوهتناف« مهعبتاف ناتسللا ةرغث. اومحتقاو .اوزهئاف
 مءاقأو < :ماذيهلا وبأ يوقو :(سرف رشع ةيناث ذخأف © مهسفنأاوقلأفا ا عكسفنأ

 مدق رفص لهتسا تبسلا موب ناك الف « قاحس ال ضرعي ملو تبسلا موي ىلإ سانلا

 لكفشف دج قاحسإ هيلإ ف يفناروح نميذورورملا ديمح نب ميهاربإ

 « نينثالا موي ىلإ اوماقأف «قشمد لهأ رامضم ىلإ لبرالا فقوم نم جاجحللا رصق دنع

 ريد لبج ىلع نميلا لهأ دقوأو < لبج وهو « ةطالخ عنام ىلع ماذيهلا وبأ دقوأو

 يدعسلا ةيطع ءآجو « ماذيهلا بأ رصنل نيقلا تءاج ءاثالثلا موي ناك املف 6 نارم

 ندرأألا نم نّميلا يف ريمخ نبا ء اج شيا موي ناك املذ < ناروخ نم هل ًاددَم



 يدب م١
 يلدحلا رهزأ نب رشبل اودقع دق « ريم ونب هانأ نم لوأ .نأكف ةيرضملا ىلإ ماذيملا

 نم وهو < مهيلع هل اودقعف ريغ ينب ةلحم يف وهو ربحلا هغلبف قارعلا نم مدق دق

 وبأ ثعنو < لاقي مهني نكي لف رصعلا دنع دي الا: مويب#ماذيهلا ءايآر قاف <.لاطبأالا

 مهتاعرسم نم هاتأو « 0 موي هدد ةوعلا يلي امم (2) ةراعش ةيحانب مثو مانيهلا

 ياو ل الاغإ د زابتأف تنريجا هير ردم وشير لوني ةماغدأ منح < نواف ًةعجرأ

 الخل لكك لك لخق © ةغبرأ اولتقف سانلا ىلع اولمحف « اموت باب َقَتِع ءاذيهللللبأ

 دقو: كاهن بكل قيررالا عطق دقو طاباس ىلإ اوهتنا يتح هوعبتاو اومزهتاف

 هيرتز أ :: لاق ماذيهلا لارا تر وقتا ةلماومو قلك اهددض اوفلخ ةيناملاة قنا

 اهل لاقي سيقل ةيرق يلإ ةيناولا تدغو « موقلا نيب رانلا تااحو ةسينكلا اوقرحأف

 عهلتاقف هدنع اوفاوت دقو: ليقاوزلا مانذيهلا بأ لسرأف < قشمد نم برقلاب.اتلبفلح
 « هومزبف ميلتاقف رمح الا بج دنع فويعم نبا اوقلف اوفرصنا مث ةيناولا 66 هوهزهف

 اوعجر# < نطاوم ةعبرأيف دموي مشومزمف موت اموت بابا 527 : خعرصلا مانأ ُم :

 نابيش يبا نبا ماذيهلا يبأ ىلإ قاليسا !ننعبأ ار يلا موي نآك م الف« ماذيهلا يلأ يلإ

 نإ يلإ لاتقلا ه رك لبا يل اقف طا نك رول كلم توف هلا لوفي عينملا

 اوريغأف ككودف 18 هتددر دق 00و

 ذئموي ريم ينبل ةخيشملاو يثرشلا بابلا اوتا يتح نيلسنم موقلا لبقاف < راغ هنإاف

 ءاجوفلا وبأ لتقو نوبريمنلا مزهناف < لماكن با هل لاقي سبع ينب نم 00
 نبا ذئموي مهيلعو « اراد اوقرحأف ةنيدملا اولخدو ةعصعص نب نزام ينب نم هنباو

 اعرف بك رف < لئاق وهو راهنلا فصن ماذيهلا ابأ خيرصلا قأو < فويعم نباو لدحب

 اورمجاومهيلع اولمح مثوقل الف < هريغو ةره ينب نمو شيرق نم ليقاوزلا نم سراوف يف

 طالبا: تيب ىلإ اوهتتاىتحنسراوف يف ماذيملا وبأوبعبتأو < نميلالهأ مزهناف (2)|ومتناو

 ءاذيملا وبأعجرو < ينادمحلا ثراحلا ذئموي مهتاسرف نم لتقو ؛ قشمد نم خس رف ىلع

 مهم لثقو « ايها تيب ىلإ اوهتنا ىتح مهمزبف ماتاف < اموت باب ىلع اعمج مل نإ: الي
 لع ارو هدةيناهلا فكر لب ديا ةياطاشاب ىلإ إ عج م < الحر ناو زشعَو ةديرأ

 وبل ناقوف < قيرطلا يثبنج تذخأ دقو رانلاناكمل مهياع مدقي نام لف ةيباجلا باب

 نع سان مهيلع لمحف « مييلع لمحا : لاقف ةماعد اعد م « مالظلا طاتخا ىتح ماذيهلا

 «سارفأ ةتس اوذخأو سان مهنم اوعرصف موقلا اوطلاخ ىتح ناسرف هعمو هلاعشو هنيو
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 رم باك نم سان ج رخف « مرحنا نم فصنلا يف هيزبا اولتقو هولتقف مهناس از نئاواكف

 ا 3 حبصأو « بالك ينب نم وأ ميلس يتب نم الجر اهيف اولتقف ةلجرملا ىلإ مهئليل

 وهو ةيمح نبا لاقف < هشاو 2 اوتقدف ايراد خا نم ةئاعبر ؛ مهنم أادعف خنمتلا

 عوءاناقت نك 5 3 000 يرأآثب كل زا ع حربأ ال هللاو : موقلا 6

 قع كل اقأف 3 ني ن6 0 « براحم نم طهر ةثالث لتقف براحم ناريج

 : ر هةعمذ | ف وأ 2 2ك نشأ أو 3 0 ناجل ا ماذيها يبأ ىلإ انايفلت
 ! هيلإإ حرسف < فوع 050 قاحسإ باب ىتأف « ةلاجرلانم ةرشع
 :0 كاف ةب كما ساو وللا ناوكالاع : هل لاقف هيجولا ابأ ىليقعلا رفعج نب دايز نبا

 الول هاو امأ بلك اي : لاق « هلزعن ال : لاق فوع راب ةعاشر وجل كلما
 هلل كارما 5 اد اي يفنأ ن ع انعم لاو فتك -- كب قاع

 دق : لاقف جرخ م« هوجو قاحسإ ىلإ دايز عج رف « ةخيبلا ةفرااةلع دق كا

 ًاريخ هتيعر نع هللا هازجو محرلا هتلصو : لاقف هالوم ًادايز مكيلع لمعتساو « هلزع

 دقو 6 اذعلاو 5 زعلان مك ممر اهني مرفأ ىلإ قاحسإ كير أو“ (ندؤيعلاو

 0 جرخف « ةيباملا باب نم ءاذيملا ابأ ام اوءمتجاف « عنص ام مكبحاصب عنص

 20 نر ل عمج موقلا : هل ليقف سراوف ةرشع يف ماذيملا

 < عقانتوم ءالءوه دنعف : لاق « ال 3 2 موةوابأ مكيردي ام : لاق « لاتقلا ام

 فاعب كنت تارا ناسف مطر ودل لقا قار اريك وقلا ددع : اولاق

 0 اذخأو« نيلجر اعرصف « ماذيملايهأل ءالغو وم < (7) نوط بعلي نمحرلا ديع هل

 نما ًاةهيوؤعلا انف" ليللا مهنبب لاحو « مادخل 1 مهدي لف نميلا مزماو

 كان او مككيفلا ورايا جب عنق نفر هماغأت نميلا نمو سيق نم :اهيف

 تجرخأف مهسحو يقريشع | لل فوع نبا نإو « 107 هاو دابسألا أ لاقو
 نواف نينمؤملا زيمأ نيبو قب ف عازم يش اذهو < 55 نرشعا م اعيمح سانلا

 يلدا ه3 اار نإ كا ايلاق < كاذف ينبقاع نإ و « هلضفبف ينع افع

 ةمئاالخت نأ الإ لكس قم ماذيهلا ايزغاو# الاقو انراظاوةةمينك اا نأ ي رهد

 مط وعدي الف ماشلا نم رضم جرختف « رعلاو ددعلاو ةورثلا لهأ نحن ةينالا تلاقف

 نالوجلاوعامبلا بك فولو رت نم اراد عبجأ هو اود>:دساو اوعمتجاف « ةيعاد
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 وبا لسراو 3 ردكم نتج انا ةاغل مهلإ اوعرساف « موي ردص لع قشمد نمامحو



 بيذج |

 ةروظنمنب ناهلسو « ديزي نب دلاخو <« لدحبنب رمتنب مصاع بلكن مو « يمخللا ماشه

 ذك ممحو « بلكن ب فوع نب رماع ينب ن* ماصع نب ةمصع نباو 0 ف طفلا

 « قشمد ىلع قاحسإإ هنبا حلاص نب ميهاربإ فاختتساو « اوعجرو نينمؤمل 0
 ودل دو سارلا ل فففاف ةفاؤعاإب ميلا هلال امك ناك ةرنك نسوا إ مخو

 مهنم لجر لك برض « طايسلاب مهبرضف براح نم ' اخر يلعبان ف سبق نم

 لصق هل#, لاقي ""كنيعقلا#لاؤم" طراز * 6 برجا "هالو ميشو ورا قلخو < ةئاثالث

 هل ةعارز ىلإ يسعلا نباننقدلو نم مالغ جرخو « ماعلا! رننفاا تاه ىخ طازطلاب

 يلون, انفع نال ةئارقل فان ناكك از < زؤلتملا :طلوا وقم نجر هقمو: © بلا
 سان ىلإ لوتقملا وخأ ءآجو سانلا جاهف < هبحاص اولتقو هوحبذف هوذخأف يفاسغلا

 ةباصع يف دم نب نامحدو هللا دبع نب ةماعد جرخف < مهدحنتساف ناروحب ليقاوزلا نم

 ايراد بنج ىلإ 3 ركل يفلت ةيثزت ارداف كيمطاوعلا ىلإ مايأ دعب ؟شي وق: ىلاوم.: قم

 لخد ايلف « ةيرقلا كلت ديري الطب اسراف ناك و يسنعلا نايح نب رماع نبا جرخف

 نا روك, امد باصأ دق ناك طر نم لجل ةاذإؤ..مولث] نك هزسأف ةماحد ا ذخأ ةريضقلا

 مهتباطف هباحصأو وه جرخو < يسنعلا لتقو هلتقف ةماعد هذخأف رصقلا لخدف برهف

 نب ةزيدو م لاقف ةمتع نييسقلا ربخلا غلبو <« مهتتافف ميهاربإ نب قاحسإ ليخ

 تاجا طراد اعلي ع دابا قو رتع نا يترك رتل: ىسعلا ةزيزو نبك إف

 مأ تءاجو <« نيرفان سانلا مسبصأو مواتقف مبيلإ اوجرخف < نوبرشي شيرق نم هل
 : امل لاقف « هيدي نيب اهتقلأف ناروحب وهو اهئامدب هبايثب ماذيملا يلأ ىلإ مالغلا

 ها ايكو زك هاد ولورا ةوارظاو طا رانأ» كيو أ اعف ظنا وح «قرلطلا
 نينمؤملا ريمأف الإ و اهيف رظن نإإف « اهانفرع دقف « ان“ امد هيلإ فوفو ال

 يطا بصالا ىلإ ميهاربإ نب قاحسإ لنيادأو كا 3 « ابيف رظني

 موقلاديري ام : ماذيملا ١ هل لاقف < م اذيملا ابأ يلإ لمحا نأ نارو> ىلع هلماع

 هال  تككي# 4 ماادقلل بأني نقف نإ دع نب طار ركل هام

 مهلمحف < ةرم ينب نم سانو ماذيملا يلا ميرخو طالع نب دلخمو وه هلمحا

 : لاقف 9 هتبتأ ول : هل ليقف هلزنم يف ماذيملا وأ ماقأف < مهل نذأب لذ هيلع اومدقف
 ليقاوزلا نم سان جرخو ٠ هبجو واخي : تاقف الوغشم هتنئظف يل نذاي ف تالعف دق

 هوجوزو سرح هتعداف كلملا دبعل ىلوم ناك هينباو وه ينغ : هل لاقب الجر اوقاف
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 احيلسو ةعاضق نيقلا تدحنتساف < لتقف مهنع مهلتاتف لزنف + انعدت نم ىلراف

 ينب نم بلك نم الجر نوسمخ هباجأو « هوباجأف مرصتتساف سق أف ٠ مودحن 0

 ةيناهلا نم اولتقف ءاقلبلا ضرأ نم كيلاوعلا ىلإ اوجرخف « هوناعأو فوع نب. صاع

 منيب كاغقلا تك و« اوفرصنا مك« هث اهنامت ةيناملا نم اولتتف (2) ةبرأ انتا 1

 ةالمماع حلاص نب ميهاربإ مدقو « قشمد نع يلع نب ديصلاددغ ل زعيو ا تاليط اردعللف

 رم لنتقف ةينثبلاب اوقتلاو « نيتنس نم ًاوحن كلذ ناكف « رشلا كلذ ىلع مهو اهيلع

 دفوو *  اوحلطصاف جلصلا ىلإ ليوط رش دعب موقلا ىعادت مث « ةئاماق ةيناهلا
 ةئاموزا ثور شع فيش ةفوكلاب وهو هيلع مدقف نينمؤملا 5 حلاص نب ميهاربإ

 نعداز ةايلسب يبل هلرم نايل ليي وأردت نكي ل ميملابرم]

 ناطحقلا امنا و« نميلا ناطحق تنأ : لاقو « هانمو يهاربإ ناتسانكهاسالا 0

 هدا قس كانطا مركحلا نب ناورم رهظ امنإ : هل لاقو ٠ شيرقنملجر

 هيض ةفريجلللا ىف « يلازم تن هوفص راص ىتح هب لزي لف « كل مهعمجأ امنإو

 دقو « ةريحلاب نوراه نينبؤملا ريمأ ىلع اولخدف سبق ىلع قئح دقو < نمييلا عم

 6« هدنع ملكتبف موي كب ىعدي ناك ون“ مالكلل نغيلا لدأ نما دام ع

 دبع ضو « ةءاس كتف ماقف مالكلاب ميهاربإ ه نم نيعمؤلا ليفار دع اوباما

 انإ نينمؤملا ريمازاايوج لاقي همالكيفاهلا ىلع عطقو ملكتف يرصنلا رش نب دحاولا

 انيك نك < نيف رعت ةءاسرالاب نيرق٠ « نيباذم كانتأ انكي نيدناو كتان[ :

 لهأف كفعيأ ؛نإبو < ةبوقعلل,.نيقجعيلم»ب بقاغي :نيدمؤملا«نيمأ لاحبقاعب تزلفتما يلا

 هللا هلعج يذلا هناكمو_ملسو هيلع هللا للص هللا لوس نم“هنبازرقلا_نينمؤملا اريمُأ كللذأ

000 

 « بلطملا نب رمع نب. ةلثاو نب ميهاربإ شيرق نم دفولا يف ناكو ٠ اوؤرصناو دفولا

 « ماذيملا 3217 رق نمو , ىاربفلا | ]فرق نب [كاخنفلا دلو !نم بوقت نيرا

 نادك رعرللا عشاحم نب كلك < يرملا|سارفا نب ارياجت اماذ نوم ذذأإلا .

 نايررلا يع تا ىنب ناو كا ى را طالع نب دلخمو « يرملا ةبقع نب ملم :نباتللعل

 نب كلملا.ديع كفيقث' نمو « يريصتلا نشنإ نب دخاولا :كايعؤ/« ناياريمكلا رفاذعلا نباو

 فرتعم انبا ديزيو دن نميلا نمو « ىقثلا مكحلا مأ نب نمحرلا دبع نب زيؤعلا دبع

 نب زيرعلا ةكعورج لعمل, نباي دونك نب راشرور يباركلك الودع يلعم ينال كلا

3 0 



 يل ١

 برعلا نادوج دعا ي رماماطلزوبأ ,عانلا مرخ نب ةرامع نب 26 رماع

 نيبو مهندب ترعقو يلا ةنعفلا ف سلق ميعز وهو <« نيروبشملا مهناعحشو نيرو ذملا

 يف راعشأ هلو «رشلا مكحتساو رمألا مقافت ىتح ديشرلا مايأ يف قشمدب نميلا

 يتلا ةئتفلا ببس يف فلتخاو ٠ ةروك ذم بورملا يف رابخأو < ةروهشم عمئاقولا كلت

 د لا ا ناع رست ناتيحيس هوخاو وع لتر: تايزرملا لاقف« ءاذيطا ىرانرازع زواق

 : هاخأ نري لاقو امظع امج عبجو ماشلا ىتأفي ماذيملا .ىأر احا امل

 انآ للاطلا كودي اعابين اف ,٠ انقلابو قالا ضيبلاب كيكباس

 م روما كلا او ا
 اح اهيئاعك يرطق يف ل ةراغب داتوفلا 56 ينبكللو

 0 ا ل ل اعرب يام سانا انو
 هل 21 هلع ةلاجحان هيف ليملا ديشرلا تيعاو. < هيك وش تدتشاوهرمآ ظلغ ع

 القا © ةقرلاب ديشرلا ىلإ هلمحو هديقف ماذيلا يلا لع ظشف هبغرأف هيلإ بتك هل

 . ْ "ا. انا أ هدش اا هلع زد

 ل رك نادال فالف ١ 7 كنان عموما ليسا نسحلأف

 الجر نأ ماذيملا يبأ ربخ لوأ ناك: ينئادملا لاقو * هقلطأو ديشرلا هيلع نفف

 لجر طئاحب رمق ءاقلبلاب ىحرلا هب ديري هل ةطنح امهيلع نيرامحب جرخ نيقلا ينب نم
 كيلإ : طئاحلا بحاص لاقف « هنم ينيقلا لوانتف ءاثقو خيطب هيفو مخ وأ ماذج نم

 دق ٍناهلا ناك و < فرصنا مث هعم ناك ام نحطو ىف ينيقلا همتشف انعاتم نع

 عدول كف !ةارف ةناعأو ©. ميلتاقف"' هزل رابا" بس امتلف# <" ينيقلا اوبل ' اموقأ دعأ
 دبع ةوومدب ريم الاو ادع ا « همدب اويلطف ةيناهلا نم

 ىجحلا لها نم لاجر جرخ صالا مقافتي نا سانلا فاخ اللف « يلع نب دمصلا

 نمو « ةثالث ةعاضق نمو «.رفن ةثالث شيرق نم جرخف « مهندب اوحلصيل لضفلاو

 «عتببحأ م انع اوطعأ مكيلإ سعأالا : اولاقف موملكف نيقلا اوتأف « ةثالث نميلا لهأ

 ملاحرملإ اوفرصناف « هل متئس اهفرظنن ىتح انع اوفرصنا : اولاقف موملكف ةيناملا اوتأف

 اوابقي ملف مهنيب اورفس نيذلا دفولا هللا مدشانف « مهسودت ليخلاب الإ نيقلا رعشي ملف

 هل لاقي .سيق نم لجر مهعم بيصأو « ةئامثالث : لاقيو ةئاَتَس نيقلا نم. اولتتف
 سرعلا يرك « ةدعلاو ةمالا نسحلكنإ ىتف اي : هل ناقف هسرف ىلع ةوسنب سم « لولهبلا



 او رك اسعنبا خيران

 لب مدلل نمو ناقل خم هز اهؤع دارت غمزة« عاكمأ

5-2 
 ديبعلا سانأا 0 5 اوميقتس ا: ةرام,الارو>اورذ

 5 دفودو ول هيلع أوعدو هدد هدرب وبا عقوو مقار هيلع هللا عدن تلد عفرا

 اهاضقالف < ةحاح يف كلملا دبع نب ناهلس ىلع ليقو « زيزعلا دبع نب رمح لع ةدوب

 ا ةيبدح يا 0 « يحئاوح نه تغرف دق ينإ : هل لاقف هيلع لخد

 قد رم لا قن الخلا عج اذ[3 كلن هيلع اما»ب 10 هنن لوس علاق لاك

 هن ال ةدرب يل اب مجرعملا يمس امنِإ و + رانلا نم ك“وادف اذه نم'وم اي : ليقو ينارصن وأ

 نأ هوبأ هاك ةهدرب هيلعو هب اوءاحف ةيدابلاب هل عض رتساف ةرصبلا لع هوبأو دلو

 نب نابا لاقو 4 ةلامو تدل هع يفوت 1 نيعم نب ىحي لاق 4 رماع ىئماو « ةدرب

 نبا لاقو م يلحعلا ه0 6 تن 6 ةلامو عبدأ هج م

 اهاحم 1-0 0 نع ا هدرب 5 لاقو « هقلن دو قوددص وه ١ سشارخ

 ةدربالا لمسار اللا تقل“ طفلي مب انحا 6 اع 01 ٠

 : لبفلا لان

 ا مي نأ ينايورلا 5 جرخأو د َةَقث 0 نآك

 10 ا ا ا

 كتيلو ينإ : هل لاقف هاد 0 1 يأ دك لل لعمار 5 ءآح

 ؛يشب كثدحأ الآ ريمألا اهيأ : لاقف هينعيبنأ ىلأف ةافمتساف لمع نماذكك وباذك

 : لاقف « هتاه : لاقف ” ملسو هيلع هللا لنص مشل لاوس ر نم همم نعب) فال

 نم هدعقم اوبتيلف لهاب لمعلا كلذل سيل هنأ ملعي وهو المع .ىلوت نم : لوقي هعمس

 هل لاقف_4 هيلإو ىنتوي امل/لعأي جيسل.:فأ نيمألا اهيأ .دهشألانأ وين لاق وللا

 يلف ك دبع ىلإ جرخاف « كيف انتبغرو كسفن ىلع ىنتضرح نإ.( تاكزإلم ع دك

 هل نذاف هيلع مودقلاب هنذأتسا ع« ميقي نأ هللا ءاش ام هيف ماقأف جرخف < كيفعم ريغ

 هللا ىلص هللا لوسر نم معس هنأ يبأ هينثدح يشب كثدحأ الأ ريمأألا اهيأ : هل لاقف

 هحوب لئس نم نوعل.هو « هللا هجوب لااغ نم نوعللم : لاق « هتاه : لاق 2 ملسو هيلع

 ابمأ ينتيفعأ ام الإ هللا هجوب كلأسأ انأو « رجه هلأسي مل ام هلئاس عمم مث هللا

 - ةافغاف'* كلمع نه ٌريمألا



 بيهن 5
 دل رمل بارا امان تلو طم لقد قدزس رز أو نع نفاخ ذك الا“ هنيدي

 2 3 ةنشللاو »ايل علا مهللا : سو هيلع هللا ىلص هللا 01 1 لاق سانلا

 نب ماشه نع ظفاحلا جرخأو , متاخلا ةصق ٍلاسألا جرخأو ٠ ثيدحلا ركذو

 : لاقفرمح نبا تاهلذ دمرشلا ةفمزد دب يرد ععم نم يندح : اقدار

 تععم يفاق : لاق« كيبأ لضفو كلضف * هل تاقف 2 كتنتأ مل يردت 85 نباأي

 ل ل را
 :(غوفمَدْظُملَو ىلعب يبَأقيرط نم ايلاع هاوزو' - كابأبحي ناك يبأ نإو« هببأ دو

 يبا نع ج عل هيبأ ناحل لصيلف هرب ف هابأ 0 0

 لوجت يأ نبا اي له : لاقف هتحرق 0 ا زا ع تدي الا

 6 5 0 كيلع سدل.: تلقف < ترشندق يف اذإف ترظنف تلوحتف « رظناو

 نا اندم وساد كيش شانلا ارمأ "نم تلو نإ" *: ةواعم هل لآقف ديزي لحم م
 نم هكنلا ىالارو 47 رت" للام لاتملا ي؟ كرار دق“ ين ربح "يل ' "كليات هنأ

 بيبطلاو هربظ يف ةحرق عشي وهو ةيواعم ىلع تلخد : اهظفلو هنع يلماحلا قيرط
 ة : لاقف 9 هوأتت كنإ 0 ع ىقلا هوت واتش وهو © عاق

 نوم زي قارعلال هاو « و ةيفارلا امنوعدت هذه : لاقف ةحيبقةحرق اذوإاف تمقف « ١

 هللا لوسر تعسف إف: يهوأت نمت رك اذ ام امأ :لاق ع« ينلتاق اهنأ نومعزيو ةباقنلا هنأ

 0 لج قىدأ هيض 0 0 سو هيلع هللا ىلص

 ا ا ا ا نا

 : لاف هد ريالا يدل 15

 بيرغ تنا ءاحطبلاو تببلابو ليا ني عش لأ ف

 هرم ل ع د يحضلا كم ذل ًاراوزتتك امو

 بود مئللاف انم تأ نإو ابلثم ةيفط نبال اندع داع نإف

 ل ا اكمل ل44 ل 2 تتح 2 لاكوا ةقواعم ىلا كب وبا د[
 خلا ًاراوز 0 ا ن6 8102 قادم دق“ لامع اعلا وارعأ كنا "اقف

 :يل لاق هنواف اذه نم دشأ وهام يل لاق دقو <« كعأل ًاراوز نكت ملو : هل لاقف

 1 1 امرها دز عا ك6 هناا

 كيا علال ع ادطار اذتلف ححساف رشب اننإ يواعم



 ايون رك اسع نبا خيرات

 قيرطلا ةعراق ىلع دعقيف ودغي ناكو ٠ ةمايقلا موي اهتحيبض يلا ةليللا يناكب أ : لاقف

 بر اي : لاق ةالاعشو ايي نيبهاذ مثآر اذوإف « مهجئاوح يف نوؤرصنم سانلاو مظعألا

 ينتقاخ يهل : كرت كاك ةرفغملا كلأسأ كيلإ تودغو « مهحن اوحيف نوداغلا ادغ

 ىرحت ينم يرحي هتلعجو اودع يعم تقلخو <« ينملعت الو يتيتو « ينرمااوت ملو
 كسا كفنك ىلإ كل ل ني يلا يناري هتلعجو < مدلا

 < باسناو كاقعلا وحلا فو 6 نازح الاو مو طلو ىلإ « « ينكسمت ملنإ

 : لاقف توملا نم عوج هن أك ءآرف هدوعي لجر, لع لخدو *9 جرفلاو ةحارلا نأ

 ةجرتلنع كاع . نوم لإ هدعب ايف توملا ام هللاو  توملا نم عزجتأ

 < يذلا لها ديلا امهو (هفلحا ناتن <تدلث :.لاض و كحل 0

 ٠ داز ريغب اهعطق نم قنع عطقت ةزافم يهو يمامأ ةدحاوو < ناوخإالا ىقلو

 :.لاض مقدرا ا ريضتحا ا يتثاقرلا ديزير لاو

 نم اع: رج يكبأ ام هلو نوعجار هيلإ انإو هلل انإو « نيعاتلا لا
 يعرصم ,ىلع هللاب نيعتسا ينإو « ليللا دزيو راهنلا رح .ىلع يكب أ نكلو توما
 ىنإ مبالا < نولماعلا 0 مودم نكلبا كب لا ٠ هيدي نيب اذه

 م
0 

 0 الإ هلإ ال « يبونذ عيمج نم كيلإ بوتأأو « يطب رفتو يريصقت نم كرفغتسأ

 امل اذه ر رسما ت0 ءاع ربق نإ : هرعت لاو" تام حل اهددر 0

 ٠ ( هتاف ةنس رك ذي ملو ظفاحلا هركذ

 . يردخالا ىموم تلا ةدرب 1 سلف نب ا 4 رماع د

 نب لعو هيبأ ,نع ىورو+ ا! اب المقل" لوو 41 ةفرككلا “حنس

 2 هللا ع كلام نب فوعو « ينزملا رغألاو « ماوعلا نب يول كاع

 ردك نب دمو كاخلا تاتو ةدانتو:يعشلا ةعانئوزول م١ سس

 يضر يع 0 هيلإ اقنالكأ 0 0 سو رزق هلراقن مهريغ ةعامجو مصاعو

 تللأذس ١١ ف 'مبالا ::لؤقي نك (ملسو هيلع للا لضدفما لوشربفإ < اناس
 < قيرطلا كتتادْه ,ئدخاوز4 يملا كدادس تادبسلاب برك داو. 601 داو دانا

 « ةرثيملاو يسقلا نع يفابنو « اهيلت يتلاو ىطسولا هذه وأ هذه يف تاما لعج أن أ ينابنو

 ناك "يشف ةرثيملا امو« نيرملاب ةقلع. برتملا لبق نم اهب, كءوي بايتفئوسقلا اماف
 مس

 نع رخا هجو نع ىوزو كك المتللا 0 لك احرار ياوعبل هئعنصل + اذاقنلا



 يرن 75 ١

 تهز ارفع م دد5 899 :لقو عفا هل لاقف مانملا يف لس و هيلع هللا ىلص ينلا لجر

 اع 0 7-2 ف اداطو دا نكس هانا كل رفغتسي : هل

 كاهأ نع ينلأست الأ : هل لاقو هيلع مسو قانا ا ماعلا راما الهانم

 تذاع ةجااط لزتنام زظطقش رعرو# كي وروي غلل أمأ الف هل لاقف 9 ةرصبلاي

 : لاقف ؟ كعم لك آف كماعط ىلإ ينتوعد الأ : هل لاق غرف ايلف < هلك أف هل ماعانإ

 هل تنأو هلك أتف هيلإ كوعدأ نأ تهركف كماعط نم سيل ظيلغ ماعط يعاعط
 سك ,غلإ ,.نئلاجأ وهاذا. دحستملاكالالاداق# تلغلذ م *:لجلرلا كلق.لاقو ل ةلناك

 هرسف ةبحعي لعل ركل لد انزع لذ 557 دال نافل | نمر اهيدوا كدا

 ةيلاقلات 0 00 كلاعيلبأ ان : لاقف ءارلاو يازلا هل ا فانزسا

 ٠ بللقلا ىلع عبطيو رمدبلا سمطب يايا امك قب لمان ا! ةوشرملا هدهد مل اهي كحل

 هسأر عت برصق,نماتدب ف وع اذإف هل تالاخ هيلع لخد : يمحيملا ةزمح 1 لاقو

 0 1 ا هندي .١ نام را دوف كبر نيكحي ةقرح ا 6 هيل

 2 تن, يف تسلأ 9 نيرتاذف تلال .) لافرك ع 5

 نلمحو هللا < اقتاب اعلا : لاقف 2 كنع اهظفحن راس نا 0

 ثق لكل د هالشي يو امامإ قا باتك نذختاو « هيلإ نكناجاح
 دلك يي لرش نك د لا علا ف دامس ل: هلوق

 هللا ىلعحت نأ, : لاق © كاذ امبو :. هل ليقث ؟ اهبف امو ايندلا نم ىلإ ٍبحأ هاطعأ# هللا
 7جوزتتإ ل لجردل لاقد (٠ ةنيقسملا نم هه ءرقسي امنإ ).: لاقدن اف.« نيقتملا نم
 (ةيرذواجاوأ االسم كلف نيل من السر ا دقلو ) : لاتسيو

 :هل ليقو ٠ ( نودبعيل الإ سنإلاو نحل تقلخ امو ) : ىلاعت هللا لقي ملأ : لاقف
 دق كفإ. :.هل ليقو) ١ .تايبلا فاعلين: لاقف 2 مانت الو نوءاني سانلا ىزن انإ

 نم ضرألا لات تيطتنإ نزل لاقو هعارذ دلح جرخأف < كسفنب تنير

 مضايا لاب ااذ نعأو 5 . هلا تاكا نماتبإبأ عبمأ : :للاقودو كيت نورك

 لف كيم اند ؟مايل كما داق رتح: ربنم سائل د أير عتسي امر #:: ايم اور هيلع
 7 ال نا اك آلف رض اكس تارا ل يس ا

 يل 10 عب رْسعدعي هللا لمحيس ) و -( هلظضفل داَرآلف ريح هل
 عهد

 ةدييوتلا نه يشم ب ل بدا 01:0 را البا كل الاون



 08 رك اسع نبا خب ران

 < كتبن ةرخ الا ىلإ ومستو « كتم ايندلا نع رصقت : لاق 2 هللا دبعابأ اي وه

 لاق ؟ كلذ لظوف بألا ء؟ ل فيجحيق هل :لاقف «كلعف كاذ قدصتو

 يملا اموت اهرقلاب ونركم نمر + الا يف كعبغر ةرثكيو « اثدلا يق كلمأ

 ؟اوشالو: 6 .تاوملا نم اذؤرو كليلإ بحل يه نكمل كانك ضنك اناا

 ياسا 5 0 ٠ ةايملا نم كيلإ ضغبأ

 لاقءاشلاب ناك املو * حابصلاىلإ دسأ هبناجيماقفيلصي موب ماقو ٠ رث الاب رماعو اداب
 : (نالث عا م سلا هن ديرو هل دال

 ل 2 انبهو « راحس لاب كالذل موقأف نيذأتلا عمسأ قارعلاب تنك

 موقع نيل اره اكتو 40 ةزاوازبللا ةلطو هول اااططلر 6 ذاك 3 1 !يبيديف قارعلابءوصأ
 ( عنصت : امزودب كردت ةنجلانإ : هلل يقو ٠ انبه مدجأ ور تلا تعني «مالكلا نوقتني

 ٠ يدبج دعب الإ رانلا لخدأ الا تعطتسا نإ : لاقف 2 عذصل ام نودب رانلا ىقتتو

 هللا تنبحأ دقل؟لوقي ناكو * اهيزتست هللا ىلإ كرمأ اضوف : لاق هل ِ ينبا ىموأو

 اهيل ترط هايإ يبحععم لان ال5 ين كب فاو ينور

 ال!ثيك انملانم للا" ةانلي“ةلف ةئوث ك زيف لستم م“ طع ذخأب ناد للا

 * داز اهرو هيطعأ كك اوس هنودحيف هنودعيف مهيلإ هب ىمر هتيب لخد اذإف « هاطعأ

 ىعرت ءوس بارع ال ةديلويه اذإف اهباط يف بهذف « ةنجلا يف كتأرءا ةنالف : هل ليقو

 لهأىلإ امهدحأب بهذة نينيغرب اهياإ اومرو اهل اوظلغأو اهوبست ء[ج اذإإف « " يع

 تيب لهأ يلإ اهب بهذتفنيفيغرب اهيلإ اومر هدغت نأ تدارأ اذإو « هايإ ا د

 حلاص 0 تهتناف اهعبتف « فيغر لع رطفتف موصت يف اذإو « مههلإ مس

 رثك أ الف « ال : تلاق 8 ةجاح كل ينيربخأ : امل لاقف يلصت تماقوهيف اهمنغ تكرتف

 :كاقم كري 2011 نيل ناقل را نا تاما : تلاق اهيلع

 دسفت فاخت : اولاق هذه كتبراج نوبست مل: : لاقفمهيلإ عج كل ا ذهيفوجرأ ينإ

 ءاخف بهدف ءافاثنإ املا نما دك دك ايبانطعأو واهل لالا

 # اهنفد ءاهيلع ةالاصلا ىلوتف معن : اولاق < اهينولو : ابله اللاقف (تتامنيح ارفداصفنيبوذب

 هتالص ىلع لبقأ مت < ةرومأم امنواف اهوعد : لاقف « كراد نم ابيرق رانلاتعقو : هلليقو

 :يهل لاقف < يل عدا : لجر هل لاقو ٠ اهنع تلدع هراد تغلب الف رانا تدل

 ىأرو * كل رفغب يأ نب 00 د5 3ك

 و
 ِءَ
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 بيهم د
 < ناعف الوأدحاو اق ىلا لجأ ناانكطعالا قنا هشبل 6 اكسر نأ نم يلإ 551

 هانا وة( نارغ الا وأ ةلمسر و ارزاق د راسك وز لق ةنيطابؤلاف

 ةياغ وهو ةردحآ الو ايند ركاذ سيل لجو زع هلل ًادحاو امه ملا نوكي نأ دهزلا يف
 بع ريف « اهريغردق جو رخو « هيف 00 هيلقنم اهغلقو اندلا ردقج هرخوهو « دهزلا

 رماع لأسو د« (ًسلاخ هدحو همه هللا ناك نمل اذه « لجو زع هللا نود تناكاذإ اههف
 يرانا نان ةنبفإ لآ ماو كرا راي هلو لب قرير واككف ءاعشلا لقارزإرطلا هيلع قوم أدب
 نم هبلق عد نأ هيد لاس“ قنا أولو 71 لانزدلا اكسو هنا همم ءاسنلا ةورش

 ىحنتف ء اللاب ءاقأف دسأ ءاحف شدج يف نك عفا ىعردقي إفةالصلايف وهو ناطيشلا

 يحتس ا تا لامرت ع لإ كيس“ هلليقف « هيلإ [مدقتف < هيدبب نيب هي ناد 3

 عضو» يف : عض الي نبامان ضي ناكذأ + هاوس ميج تاكا نأ هللا نم

 نم يمس الآب البكا ربع ال هلام ضعب هل لاقف < هديب هضف:ف « هدوحس

 1 انامل فما ذ عابسلا يداو هل لاقي ايدل طيس“ هاربا انام ىلا نأ يبر

 دعب .اعمتجا مث.« هبحاص اههنم دحأ ملك اف « ةممح : هل لاقي لجر هبنايو ىلدي

 يفإ : ةممح لاقف ؟ ةلدخ لفن قع 50007 لمجال غمس "لك لاقف 5

 يمت لعجأ نأ تيبحال دوحسلاو مايقلا يلع عطقت ةالصلا تيقاوم الولو رصقمل

 الاقواب+ فقال قف قعابتاال نضل فلا :نككلو < ءاقلأ: حس [شرتفلل (يفجو وا امككار
 كبت كاملا اف داع ريفم ا قاء هيباانةييفل تال , ةادجلاو :نكلو «ننلظقلبا قاب لماع

 هيدب عضوف هفاخ نم هيلع بثوف 8 34 ءانأف * اهتفسك" ٠١ عاذلتلا لإن غاي مةزيغ

 ا 0 خلا عقلا تركز هارطا ةياقر يكفر

 كالا و لا الاعتلال اتوا اجا نومك 4 500 لزاما عبسلا قار

 انارانا هوبش قلتم يق عش وعلا أ "نأ قم حشا قا : لاق 9 2

 ها الإ هل لا ل انلكأ اذإف نطبلاب انالتبا هللا نأ

 رصقمل يفإ : لوقب ساو و2 حكرا هاماع لقانا مويلا يف ىلصي ناكو « 0 3

 2 لا ا 10 ناي 1 ا ناك و« ةدابعلا يف

 لاق « لقاع 5 عيني ال (تاادزو كللقع اذإ : لوقي نا ةعونمملا ةعوطقملا

 0 يبل 0 ١ 0 تاور فاو اع لقعلا ىب م امنإو : يبالكلا يلع

 هل لاقف < هللا ىلإ كل ريو « ايا قوبل روب وو ال6 نك لو افاتع راب ادلع



 | "8 دك ل 2

 هنا كلل : تلقف < انسن عمال ن1 هلع لفك لاف اسس ال ىلا اول ن3 كال

 افوخأ يت نكي ملواع افلا حيل هذي نأ يراك ادا اطال ع

 جا 20 ًارادج مأ 8 ةادرا يللابأ ام هللاوف « نمنم ينيد يف لع

 ينع بهذي نأ ير لا ايو هريغ ًادحأ كفا رام هاو هريغ اد فاخأ

 هعيش ٌةرصيلا نم جرخأ الو ب ينعنش درا 6« زاينلاو ليللاب يل يح مودلا

 ايطكك دقت كاماادإل لات لوقو عاد يفإ : لاق ديرما رهظب ؛ ١ ناك الف 6 هناوخإ

 4 يرصم نه ينجرخأو « يلع بذك و « يفءاسأ نم مهللا : لاقف < كن. اذه “ىطبتسن

 #* هرمح لطاو < همسج مصأو « هدلوو هلام رثكأ مهالا « يلاوخإ نيبو يندب قرفو
 دقو ساح نضعلا:ىلض:ااذإ !!ىشدراكف 6 مكر تفلأت مالي كك منطق لع لع ناكو

 كارو « ملكنا دورا ككل أ اذهب سفن اي : لوقيف مايقلا لوط نم هامدق تخفتتا

 < ةمشعلا ىلإ ىلصف ماق برغملا ىلص اذإف « برغملا ىلإ أرقي م« ءانعلا كهقنا لأ

 مك ار لازي الف الف ةالصلا ىلإ موقي م6 يوق سفن اي : لوقي مث رطفأ ةمتعلا لص اذإف

 ين٠ مونلا عنم رانلا نإ مهللا : ليللا فوج يف لوقي ناك و < حبصي ىتح ًادحاشو

 ةاوعوف اع. ةةالرس لك ئوأم ال6 يوق: :ةهنشفتل كوقبا ناك هنأ ةياور لو" زدلاف
 كليهز ب مط ررفلا اطال :نآتسا تطل ةرئتل وأ! ويسبلا اكوعرا كي خر

 ينتمنمدق رانلا نإ مهللا: يدانيف موقي مث« يللا لع بما ئولتباك ىولعب م« نلمفأل
 ىلإ ريض ايدل أ تدكبو : مه لاقف ايندلا ةدنع موقزرك ضو. # .للزنغأف مونلا نم

 « اهب يل ةجاح الف ءاسنلاو لاملا اماف « ماعطلاو 6 موتلاو « ءاسنلاو < لاما ىلإ : ةعبرأ

 ةياور يفرك ذو. < ادجاو محلا ناس ًالوءارعت' ن ريع أل قشطتسا نئلف) ماعطلا ردا انآ
 لاقو * يئروع هب تيراوام يلب أ امدللا وف سابالا امأو: لاق ءلاملا ناكسابالا ىرخأ

 < هنذإ نسحأف سيق, نيب ماع رظنا صاغ نب هلا دبع ىلإ ةيواعم بك * يرصبلان ملا

 ع لاما عي نم هت ءاش نم ىلإ قفا هصو 6 ءاش ع ىتم كيلع هل>دا ينعي

 يفإف ةبطحلا امأو <« ين» كلذ ىلإ جوحأ متنأف نذرالا امأ : لاقف نساعل تلاد: كنف

 لاق مث « ةقلعلاو ةرمتلا ينم لبقي نم ىلإ : لاقف 2 نم ىلإ : لاقف« ابيلع باد

 :. له : لاقف « من : اولاقف + ةبعش هبلق نم هلام الإ كم دحأ له : هئاسلجل

 هلدأل الإ ا له : لاقف « من :اولاق 7 ةبعش هبلق نم هدلول الإ 0

 يحراوجيف رجادحلا ا هديب يسفن يذلاو : لاق « معن : اولاق 7 ةبعش هبلق نم



 بد ذب 1١م

 تلبتعاولب اد اايقنلاا ىفإ دلو قرككلبأ عفوت < دلو نوكير ناي ليت عارف نوكك جاو

 هر زطمظا ةفالذع ك1 كالذ نم يلختلا

 دعب الإ هارت الف رحبلا نم جرخي ناكف هلاحب هملعت نأ اهرمأو ةيراجب هيلإ ثعبو

 ييزاعيو زكي هعم يجي

 عمسل ىتح هماقم 5 هاكات قف نور والم لكل ايف "0

 < .هلاح هل رك ذي نامنع ىلإ ةيواعم بتكف « اهلثم ىلإ هارت الف جزخيف: ءآدنلا

 نم ةرشعو قيقرلا نم ةرشعب هل ر 1 جراخ رم لخاد ا هلعجا نأ هيلإ ستكف

 ليك نيكل يما كلل [رجأر دق: نماقلا لاق ةيواقم ىلإ ناتع جاتك ..ءايبالفبف وبظلا

 ةلعلإف 2 ةرشع يلع عمجأ نفيكف يبلغ دق ًاظيش يلع نإ : هل لاقف« ا
 هللا اقلاعو نأ وع ق5 قالا ةلغبلا نإ : لاقف < ربظلا نم ةرشعب كل رم

 <« جراخ رخآو لخاد لوأ كالعجأ نأ ينرمأو : لاق « ةمايقلا موي اهربظ لضف نع

 ءورلا ضرأب 1 تنين هتلر دلع نب ل الجم لاق كلذب يل برأ ال : لاق

 موتي وزغلا ىلإ جرخ اذإ ناك و« ةبقع ني رحابملا لمحيو « ةبقع املك ع هتلغب ىلع

 نم ينوعطقت نأ ىلع كمبحص ديرأ يفإ ءال'رهاي : لاق ةقفر هتبجتأ اذواف < قافرلا
 © ةيدطلا يكتم ]دعا ئعؤاتياالا مدا 4 نوكإ اذنأ للص كولن كيل
 نواف يتقاط ردقب كيع قفنأو 01 لاو زاير ذل اهو زيكا! نأب

 نم الجر ىأر هنأ هيفن ببس نإ : ليقو ٠ مريغ يغش | الإ و مهقفار كلذب اوضر

 ناكو * مهتلاب هومرف ركنملانع ايهان ملكتو يذلا صلخف امد رظي ناطلسلا ناوعأ

 ام : لوقي ةيواعم ناكو « دانا هلثم اركي ن ااوماع نمز يف نونهتي سانلا

 « انل ةازغ يف ًارماع تبحص : رماع باحصأ نم لجر لاقو + رماع لثم انيلع درو
 : تلقف ةضيغلا لخد مث« هل حرطو هسرفل لوطو ةعاتم عمجف ةضيغ ةرضحب لزنف

 حبصلا هحو يف ناكاذإ ىتح يلصي 0 ١ ىهتتاف ةليللا عنصي ام رظنأل
 ينتعنمو نيتنثا ينتيطعأف رابع يف يلإ : لوقب لعجو ءاعدلا فل

 حبصلا رحفناف : لاق « دق[ 0 اهينطعا مهللا < ةدحاو

 < يلع هتوص عفرو كب تءمهل ةليلا ذن» ينيع ارث هايزراسو ال | هناك هللا

 كبر اهتا اس يتلا ثالغلا هك مييندحتل هللاوف كنع اذه عد : 0 تاعفلو تممحلو

 |اسم .:, تلقا« لمفت: ال كابو: لاق ةليللا هيف تنك امن مركب ام نرخأ وأ

 ىف و هنم ابل لك رعت 9 د الق ماعطب ة ةب داعم اعم هيلإ كملف 6 ةفقعلا



 ار ا

 ُ < ءاحرعلا يأ نب دعس نأ : هل لاقف + اناغغت الأ : رماع نبا هل لاقف 6 ةعاس

 ا بي داعب ار ناكل اراها لاعبا اقف < فرشلا

 لكنا عزي اذه نإ : لاق« ءانلا هبحعب لسع نب ةعيبر : لاقف 7 كجوزت الأ

 مسعتفأو "3 عقو ام لو 1 كان هياكل الضف كيلع مهاربإ نمل

 )نع هةر رطب ا! لاو ا 7 0 كي 0

 اردنف ١ ةيدلل ىلإ هذولا نار عب وع يفر نانع نإ 5 ©:كلدل خارخ للطفل

 ذيشي الواب علاء انلك أب هلؤاز6 :ضيوزقلا يعزي الا هنأ ماهر اطلق هز يه قرا

 دبع ىلإ ناينع 20110 ليل زال نك ضابقنا رماع نم ناكو « ةعججلا

 هدنع لدحو هيلع مدق الف < ةيواعم لم ماشلا 3 هافنف كثالذب رماع نب هللا

 فرعتأ اذهألي ة ل. لاعق هللقا [بترزكما لك رلا !قأ رف اي را كمر نكمل

 كتبأر دقو « محللا لك أت ال كنأ ةفيلخعا غلب : 5 هذ /ناوف وضل

 اما : لاقف ةعملا دبشت الو جيب وزتلا رت ال كنأو « كيلغ بردك كلوت هنأ 015

 ينافس الدعلا فاو اهدقرناعلا قلك أ يف عجرأ م« دفق ازد 38د يلإذ ةعجا

 ك1 ال[ ولاا ةكتك؟ كتلك كف ازادق محللا امأو « يلع ب فطن انا اك

 ابقلح لع نيكسلا عضو م“ ابحبذم ىلإ ةاش رمي اًباصق تيأر ذم نيباصقلا حئئابذ
 دلب ىلإ عجرأ ال : لاق عجراف : لاق قل قا قافبلاة افلا "لوما لاا

 ناكو6 كح هللا زاد عاقل دلبلا اذهب ميقأ ن !اككاو « اولحتسا ام يف : لذا فكما

 : كتي ا كاجاذتا هنااا ارنب نأ دك واارتكسإلا يكف واق ل دلعلا فرك

 دعشي نأبموصلا عل« ةولضبلا نحب قذي ةيغ هاج را لاقل ةنلغ هي اا

 هب ىشو نارمح نإ : دعس نب لالب لاقو * مدالب يف ىلع فخي هنإف اًثبش يلع

 نيظاشاو وكفيت فزد انلساونكا الل الا لاو هعزان الف < دايز ىلإ

 < مخم ا[ ع اذإ مد الككلا نم ع ون كالذو :فرشوبا انا ينك نيغابدو

 ناينع ىلا ادي نكي ولاا ءاعنبا ىلإ تناك نارمح ةياشو نإ : لالب ريغ لاقو

 : هللاقو هيلإ هلسرأ باعكلا هءاج اذف « بق ىلع مانثلا ىلإ ةفنا نأ هْيلِإ بتكتف

 ءياكاتلا ن٠ ناز ناك كنم ريخ مهاربإ ام: هل لبق يذل ظن

 هكر سا هاف 0 تيكا قالا كما ينوك هسا

 انا تدلع دق دوال بكج اناا تمم نا رتملو : لاق «' ةنجلا



 تزن 11

 وهو جرخف 4 ينم كنأرا ىلع يل رانك 6 يباقل 10 كيبل تدجوف « ةارعاألا

 :هظفلو يرصبلا قنوع نع دكا نب عر هانز +. ام هقنأ هللاو وه : لوقي

 ما هيلإ عمججن انكف « ع هل اعلا اخت اقل

 دعا اا 2 ااا هلعأر ىلا ءاساب ةيلرمتال ران اخطأ عاض نوكل نأ انسي ع

 رككا د 1 ندع و, لاقل 24 يكرم كايا دوب كباضسأ , تاكك شاقل

 اذإ هللا دبع ابا اي : انلقف « هب هاننظ انك يذلا انققح اذه ناك الف < طيلختلاو

 ادمان كراع مهيأ 0 5 سعر امك مو لاق 7 مهيف كونسلف اذكيش ناك

 الامر نادال سابا قملخأ# نال فوازيجأق سور طيلغا شل لط دبع تاغلمأ

 سلق نب ر

 58 د ةمايقلا موي اة رلمابلا دشأ نإو < هسفنل ايندلا يف ةبساخحم مدشأ

 « ايندلا يف كب مرثك أ ةمايقلا موي اكحض سانلا رثك أ نإو « ايندلا يف

 لمت نفث « ادودح نك 57 نو ضيالوف نصار لجو زع هللا نأ نروريخلاط

 ضنئارفب لمح نمو 6 فاكرك ةئثلا هكذا هددهدح بنتحاو هئلنسف ا ضنئازفب

 مات 5 6 كسار كيف 43 تكي 5 بات م هدودح ككترإت هئئسؤو هللا

 نمو « ةنحلا هلخدي م 6! اهدئادت ةواطزاال زو ةمايقلا موي لاوها لبقتسا انكيا

 كاد تاي رعوا ةبانقلا موتر لإ انقل .ةدقدح  كتراوإ ةعنسو هنبارا ضن ارقي لمع

 نم مجرتملا اك انجرخف هدنع نةيانقو : لاق« هل رفغ ءاش نإو « هبذع ءاش

 الكف الكا ل اقرعؤ ةيامطل قمر اذن ىلي مل اا ا حون عذو « ٌةرصبلا يعبات

 ةياحصلا نم ةعامج يقل دقو 55 قانع قمل . ناك ارجاع نإف جرو نما قو اذهو

 امنإو 4 ايا قليل: : لاقف ةباحصلا قرم الكف نع درب : هنأ دارا ل لعاو

 يعبات : كاف قلاب حلاص لات ٠ ةدايعلاب هاانعشال ةياورلاب رماع لغتش م

 يف ةأارما جوزت نابا نب نارمح كر اكفيس ىاذرإوا *© مثدابعو نيعباتلا نم ةهقن

 اورك اذتف رماع نبا مزلف ةرصبلا ىلإ هريسو ؟ ايهادب قرؤفو ناهنَع هبي لكبف اتدع

 كقبسأ الأ : نار ا ليابلا نر اعاعتما ناكتإ لإ رم اعيارقؤلاو تركك لايك

 ل 0 لاقف 3 فحصدملا يف 5 وهو هم 5 0 دف < رح هيلإ

 < اجراخهدنع نم ماقف « هيلع لبقي ملو هتءارق عطقي ف < كربخأ نأ تتيح و كلنا

 ميهاربإ ل ال ىري ال لجر دنع نم كتئج : لاقف رءاع نبا هيقل بابلا ىلإ ىهتنا ايف

 هئادخو' نحصملا رباع اويظأف «اهنلا ساكو هيلع لذ دف رت نبا نذأتساو © القفا هلع



 ا رك اسع نبا خي ران

 انا: ضع تاه دنع اباتنإ ! ل للاقزب زخأ انج او ابار نك ارادوا

 نراف « حوصن ةبوت كسونذ نم هللا ىلإ او روت انلا اهيأ ان : لاقف.سانلا:يت'ذاعم ءاقف

 ناك نع.« :هل زغيب ناسا لعام نكمل هبال مور نا قلتلك

 هةلئاصلا امل اهم مكتنم حبصأ نمو « هنبدب نوتزي دبعأا نراف < هضقيلف نيد هيلع

 اهنإ مكنإ يظعلا بنذلا وهو < ثالث نم رثد دل كرما ل يغبنب الو
١ 7 

 < ةانلا نم دب الو« ًاردص أ را ع ام لج محجف دق نود

 »* هيلع ٌةاللدلا او زي اهحردلع اورتن < هم احنا الو « ةماعلل 5 ايش الو

 يناغش قوام ع ةرشع عبس ةنس ساومح نوعاط يف ةدييبع 5 اوت, : ماَدْببَع نع ديا لاق

 ناك و < مكلاوء انخلاب هتيملو هسأ رغب هي ناك و « ةنس نيسخو نام نبا وهو « ةرشع

 خال « روغلاب دلاخ ريصقب لبج نب ذاعم ربق : ءاظع ةاكؤ ٠ ناتصيقع هل

 امنلايثل (ةنبرأ عانس ايخور:قماوخسب قبق ه. دهط نبا ناتو < دانل نك

 ٠ سدقملا تدب يلب

 ادع اا نب بشان نب نسق دبع نباب فورعملا هللا دبع نب 4 رمهاع د

 نب ميك نب ورمك نب لاتينا قوت دفق الأ دي واع قمن سيل ملا اذ

 مالف ع ككاولا عرتسلا' يزعل كوع يأ :لاقيرا# تادللعررا فاد قط

 « يسرافلانالسو باطحلا نب رمت نع ىور ٠ هيأإ هب يعس امل نائع هفالخ يفقشمد

 نام نإ دي هيلإ ظفاحلا ددساو #* يرصبلا نسحلاو نيريس نبا هنع ىورو

 كعزميام : هل اولاقف عزا ضعب هنم اوفرع توملا هرضح نيح يسرافلا ينعي ريخلا

 هللا لص هللا لؤسر عم تدهش 9 ريخلا يف ةقباس كل كلتاثث قو ادا ادد

 هيلع هللا ىلص انبيبح نأ ينعز# : لاق اماظع احوتفو ةندح يزاغم ملسو هيلع

 اذه ©“: لكازا دارك" ةكش نئورا سكي :ناقءانإ بغاز راك قا

 نع نمطأو + ؟زانيدؤرمط دلل دفعوا ناركلام ةمامال 1011 ا

 ةءاحق هك زمن عا ةيافيلا# دعم" نقفقخي انازرلعر ذك نادينا

 تكا مل هللا ا نا : 0 / لاقف هيلع اولخدف نما 2 نسحلا

 هللا ىلص يتلا باخ «تخنا قكتل »ال :«لاف 2 -ىيطعف ١ قرر كيو لكل
 ايندلا ين ندد! ىكتل وسلا نإ هايل: العا هت ةلزطمتشا ةلؤسر ازال فولوا مارت
 يف عوج ا ايندلا يف اعبش كراك نإو « ةرخالا يف احرف مكللرطأ
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 اسد 14 0

 رمت أرق الف © سولجلا يف يل .فرذئاو « كتمزع نم يبالغ اذه يباعك كلتأ اذإف

 هيل لع ربا تامر نيش ولا هريكل ايو: هدنعي نم هل لاقف .ءانيع: تضافوأ كب كإتكللا

 ضرأ ةيباجلا نإو « ةقمغ ضرأ ندرألا نإ : رمع هيلإ بتك دق ناكو ٠ ال : لاق

 عمسنف اذه امأ : لاق باتكلا ةديبع وبأ أرق ايلف « ةيباجلا ىلإ نيملسملاب ربظاف ةهزن

 مطزانم سانلا ااا لك رأ نار لل ذي لاقت طيللاو نينماوملا رثمأ ادا

 يناغش ض رغ ضعب لحأ ِى ناك نفت تا 1 1 ىلإ ةتّبحتف © يارا تتبطف

 01 7 را ١ لق تل ةاارلا لعل : لاق « هب ينتثعب يذلا هحولا نع

 ملزانم سانلا اري ناز وعي قمل | ءززاا لع لكما نال ىرعراد © كنزاتم سانلا *عوبب

 نأ ا هجوملا ويأ لاق نوعاطلا بنافكنل توت تاكو 0 0 اولحنراو

 6 لع قالا[ ةقس الا قبب ل دتلعا نم املأ نينالثو ةعس ُْق نول دعم ايأ

 نوءاطلا مهبصي : ف اخ وه نك ةديبع ايأ نإ : ريبزلا نب ةورع لاقو

 ا ل د كرو كرت رحنا اوإ ةدييع نا قوي كبصت مبللا : لاقف

 كراب اذإ هنإف « اهيف هللا كرابب نأ وجرأ يفإ : لاقف ءيشب تسيل اهنإ : هل ليقف اهلإ
 اقو ٠ معنلا رح 100 : ل رة كاك 00 ناك ليلقلا يف

 4209129 .ةالظلا ديرب ةيئاجلا نم ةدينع وبا. قلطنا :, قاراخلا [يأ// نب اص

 را ورع تا زكا ليكتب لجأ, هك روأق :اذاعمر لسان! لعإ كفل ختساو
 0 الا ايامأا نم 3 ةيدنأا ىو لعأو فر مالسلال ينم نيسماولاب ايفل" !وكرقأ

 ا ايا نما قب نب اق حكيت ةجااخلا هبا الإ هيل هضيدأ و ردي تف

 2 نإ : اولاقف « هيلا  اهودرف رانيد ةئامب لإ ثعب ناك دقو « ةموكسحي ايف تيضق

 ا ا ل ا

 : نازل ان ءارنقف كةعس نوكت نأ فوت يلإف < تضق تيجي وافدا ” لاق 6 < ةسدقملا

 00 ت1 و تل ا نوح ال : ىريتملا سس كلر نإ دس لاقو
 © ||. اناديرتخ ارا 2( اهريعاق نإ ةضود كسيصوم فإ لانو للا

 « اوصاوتو « اورمتعاو « اوححو « اوقدصتو « ناضمر ربش اوموصو « ةاكرلا اونآو

 ل لا مك رار ءومل نإف ككانيدلا_ىكيلت الؤ “ ماوشعتاالو متارمأل اصلا

 ىلع توملا تك دقإ نإ < نورت يدللا اذهب ىعرصم#للا ريصي 0 هلإ ناك ام

 مكسيلع مالسلاو « هداعم يلا علمود ف أ ميعوطأ كيك لو 4 نوم ف داق



 ١ ركاففال خي راث

 هام اهمسعف :لاق* الواب لام الم ازد هارت ور او الكاتم ىف را

 ا ديعا < لاق عا يال اوبخلا ابدت هيئرإ لسلام

 : لوقيو ركشلا يف ريسإ ةديبع 1 ناكو دع اذه عدصي نم مالسإرأ الا يف لعج يذلا

 عقيب معالي امطعلا تكلل وأ نة ال ل ا

 هذ تكل : 0 ع أ ولو © كانا 6 ا ١ قاعذفلا تاكا اورداب

 الموب كطختو 4 ب 1 دوف تاع هال 00 "املا هنيب ام

 الورمحأ كتمام هللاو < شيرق نم ورعا ينإ 0 دعت يمل ناك

 ف قاد تاون اذا حج اكو كبت مل كح عنو نول ىقتب يناضفب اع

 تددوا : نيصح نب نارمع لاقو + يقرع نوساكوا < ين 00 أيف لهأ ينحيذب
 قم دويل وال ادب ئزر ب لك اعردملا تارا نا راغشا 1 تكلا

 باطخلا نب رمع عم ًاجاحح انين حج لان اويقم نإ تار :عاقاقولا هيفا ةيزط

 كلاوخ اإل كينغ تاكوتلابلاقف قو نر“ ناعرلا ةاعو ةدؤق رأل كيجدككراد 1

 تنادي 1٠ ١ انيعأ 52 ارعمت: يع لاعب انا طا سرك رام 5

 |: .رمع كاقف' ودنسلا ناك اذإ'نح 10 از ا : لاق « هرعش نم يع 57

 00 وخرأ لخر لإ له: ةدييغ هلا كاما را دا مايل كلل

 ام ”عيفلا اهيبملا ب كا ذك "عل افرع هيفا نأ طعس ف نانا

 مز1 ا ا ادا لاقف وترمي ا داع بكم باش تنل

 اورذحاو « 0 هدعبب نأ 1 نم < يلحأ نبا لق نوعاطلا نإف <« ينع ل

 يقوع ا تتفوعل ترج رتل نيكول": جراما يقاوغف' نال حوف نإ تاق نون ال ما نيقنلا

 تا ماد ير نكح .ىدلإ 0 قرع مان

 : نوعاطلا اذه جورخ نم سانلل يبني أه من دحأ 0

 ماشلابنئانلا نخأ يذلا نوعاطلاب عم يح اوسع كآ ىلإ 21 3 نإ

 مزعأ يفإف اذه يباتك" كاتأ اذإف « اهيف كنع يب ىنغالو « كيلإ ةجاح يل تدب دقيفإ

 ف زا كلانا نإ: ذب 0 كاتأ نإ كيلع

 7 تضع يلا انيس ولأ ريثما ةضاح يفرغ دق : لان تاكل ركوة
0 - 

 20 نل نيءناسملا نم دنج يف يفإ ثلا الت قاس ا م كرب

 « قاف 1 نم يقبتسن كن 015 تضرع يلا كتجاح ع دق ينو مهنع يفشل



 نسأل مانو

 اس ورب او ةدرتاكو اودرنحر اونا هياولال انا رقع ردع

 يف لوقي خو نع هللا: إف ةدمب امأ 0 ةليفوبا هيلا هيكل ا( نوح

 جرت: لاق « ( رورغلا عاتم ىلإ < هلو هرمنا 5 1 اومْلعا تاعك"

 هدب اا نعل اب 3 لاه كي هقلللاا قه أ؟لع -هأئرتف ' ربما لعن دعت ةبادكجتي اع

 نم يل ارد لتككخ 6 لاقو * داهجلا يف اوبغرا « يف وأ اةذلبع بأ مكب ضرب

 0 ةديكعب :لاقف 2 كيم ام : هل لاقف نكسب هدج وف ةةشايأ ىلع لخد

 اد الاس لاقل رككد اس نإللاءللاا رع اكل ففي ام امون نكت د: لسو ةيلعاهللا الضال
 0 < كمدخي مداخ : ةثالث مدخلا نم كبسحف ةديبع ابا اي كلجا يف هللا ”يسني

 دنا :  ةثالث باودلا نم كيسحو < مييلع دريو كلهأ مدخي مداخو « كعم رفاسي

 « اًميقر ًالثما دق ينيب ىلإ رظنأ اذ انأ اه م < كمالغل ةبادو < كلقنل ةبادو « كلحرل

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةاةييبككتا كاارإ ها ع كا ىلإ رظنأو

 5 . كبرقأد لإ كبحأ نإ : لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناصوأ دقو اذه دعب

 ظوفحللاو ةعطقنم ةباورلا هذه : ظفاحلال اق « اهيلع ينقراف يتلا لاحلا لثم ىلعينيقل نم

 نباح مدق : نانو لع ةوزغلف ءاناقخرلا ىلوز" غ < تلات ناك دنع ايا"

 ةلارغلا31عر انونع نضوالا لما #ءالتعأو دات أالا 'ءكرمأ :ءاقلتف مانتلا كتاطخلا
 لطف لحي ةماوطخم ةقانلع ءاحف « نآلا كيتأب: :اولاق « ةديبعوب أ : لاق © نم : اولآق

 0000 ادا لا داتا 5 كل نرطنا "اناا اق 2 هلاك لع

 اذه نأ ةةيلاا]اهف 2 اعاتم!كننعاا ولأ: رمع هل لاقف هلحرو هسرتو هفيس الإ هب

 نأ رمع غلب : لاق يرصبلا ناعنلا نب عيبرلا ىلإ هدنسب ىور 3 ليقملا انغلبيس

 يرمي ناك يتلا هاياطع نم هصقنف هتراش تربظ دقو « هلايع ىلع غبسي ةديبع ابأ

 : لاقف « هلاح تءاسو « هبايث تريغتو « هنو بحش دق : ليقف هل

 ىلع غبسأف هيلع انغبس أ لجر ىلع نذخ ب له « ربصأو فعأ ام ةديبعابأأ هللا مري

 *:ةئلع هارجاو هنع سبح ناك ام هيلع درف تشنحاَو ريظو نما كفا

 ىرتتخلاو لعام فزت ةلضراف ادانتع"يبأ لزنم لخد ال وا

 تاريسك اهنم ذخأأف ةنوجلإ ماقف # ماعط كدنعأ ها ا ا سل للا الإ

 ةعبدأب رمح هيلإ لفرط لد رول رود ويل انك ازرانلا 51يف# لا 0-7

 ةادع وبأأ اهعسقف < عدصي ام رظنا : سا م



 ا رك اسغ نبا خيرات
 م ةديبع يلأ ىلإ ينعفدف ميلعتلا نسح لجر ىلإ ينمفدا : تلقف لسو هيلع ِهّلا
 نايفس“ نب ةةلا :ديبعت ءنعوا| # !يكيداوت كفكلعت, ندع نجت ىلإ ءكععفع لاق

 8..مسو ميلعأ هللا ىلصإ هللا لاوس ىلإ نانلا "بح أ ناكل هزم ةشئاعب تيل اني ل
 هللا دبع نع دمحأ مامرالا هاوؤوأ ,. :ؤحلارركلا نب ةديبغ وبأ مث رع ءركلب وبأ : تللك

 يورو نب وبارمافرو» يرو تتكلف :ايلاق زل قم عن كلتا ءارو سن ١
 يلع كسلا لص هيلا كويصر ناك قم: تشمل لتقل « اق[ ةكلس اس

 ++ تاق ثق نم عر: نال ليق 1كلوكب اول تر يلاقي بيدا اعل ا 0

 جرخأو, 3+ | اذه للإا تيتناذ تيةديعو نر تلاة دوز نم عي لشسملا رنات

 :لاق ث.غكبلا, كحأ عمانلا يأ, هللا لوهاراي ليقتيلاة صامل تير لا
 * ةديبع 9 لاق 2 كما اعل ايق « 0 نأ: لاقو لاجرلا نم: ليق“ <«. ةشئاع

 يباحصأ نم ام : لاق سو هيلعهللا ىلص يبنلا نأ نسحلا نع يئاكلاللاو ظفاحلا جرخأو
 نب دواد نع هاورو ٠ حازجلا نب ةديبع اب سل هقلخ يف هيلع نجلا تئش ول الإ

 ا ةترال يالها نب رم لااقدخ زيزعلا دبع نب دعس نعو روباس

 ملاسو ةليحا فا ل "لا أ ءولع اب ىنغأ نكد ومع لانك هتينمأ مهنم دحاو

 + هعاطأ.ام هللا يفخي ملول هللا تاذ يترأدي دش ناك( ماس نإ« .ةفيذحت فأول

 « ًقالخأ اني تدلل سانلا أ نتمايق نمو هب لعل: اع تنام دبع لاقو

 ركبوا : كوبدكي له يندح نإد ءكوبذكي مكر نإ < هكا
 كو ل 0 فاختسا املو * حارملا نب ةديبع باد كانغ ى نامنعو 6 قيدصلا

 ِدلاخ كوع مدح تالي ةنس رم عيوب الو « ماشلا ىلإ هن يكونا ةدسعابأ

 اوحتفو هوحاصف ىتْشهد لهأ دلاخ هعمو رصاحو « هدا ىلوو ماشلا نع ديلولا نيا

 تحتف ةرشع عبرا ةنس يفو ٠ حلصلا ةديبع وبا ممل مثأو « ةونع ةيباحلا باب هل

 م ايباتك مل بتك و بلح لهأ حلاصو « ةديبع يبأ يدي ىلع الص كبلعبو صح '

 لع, حباصلا هولاسف ءايليإ لعبا نرضاحفو < ديلوار تي دلاج_هتمدتم سلي

 فلختساو ةدابع 2 ساومح نوعاط عقو م« كلذ مييطعي وه رمت نوح نأ

 ايحنتو هدي لبقو هحفاصف ةديبع ابأ رمع ىق قل : ةغلسو نو مي لاقو ٠ ادا

 ميلاببتكف ءاودجلا هيلع تلات انا رصحل ءدع 1 نأ رمت غلبو *' ناكي

 1 هنإو < احرف اهدعب هل هلا الإةدشنمؤم دبعب لزنام هنإف دعب امأ مالس رمع

 ذيل 826



 بيده 16
 دمحأ ماماالاو يقزوحلاو دواد قل تار نم فاد ٠ ةقضالا ثعبف © ل قح

 بقاعلا ءاجن :ظفلب .دوعسم نبا نع دمحأ ؛ مامرالا:.قدرط نم هجرخأو: ٠ ىلع .يلأو

 اة نر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعالي نأ ادازأ تار اهلمادعلاو
 :/الاقتماس اذ |دبأ,انيقع الو هنج لف ال اننعاف اي ناك نأل هئااوف هنعالت ال : هبحاضل

 هيلع هللا ىلص ينل لاق اتم احلا الوراق تل اج 0611 ترو اكمل و فام ارجل

 ال1 ل دع كاككملا ادياقنرشتساف هانا قدي ككلل اور يحل تاجرا نط ال ملت
 ٠ ةمأالا هذغنيمأ اذه ٠ لاق افق الف : لاق < حارجلا نب ةديبعابأ اية : لاقف ٍلسوهيلع
 ام. قايابرمأ نأ ننأ نع كرات انتدح دام انثدح نافع د دحأ مالا لا

 ٠ ىلصوملا ىلعت 7 هاورو . ل 0 اذ: لاقف ةديبع ناحل :٠ لاق

 ٠ حارخلانب ةديبع يامال 1 «::نيعا ين لكل : ظفلب [ ردع ةاعق هادرو

 نما 1 لكل : ظفلب يراخبلا هاورو 0 ةيدش نأ نياو ىلعي رباع لطفا هاورو

 اذه قزم أب ةبالق 5 هادرو . جاز ا نب ةديبع 2 ةلءالا هدكْش قيمأاو

 ءاجن مهقدصأو « رمع هللا نيد ين اهدشأو < ركب وبأ ينقي ينمأ محرأ] : هظفلو

 لكل نإو «ذاعم مارحلاو لالحلاب مبملعأو « يأ متارقأو< ديز مهضرفاو « ناثع

 رباج ن ؛ِ طظفاحلا جرخأو 7 2 نب ةديبع ل ل نحأ انيمأ أ

 ةرصيوخ انبه نإ : لاقو اا ةرصاخ يف نعط راسو هيلع هللا ىلص ينلا 1

 هتنلخدسال 500 اهككندأ اذلد : لاق نأ 1 نع ظفاحلا 2 و ّ ةنموم

 داق ةتهلوس ري نم اويدما يما تنلحختسا.: تلق هبعأ :تائش نإف « تررذاشإ امو

 هللا ىلص هللا لوسر نإف كعبابأأ مه :!ةديبع-ايباألا لاق هنأ اركسبب يأ نعي ظفاحلا
 مدقت ال. فنك ةاقعلاع لاباس اهفنع در الا مع نيمآ كلنإ : كوع لقوا هيلع

 اراك لا دقو اك [سقأ دس ادم اذ اعدم نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأأ 5-

 تيدح م دقتو «ازتاوتملاب هقحلي' نأ داك, ىحئنيمأ ةمأ.لكلا ترادخ عبرت قم ظفاحلا
 يفرمجو « ةنجلا يف ركب وب |: اعوفرم ةريثك عضاوم يف فوع نب نمحرلا ذبع

 « ةبجلا يف ريبزلاو < ةنحلا يف ةحاطو « ةنجلا يف ىلعو « ةنجلا يف نائعو « ةنجلا

 يطق ايكو < ةنجلا يف تولع قب نمحرلا ديعو ©« ةنجلا يف ديعسو « ةنملا يف دعسو

 ىلص هللا لوسر تيقل : لاق ةبلعت لأ نع ظفاحلا جرخأو د ةنجلا يف حارجلا نبا



 | ه4 ركاسعنبا خيرا

 أ اذه يدقاولا لوك يف طلغ اذهو يعازوألا ىلإ كلذ ماشلا لهأ دنسيو

 «ذحأداوب لئاق همس« لؤأ١ قا كنك ادارات قر نمر رركو يأ ةر ل ماما جرخأو

 نك: كلعف هيبلضواهلوذ لئاقلا لانو سيلعاسا عبط !ذمأ هل لوسر عم 0

 ةلوعو لا ةظذمأ هناا ارجوا ووك عقلا نيبو نيبو ينتافام ينتاف نيح ةحلط

 ىلإ تاو ىتح نزهلاادل نملك يعسلا فطخي وهو هنم لكما هيلع هلا ىلص هللا

 ةديبع وبا وه اذإ ه“ هبحو يف اتيشن دق رفغملازم ناتقلح اذإف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ل رظنن لف فزن دقو ةحلط ديري < كسبحاص كيل : م اسو هيلع هللا ىلص يبننلا لاقف

 1 7 00 "7 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع انلبقأف

 دق ةقلح ذخأف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بك أف « هتك رت ىدت نالوقإت

 يبلا: ىكدشنف بايع وزي: نأ ةءاؤكف  علطأو ' هيلع دلما ملط هللا علوشوا هجوأ يفي كوشت

 : تاقف اهعزنو هتينث تردنف اهيلع ضمن م هيفب اهيلع مزأف ملسو هيلع هللا ىلص
 هتينث تردبو اهعزنف كلذ لغم اهب عدصف ىرخألا ىلع بك أف يلإ بلطو ىبأف ينعد

 نيتقلحلا عزن يذلا نإ لاقيو : يدقاولا لاق ٠ نيتينثلا مهَأ ةديبع وبأي نكت

 رسلاوبا : لاقي و« ةدلك نب : سهو نب ةبقع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو نم

 لسالسلا تاذ ٌةوزغ تناك امل: هما لاقو * ةبقع اندنع كلذ تنناو

 صاعلا نب ورمع فاخ ةعاضق نم مهيلي نمو هللا لعتو يلب ٍق ماشلا فوانتفلا نم

 بدنف هدمتسي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ثعبف « هيف وه يذلا هبناج نم

 زم كا مهيف بدتتاف ني وألا ةنورجامللا (ملسوةدئلع | اب لص شار كتر
 1 ربع مهب نيرو 9 رمأو © نيرجابملا نم ةارس يف باطخلا نبا

 هيلع هللا ىلص هللا ونوال ىلإ /كلسوأ دانأ و. كريمأتءانأبب :/ لاق فرع طاوودك الع

 زيمأ, ةذيبعت ليأو: كباحتمأ نريمأ نأ لب ::توزرجابلا, قاعفرك كل ةديحلاا كو

 كفاك ناهي وا كلذ ىأر ايلف « كب تددم ددم متنأ: لاقف < نيرجاجلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل اعبتم ةميشملا نيل < قلملا نسح الجر
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشو يلإ دبع ام الن ورم اي ملعت : لاق « هدبعو

 هنأ ملنسف <: كدهيط ال ىعيصع نئل كنإو « اعواطتف كبحاص ىلع تمدق اذإ : لاق نأ

 اوتأ نارحن لهأ نرأ ةفيذح نع ظفاحلا جرخأو * ورمح ىلإ ةرامإالا ةديبع

 ايبمأ كسل نشب الا+ لاقف < نيم أ, الخ اغلب تبا :!.هلزاؤلاقق ملسو هيلع هلا للص ,يغلا



 بيلق |

 مف ايل كلاس ىلا ه1 لاتفا عاسوي نلخ هللا نلاع هللا لوسر انا تدقَسوف وكاران
 © مويلا:اهلغم أ ذئموت انب 6 هللا لراقولاب ةئبارلاقبع يالك ع عم اود اندم

 اراقب ةديبع ونأ نع رك نب ديال الاخ يذمرتلا هاور ءةينجو ا لاف

 موي رفغملا نم ملسو هيلع تناول هللا لوسر هجو يف الخد نيتللا نيتقلحخلا عزنو

 « ٌةديبع يبا متد نم نسحا طق مه ٍلر ام : ليقف « هاف اتنسُح هاتننت تعزتناف نت

 ا صفا وطب |سو هيلع هللا ىلص يبنلا ساحم نم موي ماقو

 الري كاوا لكنك جارطا تدلع 00 بوبا وشي رلاعاهاأ لعد ناكإو .ةاءاكق

 د رحعأ ةعيبلا ىلإ ةدعاس ينب ةفيقس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت

 هللاتفو < ماشلا رم هالوو ٠ امنع كاخلعر دق: لاقواخا رطبا نب ةدينع أو

 ةيراظاؤوا قلاع ازماةلعطأ هلو: امرا اشلاب ةنيدمعرسو ةيباجلاوكومريلا هيلع

 هع تتوعد قساوع قوعاط يف :ءاينلا تاموو- :كعلسأو لحال ظلك را

 ضرأ ىلإ ةيناثلا ةرحملا رجاه هنأ قاحسإ نب دمحم ىورو ٠ بقع هل قسلو

 تار ارك خلع او انسي ةيشوأ« ىنلغلا مورا انيحدحأ متن تايواكتلظمملا

 يف ةيريس ةصقلا يذ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعبو < ةباحصلا ةيلع نم

 - ليداشعما لع “ا هيف لاقو « وسلا وما سلف نكي الاد نشب

 « ةيحللا فيفخ « ب ورم هيغل فاعلا ناكؤوح ةماثال مانع انع] ةاننطيوبأ

 ٠ ةبس نيسمحو نامث نبا وهو يفوتو 6« بضخي ناكو « نيتينثلا موي ًادجأ < ةةلاوط

 ىخاو « اهيف وعديو ةر الا راد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدي نالت ملط

 # لبشألا هولا نايعتلا ع 5 يبو هني ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ةليعابلا هاد هتع لاق كدا قا يمنا دبع نع ىقبهبلا قيرط نم ظفاحلا 0

 يدصتلا نم رثك أ الف « 0 ب يت ىدصتي

 5 موق دحت آل ) ءابنأ لق نيح ةي ألا هيف هللا لزنأف < هلتقف ةديبع وبأ هدصق

 لمع نانو هَ مه الك 1 رد باكيت قو داير الل ميلا وهل أر

 لذفملا لاق « ةيآلا ( نايل 3 واقيف بَعك" كِئا وأ ا ياو[ يأ

 0 كنرداوتداع قوما نر نأ ر ب ياو ناك ناعيا

 ا كر لكن سن يابا اي دلع 5 نراكءاطقلا لها نلزعلا كالو

 0 11 يفوت : لاقف هريغو ا 0 مهنم نق ينب نم الاجر



 ( هال رك نع |

 لهأ اك يل طنب لك لوقي واخ رل ماكر ويد منوف ةئيفسلا نما زبكمال

 ىسوم وبأو كلام وبأو رماع وبأ اهيف ناك و : ديعس لاقو ٠ مثرغصأ ينباو ةنيفسلا

 ةامرالاأ قيدؤلم :نمي رفلأو اي: ء]وبألا4/وجرتع ديعس لاق « مماع نب بعك و

 لاق:نيفازغش الاف لق الذي لاقنف ةرحم كعا له : لئس هنا نايفس نع دمحا

 :. لاقت هلت اونو اولا اك عبار كحل الا قمرا عشا كربلا
 وب يلع لئشو. حلا ةييفسلا يق قلر» مرسمل هخباؤ لما خ ولأ !ناككس ن الاهدل مللغأ ل

 دلو > علاق هيقبأ نع رماع. نع حورسم نب كتالاه يور له : هل ليقف ينيدملا

 نأل .هيبأ نم عمشي ملف ملسو هيلع هللا لص يببلا كردأ:ن كتي ل نو. ارماغ فرعأ
 كردا : دعس نبا لاقو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع يف لتق رماع ابا

 لملعا باشا (كلافق كيفد لالا .ةقدلح لك .هقؤيرابأ .فاورط ا هكالا ع

 ٠ ةنواعم نعو هيبأ نع ىوزو « هنع يورو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بحص

 يلوأالا ةقبطلا يف عيمس نبا ةرك ذو« سأب هب سيل : لاقف هنع تا وبأ لئسو

 ٠ ءاضقاا ىلع ناكو : ديعس وبأ لاق « ةديبع ابأو رمع كردأ نمم ماشلا لهأ يعبات نم

 نب ثراحلا نب ةبض نب بيهأ نبلاله نب حارجلا نب هللا دبع نب 26 رماع لي

 ديسأو ةماالا نيد «ىزرتلا (قدرعلا ةةيبعروبأ ءاةانك نروتكلا هز كلا ول
 يبنلا نع ىور ٠ ةنلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مل دهش نيذلا ةرشعلا
 ارا هللا اهقلع نب رباجو ةيراس نب ضابرعلا هنع ىورو « ملسو هيلع هللا ىلص

 ملطاو ةقارس نب هللا دبعو بدنج نب ةرعسو 2 شما ةيلعث وبأو يلهابلا ةمامأ

 لالا 0 ناكل ىسنعلا ق ورسم نب ةريساهو فيطغ نب ضايعو يع لع

 0 مالا ةرمإ هيلإ تضفا 5 كومريلا اودهشو 0 مستف اواو نيذلا

 ىلص هللا لوسر هب ماكت ام رخخآ : لاق هنأ هنع يلصوملا يلعي يلا قيرط نم ظفاحلا

 اوملعاو برعلا هروح نر زك ةعأزز# زر اقظقولو اوجرخأ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 هنأ ذنبا هيلإ نيا #9 دجأسم مهن اننا روق ادا نيذلا سانلا ءوس نأ

 : اولاق اهظفحأ ال ةيلحي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هالحف لاجدلا رك ذ :لاق

 ضيا جرخأو * ريخ : لاق + ريخ وأ مويلاك ذئموي انبولق فيك هللا لوسراي
 هللا ىلص هللا لوسر تععم : لاق هنأ ةديبع يبا نع لصوملا ىلعي يلا قيرط نم

 يفإو « لاجدلا هموق رذنأ دق الإ حون دعب ين نكي مل هنإ : لوقي ملسو هيلع



 كيال لاعارلا

 ها راف لا ساؤمأ لكما اكتر ةايزتا قم: ال ةرابتش نبا ىلإ قاوّرما تعكف ر وقر هش ىلإ

 ةلميطلاا فر 2 : قاحسإ نب. ليعامسإ لاق « هام لزن ىتح هباحصأ رفني لعجو

 ىلإ ةريبش نبا ا 6 اهب لتقف ناهت ىلإ ربع 9 م ناواك ينب ةريز> ىلا 2
 ص

 رخطصإلب هيقلف لبقأت يمشاحلا ةب ثأعم نب 0 كيع ىلإ لبقب نأ ةرايض نب رماع

 دقو ناءارخ ىتا ىتح ةرابض نبا هءزهف « ةيواعم أنبا ديزيو نسحلا اي هعمو

 6 4 يغلب اطال رحف د ةنس ناضمز+ربش ف سم را رَط

 ٠ رماع لتقف ةئامو نيثالثو ىدحإ ةئنس ناليفأ قاعخز انا اغيل ةبطحق نإ

 ه1 يل لانإملا يأ نامأ قازاق طاقا١ قلاش مصاع نإ 6 ار .ءاع ق4
 : يروحملا كيزي نب ا لع كاحضلا 02

 كا نس سسلا راع

 هلاعفب ًادراب يردص حبصأف
 كر اوس

 انوعم 1 راض

 ا ا

 ردا ا عاما نق
 (مراهزر تال ره تيطترالكو

 افاد اضالغتل هايل واق قم

 دراب ريغ انريغ نم يذلا ردصو

 دعا أ ف جلفلا ل ا

 هيلاري درك لدار ارثخلأ
 هةر م تاب لالا

 دئاز ريغ ىلإ يانلا ةيواعم
7 

 نم '؛ 0 -00- ءادعا ة

 ماو ةةفيطلاطل ع 000 م ليلع رماع لأ نإ دي ءاع 0

 . هدا و بأ هلي للعا م واه لع هللا يلص يبلا 50 نميلا

 نع هيلإ يلارع لإ نبا 8-5 ظفاحلا دنسأو * حورسم نب كلام هنع ىورو

 هال ب معلا وراكلا يلا معن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لا لاق هنأ 1

 : لاقف ةيواعم هب تثدحف « مسخ اناو يدا نونبحي الو لاتقلا نع نوبلغي

 تالله كافماخ لاو لوما هد »ا ملسسو: هيلعرمللا ]لف هلا 5قؤسؤت لاق اغإ
 عفت اخ راغب نكت رفا ةساماظا دشأو ع كاي” كيذكي ا ملعأ تناقع جاف 1

 ةطقتم'مانجلأ ناك ول. هنإ : لاقف اهجوز نع هتلأس يتلا ةأرمللا لاق :ملسو' هيلع هلا

 يذلا هللا قتح ضقت م كااؤإ رشا دمعت رفلالا# اكد ةقرحتم داخأ لكش

 فايد الا بروم نأ مدق : لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع ظفاحلا ىورو # ابيلع

 ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر اعدف نيتتيفس يف ملسو هيلع هللا ىلص يننلا يلع



 ا هه ارك انعتلا خيرات

 :لايغنل نكرر هةوقما مورا كانو ديو ل

 نودلاب شعلاب اوضر مارأ الا هز !| دق دقنيدلا ندا سانأ هل

 نيدلا نع مايندب كولملا يه هيما بف را هن هللاب نغتساف

 نأ لوي هاف ًاريثك ناكو

 تضخلا + نيحيب يف, ماللخ الا اندنقإ#, .رتاخرلا يح ىف: البل الإ كيل
 1 هبتفأ ام : لاق + يبعدلا يف لوقب كاوا ١ دانت تاق :ىعفاشلا لاقو

 ةرمعلا : ريبح نب ديعسلاقو ٠ مهالغ لغم ال ومتلللق 2 ةعيللا هع ا : تلك

 :. هل ليقو -رئعشلاب ذك د[ ديعس لاقف < ةبجاويق د1 لاف قمل كاذب نك تنور

 : لاتنبوت كومداك

 اتي دم امس كتل + تقوم ع ةحيع ترا ىلإ يتيم

 انننالاب نقرت ثالتلاورضإ ل ميزا سنا ال

 اكليل ورب كى سلا ل ع نيعبسو بس نبا ناك : بيعش نبا لاق

 :لاقنرت كدخ 7-52 هلت أقف يشب وهو يعشلا ىلع تاخد : يدتكلا ىجحي نبا

 0ك الا اهنإف< كدنع يسن كك ينإ مهللا « ادور ًاعحو فدا

 ف ناك نإ هئئار ةئاإ هجر :و نهجلا لاق تاهالو#« ةأجت تام فن يور دقو

0 0 0 

 ثالث ةنس يفوت : يدع نب مثلا لاق ٠ هلثم نيريس نبا لاقو « هللا همحر ناكمي

 : ىلع نواب كرا اذو  ينهت :يدقاولا لاقو < عبرأ ةنس 5 مي ا لاقل نان

 : ةئامو عبرأ ةنس يفوت هنأ كك تابادزلا/ اك ءاو لزيت بس :نتقوك حل

 ٠ ناروح لهأنم يرملا مث ينافطغلا ماذيحلا وبأ ةرابض نب الك صاع هلي

 باغ دق ناكو < رفعج نب هللا دبع نب .ةيواعم نب هللا دبع لاتقل ةريبه نبا هبجو
 يف ديبش نب ةياجق. عدقا قع نايضأو ىسراف لك ناحل ع. اعراسنا

 انما تمعش : ليتعلا لاقت. ةلابنتخ نب راعي لعتفر اواعتتافر نإسارج لهأ نم تن

 ةفيلخ لاق ٠ هللا باذع ىلع ربدلا نه نوعها هللا ةعاط ىلع ربصلا : لوقيو ىطخي

 ةرم نم ةرابض نب رءاع ةريبه نبا هجو ةئامو نبرشعو عسن ةنس يفو : يرفصعلا
 < ناورم نع نابيش ذاحنلا نأ دعب يركشالاب زيزعلا دبع نبأ نابيش ىلإ" نافطغ

 نابيش ردحناف « هباحصأو نوملا لثقف سللاب اوقتلاف ينابيشلا نوجلا نابيش هجوف



 بيده | 64

 ينغت ةيراجب يبعشلا سمو * ةالولا هب لثمت تح رعشلا اذه عاشو ٠ يع دق اليذه

 2ءناينلا اهتنزطلا عفر امل : ان لاقف < تتكس هتأر ايف « يبعشلا نلف : لوقتو

 املعو ةأرما كيلإ مصتخا هناا ىعلب .تاملا لاقفاناو رب نيك ابار دعع نلعب ىلشللا/اكتو

 ىلع ةأرملل تيفنف اهلعبو ةأرعا يلإ مصتخا : لاقف ينربخأف اهلعب ىلع ةأرلل تيضقف
 0 هى طصطللا# 7 :كارملا هبعاا ]اقنيك كارلا لعل نقلا لوقي لجرلا ماقف اهلعب

 ام : لاقف هيلإ مماخي لجر ءآجو * هرعش يف ينركذ نيح هرهظ تعجوا : لاقف

 كيتا ىتح ةعاس ينابما : هل لاقف طوسلاب ىتأوب نا رماف « سوك كد لان ترفل

 « ورمع وبأ : لاق 2 كمعسا ام : هل لاق مث ةعاس هلزعف « ةينك ةفوكلا لحأ ندحأ انأو

 لعف ىلع كنإف ةداوتلاب كدلع.# | ةريمش نب رمعل لاقو + بهذا : هل لاقو هنه كحضف

 نم لهاذتاو < ء العلا. نم رحافلا اوقتا : لاقو ٠ تلعف ام در ىلع كتم ردقأ:لعفت ملام

 000006 ام افون هاا اجب ملعلا ين: لاققادا نوتفم لك ةفآ اهنإف 6:نيادصملا

 ان قلل | ناك نإ : :لافوو ءدعوللا فلح ةدوملاةفآ :.لاقو <.ةيلع سيكتب الا: نامز

 القاع كم لزو اكسان .ناك نإف < كسنلاو لقعلا : نانملصخ هيف:تعمتجا نم علا

 :لاق اكسان نكي ملو القاع ناك نإ و « هبلطي لف القعلاالإ ةلاتنيال رم انهيت هات

 هيف تسلا :نم,مولا.. هباطب نأ تبهر دقأو « 0 ف كاسنلا الإ هيلطي أ اذه

 كل عفر م «نيردلاب ناهز سابلا رشاعت : ٠ لاقو ٠ كك الو ٠ لقع ال اهم ةدكحلو

 ”ىحيسو« ةيهرلاو ةبغرلاب الأ سانلا رشاعتي اق كلذ عفر م مذتلاو ءايحلاب اورشاعتف

 6 ع د < لجر فصنو ةلعت ةئالث لاحزلا 5 لاقو ٠ اذه نم رش وه ام

 هل ىأر ال يذلا ويف لجرلا اة ا ريشل ل وهو يأر هل نف ماتلا ل

 1 يأرال يذلا وهف. ئث ال يذلا األ يقنع هدكبلو

 يقمح ةدايع : لاقو 5 كحمصني ال هنأف تن َدَح نقدم اهذف عدم نادبت ال

 ل داع ل افا نوي يشل مي جدولا ولأ لعورمشا يىلوقلا
 كلا احل رافتماف تايم اول ناطر ١ + ضامأ و رقلتلعلا اليك جو اموال

 انثررغ : ينعشلل اولاقف د او هكا يقف نامل[ ير رع : لاش

 ٠ هتدهش اءسرعلاكلذنإ :لاقف 8 سيلبإةأرمامسا ام : هل لبقو ٠ معيذك ام:لاقف

 كا كوس سل ناش 0س 00 ا اما ملكت وهو رحب هناا

 ؟تي 6# ىنم : . هل لاقف هيايع ضدغف رزم الب لترا كار ماا لخدو 5 داما ىلإ



 |ه* رك اسع نبا خيرات

 يشنلساجا 4 أ نسحأ ال ن نعول

 رصق أت نك نثل : لاق ريمألا ىلع تاخد ىنح اهرثأ يف أطأ :لزأ لف ناولحي ةءاحس

 اا 3: ةوطخ فيسلاب مل دحلب أ[ةكق رطملا يف

 ئرخأ ةرم كب ءاج وأ اهطعت مل نكل .: :لاقف» هارد اهيلع
 كناكل 1014 ةنوكللا ةضهألالو ملأ لايك هبا با ت هاو

 امي لعو <: ساوبأ نأ لبق” كغ ردح : لوتر ولكي وج لبن اولا اسال

 ءاضقلا ةريبه نبا هالوو ٠ ىن» صقتقا : هل لاقف هيأأ ىم 5 ّّظ

 ال « نيرمأألا دحأب يفدرفأ « اذه عيطتسأ ال : هل لاقف هعم ربسي نأ هنم بلط

 اج اضقلا» علل ىلو 2+ توقعت ةلزر اعهاملا لاو < .: كيلا كاع ءاضقلا عيطتسا

 سلال ا 2+(لآق 1 1 نع ظفاحلا ىورو 5 هيلع يوق الو هل ماق

 ذإ ءاضقلا ساحم يف نلاج يبعشأاو يعجشأالا ليذه انعمو ةفوكلا دحسم يف

 وس هب رضف محايل

 خ 44 يبلع ا < دارج نب ىسع تنب زفعج ما انب ترص

 ولك 5 ليذه اهل ل أاىتف 2 تءحر م هيلإ 2 تيهذف اهل ةمهوصخ يف ءاقعلا سلخ 2 31

 < ساطرقو ةاودب عا ليدهلاقف < ح افأدقف ا كلا قلاع“ أقف

 يبعشلا ىلإ ا

 اخ ا 5

 انزع ل لكل

 ماوقب مككس

 يرادملك نانبو

 كما ويش انك نم

 ادور عوج

 د فاؤاملا لاق

 ضاع )بالو

 يتلا الا طراكلا

 هارت ىتح ابصل

 ممتقرفطب أأق يبشلا نإ: لاقي

 ع !! فرطلا عفر

 نك 00

 ابيبجاح ىطخبو

 ارلطاعأ ةر ةداكتا

2201 

 ادكيلو 9 5

 اريدهاش رضح اواب

 عل
 ابيدعاس وأ اهرحن

 .ابيدب نيب اقع

 اهيدل مصخلا لظ
' 

 د نيه عملا لك م 0



 نيد ا

 كسلا لع او ةقدلتا :ةلان للعقل فل: نبا بش. كلهه ك1 قير دين لاق

 00 لااا 001013
 مي بابلاب نإ : لاقف بجاحلا لخد ذإ كلذ ىلع نحن انببو < نامنع نينمؤملا ريمأ

 ماعأب مهتكو مهطاسو ا يف مهئامجو مهقتاوع ىلع مهفويسو اولخدف مهلخدأف : لاق

 : 535 9 نيأ نع ةالاق مصاع نيا ةيبايسإل .ةلاعل اه ميلس يتب نم لجرلخدفنذما!: لاق

 7 1 51ر1 هشيبأ قزروح تضلكك 12 نيمو ريق أ (ىيكك هلاقنف ءالطتإإ نك

 اني رول ازد 22 نمل اروي ناك لاف اوم لاق تنيك هيك هيما
 5 ا ا ل ا انوع ال اة نين ا يق اة وش انما قيس للامن

 رظقو « 0 ة عقوف ناروحب درس اضل + كاف ةيمويسالتو را ناكدنكلاو

 تعمس يذلا مسلا وهو ًاكرادتم اطبس عقوو كارا كدي كاطلا نإ راك

 ءاوس ةباحس ينتباصاو « ةربدم ضراو « ةلبتم ضراو « حدان داوو لئاس داوف « هب

 «اهنبك ام اكتلا نعت عدصو « عيالتلا تضخدأو «زارغلا تلاسأو.« ثامدلا تدبلف

 كمعف و4 ذاخيالا تاالتماو « يرلا دعب ضرأالا تء اقف نيتيرقلاب ةباحس يننباصأو

 : لاقفدسأ ينب نم لحر لخدف < نذئا : لاق «عبضلا رحم لثم يف كنتئجو « ةيدو لا

 6 دالبلا تريغاو راصعرالا تا دل »نأ اقفل 2! تبعت نم 5 نكبق

 تتالدل  ياهس تنأ رطل بحب نزاع ةيسشح اعادت :انهتمشاو ©! ةقلعا نم فرشأل ام
 عك كن لاقف ةماملا لهأ نم ةفينح ينب نم لجر لخدف نذدكاا 1 لاق 6 ناك اع

 : ”فلارتلا كائاقمتلفو ب نانا طن ىلا وعدت بداوؤلا« كدت. لاف[ اخ ثيغ نم كءار

 + ىزعملا اهيفسفانثيو < ء اسنلا اهيف كشتو « نارينلا اهيف اعلن ةلحم لإ 21

 يعم ماشلا لهأ ثدحن امنإ كحيو : لاق « دار انا جاححلا ىرد ام ليلا لاق

 ا راف ف زال هلع سناب للماحلا#لضبعلاو» ناربنلا نيف امظن ارك(
 طع ابا عووبكك طقم زل نان اننا يكشت ماودك نيالاو انلولونوومتلا
 انا فارمللا»سفافت امأواعأ القل ايل احن أك اعد ضع نع قينأ" الو: تيقءاهنبل
 اهتويع غبشي الو اهتوطب عبشي ام تابنلا رونو رامشلا كاولأو رجسشلا عاونأ نم
 ]4 اليشم ءاوخ 0 كيا نسر اهشارك أ تاالتما دقو تيبتف

 هنامز لدأ انت 3 ووو ناديا لاو ؟ةنيزاللا

 ؛'. لاق 8 تع نمي ك ارو ناك لع : لاقف « ناسارخ : لاق ؟ نيأ نم : لاق



 اها نك اسك نبا خي ران

 كلذ عم نكن لو « فوكلا انسلحتساو < ربسلا كدعب انلحتكاا دق انكلو 6 ترك ذ
 يب تلم ايد مة ةسلراوأت اذه وبكل [يركأ هلكت ل ملجأ

 ئعشلا ناك: انس بأ نبا لاقف“ ةبوثلا كب تابقعلساو:كموالا قال: لاقاكاةيوتلا

 لاق: يفض الا ا.قاعأ قفاطملا/ ولو <يطلا تاق يتنلاب خيم( لبقا ل تحت عون قا الحا
 يا ملط. :ه1:لاف لسلفلاةللباغ كب تاعدماا نأ ا ت31 نادع يندح

 هب رق ادق كافرا كبك ورم رند اه لوس فدل ري
 هلل : جاحملا لاقف « ءايوقأ ةرحف الو تن ةررب ابيف نكس ةيزخ اةيلظأأو

 : لاقي موقلا لوح ام بانجلا : ربخلا اذه ريسفت يف ةبدتق نبا لاق ٠ يبعش اي كوبا

 يانج. هزانلا :لهأأل نإا#:«دها دنع لوقا دتمو يبان فدخأو مؤتلا تادع ةوشخلا

 نموغلزنملا انب نزحأو < ملدلالاغبلا لاغم كب راقعمهتعسل هوتأ اذإف < هيلإ نويزتسإ

 ذاب نادل نم قنايطاب اهيلجشسا ءةراقل رزقا « ةروتحي و: ناكل از قل ول

 يف يعبأ كك نمل( كلاعب ا نادل ين قلتو« هيلع رسولا قدك

 ةليا ليربج ىلع تررم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : رباج لاقو « ةنتفلا

 ززفتلابةعدزي تق نؤكفا ٠ ايكو ولاا هشة تحت نسناس

 انسي هفخا يأ ةيؤعت اقباضأؤر“ لحنك نوران كتلعا هل ور سنا

 رعاشلا لاق ةيازخ ىرزخي نالف يزخ : لاقي « اهنم انييحتسا يأ اهنم
 عنقتأ ةيزخ نم الو تسبل .. . نجاع بوث ال هللا دمحي يفإف

 : ,يتمغلا جاجا علاق(: لاق خدعت ءالر ع هةبككلل فالجا اةشا رك

 كاوقت انت _لااقف انغأ هدنعسدلو راهنلا فصن موي ىلإ لسرأف « يرق 077 يندبعت

 لاق لسوهيلعهللا لص د (بايدنلا اوم مشو انرفأل ادعت كا < او ءأيف

 يلع لاق اف : لاق تباث نب ديزو نامثعو سابع نباو دوعسم نباو ىلع : تأق 7نم

 * نيمعهس ثلغلا مأللاطعأو« ةثالثب تلظدلا كدبأألا]يلطعأفا# دعست نم اهي كالت

 يلع .:» كفا 2 دوغ طنا نتا افراق[: لاق « ًادحار اهب سانيا دكا لل انعلو

 ىطعأو « ةئ الث تيا خس اكل ىطعأف < دح لعامأ لاغفي ال, ناك« ؤ” بطر نه ل

 نقال نتاع ا كاكا ناقل يب ام دجلا ىطعأو « ىتب ام ثلب م الا

 لاقافف : لاقنيذلثلادجلا ىطعأو « اً تخلالا طميبلو « اًيأدجلا ل ل

 امن: لاق الت تعيالاوو اثلن ديطاو ؟ اني ءآلا ىطعأف مدل ايليخ»: تاق 2ايتع



 بيد 8#
 اللايو زنا لاس و نيل كفيت اع انا ةبنعأو عاش وكيلا نافلطلا بوب

 ةفرعشلاب هتقلأف هم موق نع كا تلات دلو كغ يذلا ثيبحخلا يبعُلا امله نم نوبحعت

 مرد هواك هاج رع م« نادم ع ىلع ابكنمو نييبعشلا ىلع ًاقيرع هتلعجو
 اة هلع كيا يرش قيل قولحا رابادلا ةليج الس شاع نكمأ قالءامأ لا ولغ

 لورق هان اح ككتاب لف اشعألا هخببم يت ىلإ تنعنف «اهبوجعا ذأ انتي

 ا نب ةبدتق هاقف 1 ناكإو اج سانا( تدتف 6 لاق م لح كا نما قنوخأ

 0 يو أرنا ايت ]ينل بادو« انام فا الكس السان
 يارع الع اع وعلا يش يفءاحف « نا ةيبنق كاف ىلا للي هيدانم

 "قل يا كانك قيلازخا هبا قدا[ زو راج :ىل/ئزتغاف ةسانكلا هلآ" قاوع كدت

 تفرعف هللا ت كيا 9 قو دقو ءاعنوت# تاذ سلاحف « ةناغ 0 ع كزاللاإف رف

 0 وي ساا لاق « دير ام لع يدنع ريمألا م اع كارلا

 ا وا اناناس وخت .نانأ قوق ارا + لاقت كا5 نعجن الق الاقل

 اقلك فو ةفعاومأ د كاد كل انجن فعل د: تاقد نعل ج1 عكار لايف

 رب رح نم قرمسب يلإ لسرأو ةلغب ىلع ينحف : لاق حتتفلا بات ا تغرف ىتح لإ

 ل 1 لوم ان اذ هقج تما هليل فلوازك اةلزنم نيل

 كتافنإف < ىبعشلا ماع كباتك ب حاص نإف اذه 0 يف تزطنءاذإ بن يئاتكك

 ةعاسلا لبق ره اك كاتم ىلإ ك1 اب يع تل ضن ل

 ا ة:تلعف:لاق ءانيع لكي هل | ندلجسال هللاوف قسرا نق اع نا كك كنه دات

 يب ماصوأو موق عم هيلإ ينثعبف : لاق« رعأ كيلا: لاقن ؟ يال لت نإ ا رمأإلا

 لع واعظ 9 ادبق هيلجر يف 000 كا م ىلإ مر ظن اذإ : لاقو

 نضل يفإ ورمج اي : نع وادب حام او نم توند ايف : لاق« جاححلا

 تاو 2 هع طكش 2 نك اك لقف ريما لع تا اذا لتقلا نع كب

 ا تدلو تعا ثنا هش اي الحأ: الو ابح منال :: لاق. يختار الفا ججاحتملا ىلع

 ل تاتو ةنزعلا نفاس اذ 1ع كبره الو افيرعنالو كموقي نس هلق رشا
 : لاق يلع 0000 ندلادسب دجرج م نادم عييجب ل ابكدمو « نيالا

 ت0 اميز حالا نإ مامر تاق لكعت يل لاه تح ةل بكل انانأو

 م" وهف نمحرلا دبع عم يجورخ نم ترك ذ ام لكو « تارك ال وبل تادف نم



 ٠ رك اسعنبا خيرات 4

 : يتعشلاهل لاقف يمركب كب هل اعدف تلاع نس قاع الا نك انسلاحم ف سانلا

 نب .ىفامملا عوز ولا» نرحل الاطلال رول اهنز لد ول أ يعل لن نان

 يلا:نبال لاق «ةفركللا 1 جلال7 الادلاقنليقشلا وع دلاك قع ىلماقن ناركاز
 : لاقف ىعانلا وتحت نم امملوأ مييد. غوت مدلج امعوضو *انإنل نع صرفلاو كل
 يلع دغاو مهحرطا : لاقف « من ١ لاقف < مللايع يف ةازغلا افا مالوم كفل

 تمقو اذإف هيلع نوضرعي 0 «!اعاتاز لعل لك لعل هيلع ادغن < لث القلاب

 1 ا عدب لف لوألا ةزسلا ةييش رة نيستا الدف تاغ يدي كا

 ١١١ لاقف ا 0.أ نم لل اقف (يفاعدف ينعشلا لاق ةيناثاا نسلا هب ترو

 5 1 ضئارفلا تضرف : لاق : من : تلق ثاوقلا تاق ل اشرع امنت

 ناقع تما ةلافر طراز هاج إسم قا كرت فوك داك درت

 نم يغثو انع يبعشلا جاحملا لأس يتلا ةضيرفلا هذه : ةياورلا هذه ريغ يف ىفاعملا

 نويضرفلا اهيدسي يتلا هو < لاوقأ ةسمخ ىلع اهيف ةباحصلا فاتخا < دجلا ضئارف

 تناالا ةلزام دملا لزني ليا مهف هفلقع اي يرف«(ةياملا 000 4 را

 ضال نم تاوخ ألا يطعي نم مهنمو « هعم تاوخ ًايلاو ةوخرالا ثروي الو« ىندالا

 ةعساقملا هيلإ يهتنت يذلا رادقملا يف مهنبب ةعساقملا يف خأألا ةلزنم بألا نم وأ مألاو

 ةوخرالا عنم ىورو ٠ هعضوم انه سل فالخ اذهو « ةذيرف دحلل ضرفيو

 لعد ىف دراتالا بو اوهطانع لاو دمع ركل فأل ا اقل عم ثاريملا تاركشلا»

 « ٍبهذن اذه ىلإو « زاصمألا“ اع اهمنك قمرا كامل اف .ةلاتشل عن 7

 ربخعا ةمشت ىلإ انعجر ) ٠ ثيزاوملا ضئارف يف نيتك نم هانفلأ ايف حورشم ناو

 دق :: تاق:# نعشلا ثيوو:: لاق < من. :تلق 8ةييرغلا يف.ترطظن : يل لاقف(ةلوألا

 نإ: مهم يلا نبا نيك منا: كلق 9 :تاسحلا يف ترظن *:لاق « ةيناعم يف ةرظن

 2 مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر يزاغ» تيور : لاق « نيواودلا ضعب ف هيلإ جاتحتل

 قح ا ايور نم هل تادف : ل1372 اور ندع ينن دحف لاق “« 3 رمل

 اهتممتأف ربظلا ىلع: دقو جرخف 4 حرنت ل ا د 2 دوطلا *ندؤللا ندا

 <« فرشلا' فك 0 ناد. ع 6-2 ويكي ةييلوعلا [هاملاوع يناعدف هل

 اما نا هويدا اذ ا ناك يك ونا اك فز لزأ رف

 تقف مهعم تجرخ يتح يب اولازي ملف « موقلا ميعذ كنإ رار ا»ابتء الولع هفلوكدلا
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 بيدي 46

 + تزذرمفزادلا لعةعضبلاتيقلأو <« ضبقنا اذإ نالفينع زرعتسا :لاقي < ضبقنملا زراعملاف
 ضرغلا لصأو « ربما اذهيف يبعشلاهدشنأ يذلا هتيب يف ةغبانلا ليبس كلس خاهشلا ناكو
 لضف وروتقلا ظافل ا مسيقنت نم(9) كمل ماع دكخل اهايمنلا نارام نط 12 يف

 « هتحص نيبن كلا اذه يف لئاق اذا رحل ل ىلع نيشببلا دا ا ءانهتسا

 اطيح يلا نيتيبلا ظافلأ ةامح نإ : ا ويفوتلا هللا لوقأف نأ 1 نإ هتقيقح حصض وأ و

 م نأ نيليلخلا نيب ةلخا سر حيو ةيرح الان درخ الالم ئأللا نوه دحاو ىنع»ىلع

 ناك و« ةقث ضيخت مل اذهلعفي مل ىتمو < هسفن هل ميل هثعش ىلع هبحاص امهدحا

 لزجاو < ىفوا ولحف | ىنعملا اذهيف ةغبانلا تيبو « هتزراعموهنع هضايقناد هتمراصم ض رعب

 بلل فينا بريل لاجرا يأ ةةداوقب هين لأ ايف ةلعلا نع فيثك دقو « ىنضأو

 2 يرسل جاوز اذكب ةشياكلا تاييبدؤن دقو« هلك كيرا كوي قلل علا ذك ع

 رقف ىلع هلاّتشاو « هناك رأ لالقتساو و« هئازح ءءفاكت | اوندحتساو « هتذبابجو هداقنو

 بذعتسملانفلاو « حصدفتسملا عونلا اذهو « 35 ةدحاو لك ةيفاك « ابسفن 5 ةمئاق

 ١ 2 !ايذإز نيدكلاب: دعم ,نآرقلا ىف دقو « ةغالبلا تاقبط ىلعأ نم خلمتسملا

 هيلع نآرقلا يف ام لفت ايذك" اتيويمملاب نيبتف <.هبلإ/سقااذإإ _زاكتلا قمم قأ

 : 0 897 ترمأ امك مقتسأو عداق كلذلف م: لجو زع هلل لوق كلذ نف
 كك لوعأل تا 0 أو تاعك نم 72 1 امب تما لو« م 7 ةوهأ

 1 2 وسلاسل رح

 1 ا 2 0 ل :يكلا معانا كلا و 8 لاما 5 0 0

 م الس

 8 ناححر اهيف أنب دااسر ناتلا اذه 2 7 4 0 ريصمل 1 ل د و اني 02

 لطن ]ف هتلق ىلع رعشلا يف هنم لأ ام ىلع « هترثك ىلع س خلا اذه نم نآرقلا يف

 را طن 15 اك اةنعانلا ارم هنم ان نقوو هعداعإت ل دك انباتك
 « هتساردب جهتبي ام ىلع فرشأ هيف رظن نمو < زجعملا نآرقلا مولع نع زجوملا

 فىوزرو ” فاعملا ىفاقلا مالك اذه « هتادهو ىلاعت هللا قيفوتب 6 هتدافتساب طبتغبو

 فيكشف. نايا ر ذل لإ عقو ىتح فسوي نب جاجحلا نم بره يبعشلا نأ يقييبلا

 ل كع 0 درو ايف « هت رضح ىلإ هدرو هبلط 2 مق ةببتق لإ كاملا ديع

 >2 كيت" ياا هير قب اء لكان رأ "و كرملا» دنع هأطخل هل يان نشل كلبملا
 ءافلخا رائايم وسم 0 نيئمؤملا ريما اي هينبتك | :!ل اخ مضع كلل" ذ2 نم عع

 كلل تاكل ييابلا نزلو اننا ءانكتف لتسرأ لعقلا رك "ناو 2 بتككتتلال



 | رك اسع نبا خي راث

 ؛ دبز نب يدع لوو

 ئادنتملا نراقلابا:قيؤالا قفا هل | هيوت نءيزتولار ادناإلا وللا وع

 ةفرط لوقو
 دوزت مل نم رابخألاب هليعاروا اا اغا اةراكم هزاز ذل ات يِدْبتَح

 : صرب الا نب ديبع لوقو
 تؤذي ذل تول طا غو ةيرؤت دفن 160 لك

 : ديل لليقَو

00 

 يدع الارق

 ايحسمو ارحم مولظم عراصم ئزيب ل زيا ال هلكوق لع اوت نشو

 : ةئيطخلا لوقو

 لدلنلاو هسانتلرو انف رتلا كيف ذيزإلا» را (هنازإ رح ماسر هل زيلع راك نا
 : ورمع نب ثراحلا لوقو

 امنا مولا لكم دير ال انرعت نو هلا رتب ةيطب اإل ا
 : خامشلا لوقو

 زراعم وأ مراص ليلخ لصوت 2هفن مفاه ريغ ليلخ لكو

 : يونغلا ليفط لوقب يبعش اي كتححح :لتللملا نعالج

 لوغ اذإ ىنتلاغ يع نبا الو. .هتليحت يف .يزاج كامب

 (7)لوعحم نال نيا نإ ايا تبدع قريت دئاركو لاف

 نانع يبأ نع ديرد نبا نعايرك ز نب ىفاملا جرفلا وبأ يضاقلا ةصقلا هذه ىور

 كلملا دبع هسا لاسلا 1 كارت شرق لد ملا نع يا دن مش لا

 نأ عزو امهلذفو

 نيزك دمام! للك هدو ا 00 ا ع م زايشأ ,نمووقتلا

 امافا اكل جاحتحالا يف بانطإو < كلذ ريسفت 55 ىلإ جامي 00

 مضهلاو « هليل ابيلع لماح يأ ة مدرع دعا راية وقرا نعم نفي خامشلا كد

 00007 هال: لحو زع هللا لاق < هصقن يأ هقح اًنالف نالف مضح : لاقي < صقنلا

 ززاغموأ : هلوق انأوباكر( ابيع الو (ملظاة فاو قلقا ةريذوم وعاوز: تاحلامإلا نم



 : لاقف نس نيعست غلب ىتح شاعف
 عباصألا ابيلع ينك اصعلا موزل يقدم لج نإ قا ندا

 دككم اذن اك ياللا ةارإإ ظلم يلا يقترف راسا "يأ
 : لاقف نيدس ريشعو ةئام غلب ىّتح شاعف

 ! حاجب نط از «برعر ا عافاذقا داما قييقلل

 : لاقف ةئس نيرشعو ةئام غاب ىتح شساعف
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 از فت اواو ودلك: كراسة امل اب سا ياك لارا

 الف « مورلا كلم ىلإ ينبجوو * يبعش اي ككاو 4 ب ىقعلا لاق

 ريخ لك فال ةزشع هباب ىلع : اقف ةهعب كبحاص عضو أ ا 2 يدلك

 تجرخ نإف < لالخ كرب د كاكا أ 5 : لاق كلقع نم اذه : لاقف ىنم

 نينع كلاش كك جر 00 لاق « لس : تلق 6 سانلا ٍلعأ تنأف نينم

 ا تو اح تدلعلا نخل تلق ينعيش الف « يش نينم يسفن قف سيلا يضفمتف

 اذإ : تلق ؟ وه امو : لاق ؟ هلثملثهضرأألا يف سيل من : تلق 9 لثم مكل يبعش اب

 : يبعشا|ي لاق « 0 اذ تقع ام كيسح : ”لاقف © تش ام عدصاف يحتست مل

 اهحسن ىلإ اتقدر 591٠6 تيلثا م60 ىلع تربص 9 ةرفصل كد تريغ مل

 0 لو نرركلا هلع احلام و لاقف انين هس ةله : تلقف 2 داوسلاب_ ةلضخلا لو لا

 ري ا لاق © ىماريخ يأ: نان 0كوب ماري ل تر ا ل

 يذلادل نيا لاقف عن : تاق كنا نبا نهريخ كئباو : لاق « معن : تلق © كدر نم

 نق لك نودادت 0 اذإ ريزانخو ةدرق نوكد كرخآ « يبعش اي كب يرفظ

 ىكحأ يندشأ يبعشاي : لاقف كلملا دبع ىلع يبعشلا لخد : يبنعلا لاقو * 7
 0 ا ا ا ا

 بومصم نيقشالا ىلع ءالبلا نإ مأ 0 بصنق أمو هيلع تدص

 : ريهز لوقو

 متسِل مشا قش ال نمو هرفي هضرع نود نه فورعملا لع نمو

 24 2 تلف لع بنلي الا6ل ىدنف تدلل



 | رك اسعارنا نيرا

 هذ شن ديلا كإ :..نيتمؤملا زنا ايون + هل لاقف ؟ ننملا تيدي نسر الار بن77

 « ةدللا_نم كنارقي ام وه : لاقف 2 ملعلا ام : يبعش اي لاق « مومحلا هب ىلست .نوحش

 < كيش ,يقاوعي كفرعي|ام :للاق + لقعلا لم ىفتراي : لاق <نانلا نت كدعلما

 « هناسلل ظفاح ناك اذإ : لاق 2 هلقع لا لجرلا فرعي ىتم : لاق كيغ عقاومو

 < رمألا ضعي يف مورلا كلم ىلإ هبجوو * هناشىلع البقم « هنامز:لحأل ايرادم

 عوجرلا دارأ الف < ال.::الاق 9 تن أ, كلملا تبب لهأ نمأ : هل.لاقف يبمشلا ريكتساف

 عيمج هتفلبأف كبحاص ىلإ تعجر اذإ : هل لاقو ةفيطل ةعقر هلمح كلمملا دبع ىلإ

 ىلإ يبعشلا راص ايلف  ةعقرلا هذه هيلإ عفداف انتيحان نم هتفرعم ىلإ جاتجيام

 ةمقرلا رك ذ جرخب الف < هنع ضع م هركوذ .ىلإ .جاتحا ام هل حيكيذتكللملا

 اك تجرخ ىتح اهتيسن ةعقر كيلإ يناح هنإ نينمؤملا 0 : هل لاقف عج رف

 تقلعا : لاقف درب ماغ كلملا دع اذ رقف شنو لإ ابعفدف < ينلمح ام رخآ يف

 «لا ذه يضلل سل ل لإ كا ننم كل ع ابن الاقل لاق 9 ةعقرلا هذه يف ام

 ا ام د ا 00-- : لاف ايدي غ لا غرذتا

 كلم كلذ غلبف « ينرثكعسا ام َنيِمؤملا ريمأ اي.كار ناك وأ :.يعشلا لاقف < كلتقب

 رعب : ةيعشلا ماقد < , كاذ الإ تدر هويام: لاقف كلما دبح ت1 فاك

 طق ثيدحب هتثدحام « هنم لعأ الجر تيأر انف هثداحأ تنكف كلما دبع لإ
 ا لوقأف 0 ةمقألا هدي يفو ا نع نإ و1 ينداز الإ

 هذنع تنك د 2مم يل[ يأ تاكطس : لوتفم اضطروا اليا
 مالا در الم نك دع 6و للبلد

 ياني يدخل نعوم بدقة قيل تروا ةلكؤ قلك

 يارب .سنلوب يمر نع يكتم قيادة نم رهدلاتانب ينتمر

 امس سيكل قكفاب ةخمأو ولع ةيكلاةدام ف ناعؤلف

 :.دينل لاق لع لنكلل :قيكشلل انما جلع تاك

 ايئادر :ىكحس قع انك ساد وو ةبحوك نمسك رزان را

 :(لاقف نيكبشو عبس غلب ىتح شامعف

 سفنلا يلإ 3 اتم

 أ قلبثا ثالثا يدازت نإف
 |[ 1 8 3 ١

 جو ١

 انيناثلا ..نيفوت .ثالثلا “ ندا
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 .- ا عم لك لاس واقلام ل وتل ناك 4 التبلا + اسئ ا اناغشاا زك ذ
 ايطمل دكا بك< نإ امل لاقفيك اعلا نما الماعف لحجر ةكتعشوا#: دير غفل

 1150 ىمحي نأ نم رثك أ علا : لاقو « يل هلل رفنف اًقداص تنك" نإو « كل

 قطو | دككلر اهينرابلا# ميشلان ءللمكك ,ااراؤرما ناس ولا ب لاقي فلج لق

 دبع ام : لق مث نمو « لقع الب لعيف ريخ ال : لاقو ٠ راخخا ىذأ رع ف نأ راوفكأ

 اونيكس زل لوقا ل ذرنقي مع مأتم" مفغلا ىنيقع لاقرب يلح لم هللا

 ةلفيضتلا يخل لقا خلدا ءاغإ ادا اذجج الهرلا نيدخ ف هالحال ةكتحل
 بمهذلاو مهنم ةففلا صلخت مهتيقال اذإ موقلا قدصا

 : لاقف ثعبناف هباتغن لجر هفلخو ثدحي ىيبعشلا نك 1 +:ةفطشلا وب! لاق

 ككل ااناب فخ ايضا عناد موكل ءاع ارت ساكورؤت ب كلم

 ؛ جاعملا! ىلإ !كللملاانبغ بنك و .* ايلا دوعأ :ال هلاوفايئرذعا:: لجرلالاقف
 عم نوكت هتءورمو هقالخأ يف ةالضاف اًبييل القاع هقفلاو ملعال ًاعماج الجر ينغبا

 هقفلا هيلع بلاغلا لجر هيلع مدقف < يبعشلا رماعب هيلإ ثعب باتكلا هاتأ الف < يدلو

 هلأسي الو سلو ملسيو فلتخي ناكف « هل طسبني مل كلملا دبع ناكف « عرولاو

 اذه ن* : لاقف رماع لخدو <« سلجف هيبأ ىلع موي ديلولا لخد ىتح < 'يش نع
 لاق اك اذنه. ::يبعشلا لاقف < كاملا دبع نب ديلولا اذه“: لاقف  نينمؤملا ريمأ اي

 : ثراحلا نب ناعنلا كلم موي ةغبانلا

 ماو الامور د حج رماالاو ءاوغسأ» ءهرلا ا تزابعاو !ريككرألا»ا كرا

 مامأ ةنم١ :تاريخلا ف عرطأ اكناشقو كنتو نشل 9

 ماهغلا بوص برشي نم ريخ مث مهام مه كالسمأ ةتس

 عانق كالا جوع -اعةرلحح يبعشلا لاقو * هيلإ كلذ دعب كلملا دبع طسناف

 ةذالتعل نع ي ديعملاب عمسل : يل لاقف ظحب اهنم تذخأف ملعلا نم ًابورض

 ىلإ تيهّتنا يتح مهل ةيلاد نيعبس 5550 مي يبل ةيلاد يورت يبعش اي : لاق 3

 : اهيف لوقي يتلا رفعي نب دؤشاالا ةديصق

 ناخبا قست اوم اكرانفلاب هاه - فيل ل يلبش ةرعن ايا
 نم تمحو دقل يعش اي : كلملا دبع هل لاقو ٠ ملع فنكل كنا يبعش اي : يل لاقف



 اذ مك اسمعوا خي راث

 بزال ةبرض رشلا نوبسحي الو هدعب رش ال ريخلا نوبسحي الو

 : ممل يف ريك لاقو

 مزال ةبرض رهدلا ناثدحام» 2 هلهأل قابب ايندلا قرو امو

 0 هلادشن أد سبق يف ةغل يهو « ءابلاو ء الاب ىتال : يهو ىرخأ ةغل اذه يفو

 د بتال فوملايف ءاشح الا عم يعو ةرثفو ماظعلا ميصوتو عادص :

 ندع دعا لعالا لادخ ا ادكر : لقت ف حرفلا لذحجلاف : لذج ريغ نم هلوق امأو

 لح + :ناتعلاهّيقوا#< كصعملا'ادؤعلا ىف ناكتش الاب نال اذككا امأفأ# يروو رك اذِإ

 : ةمرلا وذا لا ظل

 ريك هل ونادلا قديش سرر كيدروعا فاعل
 سعت صكصلا نرد ىو امكعأ نا كاؤودتلالزطعلا لوخلاحإ

 سمشلا لبقتسم دوعلا ىلع فقي وهو « نك اهنم ينن الل لاقي ةباد ءابرخلاو

 ةرورقم ةباد هذه : نولئاق لاقف اذه ةلع يف فلتخا دقو « تراد ثيح ابعم رودي

 هنأأل اهسأرب اهيقتتف سمشلاب رضتست لب : نورخا لاقو « اهب "*ىفدتستا سمشلا عبتت

 برأ هيف انل : هلوقو < يدنع باوصلاب نيلوقلا هبشأ لوألا لوقلاو « اهيفام ىوقأ
 : ةمرلا وذ لاق « ةجاح يأ

 بزاادزؤم 'اهزوتل)ابلته نم“ هت اعزاد اعل لان نبع كلذ

 ساون يأ لوق نسحتسأأل ينإو
 كلل :رةيحت" ذك 2

 ناو اذه لص ىلإ .قباسلا ند هللو « هيذعأو هخشوأو مالك حصفأ 0

 ا هلوق و 55 هنأ 3 هجو نم يعشلا نع انيور دقو

 ةياورلا هده هكا ا و © رصتخم غيلب نسح باوح اذهو د ضعب

 6 ا نكاد [ يعش ىلإ امجز  ةعئاباو نسحلا نم ابعقوم

 دبشأ : لوقب ىتح هسلحم نم موقي ال ناكو < مهمإإ سلج موق ىأراذإ ناك لب

 0 دهشأو ؟ .ةلوسرو هديع ادقع نأ دبضأو © هل كبرت ل هنح وهما ذل قل 1 31

 « لزنأ 5(بايكلا نأ _دبشلو رك فضول ليسا امرأ ذيع اوال اك
 : لاق ضيبيل بهذااذآف 6 .نيبملا _قحلاروقب هللا نإ دهغأو < تدح ان اوقلا ءنآو
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 (ماهس ٠ ىلع ثيدحلاب 5 يبعشلاو نسحلاو يعخنلا ميهاربإ ناك: نوع نبا لاق

 تيدا انوذكلب اةوعلإو ا نر نب دممو دمحم نب هيو يفاعملا

 الروقي نك ماا لا ملكت اذإ يبعشلا ناكو « هفورح ىلع

 - ٠ نامزلا اذه ءارق نم رو رك كوب ىوااولو كانا زا كير

 نإ كرا سلا رووا قال وتبادل "قارس ةخلادلا يف وبلا لإ هيا كرا

 « قوسلاقرتفيو هتجاح هتوفتىتحسلحيف ثدحييبعشلا ىريف < ينجاح يضقأف جرخأ م

 كلقع فصن : لوقي ناك ه ٠ تاجاحلا لطبم يأ : ينعشلل لوقي لجرلا اذه ناكف

 تاب د ىف اانسبا :اذإف فعلا راك كيف ادهم عت اعبر ا:! لاق < كللخأ عم

 00 اخ 0 قس ارك يح نتاونغوللوأ

 سيخ : اولاقف 9 اذه نم : يبعشلا لاقف < مالكلا ديج نوكي هيقفلا يلإإ ماا

 ا ل لاه قلق كلذ كلاطلا اب «لولاق هتيم ةنيلافك 1! دلفلا

 عر سالك دعا © تان داصحإلا ندين جو دحيلا لي !!عطلومأباباووج

 كتاصقر هل زك عضوملا كلذ لثم ىلع كنه عضويف « هقنع زرغم ىلإ دوع بنذ

 لاق + .بدا هيف كلو <« برا هيف  انل 'يش : لاق 2 كاذ امو : لاق <« لذج ريغ نم

 :ةيعاقلا لاق < لقفلا ديج كتحمطوس يأ ج مودع ةةملرقاارإ 5 33ج

 ١ تل ردع دا ءاذلم يهادأ نك نأ ذاب اخأ

 « قئوم أ دصحم لجر : لاقي « دتشاو كحأ قي داصح الا ديدش : هلوقو

 : عر فصي رعاشلا لاق ا زه اذإ يننتلاب هفصي ةزهملا نيل : هلوقو

 الك طنكدلاب ةيعامجاذ[!كاذن ”دايالمجلا هيكل عمر#
 ا رمل وكول نإف دز ندم تع قيده 11 اخ
 لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع. يورو « حقحقلا : هل لاقيو < صعصعلا وهو« لك
 ا لا هنا بلا عال غ لكلب هكا قي انت لا ةيئاك ذأ
 دخؤي : طوسلا ةفص يف لاق نااحا قيرط نم اذه يبعشلا ربخ انيورو ٠ هقلخ

 يف نذلا مجم : لاقي و هتحفص قنعلا ثيلصو ب دلل ىلإ قدعلا| لفل نك

 نر كلوزر فك ااولاق لاو ءآبلا هيف تبقاعت ام اذهو « ميلاب اذه

 ( بزآل نيط نم مانقلخ ان ) : ىلاعت هللا لاق ةريثك فورح يف « مزالو بزال

 52 : نايبذ ينب ةغبات لوق بزاللا نمو



 اها رك اسعن نيا]خي راث
 : .دلجن) هرج هاف ككل ادي فران وال رتل الب قف ردا

 زئادلا ميرا ةيفاوكل وب برومألا ب3 قاس تاغ

 رئاط رش كنِإ ريطلا يف "2 يتطنا خراب ليق ذإ

 رواخلا الات نم يعلاو 1 ص اننع كمأف

 سانلال وق دارأ « يقطنا خر اي ليق ذإ : هلوقو < تقلح اذإ رودت يتلا رئاودلاو

 ةرذعلا لك أت اهنإف اهمعط رذق امأو « لل شلاكي علا لعجو « يقطناف هللا ريط نم كنإ

 :ةوغاشلا#لاق.كللانلو

 لي وخلا ليك يشو قمح

 يشلا قضعملا نء'ئناز»# نر دللا» ليوطاو بة روناقوما 1 [رتلاسقلا اةعاو زم نك

 لذ وتنال لفنو دهس قايك يأ تكلا تئاؤإ زلم اسال فلا ؟نادسرا
 < اهدلو بحتو « ابخرف ىمحتو « اهضيب نضحت يهو ابقوم امو : لاقف اهنم قومأ ًارئاط

 ريطتالو < عجاورلا لوأ يف عجرتو « عطاوقلا أو يف عطقتو « اهجوز الإ نكم الو

 اَمأَو 'ءيزيفملارزق لمست ةالو هو نوك كلا تت دالاو فاريكشتلاب وسال ليتك

 نأ اوملعي ْنأ دعب ريطلا نوبلطد امنا نيدايصلا نإف « عطاوقلا لأ يف عطقت هلوق

 اذإ اعاطق ريطلا تعطق : لاقي < وجنتف ًالوأ ةمخرلا عطقتف تعطق دق عطاوقلا

 : هلوقو « اعطق يدأألا عطقو « اعوطق دابلا لجرلا عطقو « دلب ىلإ دلب نم تعظق

 ريكشلا تنن اذإف « اهلك ر يسحتلا مايا ناريطلا عدت اهنأ ديري < ريسحتلا يف ريظت الو

 شيرللريصي ىتح رظتنت اهتكلو ريطلا ضعب لعفي 5 هب لماحتت مل شي رلا راغص شنو
 مأق اذإ هب أو ناكللااب نالف كفا :ةقاق كنيوازك فاك الوم هلوقو (78) يصن

 وكابولا عضاومي قم ال يهف : لوقي لبخلا نارزغم يف نوكلت نيطلا وكر واراد

 «رئاطالو عبس الو ناسإه فلبي ال ثيح لابجلا يلاعأيف ضيبت اهنكلو « اهيف ضييتف
 :لاقيكل ذك و « هيلإ لصوي ال ناكاذإ قون الا ضيب هنود : لثملايف لاقي كلذلو

 0 ظ ةلسر كاعلر لاقو « قويعلا هنودو محنلا هنود

 ناشعا قالا سيلا 6102 دا يامال قياسا
 نم نأ ديري  ةلابحلاب اهديص املابتحاو < نوكي ال ام اجر نك ينولعجت ال : لوقي
 زيفجلا لع طقتست الو :هلوقو © نؤكب أل ام :ردق دقف ابضين ىلع اهديصت نأ اجر

 د فنرأ رعت ابنأال هيف اهارت عضاوم يف طقسن ال : لوقي ةبعجلا يو



 كا 0

 < برغملا ىلإ رصعلا ةالص نم لولا نانا هلام تنك : قاحسإ اوك لاقو

 انقلا+ اقف يأزلا ٍناَحَضأ إب موي 'راقتو « دمه ركل صييبخلا يفومقلت تنك ول: لاقف

 © قيلطل |رال افا مايبع كافل ديرأ قلك ةنسانككدن أك رهان را "العرق

 هيب ع قكاي و 4 تاحارخجلاو ضئارفلا د هنوم كعب ا قغشا دكحوبي م

 ناك كلك قاع: لاف 6-00 نع قازولا ًارطما مهضبا نعنوأ |! هدم

 ككل اندست ونبنو اح لاو + لتس ًابنوزسلو تايبري ال نأ كاوا ,قتفلا ,ةمأألا ةينهاازيخ
 ٠ عمسام ةرثكل كلذو « يبعشلا نم ءآدتقا نسحأ الو اعابتا ندحأ لجر ةفوكلاب
 انإب :بمباحصأ هل لاقو: ٠ يل: الو: لغال اًنافك يملع نم تلقنا يتنيل :.!لوقز ناكو

 2 تلا كسا قانف د هئيرثا الأ نرققمل اسامة درتك نتائتطسلل

 نيل درت ضلع رع الإ"ال] نع ال ] ككوااه + نري أل ًاعازلعسإا 0
 هك كاع ءايلعلاب الو < ءابقفلاب انسل انإ : لوقي ناكو< (*ى 0 يلا

 نع عرو نم هيقفلا انإ : ظفل يفو ٠ 0 اذإ نم ءا "اقفلا نإ و < هأنيورف م

 تا ا وت لعل قع لكن اة 5 فا ملاعلاو « ا مراح

 ا مل هيلع هللا لص له تاك 0 تيقاأ ولع اهقئاسو اهدئاق كيلا ربو

 :-اخملا ف اق 5 ال ليوالا نم * 1 زأا برمضف « ةبعص ةقاش اما 0

 مالا ا 5

 لالظلا نع كلو "لا خا 5 لاثأ 1 ناعطلا نعداحف

 011 ارسل ةةيلؤعزا# هرفتاع او: اذإفا هييسناقلا» حر رثكتولا:علبتالا انما اك الذ

 كلو كنا 2 هب اهذخف لبث تال كان اك: لوقي نآك وت مهيلع تكا ماقلت

 1 ا ب ناكر هك ردات لاقي ناك 0 طاف مهمأر نع هن
 نآرقلاب غاز ةلاولاركت الو كين تدب لقا نح * لوقي 0-2 ةعدب

 4 0 5 ةيسحب نم 1 معا 5 هقف دالي هذ ىنعي 0 الو

 يشرح ًادبع ناك نإو ف يالا عطأو ) ا 1 دل هل نم ةّنلس 0 فلباطا امو

 هلو مثاه يب ؛ حلاص بحأو 2 0 م 58 ال اعتلال فقو 6« ايجراخ نكت الو

 ةفارلا ركذو ٠ ل 1 وما نكاد 2707 1

 هللا كديع لاق . 7 ّ اناكلاثنا ودلا نم 7-1 اخر |ايناكالازيطلا م اونأك 6 اذ

 2 اهيل هالات 1:6 6 عاق رريطلا# الأ ا منال رّيطلا نيب نم: محرلا:صنخ : ةئدتق نبا



 ١4 رك اضع نبا خيرات

 برغملا ورصم ةنأك نو كا ةيقم 500 : ممليق نمليلاف ناك تيد انف مهليق

 ناكو« ناورمنبك الملا دبع دنع 0077 افي اليئض يبعشلاناكو 6 فولدم الا : ملل يق

 هنخأ ند هءلطق « هتسلا# ب ميطو هلقعو يبعشلا ةعارب هغلذ « رصعن أو ورم نب زيرؤعلا كبغ

 ازيخالا كك ةنعرجالا الذ يسفن ىلع هب كترث آ يفإ : هلبتك و هيلإ هثعبف كلملا دبع

 ٠ :كلملا ذيع هلك ىلإ هدر م ب قيما نارا دبع دنع رمدمب م ءاقأف « ا وأ

 « كلذريغ : ليقو « ةئامو عبرأ ةنس : ليقو  ةئامو ثالث ةنس ةفوكلاب يبعشلا تام

 ماميالا لاقو « اهيقف ىبعشلا ناك و ٠ ةئس نينامثو نيتنث غلب : يراخبلا لاقو

 لسرم : ملاص نب د.حأ لاقو « ريبزلا نب نب ةورع لثم ةناورلا ةؤثكار اعفاوه كلاي ءفاشلا

 101 :]موك اقرأ نمتلا:لحأ لع احيعتم الإ[ ناس هداك حعوحص ىعشلا

 هللا: جلب ينلا هفاحلشاا ماتا وب فلك زدأ لوي نارا يوان

 هتظفحالإ انيك ينثدح الو طق ضايب يف اذاوساعمتك لاق ةلاقذ . م

 ثيدحب ثدحي الر ةنس نيرشع ذنم تعمم ام : لاقو « يلع هديعب نانككل ار

 :كلاقوزوي انام اةينا ناكعا قعر هليدت رو ام علا نم تيسن دقلو « هب ل

 مبا |لاقي ةلذعأ الروت سوسن عع وونع_رشلا ةسبارفأ تيه ودألاو
 ناكو < علل عماج وهو © يافلان وعام هنامز يف باطخلا نب 02 ةقابا

 يبعشل دعب كاكف 6 يبعشلا هنامز يف سابع نبا دعب ناك و كقنامز يف سابع نبا هدعب

 : ةنيع نبا لاقو « منايا يحي هنامزيف يروثلا دعب نك يروثلا نايفس هنامز يف

 : يرهزلا لاقو ٠ هنامز يف يروثلاو « هنامز يف ىعشلاو « هنامز يف سابع نبا ء ايلا

 < ةرصبلاب يرصتلا نشل اوث« ةفوكلاب م كلآؤ « ةئيدملاب بيتنملا نب ذيعلس «: ةعبزأأ < الملا
 نم ب: يخش للقلب هزيقت خلافه يحتل: نعي ةعرذااورأ/ةيتا ماتلاو لكل
 « راما ربصال ربصو « دالبلا يف ريسلاو « ماتغالا كرتب : لاقف 2 لعلا اذه كل نيأ

 اذهاش ناكدمن 62 4 لان اعقاقلا 0 رمح نبا هععمو. ٠ فاعلا نكس

 < .ليغشلا]نم.هنأ_ىقف ارد اه ة«رريشت باو علان ا راس هير ع ادا ضيا نراك“

 لص ثلا كور تاع وس لا وعر يركن اس
 تيار امض: لوجتكسم لانو ييدات ندد 6 ناكو ٠ ريغك ذئموي ملا هللأ
 30 ناهلس نب مصاع لاقو « هلثم ةقاراامو كالغتلا قو تيصا نإ لعأ ادحأ

 ٠ يبعشلا نم قاف اللد زاححلاو ةرصبلاو ةقوككلا لهأ ثي دحب رعأ 05 ًادحأ



 كيذا ار

 اقل (بل رشا وكلا دخلا زوو وبان دلبع قيال بسازبتاهوب ة6نرماعتال#

 ؟اهياقر نيا ديمو. !:نلعاقي فأر قلو فلاظل وأ كابارع قورحستت
 ىورو. - ةباحصلا نم ةريثك ةعامحو « ةريره يبأو <« سابع نب هللا دبعو

 «يفيدبللا فاحش زياد ا كتان نيو نإدنلااقفيرب وبأو» ةلنمع الاب وسكر ,هنع
 اسلاج يردحلا ديعس وبأ ناك : لاق هنع ظفاحملا جرخأو #* مريغ ةعامحو

 ىلص هللا لوسر تيأر نإ : لاقف سلجا : ناورم هل لاقف « ماقف ةزانج هب ترف
 ا ورجال نييدتع اهوأ جو ديار نو ميمد تاورزعب ماسر < ماه لم هلفلازلا
 ينت رك ذ.ام كنإ ما نبا : لجو زع هللا لاق : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.لاق

 ا ا طرا هاف تناوب قطشلا لاق ينس ىترفك ينعي امواك يقرركتش
 . مداع كام يوشع هكر اداو را ؟ليقزو» از يشع :ةعبس ماع ينعي ي رفصعلا

 ا الل ةحاجلا فيتا نب اكىلاق * .٠ :نالخلا نما ايدج ارثك وأ ىعشلا اهنناك

 هللا كيان بجأو < "نادمعمى ةهدادعو. ريح ؛نم يبعشلا نإ : ةفوكلا لذا نم

 دا ناله حت: يرام اتت نم حايعأ خان زيخأ <, فاشاقلا همن اليا دهتل نا
 1 اع ديان اج مده ىلا نمت ا سبلا يا أ لاوطم نأ, كلا بناكم
 < بهذ نم ريرس هيف ميظع وهب اذإف < لخدف .قلغلا تارة اد وقعا

 نم بابج هيلع اذإو < ًاربش رشع انثا هلوط اذإف هانربتتف : لاق لجر هيلع اذإو

 هلل ةييتعوللا] هلا زب لع ةليعذ : نمو نحب هيدجتب ىلإ و 6+ نهاذلاب ةجيؤسنمي لشق

 بوتكم حوا. هبنج ىلإو < ناتزيفض هل ةيحللاو سأرا ضيبأ لجر اذإو
 البراد ليقلانددوتع زب .نابتم نأ: ريح أبر عبللا: كارد .ةيريطاب اذفاف

 اكل در فلج كل هاو امورك ىيهززتسو مايأ + لخاب تلو« لما تقع هللا

 نم يفريحيأ نيبعش يذ لبح تتأ « الق مرخأ كك ثريلنق فلأ هع

 يب رابق انأ. : ةيريجلاب هيف بوتكم فيس هبنج ىلإو < ينرفخأف توملا
 0 نافع رع ةىانعيقلا دم ناس كد لاقت هج نانلا !كودن

 نطق ترب فوع نب لئاو نب سمه دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نبا

 « نيبعشلا وذ وه نثر اسحو « ريمح نب عسيمملا نب نيأ نب ريهز نب بدرع نبا

 ناك نف « هدلوو وه هيلإ بسنو < هب نفدو <« هدلوو وه هلزن نميلاب لبج وهو

 ماشلاب مهنم ناك نمو < يبعشلا رماع مهنمو < نويبعش : مل لبق هاك 58



 ناو كلم نبا خيرات

 كال نيك ةعطم "هنم ؟كال عطقأ نأ كورا نكو 6< هم ضنا داو برعلا يف ام

 ةزولم مولا تال :ةكففياعا/ةيل زل عاني : ةاعا راه 5 كيب وه كيكات

 +: ( نوضر مج ةلفعا نأ اه و4 فباينحت نناكإل بْوكفإ لي ةءلمألا , نع اعاعدأ

 نم يلصي يبأ ماق : لاق رماع نب هللا دنع نخ اكدلل 1 نئاو قييبلا ىورو

 ماق مث ليللا نم ىلصف < ناؤع ىلع نعطلا يف سانلا بغش :ثيح كلذو ليلا
 حلاص اهنم ذاعأ ىتلا ةنتفلا نم .كذيعي نأ هللا لسف 3 : هل ليقف همانم يف ينأف

 : لاق 4 كدابع ل نيحلاصلا هب تيفو ا ةنثفلا ىف مهللا لاقو ىلدف مأقف 0 هدابع

 لاتو « :نيثالثو نيتنثا ةنس يفوت : يريدزلا بعدم لاق * ةزانج الإ جرخأ اف

 ٠ نيثالثو ثالث ةنس.: ىنئادملا

 دهشو « ةيحص هل ٠ دعس نإ دابع نب تراثنا نيب كهس نب د رماع دى

 ..ان عيدتشاو ادعو ارق

 * قشمد ليزن رازبلا يناسارللا يشرقلا صفح وبأ ديعس نب 26 رعاع لي

 : لاق هنع هللا ىضر ىلع ىلإ دنسأو * ةعامح هنع هاورو < ةعاهج نم ثيدملا عمم
 >2 - 1 كح

 نم روصلا الإ معيب الو ءاارت هاي قودراتمللا يف نإ : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 : لاق يراصنألا بئاسلا يأ نبا مدرك نع اضيأ يورو # لاجرلاو ءاسنلا

 هللا ىلص هللا لوسر رك ذ ام لوأ كاذو « انل ةجاح بلطأ بأ عم تجرخ
 ذخباف قيللا» فا“ يذلا احن تع خاتما ىلإ ةكدملا ةايناواوبع كك ةلكقوراللع
 هامزأ ناخيرشاينمارباال» دايم اذان ,كنابتنئذازلا رطاعالاى داننم ع نتاع

 هيلع :هللا:ىلتم هلا "لسا ولع لو أو هدرنلا ف ركن قس تسكب اج لك 1: لذ
 مو داق علا ني ةنلاجدت نور ا ورنالا وم تاز اعلر ماكنت او رةكيأ دبل 0 ا 0 -_ّ ٍّّ 2 : 2 0 22 -_ 2 ع

 : ماس وهيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق : تلاق ةشئاع ىلإ هدانسواب ىورو * ( ًاتحر

 م اح 5 لاق 7-55 أ باب ل 1 خخ عراوشلا كارب الأ 5 اد

 1 هيف لوقلا نسحاو نيعم نب ىي هقلوو 6« قودص وه : مجرتملا 2

 رصق ةنجلا يف : لوقي ةبالق ابأ تعمس : لاق * يمرجلا ليش نب 26 رماع
 ابا تيار : لاقو * كلام نب 00 لجر نع ًاضيأ هاورو ٠ بجر ماوصل

 نع ةعراز. ولأ هرتسال ظفادساو# ةينلا منو وا ادراك قا هيك عفري ةبالق

 2 ةقن وه : لاقف مجالا



 ع يره

 © ءانعتا زق ناني فالخختاب ةتفلك ناكر ترحل 3 هكرابخ لإ ساعلا رمش

 : ليقف هبسن ىلإ صاع مجر ( مهئابال "هرعدأ 0١ :. لطاغت ةلاسم تالف

 5 ضد ىلإ رجاه نم 1 <« لئاو يف بسنلا ميحص وهو < ةعبير نبا

 ةنس يفوتو ٠ 8-5 دهاتنتلاو ند راد اردن كبشوا ٠6 هنااا هعمو

 « ةيباحلا رمج عم دهلش و.« يوناو قربلا نب دمحأ لوق يف نيثالثو نيغلت

 ةرآلا راد سو هلع هنلإ ىلص هلل لوسر لخدي أ لبق ادق همالسإ ناكاو

 رِيِبَص ايلللا : لاق اهنل هز ءو ةشئاع نع دعس نبا ىورو« اهيف وعدي نأ لبقو

 هللا لمح نفقا اةقفنا تباط سو هيلع هنا 08 هللا لوسر دنع نم ”نوعبسلا

 الل نط دف تاليا رمجو كة دعو ةانعوا نروح لها ءافوقو ةطما هل

 أولانو < مهم اوعبو هياطبمل ىلع اوةيضف < جرزألا نم نوملعي ال 0 نم

 هلال 0 تاما كارما كنان !يدالاو مشلا نم نواز اونوكلسا اماكن
 تاز كسار غارات تيزابدق :ركاقف ةردملا قاوونذاتساؤ هلل 2 هللا ىلَص

 خابسو لخن ضرأ ةارشلا تاك دولز, قات يطا اقوع اد 1

 ك1 هديل لاف اهو م ةنادطأ -ةلإ . حرج 2 © ماير تكبر 2 يف فاد كاقل

 موقلا لعجف < اهيلإ جرخيلف جورخلا دارأ نفل < برثي يو ترجي رادب
 هكا قدام ناكلف كر كلذ ,تونخي وأ نوح رخو .قوساوتيرو. نوقفاونناو ”توزرجتي
 3007 7 دارنا قفز هنازما عشقم ةفيرا ني رماعب مي 6 فملجأ رئاطةحكلل
 عراب راقي الاسوأ 7 هيلعااهاط اشر : هللا لورا باجبصأ عقر م26 ةفيادلل

 رداع ىبأ كوش :: ئوهزلا لاقو .+ متوبمآوأ مورصنو عوواف مرود يف راضنألا

 ك0 تامل امجزبل رقي لوي إ# «نتانع_ نيا. ناقد <ةرمع نت هللا طبع .لاخت وهو اردن
 ماع ناك مزج < ةئيدملا !خلإ:ةكم أ نم اورج نيذلا يف ( سانا ديد مأرب

 ملسو هيلع كا ىلص 0 لوس تناك !ادقا د هللا دعا هيمد الا لاقو 117

 ىتح ةفبق ةضبق همسقنف رمعلا نم فاسلا الإ داز انل ١١ ةيرسلا يف انثعبي

 لاقف 9 كسع ةرمدلا يننت نأ ىسع امو هبأاي : هنبا هل لاقف« ةرمت ىلإ ريصن
 ءاظفاذلا جرخأو * اهيلإ انلاتخا اهاندقف نأ دعب انأل ينب اي كلذ لقت ال : هل
 هللا ىلص هللا لوسز هيف ملك « هاوثم لاك ادعوا دل تراه قارس اقماع

 اًيداو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعطقأ ينإ : لاقف لجرلا هءاحف لسو هيلع



 مس رك اسع نبا خي رات

 دنو لك تدع ة:ا(لاق 5 قو يداي 0 00 ءاع د

 بذكتت كنإ اذهاي : هل لاقف هيلع بذكي هنأ ا كعلرةوهوا تدع ةقلللا د عيا

 . كس فادكباما واش
 تاج زوو فد ٠ يرملا مماقلاوبأ دممنب (ريغصتلاب ) يرخ نب 2 رماع 0 ْ

 ذدسأ دعاناتسا, ةعن انك 1 ةيئروتملا لكم ولان لاك :. ةءاجتسد كانوراكلاا

 لجو رع للا نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةري ره يبأ ىلإ

 ةنثما مجمل يفوت" هاتف يل :تكءوو يل رك ذاوعت اذإل يدبع ع انأ : لوقي

 ٠ ةئاعالتو ةرشع عبرأ

 ٍنارولتا يراطناالا, دمع ورا, عرتخدا نقصت هزيم نعد ني كرت ١

 ةسردملاب هقفتو ةدم دادغب 0 . يمدقملاب فرعيو « ءادب اعبللا لهأ نم

 «يدادغإ ذحاسا نما ادام كونك هكون لا تاكا اي يشلا ىلع ةيماظنلا

 قاف قفغد نب ارغاعا اناربحلا» +. لامن اظفايت هتك ىوتر يوه ا ع

 وشو هقيع ةيطر نونغالخلاو تاريخ يلاقي وفعال لل يجز او ميرا دا
 هنللج هللة اكرمك الور قرفف < ةرشع سمخ نبا انأو ملسو هيلع هللا لص هللا

 :قاقف ةدلوم) نع يف ؤطلا. اما كلام ؟1ظفاختا لاقت انعالت عتشس امسبل] ملظو

 تيب عمس 31 » ءادي ولا ا نم هن اعرتكاوتتو 4 ةثاغأ ؤأو نيلي ةععالاف

 كنس كغم اتي[ هم دك : نكحلو <« هحقيطو دادر نا ةعامج نه سدكقملا

 ىدحإ ةنس يفوت : ىطسولا تاقبطلا يف ىبسلا نبا لاق )* كيش سدقملا

 ٠ ( ةئامسمحو نيثالثو

 ةغيبر نب كلان نب تماغ اذر. ةعيبز نبا كللام' نب تعك نب ةعيئززا نت 26-]طاعإ

 نم يدع يفب فيلح ي ودعلا 2 يزنعلا هللا دايغوتا < اون ىلإ هبسا ىهتني رحح نبا

 هيلع هللا ىلص ىلا: نع :ئوووإ+ي نيت زخنملا”زكاعو:اوذب كبش عن قام لا را

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هيلإ ظفاملا دئسأو * رمعو ركب :يبأ نعو ثيداحأ ملسو
 قيرط نم هاورو ٠ معضوت وأ كفل ىنح اوموقف ةذانجلا تأ اذإ : لاقهتأ ملسو

 5 .مقيلف انا كرا نواف ةزانلا ىدحأ ىأر اذإ : ظفلب ةيزخ نبا

 لارا نئاع روق تب طا ىيالك لاقي ويشن نأ لبق عضو ا

 ملف هتنب مزل ادع !نميز ةئينلا تناك الكرك ا ضاع ةئيدلل مدق نم لو 3 ناكو



 اننيالف رن

 | خلا نمحرلا هللا راسل راقا هوقلا ' كبلع نارخبدق ةعيرسل ا اكتر يذلاو

 ديدش ِبْوَتلا باكو بنذلا رفاَغ ٠ معلا ا أ نماباعكتلابليذَت

 اا عجيكراعكلا كزدم الفا: يال 000 هيلا لكل لوطا يذ باقعلا

 دهشتسا : مصاع نب. ىسع لاق * لاقع نما ظشأ ا هبال ناك راق نو

 هازل وركاطي تان فلق ىللا لانو © ءاقاب ٠ :ةيعأ يأ “لدور

 ديانات الق وعبق هرئطلا من ؤ" ني ذادجأراذ شتت » "فيلع اوبأ لاقو ٠6 ةقعأ نا

 ٠ يوحنلا يدادغبلا حتتفلا ا 1 م ينج نب ناثع نب 2 يلاع 0

 هنع ىورو ”* ابن ثدحو روص 20110 دل# نب ماقام قس تالا عمم

 4 نع تلا قبلوا ىلإ ةالكسل هيلإ ظفاحلا 0 >2 هريغو الر

 هاا والا كتاك نم د! النو اللع هللا "اذ "هللا" لاوس لاقت : لاق هاد لع
 نب حتفلا وبأ ناك : الوكام نبا لاق * قيقر وبف قاوأ رشع ريغ اهادأف ةيقوأ
 ةعامح عمم « دراب“رعش هلو « ًادوح اًقذاح ايوح فنصملا قدما يوحنلا ينج
 لالا 13 ن أ يقرعلا كارلا نب قطان ايل يكتم © نيبدادعبلاو ةلطاوملا "نم

 10 ل ردك كدا اغا ةلباو ةفويتو لاب ةالعافل' قاع نبأ نأ كذا ناك

 الع يملاع 00 داذعس تيدا ععسو « ىلعي نأ 0 عم نق “55 هم
- 

 ٠ نام نسم نيتنثا كس ىف امح

 صاع هعما يك

 ا ثيدحلاب ةيانع هل تك لفل درعا بأ ليه نب رمحأ نب د نماع د

 بحاص كلاغ قتدمم نب دمحأ كل - هنأ نطانشمالا ندا يلع فل ىلإ ذيسأ

 ال0 الع حل ويقود ديف لاقر لع ءأنرقيننأ نةعسلا تاعك , نع دحأا نوازل

 هلو ةالص الف هن دقن مل

 0 نك فا رطبا ةيفار الظل فان اور لماع نب ليعاعسإ نيب د6 اع 3ع
 ريصوبب دم نب ناورم كقفمأ يذلا وهو < رصم ىلإ اهنء ذفنو <« قشمد راصح دبش

 . ةاكصا ضعب ناورم لتقف

 ةديبع نأ هبجوو 6« ملسو هيلع هللا للص ينلا كردأ نم هقفي نب 4 رماع د

 ٠ لحف ىلإ كومريلا ةعقاو دعب رفصلا جرم نم



 مع رك اسع نبا خي رات

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بتكف « هرارقإ ماسي ال باب انيلع اوحتف دق بك رلا

 نم .اءبعم .نم 0 « هيلع اوهدقي نأ عر ريصب أَو 00 ا ىلإ ماسو

 ا نع ياو سدا :اوضوتعي الو « مهم هأو مدالب ن1 نإ يلا

 تاق « عزنلا يف ريصب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك مدقف < !ماريعد
 هناك 5 هنفدف ( ار هدب يف ملسو هيلع هللا ىلص 000 ككل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 006 وبأ مدقو < ادحسم هربق دنع لءجو

 لزي حلو « نا ع ما مييلهأ ل ىلإ جرئاع عجدوك لاجمل نا هعمد

 6 كَ ذزيس ده نم كروم 2 ه ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لدنح و 1

 ةييدملا ف ةعم ل ملف « سو هيلع هللا لورا كوسا عف عجرو ةكم معتف دهشو

 رمع ةفالخ لو ا ةجادألا _لثب مم . ملسو هيلع هللا ىلص ا لوسر يفوت ىتح

 ملف هيبأ عم ناكو « هلامو هلهاب ماش ثلا ىلإ ًادهاحم جرخ مث ا

 0 < ريصل 18 لدنج يبأ ثيدح اذهو « انام ىنتح ماشلاب نيدهاحم داوي

 اودرجاه نيذَلاَو ) : ىلاعت هلوق نأ دنهيبأنب داود نعقازرلا دبع قدرط نم ظفاحلا
 ١  8مه _-

 ناري كرمي الا ( ويحب يدا وا ايل

 نب,.دبع ترش :*, لاق ةورع نع قاحسإ نبا قب رع 0 جرخأو * لدنح

 حارجلا نب ةديبع.وبأ مهب قأف <: ماشلاب لدنج وب آو « باطخلا نب رارضر < زوزألا

 2 لوقب هللا تعمم ينإ < ليوأت ىلعالإ 51 لاح و لاقف

 ارامعو ارثم او اوه 11م 1ذإ اودعطا ب ان تايئلاسلا اراع داما
 دق هلإ : روز“الا ْنْب دبع لاق « ثرمأب ر 7 ىلإ ةديبع 5 00 تاحلاصلا

 ا ارو ىتللن نأ ع6 نأ كر نإف « انودع انل رضح

 5 تراظن عجرن نإإو « ةيازخ ىلع انمقي ملو كاذ كافك ةداهشلاب هللا

 روز الا نب دبع لثق يلا اا كلذب ةديبعوب | يضرف « هتيفمأف كبحاص هب

 نا

 دق ”ةئيطخللا_ قا لذتح ابأ عقوأ يذلا نإ ل ع باتك" عدجرف « ًاديهش

 امدف « مالسلاو مدح مييلع أف اذه 0 كاتأ اذإف < ةححلاب اهيف هلأ

 :ا1 3 عودا تسل تك ناكف « فرع كل هل لدنحاو 0 ٠ امهدحف ةديبع 2 اهب

 هنو هدح لدتجاب أ ميول 2 اف دعب امأ رمىلإ هديفعاورلا | كت « سوسو دق هنإ

 دعت ام + لش أ لا 0 كله دق هنأ هلع انيشخ ىتح هسفنن ثدح دق



0 

 بسد له اب

 ا ا توكل بارت لاش د اندر ىف ديال لقت الع قل لوس اب
 و 6 نات يارانج ىلإ يشمي رمج ماقف « 00 لوسر هنإف

 :لجو زع هللا يف 1 اجر نمؤملا لجزلا نإ لدنج نادابقت ردو 1ع

 ةبقع نب ىموم ةباور يفو ٠ عفا أم دخلوا عف « هنأ لع هضر# لعحو

 <« باذعلا نم هرجاو يل هبه عك لاق فب ةيلع هللا كا هناا ردو ل

 سمتلي ليهس عم ءآج دق ناكو صفح نب زركم لاقف « لمفأ ال هللاو : لاقف
 هللا ىلص هللا: لوُسَر 0 <( ظاطعف لقط ةذس ذخأت « راح هل انآ : حاصلا

 كعم نملو كل لعاج هللا نإف بسّتحاو ربصا لدنجابا اي : لاقو هتوص إسو هيلع

 6 ًادبع كلذلع وطعلا مهانيطعأو « احلص موقلازيبو انشبان دقع دق انإ 1 00 احرف

 هعم ناكف نثلاريصب لأي قلو كلذ دعب تلفأ لدنج ابأ نإ مم « ردغن الانإو
 هاا رو لالا وز هدا اوف افك ما اوشن رف نشا ورف :ةيقطلملا7 نم قاعات قيطبس#يف

 يف اولزنف 6 مهعوق يربظ نيب ةماقرالا اوهرك و < موبلط نإ مههلإ ماسو هيلع

 تل ايدك فانا ةويوط نتهإ مجالا ةيناوسط قفا نشيرق#لإ ادعوك لزم
 نم هيلع اوردق ام اوذخأو « مهنم هيلع اوردق نم اولتقف اهوضرتعا شيرقل ريع

 : كلذ يف لذ اوبأ لاقف <« لعد جارة او يخرق ىلع كلذ قش ىتح « مهعاتم

 عطنا اةةوأزلاإإ ويا نايذأ دلع لوم يب نع شيرق عغلبأ

 لباذلا انقلاو اهيف ضيبلاب مهباميا قفخم ةيتف يف
 لطاطلا اونو دوور قانا 1 سار اه اوبتااوأا وأب
 لطاشللا#» ثلا دل 'اهقللاو ًاجرخم ممل انوي ةلليصوا

 نايس ةلرانارعبا فأ 1 يما يحد رماد رشف

 هيلع مدق الف« هباحصأب يلصي ناكر يصب ايأ نأ يرهزلا نع قييبلا قيرط نمو
 يب نم سان هءودقب اوععم نيح لدنج يبأ ىلإ عمتجاو <« مهاوي وه ناك
 « نو.لسم مو لتاقم ةئائالث ل هما سأو نافع

 اولتقو اهوذخا الإ شيرقل ريع مهب رمت ال4 ريصب لاو لدنج يلا عم اوماقاف

 تيمي فيو فرعا اذا: اس هنا لوسر ىلإ! نشيورق تانمرأف  ««اهباحصأ

 مهعم نمو لدنج يبأو ريصب يب ىلإ ثعبي نأ هيأإ نوعرضتيو هنواأسي برح

 ءال'وه نإف « هيف تنأ جرح ريغ هكسمأف كيلإ انم جرخ نم : اولاقو هيلع اومدقيف



 اما رك اسع نبا خيرات

 لضاقلا هلأ نم رك د

 كلام عرب ورصن, قب. دو دب نير سعت فيعزر برم نب لس نأ كر صاخلا 3

 ىلإ ًادهاحم هعم جارخو « هيبأ لبق ٍلسأ < ةبحص هل يشرقلا يرماعلا ادع

 نما دفا 1 هحر ذ كم لأ : 50 نن ارسرتلا | لاقى دييتاطن ماشلا

 ظفاحلا اهي رفا دقو « 0 0 يف ةفورعملا ةصقلا بحاص وهو « دي دح

 انهراهرك ذزي نحخوإ# ةباقق عع_م 4 فيقع نو ىنارم نعي مو نكس وير مرا

 هللا خاص: هللا لوسال نإ 11 [لوقتفي زا ركع مفاد نطسإإف يدم ترابا لاك

 هل لاقف حدلبب وهو شيرق ىلإ هاير ةيببدحلا موي باطخلا نب رمح اعد ملسو هيلع

 لقذإ "ايي زكشو رو ليش لع 6-55 يف اذ يلام اس نو كو

 نيب هلمحو هراجأف صاعلا نب ديعس نب نابأ يقلف مهيلإ هلسرأف « نافع نب نامثع
 لض هللا لوط ادت فوم أ ايذللابء هرميككفز اةضراوق) هاج حج سرع ب مي

 « ليبس هعمو نامع عجرف < مهيلع هحلاديل ورمك نب ليهس هعم اواسرأف « لسو هيلع
 انه مجرتملا وهو لدنج وبأ ناكو « ةيبيدحلا حاصب .فورعملا حاصلا ذئموب ناكف

 لابجلا بكرو قي رطلا بنتجاف نجسلا نم جرخف هيبأ بيغ» ةصرف منتغا دق

 تنساري .دقمي وهو ليدل لاهي احص أونا ملسو اللعان لش لور ل 13

 < مددادا هلع سلس لبجلا نم طبه نيح 58 نو.لسملا هب حرفف < ديدحلا يف

 اودر : مليوب هيلع هللاىلص هللا وشر لاقف «دنبابمْيلإ اودر ام الإ ليبسأ مدخات
 ىأر امل ليسأل اقاريبؤا ةيلاوز فو هحمب ىديملا ذهفنو رم هناا كميات راق كرا
 وهف انم ك ءاج نم نإ بتك دق لبس اذإاف مملدلا باتك' يف اورظنف 6 يل وه : هنبا

 ماقر هوب أنو دخبأءارف ه6 _ هلي ال لسا هللغ هللا لطي هسا: لوس هالات ادلع هدانا

 لدنح ايأ نأ يدقاولا ةياور ينو ٠ هبجو هب برضي لعجف كوش نم نصغب هيلإ
 نيك نكمل :لإ هزرأأ اونا كا ورغلا لعاو رهاو هوطت عب 0 لجبل
 ماك ناك سلام مبتتام يلإثا وره نيملسملا تلذداونا# يما فرح
 ديمتلل ناجع فاما نم مببعم لخد قبح عافت 50 ام :زركمل يطيوخلاقف

 الخدن ىتح مويلا اذه دعب ادب انش تي ذخأت ال : لربنا يلإ امأ « ضعبل مهضعبو

 : لاقو باطخلا نب رمت كلذ نم عزجف « كلذ ىرأ انأو : زركم هل لاقف « ةونع



 بيذهت 1
 براهو ناع نيبام مهو انتم مند نيكسكولا كانا توجو

 ايزانلاذالبىطق أ وأ رجشلا ىلإ 1| 'ةونع ناظحف لاي كيا

 يئاكر ريست وأ اليلق يتايح تاواطتنإ انبرنعكجرخأو
 ثيدحلا عم ٠ يرونيدلا حتفلا وبأ لس ل نودع د دي مصاع

 كاف : لاقهنع هللا يخر لع نع هب د فيوز نوصو ىشلكدم

 1 نسوا تريلا :ىلإ اقتباس ةعطبلا ىلإ قات نم لاو هيلع هلا: ىلص هكا لود

 ايندلا يف دهز نمو « تاذللا نع ربص توملا قرت نمو «!تاؤؤيشلا نعال ناتلا.نم

 : لاقف, هيلع ىرزأ الجر نأ ليلخلا ىلإ مجرتملا دنساو * تابيصملا هيلع تناه

 مالا, ىلع هلم تراك نإو# - .نذم نع فصلا ئسسنا عزل

 مواقم لثمو فورشمو فيرش 2 ةثالث نم دحاو الإ سانلا امو

 مذال قملاو قملا هيف عبتأو هلضف فرعأف يقوف يذلا امأل
 اح رملي لفلان كلاطفتد, راء اقع 00 نإف يلثم يذلا امأو

 مال مال نإو يخرع هتباجإ نعتنصلاق نإف يب ضوديذلا المات

 : مهضعبل 3 ىورو

 ليما ريغل يعتشملل ناموا درب ك1 سوتوفأ 1

 لوزا ءالبلا ىلإ تاع لال[ تيك نافارا يكف

 رص كده ناك لم ناك هنأ نسايإا يأ نبل مدآ نع نيكس 96 مساع و“
 واخيسو ال | دحأ نم ام وه الإ هلإ ال يذلا هتادرد رزق اهلك نست

 تييتشا اذإ كبلق را نيك ل ةلاقلا لوك نامجرت هنيب و هني سيل هير هب

 لكلا انو عب تزطن رذإ كينيع: لع ابر نك, 118 يدنا كلي لحال انأ هب

 5 يل كلب عرخ البام كدا كيفنأت اذإ. كمعم لع اتي نك أل أ: يذدعت كلل

 يقر نك أ لأ + يدنع كان لحي ال ام ىلإ امهب تشطب اذإ كيدي ىلع اًبيقر نك أ ملأ
 نيقواغلا نم" كتييعشا , 2 :يدقع,كل لحي ال ام ىلإ اهب تيعس اذإ كيمدق ىلع

 تعرب ل: مرات ناك اذه نإ بوما نخ» لاق# كيلإ نيررظانلا نوط فككو

 كنبب هينبب ام اذه يديم لعب از, ةقزولي ملا ده نعي لع نومك اينجل يل رئاتال

 ساحل ىضقتا امبرلف : لاق « ةنجلا ىلإ يدبعب اوبهذا < ةظفحلا نع هترتس دق كل روفغم

 ٠ عامس ريغ نم سلا يضقنب ىتح * اكبلاب سانلا ذخأيف : لاق < عامس ريغب



 | رك اسعنبا خي را

 ام هماو .ال-:.ازلاتن اتا تل رع مل لاقف « اعوطت هتيب يف لجرلا ةالص

 تلاس فر ا دعب دحا اهنع ينلاسام لاصخ نع 500000 هيدا نك

 ًاعوطت هتبب يف لجرلا ةالص امأ : لاقف مريغ اهنع ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 « رازتإالا اوت اةنلن ردنا يعرا اقاوعا لم زج زادو ن6 كوي اورونف « رونق

 اقع ضفأ م ؛ + كلما نوعا /غمالثدلا ف وقو* ندمت هاكات اليا

 قوف ام هلو رزتت امن ف هنأ رماأ نم لجرال حلعي ام اا 0155 كدسح

 نمثل اشعال 07 كلذ .نم لفسأ ا ىلع علطب 0 0 مضلا نم راد اللا

 ىلع بصق م دا 0 ان كنإف ةبادجلا

 « رمجأ مأم ا 5 قرط نم ظفاحلا هاورو < كدسج رئاس

 : لاقف اد نع ةعرز ارت #* لسرع ثيدح اذه : نيعم نب ىحي لاق

 ملو دقرف نع ىور : لاقو ء افعفلا باك يف يراخبلا هبتك و4 قودص وه

 نايتس

 د لهأ دنح ىلع 000 ىلا 0 ل نب مصأع د

 « ماذيملا يأ بورح ضعب يف 5 ىلع اسأر نكو « فئاوصلا ضعب وزغ يف
 ضاع «بزروف» ماذقملا طوبا ميل هلا نااتيك كاتو فش راةاعأ) لالا

 * كالد ينال اث وكادت قحل ىتح

 سوؤرلاب برضلا يف ينختآو 2سورعلا ةريس يريس بلكاب
 نايل: نما ضاخلا ارعاطأ لفها /قلتمفللا الب حاده: ىلإ ول

 :”ءاقيملا ياحلو

 يرد ركل ديدات ١ ( لير ارو ار ويفا فعلوا 6 ردبب انسلتق

 بئاتكلاةامح (2) انبحلا ًايعدقو هدونج يف مصاع اناتأ ةادغ

 نمافسملا م كو يروا دو دولا (ارزوإو © ةارخاد# نسر رج

 تارا وشاكمداةطب اطار[ هةخاو )»متل لإ اركض مزالالا

 انوفا اةزذلابدانما ايئاعو الاؤعت ال وي غن خا رواجا

 كراشإ رن الان وهنا كلوش هاذا" ككتاااورزنبلا"هترقباق كارول

 بعاوكملا لاخخيز |ءاشا و راكؤانكا رن يورط وع ةاؤ طع ووا#

 كنا نيالا 000 يجلاو ناسغ اهب ائقسو

 4م ١7ج



 كيد |ا58

 مرونب ينيري دق ام ىلع اظافح فريم مهيف ىمعن 5

 : البق يببلا مايالا ددعيو هب مهمأقمو داوسلا مهدورو ركل : اضيأ لاقو

 داوسلاضازعأ ضارعألا ىلإ .. ,يرابملا لبرالاو ليملا انبلج

 نا كاي ايس دورا, .لادخو اعمار اف

 داصحلل .عمقي عززلا انيأر 2ىتح طاطاملا بناج انحش

 هام بانل نام الإ الإ يي ادسياعر نزولا»_ عتاد

 دارولاب لضعي نكن ىلإ اوماقأ انصَق 52 ينأنل

 ناكل . ةعبشلا دحأ « يبحبلا فوع نبا: لاقيو 000 ب 4 مصاع 7

 “< نالاوي يتازرو ةعانشبائلطأف ى مارانع يرش ىلإ هبدءوجل ال, يدع نيررجيع عم

 يأ, نع .مجرأملا !يوذي ٠ هللا دبع نيب .ةرآآلا. :ةمحرت يف ”ةضقلا , قاس :مدقت.:دقو

 قاحسإ وبأ هنع ىورو ٠ ليبحرش نب ورمتو < رمح ىلوم ريمتو « يلهابلا ةمامأ
 : لاق دواد يأ يلإ ظفاحلا مين يلأ قبرط نم ظفاحلا دنسأو © هريغو يعيبسلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةمامأ يلا نع مصاع نع دقرف نع ناهلس نب رفعج انثدح

 نوحبصيف بعلو وو برشو | معط 0 2م هله نم موق ثيل : لاق هنا ملسو

 : نولوقيف سأدلا حبصي 1 ىتح فذقو كفاسح 0 6 د ٌهدرق او>سم دقو

 را موق ىلع كتان 5 امسلا نم ةراحح ًابصاح

 مهسلو دل و ؟ رغما يرقل 4 هدىلعو اهنم لئابق ىلع 1 تكيلهأ يتلا مقعلا مسيرلاههنلع

 . رفعج اهيسن ةطخو < محرلا مهتعيطقو « اب رلا مهلك أو« تانيقلا ممذاختاو « ريرحلا

 ا ةلودمو انليملانما عامي انتازرايكت نر 31 جلاب وحال :ءاف رالاءامغلإ هدلسأو

 مينا هلوقت يش وه له .: هل. تلقو ثيدحلا اذه نع حلات 2 ًادقرف تتأ

 ىلض هللا لوسر نع هرث ١ لب < ال : لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هرثأت

 « ةمامأ يلأ نع مداع هب ينئدح : لاقف 2 هب كندح نمو : هلةعياف باو هاك ا

 و 2 يعخنلا معاذنإ هل ييادجو < :كييلعملا نب ديعس نع ةداتق هب ينندحو

 هيلع اوهدق الذ 03 0 ىلإ قار ءلا لهأ نم رفن 06 : 1غأاق مضاع ىلإ ظفاحلا

 : اولاق 7 متثج نذوب :. لاق 6 قارعلا نخأا نم نن : اولاق 9 مت نمم : مل لاق

 نع شن فد نعو 0 ارا نستلم امع 5 معن



 م رك نعال
 جحلا نيب اوعبات : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .لاق : لاق باطخلا نب رمح .نع

 هجيوتجأذ + ديدلملا ريح نيكل لوح لوك يفوت كلو يرش! يا اهئاف دلل

 نثاقخ ملكرلا لك 1 هس ةقف قا يلا همام كا قد رع

 2 توام تنلا ل امهشب ةعباتم نإف < ةرمعلاو جحا نيب اوعبات : ظفلب هجام

 هاورو + ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات : ظفلب ًارصتخم يقبيبلا .هاورو .٠ .ثيدملا

 مو .ةيبأ. يغب ضاع هزت و للا ديديع نعز علم جزر .مامدو تلا ميجا, كالا د

 ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات ظفلب رمع رك ذ تاياورلا ضعب ينو < رمح ركاذب

 ٠ ديدحلا ثبخ ريكلا يفني ا < قزرلاو رمعلا يف ناديزيو رقفلا نايفني اعنإف
 دينعا نت مصاع هاور يلا جحا نيب اوعبات ثيدح : ةبيش نب بوقعي لاق

 رم نع ةرم هيوري ناك ينعي < هيف هنع فلتخاف ثيدحلا برطضم وهو « هللا
 ةيكل امتع يكس نأ :::ةنيعي قت ,نايفسي لاق 5 نمو « هنع هيوري ال ةرمو

 ءالؤح: ايبا بنل نأ :ةفانع أري: ثلا داق با رطضالا كالا يضونك لااا ين دنا

 : هم ال لاق زيزعلا دبع نب رمت تدهش : مصاع لاقو * ةجح اهيف ملسيلو « ةيردقلا

 ةنيدملاب اهصاع تيأر : نايفس لاق * اكسم هيف ىلعحت الف طوتح نيلتس كارأ

 لهأ يعبات نم وه : دعس نبا لاقو « اذظ لين ن5 هل

 ول : لوقب جاححلا نب ةبعش ناكو ٠ هب جتحيال ثيدحلا ريثك ناكو« ةنيدملا

 سو هيلع هللا ىلص ينلا نع نالف نع نإلف لاقل دحسملا اذه .ىنب نم : مصاعل لق

 ناكو « يبأ ينثدح لاقل ًارامح ابك ار الجر تيأر : هل تلق ول : لاقو « هانب هنأ

 ثدحي وهو لاجرلا يقتني يذلا ةبعش نم تبع : كلام لاقو هنيدح نوقتي خايشألا
 هثبددح يدش ون فعلا يعاكس وعمان ذيل ةنديع نبا ناك و < صاع نع

 نيعم نيلور دخل. .ططعشوو كاني سبل حد : [ذعا تملا هلاقزب .ءابكس حلالك

 وه : يراخبلا لاقو « ريكانم هثيداحأ يف : بوقعي .لاقو < بوقعي نب عيمابإو
 ثري دح اهل وسل اكليل دكت مم راق سيكل و, تاطقؤل قارا كو كت دنا رك

 هفعضو « ةفلللا اذه نم اون لاقو 6 هب جتحي الو هثيدح بت ردك هيلع اقليعيمم

 « ايماع الإ لومفلابا نويشم كفاك ناسنإ نع ىور 2 لعن ل زينل اكو يئاسنلا

 نب ميركلا نيغ_نيغ: هنري ارو د نع ثدح "كلام اك ملعن الو

 ءوسل هب جتحأ تسل : ةعزخ نبا لاقو < شارخ نبا هفعض اذك و < قراخملا ينأ



 بي ذهخ 5
 :دعس نبأ لاق ( بودنملا نايتإ نم اذبب لمعلا يف دب الف بودناملاو بجاولل لماشلا

 ٠ ةنيدملا لهأ يعبات نم مصاع ناك
 رصع كردأ ٠ يراصنألا ليسغلا ةلظنح نب هللا دبع نب 26 مصاع

 تارا الأ يجو ف اك مدقت ٠ ةرذا موي لتقو « ةباحصلا

 هيبأ نع ثدح *© يقتشمد هنإ لاقب « ينبقلا معن نب هللا دبع نب 26 مصاع 4
 لسو هيلع هللا لم هللا :لاوسر. لع :مدق هنأ هدج نع يادعدلا دم نب اةورع# نع
 اقري ناك ]سو هيلع ا ىلص ينلا ىلع اولخد ايلف < فيقث نم هموق نم دفو يف

 ابق معن : ااولاققا»: كريغا لأ عفش ملقا لعأ# ملل لاقف هلاك نأ اوك د

 هدبع مهو هيلع تلخد الف : لاق“ هيلإ واسوان : لاق « انلاحر يف هانفلخ

 تئغتسا ا « لفسلا يف ةائاسلا نإو هَ ايلا يف ةيطنملا ديلا نإ : : لاقف ينلبقتس

 اذه مصاع : لبيان اهل اد دقو ' ملهنأتو لوؤفل الا نإو لاكمال

 نم  هنع يور رطل لعأ اللاورا رض مدق « انة ولا نه. 2 6 ماشلا لهأ نم

 ٠ بهو نبا الإ رمهم لهأ

 « كلملادبع نب ماثه ةباحص نم يلالحلا ديزي نب هللا دبع نب 26 مصاع

 حيرش نب ثراخلا بلغت املو < ناسارخ هالوو « موزلا يلإ ةفئاصلا وزغ هالو

 اولعتقأف اكنزادلا- تلف -اعصاغ . ماشه كدب 'ةئامؤت ٠ نسمح ةئسا ورمو'ناح ذولا لع

 < ماشه ىلإ ةالوسر ثعبيو خابب ثراملا يقي نأ لع احلطصا مث « ان شال الاتق
 - يجراخلا سيق نب كاحضلا هلتقف ةينيمرأ يلو امصاع نإ م

 « يودعلا يشرقلا باطما نب رمت نب صاع نب هللا ديبع نب 26 مصاع

ٍْ 

 < هللا دبع نب ملاسو « هللا ديبع 0 هللا ليغ ند باعوا كر هيرتا ع ثدح

 < ةنييع نب نايفسو « اين نب كلامو < يروثلاو < ةبعش هنع ىورو ٠ مهريغو

 نع هيلإ ظفاحلا دنسأو # زيزعلا دبع نب رمح ىلع ًادفاو ماشلا مدقو < ممريغو
 « نيلعن ىلع الجر تحوز ةرازف ينب نم هاا نأ هينا مع نب هللا دبع

 9 نيلعن كسفنل تيضرأ : اهل لاقف < ملسو هيلع للمال نإ كذاك
 نواصل حور ورا وو سلو 5 انوا لراوعم افرام هواري اه ضفرلات
 0 3 دزلل لاقف 6 6 ينطعي مل 0 تلاق 9فشرأ 1 لاقف يوغبلا

 نع يودعلا ةعيبر نب هللا دبع نع 5 ! ظفاحلا دنسأو * 8 أو كنأش



 فنك كا نبا خيرات

 نإو « ةنجلا قرط نم ًاقيرط هب ةلاركلاع ةيغ ملت فطر اعيد كلاب ممر

 نم هل رفغتسي ملاعلا نإو ©« بلطي اه اضر للعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئاللا

 دباعلا لع#ملاعلا# ل مهو اك |لعفلا كرمت قيناتر اول ض رانا يفر نمو املا اف

 فايع الا ةةثروإ الفلازدر زبك ركتلامورئاخ تع دولا يهل نقلا نصلك

 200007 اعلا اوثروأو « امحرد الو ًارانيد اوثروي مل ءايننألا نإ
 ةمحرت يف اهضعب يلأي ةريفك قرط يدنع ثيدحلااذملو : ظفاحلا لاق * رفاو

 ىموم يبأ ىلإ هدانسأب ماع ىو | هلل ات نا نإ“ سلك لإ 0

 ىورو # اضرلا ربصلا : طملنو هلع هللا لص هللا كيوطات لاق لاق هنأ يزرهشالا

 عند ف نم نافل ل اعنا وهو قارعلا دبع نب رمح تحس : لاق مصاع نع ظفاحلا

 رفغتسلف داع نإف < بتيل مث هللا رفغتسلف داع نإف < بتيل مب هللا رفغتسلف انذ

 نإو « اوقلخي نأ لبق لاجرلا) قانعأ يف ةعوضوم اياطخ ابئإف < بتيل. ث هللا

 : ماشلالهأ نم ةعبارلا ةقبطلا يف ةفيلخ لات ٠ اهّيلع رارضرالا كالملا لك كالملا

 . هلأ إالإ.:| ةعراز "5 لاقو « حليود وه : نيعم نب يبحي لاقو « قد مصاع

 يهاطلا ينقثلا ثراملا نب ةعيبر نب هاتي عمزب ناقل قي طح# مصاع 3

 * هريغو رمي هثبأ هنع ىورو ٠ رماع نب ةيقعو بويأ ابأد رم بث (تابطلا )

 م « اوطبارف وزغلا مهتافف لسالسلا ةوزغ اوزغ مبأ مجرتلا ىلإ ظفاحلا هقالأو
 : مصاعلاقف < رماع نب ةبقعو يراصن اللا طوبأ| ل ةيداعم ىلإ اوعجر

 ةعبر الا دجاشملا يق ىلع نم. هنأ .انغلب .دقو « (ماعلا. وّرملا انتاف بوي ايأ اي

 س يلإ 7 كلذ نم رمسا ىلع كالدا يخا نبااي : لاق < هينذ هل هللا رفغ

 هلفساورتعا ب سل ارضه كوع تو مش اع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 < حمر نب دمت نع جابوا هاور < معن : لاق 2 ةبقع اب كاذكأ؛ لمح نمي منتام

 هلاح# مهاع ما تاي نع رييزلا يبأ نع دعس نب ثيللا انربخأ

 وهو نمحرلا دبع نب نايفس نع اولاقف < ثيللا نع اوورف * ةبيتقو <« نيححو « سنوي
 دجاسملا يف هلوق : لوقأ )< حمر ننا كش م صاع نع هنأ اوكشي ملو « باوصلا

 لوشرلا جسم « مارللاءبحبملا نوقع وع تناك بعالم ئأ اببأ نائم ةعوأألا

 ومالا لما نجا اهكهلوقو ةران نحستو نر دت لزم رع سو هيلع ةفاكالص

 نللطلا قالب كارلا زل أ, ليقضي تاس مزراب قال روع ييرزكشل د



 تيل لقي

 «لبج نب ذاعمو« رمت نع ىود ٠ . يصحللا ينوكسلا ديمح نب 6 مصاع
 تمع“ : لاق هنا هنع ديردنبا يلإ هدهد ظفاحلا ىورو #* ةشئاعو < كلام نب فوعو

 0 كي < فاعلا لسنا لمن دمحتف -نساغلا يف ماق ةنيانت نفور رع

 اك ا اما لاقل وي بتاذرل قف ماق سو هيلع هللا ىلص هللا سينا

 لك ع : قذكلا ووش 2 دك مدلل ة خا ياحصأ ؟ رايخفب فاحص
 الر نرحل الإ كقش نأ ريغاوم ده 6 فاعم نأ ريغ نم لجرلا
 ىلع هللاف هيخأ ةجاح يف تكي نو كر ناعيا هنللغا ناك الإ هل لال اما

 لم كارل وسر كيف ءاق م كيف تق 57 نم اووف م قرع قو القا ةعضاح

 55 مات رطب نم ةياند نق ىااززو ه3 ليبلحو هللا رفغتسا م 6 كال هيلع هللا

 كايإو ©<بةعاذابب هيلعف ةنلتا_ةحح دارأ نف الأ « نيثلسل نأ ريغ نم هلوق

 اذه مدقت دقو « دهنأ نيننالا نه وهو < دحاولا عم ناطيلا نإف ةدحولاو

 ديمح نت مصاع ن :ءو ىلا ريطلار ةففادإ 0 00 فلان هعمل

 ةليل سو هيلع هلا لص 0 كرت عم تف د لوقف فلااغ نك ع ياك

 ال ةرقبلا نم متفتساف ادن كك تت يلهب , مأق 3 00 6 كاعساف اد

 0 و ا نع هنا اورو الورع ان اينذ فقرو الإ [ةمجناةتيايمرع
 كلاو تيس توريلا يذ ناحبس : لوقي همايق ردقب انك ايفو

 توربخلا يذ ناحبس : هدوحس يف لوق هعركا نيدرقق دحس 2 ةمظعلاو

 00 2 يول وك ناوع ل ا ارق يل ةملظلاو اك لاو تركللاو

 هللا لور باحصأ يلت يتلا ايلعلا ةقباطلا يف جرتملا ةعرز وبأ ركذو * كلذ
 ٠ ةقل وه : ينطقرادلا لاقو « مو هيلع هللا ىلد

 ريكو 2 تدخلا سيسلال) ىتتكلا ةويحتؤت احر 2 مصاع د

 يكف نب للففلا ميعن 57 عيكو هنعا يورو ٠ امهريغ وودكتملا نبا دو

 ايعتك لاق لق نب 07 نعل اك نس دوادرر رع فك ةازرق ذي امثهريغو

 كتنتأ يف
 هه
 م

 كلا نال لاق كير ءابأت ينور دعس ف ءادو كلاما عم

 لوسر نع ثدحت كنا ينغلب ثيدحل سو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم ةنيدملا نم

 تركي ام « ةراجتل تضتلامو ةجبال تكبام : ءادردلاوبأ لاقف < سو هيلع هل حلص هللا

 لسو هيلع هللا لص هللا لوسر تمعس يفإف : لاق « من : لاق 7 ثيدحلا أرقتل الإ



 د 0 رك اسع نبغي رات

 وباو ٠ ديز ةءارقل رخ الاو « هللا دبع ةءارقل امهدحأ « شمحألاو مصاع وفن

 نب نما لاو“ ةفيقسفاو اعكاؤ اواو وسما إلك روزانا سيئر

 رظنف « ءارقلا ع هدعب ال كاذ : لاقف « اعكاع طم الل“ م نأ دنع تاك

 دحأ,ْنأ كندا علقو هب لدعت نأ ديرت : يل لاقف يهجو يف بفغلا نيبتو يلإ

 بقوا رويل اعنا اذملا عسو ال 0 تاذقلرا لف 5 ال لاقت ركطترا

 نم نآل « ءالعلا تاق له زاككو ةلا نع هعفرأ نأ تدرأ اممِإ كحيو : يل لاقف

 هكا رث زوي امنديلع ارقنمناكف“# ةيتسلا ا ةحلاإاث داعملكر هلل اوتخ اورزداا عالم

 < نآرقللةءآرقو ةنسبحاص ناكو « اًينافع مهاعناك: يلحعلا لاقو ٠ هيلع درب ملو
 تقادج هيلع قا كرااع هسبانللا .ي دقن ناكوو هرقل تاكل قلقا اكو
 « زنلا سرام نم : لاقي ناك ٠ ةعزخ نب قاحسإ ن 1“ لئاو "1 5

 مصاع ناك : شايع نبا لاقو ٠ هفرظ كتل مصاعل ا رقد“ ىفاش ف هقفتو

 قنا اودجلا ا مقفنا دع اوك ىلا بطلا هرج اذإ. تي
 «مماع نم ردقلا تايثإ يفدشأ ًادحأ تير ام : ةملس نب دامح لاقو اعدل معا
 نايفس فأي ناكو « نك لبقو الإ رفس نم لاو لأ ىلع تمدق ام : معاع لاقو

 عضاوتلا كل نا 50 كاشتأو 6 ات است : : هل 'ةلوقز اة هتعمل قاراوللا

 ىحي هنع لئسو ٠ كف قولا ف تبأر الإ نوع ىقلت ال نأ تن د اذإ

 ةقن ريخ حلا 2 ل وه ١ مام ألا لاقو < س ا هلل سس نس نيعم 21

 : اح ولأ لاقو 6 دق هب د كيعس 0 يد لاقو عم 00 ارنمحألاو

 هن 0 6 : لاقف ماع نعةعرز ارا س : اح نأ |١ لاقو « « ثيدحلا 0

 نا لاقف ةيلع نبا هيف ملكت دقو « ةقل وه لاقي نأ اذه د2 ل لاقف يف ل

 قدصلا لي دنع هلحم : لاقف اًمصاع يبَأ رك ذو :لاق 6 ظفح لا يم مداع هيما نم لك

 < اهيف ام سفنلا يفو مصاع انثدح : ةبعش لاقو « ظفاملا كاذب نكيملو ثيدحلا حلاص

 مم ك1 نإ ناكوو مصاع : شارخنبالاقو « ظفحلا ءوس الإ هيف 0 اا

 انثدحي مماع ثناك : يطساولا ديز وبأ لاقو < ءيش هظفح يف : ينطقرادلا لاقو

 نا 8-5 لاق 3 ىعلا يف لئاو أ نع هب 0 5 4 ةادغلاب رز نع ثيدحلاب

 نيرشعو نام 712 ٌليقو 6 ةئامو نيرشعو 2 ع 0 مصاع ا : 3-4

1 



 تال ا 0

 نع مضاع نع ةالوطم هاورو « ًارصتخم هاور اذكه « بحأ نم عم ءر ام لاتا 2

 ناف : .٠ لاق ا ءاختبا تح : تاق م كب ء ا يل لاقف ةاردخ كنا" لاق ل

 يردصوأ ىققت يف طع تالق كلك اهااضر علا بلاطل ابتحنجأ عضتا ةكئالملا

 هيلع هللا لص 5 قوسر# ع 2 بف نأ لا 1 لكاعلا كعب 0 ُص جسم

 عزنن ال ا نيراش انك اقإ ل ناك معن لاق 2 9غ كلذ ف 0

 تل 6 مون 1 لوب ا طئاغ نم نحذلل 4 ةبانح 0 الإ نييلايلو مايأ ةئالث انفانخ

 توصل يبا رعأ هادان 3 راسم ف هعم نكن انب 4 مع : لاق و يوم ا 0 دتعع< له

 ع مه + 7 1 5 0

 بحا الجر تنأرأ : لاق « هاه همالك نمو ىلع هباجأف « دع اي : لاقف يروبج هل

 كرمك الف نم نأ اند لوي ل “ بحأ نم عم ءر ءرملا : لاقف 2 مهب ىتحلي الو موق

 كر م 7-0 قلغي الف خس نك هض رع ةريسم ةبوتلل هلل شفي ابا

 1 8 داع 06 عفن 0 كير 0 0 0 0 م 5 ىلاغت هل وق كالذو 4 هلبق

 : - سس و ه5 1

 لف اةبلخ د: عماع لاقو 3 ( ا 06 ءا رق نا تا ند
 أ -_ 3

 لحر ملكت 4 كر نيكس اهتموقف لسع هنأ 3 ىلإ تراظنف زيزعلا كيع نب 0

 هاخأ عمسأ ام مالكلا نم ةجرلا كس 0 هم : 4 لاقف « هتوص 2 هدنع

 : دمحأ مامإالالاقو ٠ ةقث وهو بارطضا هثيدح يف مماع : نايفس لاق * هسيلج وأ

 ) ار نةناتع ةفوكلا لهأو 3 ا عراق نك 6 10 5ك 0-0-5 ناك

 ف أظملا 5 سد هنأ الإ ةفد اوشا :.لعضص" نيأالاقوا 5 رق راعخأ انأو

 احتفبو 4 قيرطلا وهو ل 2 نودلا مهل دوحنلا : سراف ن ل6 هثردح

 كسلا رتل ارو 2ع دلل ىف: قارقلاب 5 مصاع : ا لاقو ٠ ناثآلا

 4 شيح نب 2 0 اق | ض رعد ك6 4 ةقلاط يبا نب ىلع 0 هأرق وهو« ئملسلا

 الإ ةعلاخ امو 3 مصاع م : صفح لاقو * دوعسه نب ا دبع 0 أرق رزو

 + رتبلام يدك ىاحتسإ ابأ تلت شايع نب ركب وبأ لاقو © اذحاو تفرحتا يف
 د ا ا ا ا ا ل وا ام مماع نم أرقأ تا

 تا لك 4 د وعسم 0

 < مماع : اولاق 7 اذه نم : تاقف « ءاسك ةيلَعو ةعاج" داع لحار اذإو دختتملا

 ناك« لاق ام لوقب نأ قاحسإ 2 ق2 كلك م الف © هنم توندف هتيتأف

 0 0 دنع 20 ىلع نا ىقل لق لحد اك

 ل قلاع را ا عا زك اونانك لثم ةفوككلا7 انك: 'لوتر ناختتإإ وبا



 ااه رك اسع نبا خي رات

 0 ا ف ار

35 
 0 هما نم 0

 صاعلا لأ نب كلا نب ناورم نب زيزملا دع ني رح 0 3 مصاع د

 كللملا ددع نب نايل زع دفو .-) قرصلا يوءالا قيم دلع نب أ نبا

 6 زيزعلا دبع نب مح 'نب:كلملا ديع لع.لزتف 4 ني زعلا دبع نب ن4 هك

 ىلإ انم لجر لك ىوأو ءاشعلا انيلص الف : مصاع لاق < هتيب يف هعم ناكو
35 

 هانطأف حايصملا ىل ! ماق ايعذف نأ نظ الف «هشارف ىلإ كلملا دبع ىلا < :هئارن

 اذإف تظقيتساف : لاق < مونلا يل بهذ ىتح يلصي لعج م < هيلإ رظنأ انأو

 ولام, اه. م اجب ع نينس ضاعتمسبر] تيارنأ) : ةيالاودنع ف ا .

 4 اهيلإ عجر ع 0 0 4 ) 0 اا 5 0 ا ّق . نودع

 : تلق كلذ تل 38 هك ةاةقيس تلق ىح كاذ لعفي لؤي : َ 4 أ

 دبلأ ىنعمم الف « هنع كلذ عطق ال مونلا نم ظقيتسملاك« هل دملاو < هللا ناحبرم

 ةئامو نيثالثو ثالث ةنس مجرتملا لتق ٠ اسح هل عما رف

 يرقملا يفوكلا يدسألا ب أ ىو يبا .ةلدبم نب د مصاع د

 نب دو <« يملسلا نمحرلا دبع يلأ ىلع تآرقلا أرق ٠ ةفورعملا ةءآرقلا بحاص

 فاو © ليوس نك رورعملاو « عفار نب 50 4 تاكل حلاص 5 4 شدبح

 حابر ا 0 ا ىبوم يأ ل نبأ ةدرب يبأو « ىحفلا يبأو < نيزر

 ةعامجو « ةثيع نإ نايفسو « 50 « يروثلاو 6« ةيعشو « شمحألا فتراهلسو

 نع سك | نيا تلاك ةاالاق نز نعمل عدد منال تاما لل

 لاق 7+ 7 لوقت مب :. تلك فني قاو د ناب يشب الكرإم ردقلا ةليل

 نم حبصت انإ : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقروع جا ةمالعلاب لاق 1 هيا

 مصاعل سيلو <« يذمرتااو 0 هاودر 08 عاعش 0 ل علطت مويلا كلذ

 نإ ناوفص ع رز نع معِع ىلإ طظفاحلا نكساو 37 نيشي دح ريغ نيحيحصلا يف

 قمتان الو اموق نجا الجرس سا نا نع رااو نس لات لاق كا



 تناك 18

 رض لكلا ركوب نفنلب قم القلا» قدر ءاوحاب كلف لشنف ماعط ىلإ يعد

 لجر تامطل .ثالثب سانلا قحاو « انبه لب ال : لاقف انبه سلجا : هل اولاقف موق

 يال ل كك اي تيبلاب كاز, اول وق +: لاقف/. ؟ماعظ: هل, ءاومدتفإي موقق زك لخد

 هبل انسخ ىب :نمقحا نيدكرمتل نب قفط« نب تما نب . 6م ر فظل
 نييك لو ثدج اد ناكل نال در ألا رص ربا ناعتلا) نيل بانج لي رعب

 هدكس ىورو #* < مات هنباو يزارلا نيسحلا وبلا ه2 عوز 5( نب رهامح نعو

 2017 لكلا ةطلع هللا لع اهلا .كلوتسز هسا -_ناقانكللام» ينشأ لإ

 -  ركاسرو ند يكد ظشالاوا تريلا اديتيص اب اهرانقإو 56 قيتلبك ةعاشلاو نأ

 ا ف او كاي فلعم ساب ء اضيع هذا مسام ا هدحأزب قع

 ١" عارم سيتلاو ناكإ_ هيأ علسلا هيلا داوقلو الكتب رادار يعقألاءسدلكلا

 5000 00 2 ف هل

 ردا قال تلا را ةلطك 11. هما: ذيع قيةبوفظم نب د6 قفط«

 ضابعنب ليغفلاىلإ هدم عواد ةلقمأو ةعنمخف كر دكار دعاكم يعفاشلا هيقفلا

 ذا د وا م2 عررطأ دع وكب نأ دنا نك 2 لاك هنأ

 لافركع هيلو هزع هلل لفل اعالا أل 6 اينذلا/ مده ف + ام نيس و
 را عا عسق ةنس لاوش يف رفظ ةفعفلا] قل لاعكلا

 طنز افاق رب واكف نسل كير ١

 ىلإ 1 كك ثدح يقشعد ٠ حفلا وبأ نوصي ]قي 2 رفظ د

 وه كبيبح بحأ : لسو هيلع هللا ىلص تا لاصو لاق كدا ةناوك رميح

 00 ل لل لع كااععل) ديل اوبع اف كوت كفيت .قوككي#ا نأ ىبعام
- 

 + ام«اموي كبببح

 للعو 7 5 3 لا ىلد 31 نأ 6 1 هادملسل حلب قشمدب

 * رفغملا هطار

 نيعلا فرح هيلي و اظلا فرح ىعتنا



 ا رك اسع نبا خي رات

 اممشنلاو هلى اوم الط ركل :لاكدور كدا ]يد كايضلإ دن كا لمت

 ةئس نيناكو سمخ نبا وهو نيتسو عسل ةنس ذيك اك تام : نيعم نب ىبحي لاق

 عبس ةئس ةره قشمد ىلع بلغت +٠ .يليقعلا بوهرم نب اي ملاظ “

 نب نسحلا اهيلع هالو مث < نيسمخو نامث ةنس اهيلع بلغت مث « ةئامبالثو نيسمخو

 ع 6 5206 دان فلختساو اهنع لحرف هن اع لتاو يعش هن يطمرقلا 5

 نيتسو يدحإ ةنس ءانحألا ىلإ يطمرقلا ندملا راس امل قشمد ىلإ عجر
 3 <« هيلع ضبقف ءاتح الا خوم هدوع دعب ىطمرقلا ءاقا هحوت 3 « ةئاعالثو

 ماشلا ىلإ عجر من6 هل نأك ندح ىلإ تارفلا طش ىلإ برهو هنم صلخ

 ةع زه هتغلب كبلعب غلب الف هفلخ نم يطمرقلا ىلع هب اوشوشيل نيب رصملا نم ةبتاكمب
 ل ا ىلإ هجوتف يطمرقلا
 دوج لأ خل وص و.دثب نيعسو تالت ةكس هدعقلا يذأ يف اهنع لحر ع« ني رثعلا 2

 هني رشلا عوقوو رعملاب بقلملا لبق نم .ماشلا ىلع اّيلاو قشمد ىلإ يناتكلا يبرغملا

 يمن كما اكول لي ضي للا رد هلأ يلوذ كل ذكو « ماظ نيبو

 ٠ اييلغ بلتف كِيلعي ىلإ ملاظ

 ركب وبأ باهولا دبع نب ميل لاقيو < يَ نب فلخ نب 26 نايبظ
 ععسو ثيدحلا .اهب عمسو قشمد نكس « يلقإالا لهأ نم مكتملا ىلاملا هيقفلا

 بجوم نع جرخف ةياغ ىلإ ءوضولا يف ًازرحتم ةشيعملا يف اءروتم ناكو

 لوقو نأ رع ا نادل يناتكلا زيؤعلاب دعع نع هتدعتو مستعدا

 كك رقاق كل يادبع عمانأ# لو نإ : لاق لسو هيلع هللا لض هللا

 و نيعستو عبرأ 7 قون ا

 رفظ هعما نميركر

 2 كلام_ ني وو عل ردخ ةدلاغيتا قاع نب 36 رفظ 3#

 ىورو # ةعامح هنع هاورو < ةعامج نع ثيدحلا ىدر ٠ جارسلا ينراملا

 ءاسنلا اورعأ يدان" سر دظاتلا رن ئدلا نأ ذر“ نب ىلا عءنإا للا

 ىورو * طفلا ذيب مي تسال لا كك لوس أت. لووضن
 لخر ةمطاب نمانلا "ىسأ ::لاق اهنأ يذلا ةملا"دبع نب: ركب ىلإ !دانسإلا وت



 لالما

 هزاع نطلا اع“ دولا نورأ 8ك ور © منه ةنمإا ضوتعشدال ناعلم ىلإ ”جاقحاو
 : لاقف هعفدو هيلع زتعاف

 هب رتل راج لام يف نعمطت الف

 هنإفا دومألا هللا ىلإ ضوفو

 ايفا 01 ا متو الو
 ولو

 يي ا ار

 اوناخو اوردغ 5 مدعبأو

 مهيلإ مهبئاكر تعجر الو

 ف هلو

 ةمعنو. الضف نمحرلا نم دعو

 هدنع ريخلا اع رالالعما ا نإو

 ابلاط ء ا ةحااخا الف

 د

1 

 هبحاصل في رشتو نيز علا
 كاد اعآ هلا كا رخال

 ةعبطمطو زرع يخأ ميرك نه <

 5 ا م تدب يف

 كا هاا راحو

 رعت نأبنإإ 0 زر زع ىتمأ
 هلآ ان الا نحذو 0 علا

 همرحي مث الام ءرملا عمجي دق

 ادني كلم معلا عماجو

 هعمجل رخذلا معن معلا عماج أي

 122 ني 4 كيني ديقاف

 :٠ ىدر و

 بيد

 ال - رق لكف

 دودج كيلع اقرأ 3و

 ديلجو

 دنع لاش

 زجاع دجيب شيعي

 دايزار كا تلقيز هللا رمل

 داع موقو قر تدعب 5

 بلاط ريخال ءاجام اذإ كيلع

 بحاصي نم ىلع الق اًنيهنكي
 يغار تن, ىتح يرادتال كنإف

 بيازقلا# نوكت ديف كعب و

 ايد الاو لعلانونف تيده بلطاف

 ايدح هبارام ىلع نك تح

 ايسننا اذإ فورعم موقلا ىدلء رق

 ابنذ مدعي ىبمأف سور اوناك
 اهاازع لكاذ الاباكب علانملا» لان

 ابحتحم لظ دق رعص هدخ يف

 ابحص بحاص ام اذإ ني رقلا معن

 ابارطاو لذلا قليف ليلق ام

 ايلسلاو :توفلا هنم رذاحي الو

 اكمل ملون رولعدي ومالا

 انس ناكل وزع ذلعلا لاف



 ا رك خب رأث

 هل عام ةداع كد لف قالك نال ينال

 : لاقف هلطمع و هدعب لعحف هيلع نك كيد 2 دانا ينل كو

 يتجاحي لاوق اه ياكيوللأ ! يفاعذ

 نأ مو "يشب ظخأ,/ 10 تحف
 ءذسدت رةنا لال 11 فوكو

 : رخا هل رماىف لاقم

 م

 م

 تفحجأ حرلا هذو ىبرقلا هذ ءرملااذإ
 ككل

 ؟ !كااقف عادات هل رس 0 هل لزوم علطأو

 دخل نور اج سلات فو 2

 1-5 ىدتقد ال ماع

 اروطو ”اروط: اهئ "يع
 ع 1 0 كعقت 2

 يري نعول رداقم نإف

 هن اك ىتح سانلا يف هب عاذا

 هحصن كيطعمم حصن يذ لك امو

 دحاودنءاعمحتسا اماذإ نكاو

 كلا 2 فعل م كك اذا
 ٍُء

 لم ه>اف بحاص الب تيقب

 ةجاح ميرك ىلإ تبلط اذإو

 ةجاح يكل ىلإ نوكاتعالذ إن

 هئاتفو هباب ةلبقل مزلاو
 هبأب رجم 3 كحيري يتح

 عمتسا ال باوجلا در 8 تاقف

 عفأ ذأ ةيض انر ل زنا وسخ

 عمطلا نم فافعلل قد كالو

 (2)دعؤولاب ءزرملاةعؤل يدر دغلا وعن

 دبع الو هيلع قاثيممب فوم

 لع 225 15 هب

 ءالدلا يف كولد لد نكلو

 1١م0 ليلفو *ةأنم "يت
 ءاضقلاو رداقملا ىلع 0

 ٠ اجلا“ قم دابعلا قادرأ

 بيا رم ”ةنيغ اللا ةيفا هك

 توفت ”تدقوا "نان , ءالعب

 تيبلب هححصات وه م الو

 بصمت ةعاط نم هل قحف

 رثع نإ هتيقاعو 52

 تعا اماذإ لوبق اذ 006

 ياستلا»و كيفكي هؤاقلف

 ملع تنأاز قؤر ِف ف

 مارع م رغلا مزل ام دشاك

 مياس كاع نإ كض رعو ارهد



 00 را

 : لااقف اهتح4 قطنت نأ الا ىلع لحعت ال « دايك لكلب ذل : هب وأغم

 نأ لبق هتعضوو « هلمحت نأ ل ل ل قحأ انأ نيتمءوملا ا

 لنا عقم مخ رعب نا واس ل6 -000- كالا انأو هنيضكلا

 هل ينطبف « ”اليغ عفا مو < ربغ يف ءامتأ مم يك هتعضوو « ٌةورش هعضوو

 لة مب هال وأن ار اىقر اسمعوا ذل نين اا ءاعو

 لومحملا لماحلاب البس مث انيلع روك يتلاب يحرم
 نالباخات» هلا ربع زعبي رار رك جت ققعا

 لوغشملا غرافلاب متعمس له اف : لع كسا
 أ ةبيحم تااقف

 ليبسلا ناعم نع داح نك قلاب و باوصلاب لاق نم سيل
 ليصألاب هءاقو يرحح مث يحضينيح هءاقس لدن ناك

 اكدر وما يقلل عد هازال دب بوح نباناي يدخاوب يتب أت نسل

 دما بح ةب داعم لاقف

 لووعحلا# هذا ةاقس ًَ 2 يطا لع ادق ني لأنا

 لوسرلا ءاضق ينو هيبأ نم 2 احر برقأو هب ىلوأ يف
 نقتل ديلا ريس كرا ىلشلا اكلءانو ا رطل اقياسأ

 6 اعاد قوينيسقلا هلاقور للعلا ع مؤ مدن اطال اور سلال هانا وحبا

 لاقف بوث ةئامم هيلإ ثعبف < هقارف عاطتسي ال لوام بر :لاقف 9 ةبجلا هذه

 : والا 7

 طال رةرلعا فايلبقا |كاؤلخأ ةنج دئاتليف ليكم دا ؤال ناينكلو

 رفاو ضرعلاو كاطعأ نم كب كك ادا تاك نإ سائلا قدأ نإو

 كنإ دوس الا ابأأي : هب أزهم هل لاقف نسأ دق ناكو دايز نب هللا ديبع ىلع لخدو

 »لاقت قيملا كدمات تاق د طع الواب قط

 راسو ان نمركار لين بكن ل ندعالت قريش عن يذلا ةباققلا يأ

 ديلا ةعدلا ططلطو اةفاعأج اكيعنياي اهفالفتلا# لوطا جيل كرنب ١
 . :هل لاقف هيلع أطبأف ًادعو هدعوف ةنسح ةيحان ةيواعم نم هل تناكو

 ةلم اتفلا اني اجربلا» فال ناو, ! ايات اق زب القلي: قكابن ال



 لا رك اسع نبا خب ران

 كيلع مالس : تلاقف ةب واعم تذاح ىتح دوسأالا يبأ ةأرما تابقأ ذإ بالاس

 7-1 ؟نسابعلا لع قروي م اللا ديل كاس عع
 و 34 0 كب يف ةمعنلا كل لأ اف الا كب عورو < فئاخلا كب

 0 نيم وما 0 كيلإ اتينا لقو 4 ريدقت ربع ف ةيفاع ||و 4 ريبعل ريغ

 ءدقئاوعينتاقثأو < هقئاوب تهرك < جرخللا هيف "يلع قافتو < جهنملا هيف يلع قاض
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 نم هتوقعب 5 يلإف < قيصخ 4. نينم هللا ري ىنفضنيلف 6 هقئ الع ينتح دفو

 : هب اك امل لاقف 42 لوقعلا تاء ًاياحا 26 .يذلا 6 ليلا نيشلاو 03 0 ولا راعلا

 ةخلإ تفعلافب م دريدا 51 وه 5 ثلاق 2س نيف ص تن يذلا اذه كالي نم

 ابنإ « نينه و 7 ا لاقف 2 5 رمل هده لوقت ف 4 د انا لاقو

 ةنع نينمؤملا ازيما دج ةلاثإ وك مهجن وبذابقالاط_ نم نك ةئاملاع طع ليفني وللا 2 ١

 <« ترضح ةوفه يف الو © تربظ ةبي ر نع اهتقلط ام نينماوملا ريمأ اي هللاو < قدصب
 اهلئاعش يأوي نقل فاعم اهل علاق ى ايلشا دج ىع املج كلا نامت جتك كلو
 : لاقف «ديدش ناسأو «ديتع باوجي ىلع اهحيبم كنا نينمؤملا دما : لاقتت# 0

 نينمكملا نيللي تلاع هليل يع الرق ةيلعشاد ران ا ردح ك0

 ىلإ ةثسم «غيزدؤلا قب دز كةيزع الا تلم ير ارتك رك طنط لا امنإ

 نيم لل دل تلاقف.« هععاذأ اًنرش:تأر نإاور أيةيمعكمإرأ اريخ تأر نإ « راجلا

 دفاوتب 4 كمالك رداوب كيلع تددرأ 4 نيملسملا قم هرضح م روضحو 6 نيشنم م

 < البج ربظت الو« العب مشن نأ ةرهلاب لمجي ال ناك نو« كمابس لك اهب غزفأ
 هما و هع نيدمولا ريعأ اي علاق معا الإ كلع 2ع ديوس 10

 ثيل < لئاغد تفي عكسي متم يلاقي رشف [كانالفإ هلك ملم < لوهج لوؤس

 عمقا دوحلا ك1 نإ 6 فاش نيح مسيحش 4 فاخي نيح سلعت 6 نمي ثيح

 الو « اراخ 1 0 عئاض هراحو « عئاج ةفيض ؟ هنأ روصق نم ف رعد ا

 هيلع مهنوهأو « هناها نم هيلع سانلا مرك أ « أراث كردي الو « ًارامذ يمحي

 2'دوسرالا ابابا تارا يدها ف انوللهسا ناكس نين ناس اتى ديسك

 ؟ ةقلطم نم (مهالك ربك أ نمو « ةقلطم اه:إ نيمؤملا ريمأ هللا حاصأ : دوس الاوبأ لاقن

 حاورلاناك الف « هثدب و كيب لصفأ تح يرضحاف حاورلا ناك اذإ : هب .ةاعمت ا لاف

 هل لاقف« اهتييدتن عزت نعلق درت ةلئزؤلأ .اهاور الف كاتبا تنعتسا ققو تءاج
 / م 9 ١



 2 ا

 ناك يعمص الا ل او < 101 يودع تت قيودا قرنا ةداعإ : لوقب

 تاركا ف رديف ريو رمل اها لاك لسا لنيفا ا« اةبوكتر قرتكي ظطوفذلا(الوأ

 ريخلا نم عمسأو هيف جرفنأ بوك رلا نإ : لاقف « حورأو كندبل عدوأ ناك

 ولو < ناوخوالا ينالأو يسفن ىلإ عجرتف حيرلا قشنتسأو « يلزن» يف ةنعمأ ال ام

 يلحأ نم ينكو مداخلا يلع تأرتجاو يبصلا يف سنأتساو يلهأ يب متغا يلزنم ين تا

 هل ًارادا:عابإ دوشأألا ابأ .نأ,. يغلب :: كلام لاقو + ملاكم نأ اعنا اوم

 ا حط هلال لاق ويعاف انيختب تسر يوكل وزال الاقل كل 551 علب اما لك
 ا الك اميل ينالوا دارا رع اونو كتاب ايزو نانل شوا اراك كبل

 بو داعم كيضلا مل: لاعفع« نوكت اناني فااقلإل تنلحأ كك

 ريغ < لح ءاعو ظفل في رظ < لع فرظ هللا» تنأ : لجر هل لاقو ٠ هنم

 نك لعل ابا .هلفاشام كلاعب ال. كرح ويح انام .لانللقفا 60 لي قلن

 ك1 دا ردا اشر كارما افيللاةةفخوحل كطازم يكتب ةراواوت باردا لعاذل

 م ا 6 رفقا نا اوبك هدلا دل أ كن نيحانخي ةفاوو.ةاناقإن اباغرف عجين

 هللا ابلععم : كارل ال انو ندعو ىف "يأ رغاالا اقتل رفا ةلةلرقا دوسأال وب أ:هلوانف © اًقيعض

 دك وا نزع كيلإ فلانا ا كساب « هدنع كظح نم كلظح

 فاوسلا نم هلصأو هلام بهذ اذإ. لحرلا فاسأ نم « اًقيسم هلوقف ٠ كب ينالب

 ورم وبأ اغامرو 4 نيرا“ ةنزدعمم يما < .اكياييف :لينالا كيل اد دوه

 دل نا ىلا اقف ع اع علام اذإ لجرلل ,ناعتنإ, دقو < ععفلاب . ينابيشلا

 1 ا ول ةراشيلاب ىلإ( ةفوكلا نما ةتاضحم نتن إ روان | نين, تنكر

 در دؤلالا اوي ماجر عم دحقلا لاق, 1 رزعشلاب هيف نيغاتتن :نخورالإ موي انييزمزام

 : هيف لاقف <« يريمحا ناسي ر نب ريحب ىلإ

 نمل يلحا ماكاو ١ نلاخ اال ا اريعن دانع قانلا النا نبارك

 ريسإ ميركلا ةزرملا يوزعأ كلاذأو ةديلو ريح نم :وجرأل يلإو

 اذ اةرددقير لع واتنل ايئيبؤرإو لك ك1 ذادق> ١ للعب امهات يحول( بأ ناي اس لاقف
 مروا ل ا كما نيتها زار !اناسج افرزالا لم: ل اففأ كتاكللا بانر

 ل ع اللا يمل دلل اوارلسأاللا بأ نكن لاني ةيرتقد أ لا
 نك ي

 فارسا هدلعو < هددع موي تاذ وه انيبف « اسلم للحل :ثيقلقأو هب زاعم



 1 ركتاجع نبا خيران

 فاخ داي ز لسرأف « هنبا يف همواي اًباتك داي ز ىلإ بتك و هدنرف « انا هدجو هلك

 دلف ءايرعلا نسل نت تايساولا تونك نفد ةلؤفل ن6 جن[ قاموج دول الا

 درر الا نونا مهر كككف كنا انا نوب رعب و مهمالك سانلا هب حلصي اًنيش تعنص

 <« نحليو نارقلا ارقيف هةي رط يف دعقي الحر هيلإ سدف 0 دايز ةباجإ

 هل لاقو دايز ىلإ هروف نم سوبا ب كلج ماجي هععم و دوساألا " 0

 نينالث ىلإ ثبات تارتلا +بارغلا, اذيلرنأ' كي اموأ كل لادا كتبحأ دق

 الجر داش يحيا مازاكعلا) ب اماذع موضع مهنم راتخاف دايز مرضحأف « كلر

 تحت اذإف « دادملا نو فلاي اغبضو فحصملا ذخ : هل لاقف < سقلا دبع نم

 نإف « هلفسا يف ةطقناا لعجاف ا!هتمع اذإو < فرحلا قوف ةدحاو طقناف يتفش

 أب يللا نحصل رانك :نيعطعتال لضتاف نر ةنع د فاك ل !ظنح قل اكل تعبأ

 نلوم دينع ور هنلاق/ + هكا شع هيلز كوكتال رصتخلا عضو مث ؛ هرخخآ ىلع

 اهلا هنع م « يق رفوالا نوميه مث <« دوسالا وبا وحنلا طوال لوا

 نيباتك دوعقلا يف رمح نب يسع عضوو : لاق < قاحسإ ين نبا هلا دنع 6

 يقال ليلعا كاتفإبل لبر د مي الاول عماجلا يم امهدحأ

 نع ىف تعسر حأ م ريغ اك داعي ايدج نازك

 هقو + تيان بولا تال ف ابق ب اذهو لاكإ كاذ

 البس عماذانايبابت كو تيلدوللا؟ لرش أ«مئم ١ نوأ يحمجلا مالس نب دم لاقو

 تيافر لالا 0 نيح كلذ لفغف امنإو « دوس ذاب أ اما عضوو

 وهو وهسلا ىلع بلاغلا ناك ام مالكلا نم ةيقيلسلا : يلاطخلا لاق ٠ ةيقيلسلا

 هب مس ام هانعمو « ةعيبطلا شو ةقيلسلا لإ بوسن» ظفللا يصف كلذ عم

 ةقيلسلاب أرقي الف : لاقي هبارعإ دبعتي نأ ريغ نم ناسللا ىلع لبسو عبطلا
 ناك : يعفاشلا مامرالا لاق ٠ يلعت نع هذخأي ملو  ءآرقلا لعأرقي مل هعبطب يأ
 ةرم مذت ةيقيلسلاو < كللذب .هرصقتس « اللاب اوك : الر نب( للأم م

 ةحادفلاو ةياردللف تحدم اذإو « بارعاالا مدعلف 6 اذإف 4 قويا حدمتو

 ١ : : رعاشلا لاق
 رعأف لوقا ويا“, ركروا الئاثل ارفإم يرحب اكمل
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 هذ ا

 نبق ال لوب :لاكدي دبه .للعا نأ يأ أمإ ؛تلاقف « كتمت نم:ءاضمالاو *كقوف
 امتلاك زكا يباح دويل انل ابا نأ كورجو, الر عشا ةةءامشعللو ةيدعا

 <« خبط |ةتخبظو"« يف هتخ ضف ىلا هحلعلابب لاقف ؟ كردا لعف ام : هل

 راعي طراوز كذاك يلا هت أارجا ااكلعف امال: [لاتف'6 اعنف همك ,رتفزاع اجلخودجحضو

 ”تيضرو تل و ةدلع تدطش اهريغ جوزتو اهتلط : لاقف 9 هراضتو هراشنو

 يأ نم ردن مل ةفللا نم فرح : لاقف 7 تيظب ينعم اف : دوسألا ان لزق

 رد ايانردلا ىيجالااخأر نآل اييرن لاف حوف تغب يآللايف الواي ردي ضني

 ؟ الف قالا در الا لق ذل الكف لافتة د دهإ نإ هللا دبع نع*يددو

 اوفرع نكلو < مكجناوح يف لقانتيو مكعاطأ يف عزانب هنإف « ال : لاق
 « ندأ] لّمسر نوت6 «نهننلا|نطعأ :نإ ؟_ىسحلملا”كلملا ةارسلاالا.:سنح الا هنإق انالف
 « يسه يسيف كلاي ىدحإ يزال لاق“ يت قتع لك ااندب ىذلا سيهألا

 لأدلا « يلا دلل قارس ور يعمصأالا لاقو < حربي ال يذلا عاجشلا سيلالاو

 . هنع هللا يضر كلام نب 02 دشناو « سرع نبا قوفو للعثلا نود ةريغص ةباد

 لكلا رف بك لا ناكل بر هشيم يليق لباد أ انا

 ينأر هلم م: الاف ,رم» نانز ىف :ءدق انآ الأ نأ يرابن الا مماقلا نب دم ىورو

 هللا هللا : لاقف ةءارب لجر هأرقأف : لافت سو هيلع هلا لص هيب ىلع هللا لونأ ا

 10 و مكيف دف اني كارعأالا اقف ةهجلاب (ةيلوش 3و: نيك رشا قمر ياو
 يلبارعألا ةلاقم رمع غلبف « هنم أريأ انأف هلوسر نم "ىرب هللا نكي نإ .2 هلوسر

 ريما اي: لاق 5 سو هيلع هدا لاش هللا :كوسزاةوم ناريس قل عاال ا هللا ةفولداعتن

 انني يافا ينئرقي نم تلأسف < نآرقلاب يل لع الو ةنيدملا تمدق يفإ نينماوملا

 هللا 'ئريدقوأ : هيك البلوت نيرا نب: ”ي رب هللأ نإ ) : لاقف ةءآرب ةروس

 يبازعأ اب نكديونا ةيزعل اظم هذا ارب! الأف ساي مسا

 0 0 : ل اههد» (نينعؤملا لا كام :لاق

 رمأف < هنم هلوسرو هللا *ئرب امن أربأ هللاو انأو : بارعألا لاقف < عفرلاب ينعي

 ٠ وحنلا عضوف دوس ًالاابأ رمأو < ةغللاب ملاع الإ نآرقلا ”ىرقب "ل نأ اطار نوع

 يلع نع وحنلا لكلا طنا ةيلهاحلا يف دلو دوولمأ الا ابأ نأ اومعز : متاح 0 لاق

 الق كمذأ زك ىذإ نقع اعمتأر ةيوانمل نأ ئتفنلا_ةياؤؤإا فو *تبلاطق هلأ نبا



 ام رك ةانعاولا خرا
 قمع املا يضر يلب نع دوس الا و دخلا قدما قف رتتلا مولع 5 لاقف

 ا 0
 < هللا باتك" أدب أنف قتساوا اهب :سانلا عفتني ًامامإ هيف نوكت اًعيش لمعا : دايز

 نيكاوشملا نم *ي رب أ نإ) 1 اًمراق دوسألا وبأ عمم ىتح كلذ نم هافعتساف

 عجرف « اذه ىلإ راص سانلا رمأ نأ تننظ ام : لاقف < رجلاب (ي

 م لوقأ اه/لعفت .اتتلااتاك< يحبنلف.ريكأالا اهب:.:رمأ+ ام _لطفأ انا: كراش تانز اذإ

 : دوهالا أ هل لاقف ع يأ « هضربي ٍغ نشعلا دبع قف 50 قرف

 تممض نواف « هالعأ ىلع هقوف ةطقن طقناف فرحلاب يف تحتف دق يتتيأر اذإ
 < فرحا تحن ةطقنلا لعجاف ثاتتكا ناز <« فرحا 2 نيب ةطقن طقناف 8

 8 طقن اذهف « نيتطقن ةطقنلا نول لعجاف « ةنغ كلذ نم 5 ل نإ

 ةيديعال |المجأ ةيبرعلا عضو نم لو 11: لن اعنا مصاع نع يورو ٠ ةاوضرالا

 < ىلاعألا هذه 5 ةق«كرعلاب«ةارأ نا : لاق ةرصبلاب دايز ىلإ ءاج

 0 هب توفرعي مالك برعال عضأ نأ يل نذأتفأ < مهتنسلأ تريغلو

 ريمآلا هللا حلصأ :لاقف دايز ىلإ لجر ءآحف : لاق « ال : لاق 4 هنوميقيو

 < دوسألا بأ يل عدا نون كاجو ًانايآ يفوتنا امر لاق «نوكلل رز اب

 لأب رم هنأ كلذ يف بوسلا نإ لاقيو ٠ مل عضت نأ كتيبخ يذلا سانلل عض : لاقف

 عاب ةرصبلا مدق ناك (7) نات حان قا كاران جلخر ناك ووك نعش دوس الا

 مينا وياتي لعلودلس بمقر : أ اوعداف « يحمجا نوعظم نب ةمادق نم اوندف « هلهأ نم

 دعساي كلام : لاقف هسرف دوقي وذو ديلا قلل اذه دهس ء ارق 8 ةللاؤقللاكب

 لاقف ©« هرضح نم ضعب هب كحضف « علاض يسرف نإ « لاقف م بك رئال

 « ةوخإ انل اوراصف هيف !ولخدو مالسرالا يف اوبغر دق يللاوملا الح : :ايفادم للا اووا

 ةئوس.الا وبأ ناكف 6 هيلع دوي ملو لوعفملاو لعافلا باب عضوف « مالكلا مهانملع ولف

 <« محللا 6 ع نحلل هع يلإ هل نيل قدر ناك دك مانلا حصفأ نم

 <:ايموضن ةينباايادز#ر لاق هكااع يملا قاطخارانل نأ اكيإر ماير تالاف هبل انا نك

 ذإ لاقت لم عديفارعإر ارتحل زان اج اي هدأ مل نإ : 3 للا
 نا حلا هتنبا نإ لاقيو « نانا عضو ذئنيخ « ايلا“ احا اهب لوح

 نم ءاعقدلا تناك اذإ : 1 ا هيعمل



 بيهن 0.0
 «ريثك يذأ هنوذوي اوناكو « يلع يف هاوه ناكو « هلوق ثودريو همالكب
 : كلذ يف لاقف

 دعو الزفنلا#لااوغانلا, يف ليلا اود نونا 1

 أدع ىضقي ام لامانع 5 نورت فيك و مل تلقف

 اياز تطور كلر 10 يايا هاد 7 الا

 ايإإ ملك امانا ه«للطعإ له نينار كاوا يلا كاز

 اهواك :ياءاعب ارقلو "سلا نأ اذلقار# نيرا كيلا نإف
 اعيد اا ىووللا روهاو كادي ينولكم !ةلييلملا"نغألا راما

 امارس كمان ا ةياول امادعوب تور # روم 1 علت لك
 |يبن ملم ىتجاو ماده يش ند قلاع تقال

 ايوق أرعأ هرغأ معفرت قع قال ركز انبات م
3 

 اعادت نولعجي ال اعد نلللا آما 0 ماوقاو

 "دلال دعوا تنازل ادد +دانقالا رهو" أنيق تبل
 ايطأالاو غباوسلا رول تافرسلا ذات ايوودوك

 هللا ديبع ىلإ 'ةلاراس كيكو *:ءادقتان امر فوزا نأ دهرا ينحل 20
 يف كفازدقال هنأ ءربخأ"ا غااةلع-ال ا ساف الإإو. دوتسأالا .ابأ“ تفرع نإ < .دايز.انبا
 جيلا مالا" ادغز مهبح كي نواف : هلوقب هربخأف 2 اذا لاق اذواف « هنيد
 : دوسألا وبأ لاقف «٠ هب وأعم ةلاقع تارك درطلا يبأ ىلإ هللا ذيع كعَلف

 ىلعا “اي ذأ أنت : لاما نبتت نات 5ك ينأب 7 ءالسلا هئرقأ
 9 هسا لاق تعيق نوف فا كتفي ءازتقأ ( نيبم لآلض يف 0

 ناك د“ يولع دوس دال وبأو « ةياؤع اوناكو < ..ريسق ٠ ينب يف لزني دوسألا وب

 اك راما اارلاق كلذ نعا لياداعقاب“ ”ليللاب ةهنومج ربو هزاوتسأنوتللسلا, ريشا ونب
 ولو « ينوتأطخأ ينومتمحر اذإ مكنأل < عيذك : لاقف « كمحر هللا نكلاو
 : مهيف لاقو ليذه ىلإ 9 كا 3 اذ خأ امل هللا ومحل

 داكررللا *ةلاقم' | تلق , ىنع مرح ' 6 ع اومقتش

 استيل ءامردلاو ئنلا ينب 58 2200-7
 « وحنلا نم هعسر ام ىلإ دوسأالا ابأ اعد يذلا ببسلا يف سانلا فلتخا دقو



 ال را نبا خيرات

 قاع دم امر بلك اخ اراب لالا 1 قاما كي دك ه1 لنا نإو « اًناسإ

 كلتا ودب ينعي سلاجلا اذه الو هللاو * هلا لان « ثالإلا نم ٌةدحاو

 يلإ بها يناتعافا نت ظراسالا أزين وزار اها كراتللا قس ولالا كاز
3 
 ص

. 

 دآ ريمخم 9: ييازفاتب جوع نوسسؤمل نيا اب اذه ندم ول لال اع لافي رعاا

 لحل لتقل عيوب نيح هلعراتفو“ا1 دو لا نالوا كاقوا ا* 5

 كنيكتت يارا" 22 الا ل كنإ كانه تنأ ام هلاوف 9 يئن قال

 زادت الا قم 0 را 586 كلا ناتو ياك

 :.ةي'واعم هلولاّقف,2 ءاقلطلا 3 ةفالخلاب د نورحابلا له < هللا منشان مهل لوقأف

 2 دوال هقللع 2

 : ةرصبلا لهأ يعبات نم.يلوألا ةقبطلا يف دعس نبا لاق. < (2)نفيصواا علخ

 نب سا دنعت للوتجالوا جك دي قيادتت نك قرا اميقاب ايقالن طوقا 1

 ينءلخ قل 3 هلئاق 8ع لاق مل 4 02-5 | را اذه

 ود : نيعم نب ىبي لاقو 6 اهيلع ىلع هرقأف « اهيلع هفاختسا ةرصبلا سابع

 ىلص يالا دهع ىلع سا نبك يدقاولا لاقو < وحللا يف راكت م

 هاند قال لفن اد داق 0 6 لد هوز يلع ممم لتاقو . هيلع هللا

 ا يئازيسلا نابزوملا نب هللا ني“ عيل بامان علاق دايز نبا

 :نورحل لاف عاود لوط ال اككرأ م ووقا يره كشلا مسا عضو نم لوأ

 ىلع سانلا 2 6 اره نب نا كيع : قرر لاقو 3 يل هدلا مداع نبرصل

 كتذ' ةيلابة شلل ارو» م ردا روك ونا نوم نا لا هل عضاولا نأ

 ةزمهلا فنحن زوجي و « تكلا لا قنتسا حعتفيف < يرغ رمنلا ىلإ بسلي ص

 ابابق ناكو تحتتفنا اذإ ةزمحلا نآل < ةضحم أواو ةزدملا بلقب يلودلا لاقيف

 © تازييكا نيقلا 1[ ييقسا:قاكت ا لاكر يشم اي از نال

 لاق +. عيناو لي لزهن كاع ]ذيل رخل لدلك علا كلم ال

 « لئدلا وه امنِإ قانكلا 8 نب 1 لاق 0 نإ ىسع 0 "عملا

 ند نسخ كما داما ناش كررت را

 يذلا ةزمطلا ل لع ليدلا ىلإ ةكسلا ك7 ٍيليدلا ةيلطألا 3 لوقي يذلاو

 ققحو الع بحص غنم ة 3 8ك . هك ِق فاالخ ال ع 4 د

 مهظيغب 0ك 0 هراشما انك «ةريشف يبل مع ن6 هدلو ةيحمو هّتيحمي



 اسد |.

 يم اريل رظاف ريخ <(9) مديد :خظعل», هنيدلا “ضيمتم © ىنقأ مآ زكتلا تبماقن' نإ

 لزماتلا | انؤكءاج ٌدلق عم« ءايلظ ةنجد يف لزي. مل م < ملل عزانم الؤحاركلا

 « لئدلا ينب احأ اي ورمع لاقف « رانلا يف عادمخلاو اكلي عادملاو ركبنملا)

 كتفطتملال ةنايكأ بسن نم هبإ تمت ام.الولو. < ليلقلا :ليلذلا تنال: كنإ: هاو

 6 _ةيعت مهبو« لوطت مب كنأ ريغ « ةيدحخلا لدج ةلاوناطتخا كالوحت؛ نف

 كنإ هلا ماو 3 ةالابو !كيلع. :ليقطيس ىف لاو 1 هانم عم تبطتسا .دقلف

 هل ٌةوادع دأب 1 امو 4 انيدحو عدق نينمؤملا "5 سادلا ىدعاإل

 ينعاط أ نلو 43 زذاردلاهتقد فال ورثع داكتو ةودعا لل اوك يعلن ودك تعالتلا قلم

 ةاقدراملا يل انيك كانا كسار نم: ند رخيلو 6 0050 يطيل

 © الا اراب: لاقن ةلواعم ركتف : لاق « ةرجشلا لض ال نامذمألا قارطإ
 تقرغأ 0 0 رهعأ لاقو <« كحلصل ةعحر عدت ملو عزنلا كت ةرغا مك ىلا

 تلاثلاو « رظأ يخاباو « اوسع اور ءادسبالا هم ناكر هنأ )زق تضايق 0 هل

 :لوقي وهو ورمع ماقف < نيدورطم ريغ امو ةو هريغ ىل م! لوقلا اذه ن يملا

 اك اللا ا[ نيا ملال كحول ةنونرتلا لع ١ دق يامل
 : لوو وع ذا جنم الار كا ولت

 دينا لاو كدعك هاد يلا ءار نع نِإ الأ

 لاس نا يلا ااا انفي ودالبلا فن ايد باق املزانم ىلإ افرصناف

 ةاطتضلاو ىلعل ضغبلا ديدش كلا قيال لك دل لاق تكا نم ناشيفبتل ب رطلا

 نانا لس ا عزانملا .- ١ اكيد رك الإ يأ ايمي اها اهيظناو ةيزرامل نشب ريدم

 1 تا الا < كييح تقرع أل كيدي عير هناا أ: نيكولا يل ا عادب
 قوت ان : لاق مدا نمو اذه لك كوظخ غلب يذلا يخأ يأ اند عزا لوم

 ل ا | بكا ايا تكا هفضل ركل

 لضفأ :حبن وح ااذإب ايش بلكلا عر 1الو بلك نسانك ا كا روك دوه الاجمل

 كلذ غلبف «  هالخو فرصلاف ء كر ًاقخاا 7 طاف 3 عطقي نأ نم

 هدنع كلذ ذعب اه.تجا اهنإ مث <« كحضلاو يدعتلا رُثك أف ةبواعم: لوقلا

 2 دو الاوا |[ةيلانم» نعي كانج أ ناك رامز نك اخلالاي د. قاكللا ةياواجش/ اقف
 قلل ان هاري علاوي [ريعت ا زقكاأ/ انأال : هللا. 2ةفع زان أ ال لاو: يلكلا/ ايلاف



 7 رك اسع نبا خيرات

 طق *قرما يعول ايوا ارك ؟رتيفايلتل ثلا ونار هان سعيا 911170 نالا
 هليل تللكأ نإ نكلو « نانا نسا هالك ام 1 نيب هيف 00 هال

 < ديري امم يتفرعمل اظيغ يف الم و امدقم هيلع دجأ ال سعأب يتاءآسم ند جرفت هتلءاسف

 عدنو هردص نع حرشن نا انا سلف هظفل نم ىدباأ ام لبقي نأ هيف صاالا نإو

 < نيفصب فحاصملا عفر موي 500 ا
 نر لوم | .لمرأف 2 اريخ هللا ءامردقدلخ ازا نلت هي أؤ كنالع لك

 رك سب دو الاف ىلإ ةيواعم لسرأف « اًئيطو هذختنف زحعلا داهم

 وزمجو اانأ/ ةخولخ« ةوسأالا !ارأ دايادم لاقو ةةبدلا هه هناي خم كس للجلا

 كيا نمان زكا نأ ضل ىتواع سو هيلع هللا ىلص دمت باحصأ يف انزجانتف
 مل « دوسألا اقراط لاقت فال لدينا اع :نيعمتلل دان أءاب قلل الر اهل ا

 لوس ابغي انكك» دطعأا:نانسد# اوما هيعاشااا ماما لول اي[ ل

 3 كيلوت و تع ىلإ ةيواعم رظنف < هسفنب هل مماقوأو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 : لاق: 2ك فنعب ىافنأ ناك( جاد« ةريضالا ابلاليب هنا اابعل معو عدا 1

 1 داوم اذا لاق مث ورمع لع: ةب واعم ظاتغاف. < هتيدل اقؤخ 4

 « دوسألا ابأاي ::لاق باطخلل مهلصفأو باوصلل ملوقأ : : لاق 9 رك

 < ءاقللا ىلع مربصأو ءانغ مهسحأو ءالب مهمظعأ : لاق 9 عجشأ ناك مهم

 كاد لاق < هدعب اهف هيلإ عوصا اذهل د1( ىف .ةطعل ىتوإ 7-7 لاق

 هرم ىلع ةب واعم لبقأف < اقيدصت هب مهلوأ : لاق # اقيدص لسو هيلدا ىلص ينلل ناك

 :دوسألا وبأ لاقف' 9 ايش لاق اع درت نأ عيطتست له « ًاريخ هللا كازج ال:+:لاقؤ

 كل ادب ام لقف « معن : لاقف 9 هيف قا قدأك لهف < تنتأ نيا نم تفرع دق يفإ

 كابا سو : ةيلع سلا" طادلاا لوس اهاةئرت يذلا اذه نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف

 توق نأ. .نسحأ.أل يآ ميللأ7 : لسو هيلعاما ْلَض هللا لوس. لاقف* رشتلا ان

 ثردحلا اذه دانسإ يف : ورمع ةمحرت يف ظفاحلا لاق ) ةنعل تدب لككب أرمع نعلاف رعشلا

 وأ حالف ةالئان اذه دعب هارتفأ « ( هلبق امسي مالسرالاو مالسرالا لبق اذهو لاقم

 نأ قيقحلا لاخف هيلع ليجأ مهسب الإ رعي ل ًاءرما نأ هللا او 2.ًحابر اك ردم

 « ةنابملاو كلل 03اق 6 ةنكعسالل 557 نانا لمع ناذفلا ارث كك

 «يغصأأ لاحرلا تلاق نإ « لاقملا ريطست يف رظان الو ©« لاجرلا نيب اهف جولو ريغ



 بيده /ئ

 ” اذكلا "دأب

 ماطظبنةسا نمركذ

 نب نايفس نب ورمع نب ملاظ : لاقي و « ملظ نب ورمع نب ا ملظ

 © "ورم نب ! ناتع <: لاقي و: © يدع نب. ةثافن نب سيلح نب رمعي نب. لدنج

 لادلا مضب يلؤدلا دوسأألا وبأ ملاظ نب ورمع : لاقي و « نايفس نب ورحت : لاقيو
 نع كورا ٠ يرضعلا تارسكلا نيب اواو الئ لالا واولا تفو

 0 لوأ 2 <« سابع نباو يسوم يبأورذ يبأو ريب زلاو ل ُ

 : لاق دخلا 5 نع ظفاحلا يورو # ةرصبلا ءاضق يلوو < وحنلا

 ا لأ 4 نيرو نوم وتوك مو ضر اهب عقو دقو ةنيدملا

 يرخأ ةزانجب سم مث <« تبجو : رمح لاقف اريخ اهبحاص ىلع اونثأف ةزانج هب ترمث

 000 ا در كا لق “ تيجو: رمح لاقف ارش اهيجاصأ لع ىنأف
 لسماعأ : ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق يك تلق : لاقف : نينمؤلا 2تاراث

 : تلق ةثالثو : لاق 9 ةثالثو تلق : لاق ةنحلا هللا هلخدا ريخي ةعبرا هل دهش

 000 ا رو دك دارا رع هلاعأ 12026 ا ل7 نانو

 دقو هنع هللا يخر يلع لتقم دعب هب واعم ىلع دوس الا وبا مدق : لاق باد

 « صاعلا نب هرمع 6 هتزئاج مظعأو هساحم ىداف داللا ةب واعمل تماقتسا

 1اس ةلالاف ل ندا نددلا كفو ريغ هيلع ”نداتساف دب واتم" لع مدقت

 كت نينمؤملا ا : لاقف 9و كد لا كقو لعق كالحغأ ام 0 ليغ 0

 نينمؤملا دج ةحيصن كلذ دعب نم وهو < ينظاغ» يب اهدا ينعج وأ نه

 هوفم لجر 0 ابأ نإ نينمأوملا ا كلا ور كاذ امو: ' لاق

 يلقلا رك ذلا "نم كرم اذ دقو © رك ذي مالكلا هلم" نم" بدو لقع“هل
 دقو < كقنعل ذدخأوي ىتح كلذ يف ىرتي نأ كيلع تادشحت .كقاو) < ةودنعل را

 دحإ ىلع هتلأسم نم كنإف « هريخلو هربستو هبعرثو هبهرتف هيلإ لسرت 1 تأ

 ها دامب امإو « هتلاق٠ فرعتف هتحفص كل يدب نأ /
 ءاشانإ حالص ةبقاع كلذ يف كل نورك هنع تاذ لجتجاف 6 هيار فشلا

 <« نيتريخ



 0 للعدل خي رات

 نزع نيس ناقا عم ني رشعو ىدحإ ةنس ندا ف لا ةحيلطلالا

 ترك

 < ةثئاع نع ىور - بيشح نبا هنظأ : ظفاملا لاق ٠ 6 عيوط
 وهو: ملاح وبا كاقرخت عب وط نب ةي واعم : لاقي و ٠ كلام يلانب ديلولا هنع ىور

 . ميلا تاكل ف طلاع حصأ اندنع

 يووزملا ةزرسىدارطب دخل «كطرلارا ةدودحاب رع دكا اد

 نأ كارا هاتأ ناورم نب تللللا كفل رعاالا ماقتسا ألف 6 هعلطتف فل 9

 : هدب ماطقب

 اهني قلي قلت نا كقحب اهذيعا نينءأوملا ريمأ اي يدي

 انهيت اماذي ءانلجلا ءدعترال ورع «لهز ع لإعل

 انك نيفإرلل كاع 'يلإ لزم لك لحرلا لابح دشن

 اهنيك ,اتابالا جوك ,لاعرا , ىدهادوصتلا نانسي

 اهتينح ايلا فا اًهيلع قابل, اننعأاب اهتلباروو رسالات رداد

 امرك ام د نم زقلاخ لع يعدي ىفيتلكس لذ كنإو

 اهندع ؛ اهقراف هرالاعتز اه اذإ اهميعن يف الو ايندلا يف ريخ الو

 ا صوخ يو اياطملا كيلإ 2تصاقت يوق ءانأألا نأ دقولو

 0 هاما هيلا ِء تماقف «عطقا « هتماقإ نم دب الو سا دوج سالم

 دلو دولار نيش كي لاقق ساكو يداك و يداوي نيم ذولا وروما انا تلات

 ديل نادذ فارس © كسا < تيطلا ند داكلا 1

 « اهنم هللا رفغتست يتلا كب ونذ ضعب هلعجا < نينماوملا ريمأ اي :. تلاق « هتماقإ نم

 ٠ هتيلختب اد هنع انعف

 يقام لاق منا يشسملا نتا د يا .. د6 بيطلع

 بوتكس هيلع اهيحباص,ممارر الإ ةاساس الو لع 79 ديق الو راغم الو راد نهج

 7 هيلع هلك اذه عمج اذإ هب فيك : اقف نايلس .ابأ هب تئدخ : بيط لاق

 راثملا لخدا مث  .هقنع؟ىف ةلئلعلاو هدم خف ناتلاو ةلجحر يدا ع

 ٍ ٍرعأ للم ا



 لي ا

 ىلع تينث توبنلا لك امو « اههيدب أب ينهي لو يدبب هللا امهمركأ نيلجر نم مقنت ام
 : هل لأق ةباور_يفو « نانشلا لع نوحفاضتب سانلا نإف ةليمح ةحفص نكلو بحلا

 3 هأ لاقو 4 ص هعبأبق 4 ءاضغيلا 0 نورشاعتي سانلا نإف 1 ةرشاعم

 كل كلا تناك و١ عفن "3 لاق ؟كتاكا نع قب ام : كتاف نبا

 تاالايعو « ةزرحم كَ ىفب ل نع تك ا اع ةخازبلا 0 دلاخ بصل م

 مالسر الاب اعيج اورقأف دار نأ ند ع كعب مف ©« طساوو جلف نيب سلق

 هكا سو © نام الاطار ةكنساو © هسسالب .اذلاخ اوقناو- © ىراردلا لع هينح

 «ركبوبأ تام ىتح بلك يف ًايقم لزي ملو © لسأف عقنلا ىلع بلك يف لزن ىتح

 جرخ م « لح لق ا نافطعَو أ نأ هغلب نيد كانه همالسإ نك

 ا ل املا راج رف © ركل نأ ةرانإ ىف يشم كم رع

 ىضمو < مالس الل ل هآنه لقف) ةنع اولخ 2 لير ا ّ لاقف « ةحيلط اذه
- 6 0 2 

 ©0305 سا نيج يللا خا ىلإ ح6 هير ىشتف 54 وهاةحلط

 00 ]الات .  قارتلا لإ جرخ ىح اهيدماقأف هموق ناذا ىلإ عجر ء
 . ع

 : لش يي هموذ ريعب كالد قا 25 الا

 مري هللا اوب راح موقل سدلو متعنص ام يفءاس دق دسأ يب

 . ش) م اومدقل "4 ا كح اندسا مب ع لق نأ قحلا لع ا

 اوملعا ةلكي ان 5 تاكا ركتاقدصاويبنت نأ يب

 ير لل د يع تعا ظ
 ميلي نمو دفو نم حبق ةمود |هاىلإ ادفو اوثعب دقو

 امو م همالسإ ,يف هيلع .ضمفي ملو اًحيحص اًمالسإ لسأ ةحيلط نإ : .اولاقو

 ةحبلط رواش 3 ع هيلإ نيتك صاقو كك كردعح عم سرفلا لاتق ىلإ جرخ

 نإف 6س إلا نم املوت الو كب رح طا َّق نيكو الشم نب ورحعو يدسألا

 وهاالإ هلإال يذلا هللاب : لوقي رباج ناكو ٠ هتعانصب لعأ وه عناص لك

 انميتا ديقلو © ةرخخآلا عم ايندلا دي ري ةيسداقلا .لدأ نم دحأ ىلع انعلطا ام
 ورمجو دلي وخ نب ةحياط : مدهزو مههتنامأ نم هلع | اكنلخ < م رفن ةثالث

 ةقاراولا دا نب دقع ندملا كك .٠ حوسكملا نب سدقو 2



 ٠١ واسع ل وات

 اناتقأو ههفاصم ارك ردع نافل لابألا دعت ناشف اهيذا نتا ن1 لان 1

 هنإ هللاو : لاقف © .لجرلا لاق اذام : اولاقف نيملسملاب دسأ ينب اولخأو هيلإ

 موب نيميلسملا لوك اوتو نيف لق مانو كان إو كلم ارا كاك

 6 ني اءدر. 1306 نيعق ب ويف زؤه الإ دخلا نينا تع

 ىلإ اوهتنا ىتح نوملسملا ممزرحيو لتاقت رصن ونب تلاز امو « مونفأ كاذ الولو

 ىحر عنصأ نأ ترمأ : لاقف © ترمأ مب : هل اولاقو هب اطال ركل

 اولاقف < محارن ال و مر د كاعم وبأ لاقف « مارنال تى زف نأ واكف

 ةاايك لس لا 0 عاطتسا نم : لاقف 7 عنصت اذامو 8 ىرت امو

 و هبجو مث « ريعب ىلع راونلا هتأرما لمحو هسرف نئم ىطتما هنإ مث « لعفيلف

 ةريس,ركتنشلاوب لايعلا نيب لضخ ةحكلط .ناك دو «! ءاغلا مد ماضل

 رايخلاب كودع او ”الولا# مهم اوررغت الو كت الايع اوزرحا : لاقو < مايأ

 م ا كيلع تناك نإو « كب 11 3 تناك نإف < مكيلع

 5 قا ةيرش ف م د الاقل 0 الو 1 بصل 0 ةرفاو

 هيلإ ترظنف ا ب4 نم أ رمأ ىلع رهو هب ربع يف ةحلط لاقو « ءامدلا الإ

 : لاقف هتعور نم تأ مو ك0 لحع ىلع يئس

 (9)آلاءكدرداطاعوشا . الاغا اقانل ىبرت "انإ

 لكل ل تر كو د و ل ل

 ار ىش 27( رانا كت د

 الا 1

 لجر المخ ل 0 تر 2

 2 مم واتا كف معا ك5 اذإإ ترظنف « اهب لوزيال

 ةحيلط ن * تعطقت ىتح لاجرلاو ليخلاو ليوالا اهأطت ةيارلا ىلإ 0

 قاد قا ٠ رمح ةفالخ يف الإ ةنيدملا ىلإ مدقب لف ماشلا ىلإ بهذ

 لجرةلا لاه كك ينوب كتبو 10 ؟ناعل الا ناك كلل “7
 هلاقبكز نارك وهو الإ اثم -لجر. نسل 'هنإ « 50100- نأ :

 مز ةنيدملا اق( ألو ">4 ةيبفلاصا لبق تاما نأ كيا ةيلكل موك ىذا 5

 نيشولل يتلا لاق نياك دل نار جرف ياك ردهتا هل لاق رمع



 سالب |[

 ٠ نيعب ماين أي  نيمف نب رصن ينب نم « قير دا قرف رضاك نيوسالافا اذهب [ان1 الاقو

 6 نيتعيلط ةماسو وه جرخف « نيعب هأيت اذاكر قامق نب رمصن ينب نم « نيسراف اوثعبف

 ينب دحأ ندا كاان ميك يفب طا نصحم نب همام فاضح 8 نإ

 نيب اهف اوقتلاف < ةعيلط اناكو دلي و> ينبا ةملسو ةحيلطب ايقتلاف »* نالحعلا

 اان 2 ناك دمشملاب!!نادسملا ا داعقا او واتختاووب اقفل فاك ةحا زبلاَو: رمقلا ويفركطسأللا

 لدحر الا نأ تع ةكلظ»» كعاأ ةشاكع ع دقو « هاب رقي نأ ةشاكع يشخ

 هنيباعو لجترل كلذ. 1لاقو 6 لاززتب ةحايبلط اا: 'لاقفب هباجأ الإ ١ لازنلا ىلإ هحأ

 ناءةمللم ثبلي لف < تباثل ةملسو ةشاكعل ةحيلط زربو ل جاعف « 5

 هافنتك اف يك  هنإف ةملس اي هيلع ينعأ : لاقو ةشاكع ىلع ةحيلط راغأو <« هلتف

 عواد يذل عريف تانسو اعراس زكسر موز فناكمدقورب« افخر عا هالات

 :ًاناعلستك ريقي ةحيباطا ةزاقو تون زب الأ وزدصقلا يد"اوزعأ

 الا كلا كل رقت درعا ايد! «ةلانطل ار ولع يىلا كبف

 ل الج تاذ قيذ اهنازعأ سولو 1! ةنوضم هلال »ىف اهات موف

 لاوع لالظ يف اهارت اموبو اهرحن ةيفرشملا 'يضن امويو

 لاضر هاما انإذايقلأ »لب «كتولتتت ذإ[ ملتلاب يكل خاف

 لاحم ع يحنغلا 2ك ام واث مرقأ نبا ترداغ ةيشع

 لاخي وش نك ياو يق ١ .ادواننا ىيصأ ءةلرذا كت ناذ

 ا ار كويل بفعل كدا يودا ولانها عقلا كياتو هةيعاكساا قت ادلاغ غلب ايف

 دسأ ىلع تدعشاو « اورفظت عملا دغب ةعاس اوربصاف « هنيد زازعإ يف : كنإف هل

 رقطلا ؟هيلع قتال ل1 ناككو61 اقسنرطا .ةقدوعو“ ةيديع» سلا :اوناتزإ وح قافظغو

 ففاتم وهو هياع فقو ىتح (9) اخ باغل ربصا ٠ ثري ذئموي لعجو « منغلا هدعب و

 العنق اكدك اع ىرشنلا نردلإ وذا كالملا اكل اج لهل كلابأ. ال... لاف ءانلكراب يف
 : لاقو هيلإ عجر برحلا سرصض اذإ ىتح لعفف « لتاقف عجراف ال : لاقف

 < انم غلب هللاو دقف رظتنت ام كلابأ ال : هل لاقف عجرافال :!لاقف 3 :هفاراباجا

 ثنا اه هوا ايقاع دل راق تأ م رقاب قاسم فاقس وكألاغ

 أعل ءالينس الا بالطوب حالكم قلو كلا .قإ: 3 + لاقبتف كلل“ علاقب اذا لاق

 مع « هاسنن ال تيدح كلو انل نوكسيس هللاو هنظأ : ةنبيع لاقف (9) هاهموأو ريعب



 0 رك اسع نبا خي راث

 ةخازبلاب قل نم .جرخعيت ؛ىتح انغ هيئوتف شيما :ليقعساف هلل .ارلاقق زيك الا
 يدع لبقتساف .« مهنمرا وأ. عتبلتق هديب: يف مو :ةحتيلط ابفلاخ :نإ .انإف: «انم
 ةئاهنسمخ كال. عمتجي 63, كمبسا دلادياي ب ىلاق تلاتة ىحو ادااخ

 < مهب :لغاتشقؤ!:واغلا هلا بلجن : نأ نمي ثال_ ريتا كل وداعا عج كطويشت للعم

 د لوف كددلل خان دقيتلا | ستارخل |وائساز نقلك مهلإ يدع داعو لعفف

 رين الا و دلاخ قالاو اك «ةيمالطإا دلاخ ىلإ يدعئا داق ءارككرت# ليشللذ

 طق رحانح دحأ دلي دج نإو رئاطلاك ًعيط نإ : يدع هل لاقف ةليدح ديوب

 يدع مهاتأف < لعفف ثوغلا ذقتنا  ةليدج كال ذقتنن نأ هللا لملف اًمايأ ينلجأف

 فلا, هلم لنيمللاملاب قلو كل بالأداب كاجنر ىلصلت لاح ب 0 ف

 ادلاخ. نإ 4م فك جرب, مهبل مل ظ ءاوىط) يفلو يداوم يني ناكدر < لك

 مهيلع نتاويخللا نم. عمج هيلعو هب لزن ىتح رمغلا لإ ناكل نم جرخ

 ةخازبلا لع نوكا رسثملاو .ةجالظو «ةيحلطا, ىلإ عادلا مهمزهف دلاخ نب ةلضن

 مرخآ ملوأ رظتني رمغلا ىلع نوملسملا ماقأو « هلوقب نولمعيو مل عجسي
 :هكالد هيفا لخر | لاك

 ءارن ةريخ يلااطب الإ كلرشمو  ةهدالب (ى انطلاخع سلا 2.

 ىدتلاو ةغاببلا ةتباياويل ها 2

 امور ةضأن طداسمب اوباينأ هيدي مدلل لع كفر كفارع ع

 ءامدنلا خاتمرلابراكيلعب ليش. ع اساء الل لكلام انااا

 ءاعدؤر انف ميصقلا اهنمو 2 ةخازب هلع العرب الفت كدا

 حض الو مكمهوجو ريفعتب عبصي ال هللا نإ : ةحيلط مل عجس امم ناكو
 دسأ ,يترنم الجر .نوملقملا داونو اكمايق داقنعأب شاع اوزك_داظواكس مدابدأ

 لوقب امو نع ١ فدو دال هلل لاس مي راج 02 اكن لح

 : ككلبق نعم دق « ماوصلا درصلاو « ماهلاو ماجلاو : هب ىلأ امم نأ عزف < ككل
 | <(9) فديلا( امتنا“ ظورعا يار تلا و: للم شلال ىازربلا اكلي ندا

 هَ : 7 لهأ ج مشو ىداك بضع لازن الواو اهجشفإال ساو ء؟بجتللا 1

 ترمأ/*: قاقف ةتيلط ؟بئفارماق ةحاقتلا_ لارسال الحاء زواءلا يت ذيع نيالا

 مددت عع م < ىوه نم اهيلع ي وبي < ىمر نم اهب هلل يري < ىرع تاذيخر اوعتصد



0 

 بي د ف

 سانلل نعل ١ كسفن ضرعث نإ كنإف 6< كسفن قرشا نا قي لاق ةيفلحتاب

 هنباوط لاهي اا تيرم قلص انا جازتز اتثسفاؤب.فامودملا لعدم كماقمو « ماظن
 ناهعنلاو < ةصقلا يذو اسح يذ ىلإ : هتدبعتب جرفع < يسفنب كسنيساوأ ول ءاو]عفل ال

 6 اولعتقاف قرب الاب ةذبرلا لحأ لك لت حي هديلع .اوناك امىلع ين عل ةض| احم

 اقل ءأ رك وش دينسعب !تراطف ««اريسأ# ةعيطخللا ذخأو كزعو ترام هلاك مويف

 يل مارح ةيرلاف ذر دالبلا ةلع فاينذإ انني ااديلع فقر هيكنايأك ريالا ةطدركب زبأ

 بلغ ءالفي «اهالجأو+ هلا ”اهانمنغهذإ البلا: هذه» لع اوكلمتتي : نأ نايبذ يتب

 ونب تءاج < سانلا حيماسو هنم اوجرخ يذلا بابلا يف اولخدو ةدرلا لهأ ىلع

 0 مالع : اولاقف ةئيدملاب هوتأف « اهنم اوعنف « اهولزنيل ملذانم تناك صو ةبلعت

 ولا اقنو يبه وم افكلو < دالي كل تسبل ميذك : 0 اه لندن 1 نم

 ينب ىلع سانلا ةذب رلا دالب رئاس ىعرأو « 3 لازيطت قرجتالاو تو مهني
 نيب و سانلا نيب عقو دق ناك لاتقل نيملساا تاقدصل اهلك اهامح مث« ةيلعُت

 ترايبذو سع تضف املو « ضعب نم مهضعب كلذب عن <« ةقدصلا تاكا

 ماقأف اهيلإ ءاريعم نع لحئراو « ةخازنلا ىلع لزن دق ناكو « ةحيللط ىلإ اندر

 : قربأالا موي يف ةلظنح نب دايز لاقو « اييلع
 انزع خل اب قايد اعل + انيق دقاقكار الابغاتوقاو

 اباتعلا كرت ذإ | قيدصلا عم فوسن ةيها دب .٠ .مانيتأ

 اعلا ةلااشنوا ةيع الا سمأو < اه ماقأف ةقملالن لقدم فاقت اكسل ناب 0

 نم لتاقيف رض»٠ ةيحاض قب قيش أ دو 6« سانلا هعم بدنو « ا نفلش

 نم !ةيابانكللا ةقليس-لماقياةثاملا لإ اديس (4)2 همنا مالهم الا + نكانالا

 حاطبلاب كافي مث « ةخازبلا ىل !| هبجو نوكب ا تاكا | ىلع 'يلب ادني

 هيجوت لبق ايدع كشر وكت ولأ ناكو: + انزل حس موق نعت: لحال
 « ربيخ ىلإ جراخ 1 كمن نأ "5 رام لكل علب راسخ الق 5 هعبتا مث « دلاخ

 ياناس لداكمرلا ةفاكلخلاب اهيفالي:: لس عمن -هيلك ضصتم*ةنأأ* دلال أأو

 جراخ هنأ 3 5 نر ة:اعطراسأ ىلإ حنجو ةخازبلا نع ”راوزاف دلاخ جيرخلو

 ١ راش جعار يدع ميهيلع مدقو « ا نع مالو « كلذ 9 دعت

 لخفلاب هنتكسلو كمي رح نحيبيل موق ماتأ دقل : لاقف ًادبأ ليصفلا ابأ عياب



 ال رك اسع نيب ران

 دب وس ةقاسلا ىلعو « نرقم قب هللا دبع ةئرسبم ىلعو 6 نرقم نب نامنلا هثئميم 0

 اث 2« دحاو ديعص يف ودعلاو ثو الإ رحفلا علط اهث « تاك رلا هغم نّرقم نبا

 < لبعليل -ااغأاواطقاو 6 نقويتابلا بيف اومو [ىدتةيضاقلو دج قيم ف ارك
 « لابح لققو « مثربظ ةماع ىلع موبلغو « رابدألا مولو ىتح سمشلا نرق رذ انف

 6 عضو ازن الف « حتتفلا 33 قو مضل قئاذب' ]زها ىخ ركن 5 مهبتأو

 وذ كو لا اهب لذف ةنيدملا ىلإ مجَرو 6 ددع يف نرق٠ نب ناعنلا

 + وم لمفاوا:« لتقل كا ' غول قفأ نينا نتل# بندا قاكا قلي زعل نكات ناد
 ف اطبلا ركب ليلا ادقاسوا) ا ركتايرتولا كفيل واكتر كلاب رسو < مهلعف ثءآرو

 نب :دايز لوفي تكلل 1 يؤ #6 ةذاشزؤد نيالا ذ ق ولعتت مكعا نكت ناكارشلل
 : جلا نإطِخ

 لالج دقي يقف تت لوب كوول ةادغ

 لابح هتحبم نحل جمو الع ابقهاون لع حارأ

 :: افلا عطلاتو
 رقولا ىلعاكوت ءاحن الا ةبك كك .اوبكبكف :لامثلا ضرع محلانقأ

 ركب وأ لاجرلاب وسي ةحتبينم :٠ :اةنيعايق " دنع" رتل اًورْبَط اف
 زهظلا + ةمضاتيإاب اععينور :ناييذؤ كيجاق لافدآيلل_ننعاد لل ارقزط

 <« ةليبق لك يف مهنيد ىلع اتابث اهل نوملسملا دادزاف « كلذ الإ عدصي ل 6

 تاقدص ةنيدملا قرطو « ةليبق لك يف مثرمأ نع اعاشقنا نوك رشملا اهل دادزاو

 ين: ناقض م يدع تكلا ناو 2 قاؤنع نب !ئدع ناكرتلا) [كلتت

 ناوفصب..رشن“ يانلا ناكف:(9):هرخآ ايف, كلاعلا وع ةطسو: فا ناعلاوززك يللا لوا

 يذلاو <« فوع؛ نب “نم رلا:دبع ,ناقريلاب سب .يذلاوا <« ضاقو يبأ نايم

 : علط رحت ةيلكل سائلا لاقف « ةداتق ا درس خو ادلع يدع فتشت

 رهاب :ىداغ راذإف رك# اون لرتتلدزا نات اذه ة(رراق)اباذدج ل ضازبأا لايتكس

 ءاةماسأ رح زدعأ نم امري وراحت عامل ]كالذي هكزيتن يطا د يركن

 هل: للاقو :ةنيافملا / ىلغ ركدن:اوياتدفاعمافو «)!ءاياور ب ريلكلا الذ دمت: ياس قو

 ةصقلا يذ يلإ اوجرخ نيذلا يف جرخ مث < كربظ وعراو اوحجيرأ : هدنلو

 هللا كدشنن : نومململا هل لاقف < رهظلا كلذ ىلع باقنألا ىلع اوناك نيذلاو

 ؛ م 1



 ببذبم 3
 ناو ورانا فرك عزبماب ةللخأ ةرذارلا تست زعل قبال دبع
 < اهيف موعمطأو ةنيدملا لهأ ةلقب موربخأو ممرئاشع ىلإ دوفولا رياطتو « لجر

 قارا دقوا هوا طوخ! 9: قلل اقزت هلك دال علحأ عج ركب ابأ نإ

 « دي رب ىع نم ماندأو« ارا مأ نوت لأ نيردتال كن ةلق كم مهدفو

 م « انبأ انذبنو مهيلإ ميهلع دقو < مهنم لبقن نأ نوم موقلا ناك دقو

 مهفصت اوفلخو < ليلا عم ةراغ ةنيدملا اوقرط ىتح لا 0

 ماوقأ مهتودو ةلتاقما 0 باطلا الزنا ئداؤنا# نق[ ةدركا تركي ال قانب

 2 0 وول 017 قتيل رع رايكم كاعد

 ودعلا شقئاف « مهلإ حضاونلا ىلع دحسملا لهأ يف جرخو « اولعنف كناكم

 ءاحنأب ءدرلا“ مهِيلَع ”جرخنف < اسخاذ' اغلب ىتح ميلبإ لع نوملسملا ميعبتاو

 هدهدتف 6« لبوالا هوجو يف مهلجرأب اهوهدهد مث« لابيخلا اهيف اولعجو اهوخفن دق

 اهرافت "يش نم رفنت الو اهيلع مهو نيملسملا لبإ ترفنف « هلوط ين يحغ لك

 هاكر قا عج عادت رو مفلولا "كلغ ذ نخاع ركل ام مهب تجاعف < ءاغألا نم

 بعجمان ا ميصتلش الح شوب سلا تاداو كراك

 ركب وبأ حامرلاب ىدحي ةيشع يققانو ىلحر نايبذ ينبل ىدف

 021 ىف كلو ارفطم ام كلكم ولو ** *ازياك ربان اهلا با: توازخاب« فقتل
 يرحي الو ديزي نإ امردق ىلإ ىهتنف لاجرلاب يدهدب نكلو
 داء كع مدع سلسل < هقاذما؟قاؤتا ءادتعأ زامل

 رعألا كلذ يف نايبذ ونبو مث ةدترملا نم ةانم دبع ونب تا هللادبع لاقو

 : اسح يذو ةصقلا يذب

 ريدم الفاف اوتل ابق زانق + | "اطلعوا قاكذ اذا لوم انيطأأ

 رولا ةعات# ىلا رع ايتو اخ امرنا ناس اورج تيكلا تؤ

 كسلا ةلعأز سح متيشخ الهو هنامزي اندفو متددر الهف

 0 اا ا

 ازاتغا مهيلع اومدقف < ربخلاب ةصقلا يذ لهأ ىلإ اونعب و < نهولا نيملسملاب موقلا نظف
 « مييف هغلبي نافعا او يذلا هللا 00 نورعشي الو « موربخأ نيذلا يف

 يني هتايل زاجعأ نم هتببعت ىلع جرخ مث < "نمانلا ئعف' ايهتي هناي“ ركب قب" كاباو



 ذم رك اا
 دعس نب ةيلعت تعمتجاو « بضا دودح ىلع “ىطو « ةيمط بوني نافطغ نم

 اوقرتفاف <« دالبلا ميلمحت 5 هدرا نم قرب الاب سبعو ةرم نم مهيلب نمو

 ناكو « ةصقلا يذ ىلإ ىرخألا تراصو < قربألاب مهم ةقرف :تماقأف .:. نيعقرف

 لعل لعل ايج ناك لاح ةنلالاط مدعأ قناتك ويفي قتلنا بنوا مفنا

 كاتس يفعل القرع ل شمو جراب يا يسيل نمو دسأ ينب نم ةصقلا يذ

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا 00 'يشب ماق ناك نمو نائسو رارض ب رهن عونا

 د ابار اوريخأفر < مجم ناكل نم ,8ذفداو زكي, يل: ىلإ دبسأ زيف

 نلمس ل 0 اف: ود الارز داريك لاق رك دلت

 اهمانوف لن اكعف سرح لئاصف انك ندا تمر رع بود داما لسو هيلع هلا

 دوفو تقلتو « ”ىطو نزاوهو نافطغو دسا دوفو هيلع تمدقو « هيلع الو هل

 ىنلإ ففوتمب نمي ةوشاعلا ةودملاو ةرعيوكان كا ركير لأ و ىلإ ىيزوجف ةماسإ ات

 هنإف سابعلا الخ ام راصنالاو ني رجاهملا هوجو ىلع اولزنف < ملسو هيلع هللا ىلص
 نم ام عمتجاف < .ةاكرزإا 2 ارفع : ةالصل اوف نأ اوضرعف < مهزني /

 نبح ذل ديعور لوين عد انك خود © نودي زيالم."اوعليز ىلا د جاروبقلا لع مثزنا

 « هلزنم يف هودجي لف 0ك ابا نويلطي مهلامأو دعسو ريبزلاو ةحلطو فوع نبا

 ل لاس < راطنإألا يف وه : مط ليقف هنع اولأسف

 انرمعلف < دونجلا عجرتو سانلا نكسي يتح معن : اًعيمج اولاقف ؟ كلذ نورا

 9 نيبلسملا نه. لحجر, الإ انأ:لهو : لاقف. اهبي اوجمتل دوتملار تعجل .دقاول

 ماق هياإ اوعمتجا الف < ةعءاج ةالصلا ىدان دحسملا لخد الف < مبيلإ انب اوبهذا

 رع الارا درب لووتللا | تروق نات للانوشيلك تلد سار دج لت مهيف

 برعلا دوفو نم 56 تأ ينغلبا:هنإ و <«ليكزتي نم ل ذاخؤ يهمل قه رضان وهف

 هوطعأ امم بال اتعب لمعمل 20 نوي أي هوة ةلفملال فوج سسا وملك

 ةمذلا تئرب الأ < مهنم هتلبق ام مهضئارف نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
 لع ةقذصلا قع تناك ةوتني دملا ستان راه مرداس هدأ طلاب رالئرعز ين ال

 دحملا فروع يتب أم ىتح جح سادلا باقر ندخل وواقف 4 ةكددعللا 3 ةقدصلا لهأ

 < ةعئانلبا[تاقن ان ينم ىلع مايقلاب 0 رمأف < هرمأب عرمأف أر د

 هاو بقن ىلع مايقلاب ةحلط رمأو < رختآ بقن ىلع مايقلاب ريبزلا رم



 5 ل

 راوجو اننيب ىبرق مععطقتو ًاًملاط( (9)كرتلا عرقأ تح كقنأو

 الإ الس هذخأ الإ قبب مل ىتح ةحيلط ىلإ فَيسلاب م يذلا وه,ًارارضنأ يورو

 دسأ يف ةبرضلا كلت تعاشو 4 فيسلا هنع ابنف زارجلاب اهبرض ناك ةبرذ
 الف « ةنيدملا ىلإ ربخلا ىو <« ةحيلط يف حالسلا كيحيال : اولاقو 6 نافطغو

 فاضل مي,« حش داقلو# ةرلومأم اهنإ ::لاق سو هيلع هللا ىلص يبلا ربخلا 8

 < ءابقانغأ | .ةيمقلا كلذ نافطغو 7 رعت وب و دنع هانت زارجلا ناك نإ

 مثو ربخلا مهاتأ ىح :ناوكلشملا اذيخأ امة :ةيقفلا ؟تواذزاو ماشا هك 0

 « ناصقنلا نوملسملا فرع ربخلا عاش الف © سو هيلع هللا ىلص يبنلا توب كلذ ىلع

 لزن ينحياذجلا فوع ن ب رامخاوذ تي هسا سانلا ضفراو

 ةئاؤسمخ ةلددج نم يعم نأ يئاطلا مال نب سوا نب ةقاع لل لإ لسرأو م انئازإب

 نب لهلهم هيلإ  لسرأو « لمرلا نيود رسنأألاو ةدودرقلاب نحنف أ كد نإف
 امنإو« ديف لايغب تانكاألاب دول يفاومازلا ةيعل ديك نوفا دهر
 « ةيلهاجلا يف فاح *يطو نافطغو دك نات فنا راما يذ ىلع ط تيفو

 ءيلع ىلع ليما واط عملا ٍلسو هيلع 500 دا كما ]فاكر للف

 هنيب ام عطقف ف 3 كاذإ كف ماتو اهثوغ ةيلهاجلا يف اهراد نع اهوحازأف

 داعاف'يط نم نييملا ىلإ فوع لسرأو« ,ةادكا رك نايا عيابتو < نافطغ نيبو

 وق كلذ يفو < نافطغىلع كلذ دتشاو < مهرود ىلإ اوعجرف مرصنب ماقو مهفلح
 يرازفلا نصح نب ةنييعأ فوع

 ارثوك كسأرب مسطناف كلام ابأ ئارتامب كاسي ناك نإ كللامإبا

 اريمخو نيترحلا تيمح دق 5 (9) همحو طوش نيب ياخل ينإو
 اريسحو نيعراد.. اموق. ثوغللو ًاسراوف م اللا لوح تك

 :لاقف نافطغ يف نصح نب ةنييع ماق لسو هيلع 0 لك نا لوجر تلفيرال
 فلخلا ددحنل ينو <«( دنا 5 نامي اهنجلهإ ذج نافل دوادحلا فرعا ام

 نيفيلحلا نم 7 عبنل تزد او ةحيلط عيب يدقلاب يف اسب ناك يذلا

 هوعبأتف <« ةحيلط قبو دمحم تامدقوا © شيءرق نم 7 علت نأ نم انيلإ كح

 ت7 امللإ كلل لع وا نافظغو دس /تعمنجاف < العقول دفق < كلذ! نع

 مهيلي نمو ةرازفو « 07 دسأ: تعمتجاف « .ةثالثلا لئابقلا ماوقأ صاوخ نم



 طم رك امشع نبا ب راث
 هيلع هللا فتم يلوا بارق ناكل يلع اكلم ىعن
 لسرأ مث ٠ ةدرلا يف لتقف ءآج اك هدرو « ةدابشلا كمرحو هللا كلتق : لسو

 ىلعو نانس يأ نب نائس .ىللع مدقف جلا نب دارخ سو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ينلا باتكب اهريغو ءاديصلا ثبب مهيفو ءاديصلا ينب نم ءاقرو ينب ىنأ م < يعاضق

 ونب ناكو 6 هرمأ لبقو ةباجأف نالف نب كنوع نإ 2 لسو هيلع هللا ىلص

 « همالسإ ىلع تنث لسم لك اولسارو < ةحيلط ىلع بعشف سعقف ينب نوماسي ءاقرو

 3 تب فيس ةياور فو ٠ 0 يف ذئموي مالسإالا ناكو

 2 تا هل يفب ىلع هلامج ىلإ رورة ع نيوز ذي ةزفطوللا

 ثعب نم معيمجو وه ءاقأف 2 كد 300 كلذ يف ثعبو مايقلاب 37

 نإ مث « ةحيلط رمأ يف اوعزانت دق ثزراحلاو نادمسلا ناكو « كلذ يف هيلإ
 +. قوعو' .اواريقو عال انطلا(لاا رثك جلا وا ذا دؤاؤإ © 1 يركادطل وول

 هيلا ب هرعوا اةسلملاو ا ةنرادعا قيةماع» يمنإل ءاززاقتب ةرازلكللا» كف

 ذئموي نوماسملا لزي ملو < هرمأ يف رظنو ةحيلط قرطاف < ةحيلط ىلإ اوعمتجاو
 « هوفاخاو ةحيلط نوملسملا ى

 ندعفا زتتأ قاع رافال ع هيج ناكاو ظلها /ليغلا اوي ؛طقاوبإ ةلؤتفو
 : رعاشلا لوقي مملو < كلاحلا ينب ةيقب ناكو « همالسإ

 لاطللا هت بلاك + اذ يورو داركم ل 3

 أذل نوفل لاه وراق تأت هوكابللا يقعان لوس عال نسخ نا
 « هفيس هاطعأف ةحيلط هيلإ لسزأ هعمتحم يف راص ايلف هيلإ راسف 6 ةحيلط كنود
 قبطف 6 هموق نم لاجز ةعمو هنم اند مث < هل هذحشف زارجلا هل لاقي ناكو

 « هيلع اًيشفم ةحيلط رخو <« فيسلا هيف لمعي ملف « هيلع مانو هتماه لع فيسلاب
 امأو“"< وو الاخر هيوم ازور"( لاق" هاو نيد ةدواخؤم قرا يل ذخأف

 : كلذ يف ةحيلط لاقو < اذه يف امل ناعبات اهنإف يعاضقو نائس

 (2) رارسو هنود رمح يقابو ةليح توملا يب يؤاي ال تمسقأو

 رارض رارلاب اهنف برشيو هعورأو انما فوع نع كننأو
 : هلوقب رارض اخو

 رايد نيملسملاب تحزن نإو افئاخ نايزخ كفنت ال كاعسفأ

 مشأف < كانضاعن ُْق ةوكدلا ءامعو دايدزا 2



 كس 5

 اذا هلك جتا مئلع ناك ايننلا .دسأ (قياماين ؛ نمزع ام وهو كن نطق دأب لإ
 نوقابلا رفو « كيلاملا نه ةثالث مهئاعر نم اوذخاو « مهلإ هومضف مهحر مم لع

 « مثدنع موك (وتيلط 101 عمير ةوردجو م ربا موربخأف مهعمج ذاع

 هةر فرت ف عما دج وفاق | يقللس لأ دارو 4 جوزي لك يف عمجا قرفتت

 <« للعم اترماقا مقرف" :: قرف“ ثالث مهاعحف < .ءاشلاو معنا| عيلظ يف هباحصا

 نيداملطلا يف ءااز عمال نأ اهيلإ زعوأو هىشا نيش اند ف اتاراغأ ناتقرفو

 ا ةلرت لك دلع ل يعتاد وع راو قررت. ال: نار عزمأ و كاودتمع الارتجال

 ردحناف « ًادحأ اوقلي ملو ءاشو ةالبإ اوباصأ دق نيملاس اميمح هيلإ اونأف « م

 1 اورانسالالف كي عيلاطلا دعم عجرو اعجار ةنيدملا ىلإ هل فا يون كلا

 ع < مخملا نم هاو . ليلا يئاطلا ىطعأف « « كمان انيسقلا ةيشيل و نحال هناق

 0 م« 55 جرخأ 5 6 ادع سو هلع هللا 0000 جرخأ

 اواخد ىتح امنوقوسي ءاشلاب و معنلاب اولبقا ييجي اوفرع الف < هباحصا نيب

 نم رفن . ةرشع نأ يبكلاو يدقاولا قي رط نم دعس نبا ىورو # ةنئيدملا

 عسل ةنس الم هيل هنا لب هقان لود ىلع اودفو دلي وخ نب ةحيلط مهيف دسأ يف
 دكر مون اين دو انا طدتا , لوقو اي: بيلكتم :لاقق) دحيشملا قري ةوفاوف

 ِ :١
 مهلا ليللا عبدي هللا لوسوو ان كانتكو ى هلوغرو .هديع, كن او هلا كيرشال

 لت هللا لزنأف < لس اننآرو ن ندنو < لعب انيلإ ثمبت لو © ةبعص ةئس يف
 كبل ساو كج ةلسإاا هلع اودع البلل اوملسأ نأ كيلع وش
 وثب محو بلا ينب نم موق مهيف ناكد« ( نقدم ' م 3 و نامي الل 07 نأ

 الفإ اك ءدشررلا وعن تاينوإب تمهل ىلص هللا لوسر ل

 ري ةيييلطب نإ |اعاسرهكورور- <, ةخلتت هوخأو, ,ةةئيلط فقرا برعلاا | تدتدا

 الشو هيلع هللا ىلص ينلا عجول ريخلا هغلب ال سو هيلع هللا ىلص يبنلا دبع يف

 طفي ندبلا نوع لغو دف 0 نو 3 ةمايلا هعمل ا نأ هغلب 6

 سانلا اعدو « 11 ب ا ةزبفلا تتياطر صل دق الدو ها يغب

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هيخأ نبا الاب ثدبو « ماوعلا هعبتاو 5 ىلإ

 هيتأي يذلا نإ : لابح لاقف « هربخ هريخيو ةعداوملا ىلإ هوعدي لسو هيلع
| 

 د اولا لكس لاسر ا لاق نرخ الو وكب الاينلا ةرداؤقف

0 



 0 رك اسع نبا خيران

 نم طبه نيح هيقأ ىتح ٍلسو هيلع هللا ىلص للا لوسرل اضاع. جرخو هرامح

 هلع هلا ناو عجر الف « ل رجح ىلإ هعم راسف قيقعلاب ةبقعلا

 يوادي ًاربش ماقأف « ةبقعلا نم عجرو نيملسملا عم فرصنا ةنيدملا ىلإ سو

 نم ًاربش نيثالثو ةسمخ سأر ىلع مرحلا لاله ناك الف ٠ 0 “ىرب ىتح هحرج
 « او هل ذععؤلا ب زهد للا ل كةياوووسو هكع نا ةرصأ هل ال را اعد ركنا

 < عوج كيلع ىقالتت نأ لد مثزغاف 9 يبا ضرأ دارت وحل لم هل2 لاق

 0 لا ا ل

 ياوذا ملا ةأارااواريكوعل علطوزو فروا كارد لاك روك" حالي علارو 35 +

 واف يباحصلا هرهص ىلع لزنف « ةباسفا رع ةجوزتم 'ىط نم هماحرأ

 مارحت اماعاطأا لقوا هن وقنا ران ةانقا هك ةراور ا تاووا 0 :ييتوأ
 4 ةيقيدلا نمل زذ كالا نابل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برخ ىلإ

 حرس مل نإف « هفارطأ نم بيصنو هراد رقع يف دم ىلإ ريس: اولاقو

 ىلع جرختو « انليخ انعب را دقف ليخلا نوتم ىلع جرختو « ةنبدملا بناوجب ىعرب
 دقن انك بت انيفال نإ واع كر ذل عما راع نادم وعلا ةقكاكل

 كافلاعمأ بئاجت انعمو © مهعم ليخ الو ليخ انعم « ابتدع برحلل انذغأ

 « ًارهد نوابتسي ال مهف <« ًاًثيدح شيرق مهب تعقو دق نوب وكت موقلاو « ليخلا
 : لاقف ثراملا نب سيق هل لاقي مهنم لجر مهيف ماقف < عمح محل بوثب الو

 انراد نإ < بهتنمل ةبب مه امو .« رثو مهلبق انلام « يأرب اذهام هللاو < موقاي
 00 22 1 2-5 ا عمجت ؟ عمج انلامو #2

 «' لبرالا اؤطخنا وقال انا ورايد ةياك ار عازمر ادرار لولا انك طاقم(

 « مهئانإ ىوس لتاقم فلأ هيلع ريبكلا ددعلا عم حالسلا اولمحو ليخلا اوداقو

 « مكسفتأب نوررغتف « اولك نإ لجر ةئامثالث يف اوحرخت نأ كدبج انغإو

 نأ اكل زا نكمل كيلع ةربدلا ناك نأ نما «الاوع# كدب نم نوجرخلو

 ثيدحلا اذى بصةتلوتيإرو“ | اذياق :> [هرعق ءورعؤب الا ري

 لع اهنا: لاو كفو دره كلا سو هيلع ابر يار ا

 ككف« ليل يئاطلا مهعم جرو هباحدأ يف جرخف « 58 أ سو هيلع هللا

 اوهتناو « زاخالا اوقبس ىد- ارابثو هلي ممم راسو 4 قي رطلا نكس نعء مم



 كد 3

 ءايقلاو هترمدن ىلع اهنبا ضو اهئاسلب سو هيلع هنااا ينلا دضعت دعب تناك

 لب اب ف دلرأا كلل ةوبا هلا د 000

 ١ بيلط دمعف « ةوذأف ملسو هيلع هللا نيك مادام اخ هذعو

 « هالخ ىتح بل وبأ هنود ماقف « هوقثواف هوذخأف اهب هحش ةب رض هب رضف لبج يب

 ة«ئرااناو لوك ناار يانغ ةشنال نيزقةدف قيال «افليبأ 3 نأ 3: لوالي
 : اولاق « ىلاعت هللأ دنع نم قحلاب ء ا[ دلقاو هلاخ نبا نع بذي موب همايأ ريخ

 لبقأف < و بحل يل ىلإ مهضعب جرخف <« معن : : تلاق 9 ًادمع تعا دقو

 | ةياطلا البعيد ككارتلو دمع كغانمالو. تال ءاجع د ناقف انيلعا لغتملا يح
 تنأف هرمأ رهظي نإف « هعنماو هدضعاف كيخأ نبا نود متف كلذ ناك دق : تلاقف
 555 لق 3-5 بصت نإو 6 كرد ىلع نكت 1 هعم لخدت نأ رايخلاب

 قطز ٠٠١ انف زادلنا تح قبلها ق_يترفلا و اقفال ال وذات وبأ؟ لاف اقلب نيابي
 ظ 5 كعموي تلاق ىررإ نأ

 هلو كك يديوت افاست هلاخ نبا رصن ابيلط نإ

 ها تارا الف « يمبسأا ةرييص نب فوع بياط هب رض يذلا نإيللقو

 نيثالثو سخ نبا ورنا موي لتق الط نإ : ليقو < تبلا تلاق كلذ

 هل سلو ارانب دش هدأ ىلع تاياورلا رثكمأو يك ىمازبلا موي لتق ليقو « 2

 + درب“ كدلن ةةسق لولا ناككلإ

 يدسأألا ناوحج نب رتشألا نب لفن نإ لفوز اياز وا واروح ةلسملط 97
 هللا ىلص ىننلا ىلع مدق 0 6 كيسا موب نيك رشم ف ناك يسعقفلا

 6 20 قاع قاوونلا ىىعداو دترا م 6 رسأف عدسل ةسشارطو هع

 لوني دو مد الاعب قلن كشاف را هلدع 5 1 عئاقو نيءلسملا عم هل

 دهشو دهاجو ماشلا ىلإ جرغ لاو .ةارخ تيم دف هدقأل ٍلسأ م < ةنذج لآ ىلع

 ثيل ايا نست ناعما يطب ىةكاااعيزاقف 1: عورفلا "وار ضعن/ببشو .«كذشلاوهازلا

 رشع ةعستب ةيسداقلا موي ةديبع وبأ رمأو ٠ برملاب هريصبو هتعاحشو هتدشل سراف

 ال ااا ستاد ةيبوشف اهزاطالسا األ هأ يدفاولا د ؤو ران + يع طياز

 ةءاحف 6 هذضع يف ناك يوادي ةيلاعلاب ديعز 3ن ةيمأ فيلو 1 لونان

 ارك را ها رناالا زج ىلإ راس لسو هيلع مآ الص#ىا لاس نع قادت



 ب ركع نبا خي رات

 قد فاما: جوخأو < .رانلا نم اك ئادف اذه هل لاف الاب لأ نم ,لحلا

 : لاقف لجر هءاحف اميدع لاح 500 لات ةحاط نع دمحأ مامإالا قد نط

 غرف دقف كاذ امأ : لاقف <« كل ًاريخ ءاقبلا ناك ام هللا كاقبأ < نينمؤملا ريمأاي

 ىبحي نبةحلط ناك * راربأألا عم كافوتو ةبيط ةايح هللا كالجا مرق نكل دس

 :* دعس نبا لاقو < ةحلاص ةرياداحأ كلويقق ناكد ةفوكلا لهأ يف دع نم

 هقثوو < ثيدحلا ملاص وه : دمحأ مامرالا لاقو « ةنيدملا لهأ يعبات نم وه

 هثيدح يف هب سأب ال في رش وه : بوقعي لاقو <« دمحأ ماموالاو نيعم نب يحي
 : ناطقلا يبي لاقو < هنسح ثيدحلا حيحص وه : ةعرز وبأ لاقو « نيل

 ةدرع نع يوري ثيدحلا ركنم وه « يراخبلا لاقو « يوقلاب نكي مل
 نرع ةرمجو ةورع نع فورعملاو < بجاو ةعملا موي لسغلا : اعوفرم ةشئاع نع

 سيل : يئاسنلا لاقو * متاستغاول : مهل ليقف مهشنأ لانع نادلا ناك «يةشئاع

 ٠ ةئامو نيعب راو نامث ةنس يفوت : نيعم نبا لاق ٠ يوقلاب

 ٠ قشمدب عبسلا ةءآرق ىلإ بوسنم ©« ىتشمدلا يعبسلا نب 3 ةحلط ذي

 ٠ اهب ينوتو دادغب نكس « ايفوص اًثدحم ناك
 يدع وبأ بالك نب يصق نب دبع نب بهو نب ريمع نب 26 بيلط 4

 لور ةيلع هلال للص :انفا(يال ومزود :لكاطلادسعم كلر وك درا سيان
 < كومريلا موي لتقو « نياوألا 00 ار دهش هنإ لاقي

 كالذ ىلع عمجأ < ةناثلا ةرحم ا 5 ةشدملا ةرحابم نم ةاكد ورش 1 لاقو

 هرم نب ردكنملا نيبو هنبب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخنآو « ريسلا لهأ
 زك ديد لونك كلذ ةطيثاو ةرادشديه مق وق قيباع ىرك اذوركج ومالا

 ذادب يف كيلطدباسأ ناب دعت ةنيوادمع ةلاقوز يرشمم بلأو قاجللا نياورتتع نإ

 قحأ نإ *.تلاقف 6 تاو ادم رعت نياك لل اقف هقأ ع لخدف جرخ م 6 ةرذلا

 ةللع زدت امي لع ودق داحك اور هلئاود <0) كلاح نبا تدضعو ترزاو نم

 2..هيعبش و ئملتانأ «كعسعي اة «يامأر ابأ هر للاقفي يردحع راقت فانتا كالا

 : لاق نهادحإ نرد ءيفاوخأ عئصت ا رظلا : ثتلاقف <« ةَزح كرد 5 دقف

 هللاب كلاسأ : لإ. : ءامل ,تآقف

 مث.6 هللا لوسز ادم نأوبهلادالإ لإ ال نأ تدهشف + لاق < هشاالإ هلإ ال

 . م

 ١ نات ئتدينفو هعقدصو سلع تلقا فنار



 تد م14

 هيلإ ظفاحلا ان او اتا رتجلط لحد: ناسي نب ناجح لاق نووي( ةادردلا

 يسيح تأ هللا ىلإ اعجسأ ناك الإ لحو.زعب هللا _ يف ناباستملا باهت“ [...: لاق

 اعدرامو 6 بيثلا .نيظب هيخنالب ملا اعد ماعدلاب نم دري ال امب)نإو <, هبجاصل
 / ع دمحأ مامرالا لثس ٠ هلثم كلو : هب لكوملا كلملا لاق ال ! ريخي هل

 ةقث : لاقف مجرتملا

 دبشو < لسو هيلع هللا لص, يبتلا كرردأ _ +, ةبتع .نب. 96 ؛ ةحلط_ 3“

 اين لرتا لسمك

 دو +1 نع ىدبري تنير ءاهل نمر ىلا ةرمر نب وج نب 2 ةحلط 0

 ثاكافإ ةحلط ينب رادب فيرغترو « للموت فاي ةيحات رهزادةتناكو مدا هنبا هنع

 ٠ هلام سمخو زاحملا ىلإ ةي واعءهافنف < ةيضقلا يف كت رم 1

 55000 يبنلا نع يور * يردبلا نانق يبأ نب 6 00 د

 ايار فردت اكو تارا دارا اذإ ناك سو هيلع هلال كلم ينل -نأع دقو سو

 هاور< هيف لوب مبارتلا نم:ريقي ديو داوم كشر 0 ل 7

 ٠ ثيدحلا اذه ىوس ةحلط نع ىوري سل : لاقو بيطحلا

 يشرقلا بعك نب ورمك نب ' نانع نب ةلاانعتن ىحي نب 2 ةحلط 0

 ٠ هريغو دهاحم نع ىورو ©« رذع> نب هللا ا . ةفوكتلا لي بدملا ىلا

 نم ظفاحلا جرخأو * مهريغو ةنييع نب نايفسو عيك دو يروثلا هنع ىودرو

 ةشئاع نع ينغاب : تلاق ةحلط ةنبا ةشئاع هتمس نع هنع دمحأ مامرالا قي رط

 له : لاقف موي تاذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لخد : تلاق نينمؤملا ما

 : املقف رخآ موي ءاج مث« مئاص أذإ ينإف : لاق ال انلق + يش دنع
 ك دل ف مند يول ةنم كلا انتج شعم اننلا ايديعأ, هللا, نوسواب

 انتم ىور], نيف دجلا :] عدس نإ, :: نّيعمإ نب يح 1ىلاك | ع رهنم لكأف اعاه

 نورين ةيالاعل نتج وع خيو كر ةيقئاع نع دهاحم نع ةحلط نع ةددخلا

 هياع هللا لة 3 لا نأ ىسمومه كك 0 ةدرب يف 1 نع ظفاحخلا ج جرخأو و ةشئاع

 اذإف 4 ايندلا ِف هي ل م ءاذع أ م ةموح رم ا 07 نإ : لاق سو

 ”عذما عب تزل ب اج وك طعأت قايد الا لعلب د ةمايقلا موي 00

 نمأوم لك لإ عفد ةمايقلا 0 2 اذا ظفلب هاورو < رانلا نم كوادف



 3 رك اسع نبا خي رات

 0 ةنللا يف ةحلطو انأ قكأأ م"نإ اذ وه“ نف ؛ ا 001 دعبأ ىلإ

 لاو ووسام ا نإ "نع «يرازكا ةرراك ةراذلاو

 دلل هنرايفلاو لأ كالو ار طلالا "اجا "كاتم كافل لا بأ هاا
 ا كا : لاقو هب رضف ةردب هيلإ مأقف 0 نقرأ أ : ها

 ةميق ناك : ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ لاقو * اذه نوركنت كباحصأو كل
 « مرد فلا فلأ نيثالث ضانلا نم كرت امو لاومأالاو راقعلا نم ةحلط كرتام

 نبأ "زهور لسفر" لهو وابلاو ' راد فلا جتاموأ "فلا" اولا نيقلا* علال

 . ننال كسا 43 ناكو فق هايبردو ةهلرنوت ةقونةمالو نيتسو عب رأ
 : ريبزلاو ةحاط كب, ةحلط ىلوملاقو

 نسا ضماسو رضوا ءاوبأذ اهل لاطف رفح عظم اراك

 نهال ةقبكيو لو رلقا الث للعب يفتت عج واط ةيرولأ نكاح
 لوطاالا عاقيلافرطيف نصغلاك اخلاص يبر هازج ريبزلا مث

 < ةيئباي : امل لاقف مانملا يف اهابأ تأر ةحاط تنب ةشئاع نأ ظفاخلا ىورو

 اهون ءأ ةثلل نيئالث دعب ةحأ 6« :ئدقلا ودل دقف ناكملا اذه نم ينياوح

 مهأ ةئاؤركيفا ©7ةربلا يف. نيتوسملا /يف. نو دفنرل' ني هللا ريدر 1142 ةرقو

 ٠ همحرو هنع هللا يضر اهيف هوتفدف ركب يأ ل ا رود نم اراد اورتشا

 كؤطملا نبأ 'ةعئرؤت نبأ لباخب !نيايكنرك ا حينتما ةييع نب د6 هييعاد)#
 ءارردلا .اياوي تاوزللا د35 دفا زود قالت دارا يلفت ك2 يفوكلا :يعازملا

 * اثريغو ليوطلا ديمحو قاحسإ نب دم هنع ىءرو ٠  ءادردلا ءأو ةفكاعا

 هللا: لع ثيأ قوقل لاق: 1 ءادردلا يلأ نع ءادردلا مأ نع هيلإ ظفاحلا دنسأو

 لثم كلو : كالملا هل لاق الإ ١ بيغلا ربظب هلوتتخال وعدن كم نامت سو هيلع

 ديتاو +. اطفاطا» هلأ ازا اجلا هاوزو < هوحنب مح ءاموالا هاورو < كلذ

 سو هيلع هللا لس هللا ا +لوسر»نادلاةقئاخ قفل هيج نءاماالا#ىيترسل سدا
 نهأ * نم تزال ومش ناك: للم هنآ :قاقا اذ“ وعي ا نادال حوت ذاك ناي

 يراخنبلاب ىب رظ نمر ظفادا ديبالا زعسلاو اذع عاكوذدلا قيل نكن زنءا هازال
 لؤناو كرك يو ميك رلا"نإرخ#) لاقا لجو دلع هياكل ويقام

 7 رش 1 ردلا .أ نع هنأ أ ميحصلاو <« يباحصلا دانسإلا اذه نم اهقسأ



 بيذب د

 ةيارلا يلإ يلع ىودأف < لكتف ٠ لمحا : لاقف دمت هنبا افق يلع سخنف يلع محوذ
 !وناخلاف ةناوكتلا كيفن قلتو ؟6/ هديا قف“ ةئازلا كرتق لم «:هنم اهذخايل

 ماوقأ يلع عمو « اًنيش عدصت ال اهلاح ىلع تابنحلاو اوسرض ىتح لسجل مادق
 < كموق ىلإ حنت : هموق نم لجر هل لاقف < ناحوص نب ديز مهيف رضم ريغ

 « كيدي نيب لما نأو < كلايحب رض نأ لعت تسلا 7 فقوملا اذلو كلام

 ود بلصا|ف'« ديراام تاوملا 4 ةايخلا نم ريخ توملا : لاقف ؟ هنود توملا ناو

 لا كاد لح كلذ ئاالب الا ةفرللا وعفا ةءاماما كتذلاو ىاءرعأو

 ميقب ال نم هللا باتك ىلإ انوعدي فيك : اولاقف ىلاعت هللا باتك ىلإ كوعدن

 !ةيلغاو 57 ةعبار هتقشرف <« روس نب كلك عا ىعاد متن هللا دودح

 تعدو « هولدقف ادحاو م هوقش رف هماقم يلحعلا نفعا 0 ماقو « هولتقف

 # ةصقلا هذه ظفاحلا ركذ اد ىلإ ٠ مهوقشرف ةرصبلا ني ةفوكلا نمي

 لزاف 0 ةيدو الا ضع 2 ىقلل ةحلط كلاظ يبا نب ىلع ىار : دخلا لاقو

 ةيدو الا يف الدحم كاذأ نأب ل# ايا يلع زي زع : لاق مث هبجو نع بارتلا حسم

 : ىععصأألا لاق « يربو يرجي رك هنا ىلإ أ: الاف مه اجلا :ؤغ تنقز

 امل ايلع نأ ةياور يفو ٠ ينوج يف جومت يتلا ينازحأو يرئارس يرجب و يرج
 نملااو ب هنية وزب يشع ةورلا ةاننه ليغ كج وتتلا < لاق! ةلاحلا< اذه لغاز

 ةلالاق الح ادلع اتالم :« اعقل ين ركع هناعسأاود لعشتح انريزدولاوبب ةخفلط

 ميالافا لؤي هرتكوا هللا مارك كاك و ««بانلاب هوشب + لاقف“ ةخئلط 'لئاقل :اونذما
 نارمجو انا تلخد : ةحلط يلوم ةبيبح وبا لاقو < ناهنع ةلتق نم كيلإ اربا يلإ

 ىلامنا قو ر) رايكم .ااناعل تنلا قمن كببآواساا ناقض“ نأ وتر الا يفإ

 اهب كا قيئااوانع» ردو فاول قل اةتئار زل ل نإ لدا عروس
 هذه كضرأ نياق 1 ”' لاق 5 4 ل ايتو كابشأ نع هلأس لعجو 9 ةنالف

 مرتو ةداوانول او اع ىلا ؤافإ ايس ئسانلا 7 ايرقنب نأ ”ةفاخاحلا :ةيدسالا

 ةيحان يف (سلاج روعألا ثراملا ناكو ٠ هضرأ هيلإ عفديلو نينسلا هذه هتلغ

 مم عار رت قنا وبر رخل ١ع ستطلق دعأ لاك لاش



 م را اسع نبا جي رات

 اهوكسمأ اذإ اوناكف » هيك ر نيع يف عقو لق مبسلا ناكو 6 كيبأ هلي نك

 ليقور هللا: هلسرأ" ينفع اهياقإاهوعذ لاف تعنتا اهياس دا رادو كحيلا

 نسحلا لاقو ٠ هامر يذلا وه لا ناووبالرتأف كيور تلت ار ةحلط نإ

 رمأ نآك و ) : لوقيو .مدلا مسمي لمحف «.هعبل يف .مهسلا هءاج : يرضبلا

 القد در 7 از وقم اردت هللأ

 دغ نم مويلا 2 انا زاذلغ د ئيرابالو سوفنلا دادعأ توملا 5

 هعمو < :سانلا اهبأ يلإ اوهله:ريب لا انأ : ريب زلآ'لاق :راهنلا ردض يف,نمانلاءزرتا ايف

 ريب زنا فرصناف 7 نومهزهت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يراوح نع : يدانب هل ىلوم

 هعبتت نأسرفلا ىأر الف «سانلاب هنعسانلالغاشتو < ناسرفهعبتاو « عابسلا يداو وحن

 رفن اذرف موج داوي : اولاق هوف رع املف « هيلع اوركف « مهني مع

 نيف ركل دابع يلإ : لوقب وهو ةحلط مهنف رفن يف عاقعقلاو مدرحلا نب ءابلغ مهن»

 تايب الا لخخإف « ليلعل دي رت امع كنإو مسي رجل كنإ < دم ابأ اي 5 يصل

 سانلا لبقأو < نالجرو مالغهعمو ةرصبلا لخدف «اناكم ينغباو ينلخدأءالغاي : لاقف

 رضم هب اوفاطأ لحجلا اها الف 6« ةرصيلا نوديري ميو كلت مهتم زه يف هدعب

 ةعتي د: اكرفقوو» ©"ةيبدجل ضادو اوذاغو 1 وهلا فا دز راك اك كاسيت

 مدقتو ريعبلا نع عك اي لحب ؟نةقئاعكلاقو < ةلرسم ىبمستوةنط ةردعلا
. 

 ةئيسلا 3 موقلا القا 6 مكنف هيلإ تعفدو « هيلإ مهعداف هللا باتكت

 هيعزي ميفلخ_نُم يلعو فحصلاب بعك مهلبقتساف < ملصلا يرجي .نأ نوفاخي

 أو مار 3 6 هولعتف انك 5 هوةشر تيك مهاعد اف 4 امادقإ الإ نوبايو

 كلا دنا ك6 امموص ولعي و « ةيقبلا ةيقبلا ينب اي يدانت تاعحف © نين لإ 5

 نيح يق كل تالف نا قا امادقإ الإ :نوبأيو باسحلاو هلا ادد

 عضو إي وعدت 00 معايشأو» ناثع قلق. اويغلا سانلا اهبأ اء -تلاقت نآلازبأ

 ةشئاع :اولاقف 7 ةحضلا هذه ام : لاقف ءاعدلا يلع ععسو « ءاعدلاب ةرصبلا لها

 : لوقي وهو وعدي ىلع ل ابقأف أذ < مبعايشأو ناْمع ةلتق ىلع ابعم سانلا وعديو وعدت

 قلب نمل رلا دبعو باتتع نب نك كبيع ( ىلإ تلسوأوب + مهعايشاو ناؤع ةلتق نعلا مهللا

 م موقلا نأ تا نيح نبيل ترمذو 03 نا اتينا نأ وادا

 ىتجب ةفوكلا نم كفيشت قوصتلاا . تلدرانؤكل ب كير وعن رتكع شا 5



 ظ نم لم 0

 اال ا ا لأ هنا لقط م

 همر ور روب وص اك رو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس تأ

 موا :"هل لاقف"ءمرك ذو معن : لاق"# 'ءاذاع نم داعو 'ةالاو نم لاو ل

 موقلا قتلا : لاق ناواج نب ورمع نع يراخبلا قي رط نم جرخأو 2 يناتاقت

 هلأ ل نك ملا للا رشا فحص 117 ورام كلا انوا رطلا كب
 < ليتق لوأ ناكف © ةحلط لتق ىتح لؤنملا كلذ لاز انف « مهئامد يف مالسإالاو

 1 ل 0 + ارا وأ لاقو" ؟1لتفا هني ! ىلحاإلا نأ" زيبازلا كعْذَو
 1 ا وا هوك للا اجا اين لاوس وو

 رمأ يف انهاد انأ : لما موي لوقي ثاكو < عمطلا نابذو رانلا شارف
 ينم" ناثعل  ذدخ "مبلل " ©”هنف' انءامد لانبلا نا "نم لتما اعيش دجن الف ناؤع

 قا نع لبقأ روس نب كاوا رمك نب فيس ىورو ٠ ىضرت ىتح مويلا

 كك6ك طلاس لكل نافذ هرقل اباء 6 ىروأا *لاقف ةشئاع
 هرغ اح كتم يعرب ةازاكوك المك اويطباا ل“ غاررألا" اقوم اوسلو

 0 لا متو ا“ # اراد ا ع ا نب يىلعي

 تيفال 0 ءاغوغ جاتا ل ف هناك : اغوغلا عمسلا 1

 كان رام اال 1 1 مودا اع ركام ىلوس# ملال قت 1و نول

 1 هللارف < ةفقاو يهو نوموزبملا مهف ةحضلا هذه مهعم تناكن يقيرفلا يأن

 ةحلط ءاجو « عابسلا يداو كلسف هبحو يف هنئئس نم ريبزلا يضف « ةميزهلا الإ

 لاق لقثو امد هجرس التما الف « سرفلا ةحفدب هتبكر لخف برغ مبس
 0 او لا ارخدفا « هيالزنأ 0كم ينباو يكسمأو يفذرأل 23 هقالنل

 ريب را "لثمو) هلثم

 ضل نيدح يحبس قحاطملاو قدسنا ثداوحلا 6 نإف

 يلح لضو تهفس ام ةهافس هس تعبت نيح تعيض دقف

 يحب مهس ينب اضر تيرش اب فئلتكتلا ةماادنا ”كتمذن

 يجو يقاس ربا نا ةاوفلأقب .بيأأل لالا *ةقارفب#» عيتمطأ

 دعب يراشب كنك الإ >كاتن"!وشيفطلا ا ينك !تاوززم ناك :ترغايرخا نأ يودزو

 كنك طق قايعما وق ناناالل لاقل <: ليقف :ةحلط طال ينتزا يانلا ويف <: مويلا



 رك اسع نبا خيراث

 : هنع هللا يضر باطخلا نب رم لافو

 الصنم كيسلاب ئدملا نازح

 سو هيلع هلا لمي ىلا لب لاقف
 با. دقو ينلا | ةجهعر نع بان

 0 ال م

 إو يبنلا اندم ذإ ظفاح

 : ه1 ناضكا[لاقو

0 

 اوفشكناو سانلا عيمج ىلوت ا

 * ناسح لاقو « 0

 را

 اوفطع مم نإ هيمل ا وص

 يدك دايعلا

 الم نع طع ل كراع

 مهين رايخلا كرت
 انقلا تا ماق د

 يك 0

| 

520 

 نب رخص نب ضايع نب حولسل ناسح لاقو

 ملهاج نوهت الأ ميت لاب
 و رات .  ريغ يلإذ هوهحنف

 هيأ نب نعيزأ مناع نك ديكو

 للطم دإو 1 لفون شرد نم ا

 اوخرع دق لاطب ألا

 وهن: ااذإب مع نع ديالا نق نإ

 اذ دعا ع اندقأ نو

 رتررش اوفو رار نير لاش لا

 ابعلا رايخ نع يلئاس اي

 كيلا ميك اجلا كاع

 ةرهز ينب نه وأ

 نوقباسلا ةرحملا يوذ ريخو

 ريبزلا 6 نائعو ىلع

 ادع ران اق 53

 ارخاف مهدعب نم ناك نْف

 ء يضاا ساي إ نب ةعافر نع ظفاحلا ىورو

 لزي م ةحلط ماقأو

 لزع با ره موقلاو

 لطب قي رطب هامحو
 لك ب رماع

 دلال م تفاّدقلا لبق

 هوغو يرن قرع ام (زتعا ام داع نإ

 ديلا اولا تاهضرت أ نإ فورا

 يديده مه م كرد هلل

 ديعالجلا رضحخلا ممح يب نم وأ

 ديجاب الا ضيبلا ث راما قبب نموأ

 دولا رىق نادي نب ةحلطل

 هريخلاو رعلا أذ تفداص 5

 هرحم ا وءذ :شي رك ريخو

 ةعق

 هرهز 3 نائئاو ةحلطو

 امثاربق 2 رواحو

 هرمصق مثدحو

 هربق

 هرخف مث دعب نرك ذب الف

5 
 0 ع لاق هدح نلف اهارو



 بد ديم 1

 جوز اك د 6 هلايع ةناومو هتنؤم افكر الإ 00 مي ينب نم اذخأ عدي ال

 ةشئاع ىلإ لسري ناكيدقلو ٠ مهمراغ نيد يضذقي و « مهلئاع مدخيو « مامايأ

 يميتلا ةحيبص نع .ىضق دقلو < ةنس لك يف فال 1 ةرشعب هتلغ تءاج اذإ

 نم هرم هاتأو < اقلأ نين. وتعمل نب هلا ديبع نع يضقو « مهرد فلأ نين الق

 ةدعاط 7 قع لاقي . .- .اهرغلا لع أ قت ايسيتف عردا فلا. ةئاوسمت قارفلا

 كرت تام املو < نيقنادو مرد فاو تأ قارعلا نم موي لك لكي هلل نك

 «!ليغغاإ بق: هلام ,ناكو_ < رانيد فلأ .يتئامو مرد .فلأ,يئامو مرد فلأ .فلأ
 عردز نم لوأ وهو « ةأنقب هتعرزم نم مهتنس لوط ةئيدلاب ءاعأ توق ناك دقلو

 د شاع : ةب واعم لاق تام املو ٠ احضان ني رشع ىلع عادزي ناكو كان حمقلا

 جرت “ للا ل د دلع نامل نكرر ءايفسراو هم و انيقفب كفو 6 نيش ا

 ج1: | ل اقف ب ضيقلف كلل امر كلل: ًايبتن دق جد [ةخبلط فل, لاقف دحبملا ىلإ .اموي | نادع

 < ةاص يف اليخب رواشت ال : لوقي ناكو * كتءورع ىلع كل ةنوعم دمحم ايأ اي كال

 كرمو.. شيارق :ةاهد نم, ناكو_ ٠.اةيزاج . يف اج الورع ع يف اًنابج الو
 لفيف سواجلا كنب نأ ءرملا كبي لفأ ناناز“ لوقي نكد 0

 ع

 مداخلا ىلإ ناسحوالاو « س'وبلا بهذي نهدلاو « 00 ةيدكللا : لاكد

 تايرإلا هديب دوغوا دخأ موي ناك الو ٠ ءادعأالا تيكي

 كانا لكبر رد نعود ضامي لاق قاتبخي

 كرابملايف موكلاحافصبرض . ..كراعملا يف موقلا دنع برسغن

 لقيت افاست اهينلاج يو دعأ توب سو هيلع هللا ىلص ينلا فرصنا امو
 : لاقف ةحلط

 اعودو هلع تقاضي تعا لع و ادب ىبآرعستلا موي ةحلظو

 لفن ”ةدزيسلا ترضع اعأ) نهقلساو خامزاردينكتب هيي

 تقتسا وت مالسرالا سنرماقأ , ادم الإ سائلا ماَمإ ناكو

 : : هنع هللا ىضر قيدصلا 7 1 لاقو

 .نيدلا نع ىاح اوقأ ام اذإ قير دعيت م ىدهحلا ين ىح

1 

 نوتفمو .يدهم_نيب نم سانلاو .مهتعاجج تلو ذإ نعطلا ىلع ًاربص
 (2), نيعلا اهلا تحوزو نانجلا !كل ++ تيحو ريق هللا ديبع نب ةحلط اي



 ما رك اسع نبا خيرا
 1 مع رولا أ ملف رفسلاو فما فيش هتبحتم * لدار لب بالا لاو

 تومرضع نم لام“ ةاتآ : يموماهتبا ناقو '"*“ نق ءاعطلاو" قودلاو مودل" قع

 هللا ديم كارأ يلام : ةتحور# هل تلاقف لملعت 'هنليل تاق © ؟كنلا "ة

 رك ا د ل

 ةحيابو هلع لالا اذكر كيا هوز ندر اا ف و هيج تكل
 تحض ”اذإ ب تلاد 2و انوا "ا اناد' هك تالع أ نت هلال رلا 37 ك ك
 مهزانم ردق ىلع راصن داع رجالا تويب ىلع اهتمسقف عاصقو ناذحجيب توعد

 كنب مونلاك امأ' يقال © قفاوم ةئبا# ةققوت"تتقللعااما كلن[ *"هللا كنج زياد "الأ لاف
 يل ودعا عاصقو كرافجي اعد حبصأ الذب 2 ةيرتفلا وكت

 ابا: سيخ“ هل اوراقتا خان يامال سن تن ا كلا

 * لاق 9 تيصن نم لاملا اذه ق'انل ناك امأ 6 دنع .
 ترثتاول لاسم «يناةرناات تاضوب ةلئر# كلأ9 نقرا اج قناني يب اهف

 ده اضرآ ايناويكم قربت قلا“الب قلت عالاد ءانمازإل# لوفر ظلوا

 نماراتعباا ككَط نإو <" ابكفاف "عاق تتلت نإف 000 امال نائع ابيف يئاطعأ

 انو كلام رم ئذاسأللا نم ةرشع يدفو “ نمثلا كيلإ تفقد 5392

 : ةحلط لاقف < هنم هوذخأف سانلا هيلإ ماقف < هبلتساف يلارعأ ءاحف اسيفن ءادر

 هامل نايل هلمأ و د كو نأ و نم قمل ينإف 6 هيلع هودر

 تاقف .نئاخ وهون اعوز#ةحلط اذا لكح' : ةلدوملا وار تنب ىدعس هتجوز تلاقو

 ةليلح معنو « هللاو ال : لاقف ٍ كالعنف "قف كلهأ نم كبار كالعل كلام : هل

 ةكلفوب كيلع + كمني ام : تاقف 0 ا نكلو « للسما ءرملا

 : تلاق 6« مهب همسق | اج الق 4 مهاعدف © يروق د الغ اي : لاقف

 ناؤع نمل“ انضر: عاباو 3: نعلأ ةئامبارأ : لاقف »هد لطعأ اك ©تاوؤاملا تلأنف

 ف هذهز كف احر نإ لاق اعار الف < همالغ هيلإ الغ هلأ ةنايك

 ةيا ؟ىلكي اا« قوإع ا عاما 0و لا وم 50 قرادي الا

 دعس نب دم ىورو # مهرد أاهنم هدنعو حبصأ امث < ابمسقف ةئيدملا كك

 لغير "يقلل ةناوشش ىلإ افلا ةلاجب ذا اننا و اورلاب+ فت عقاكت ةخلط نأ

 ناك و: تال نم] نعاارع ار اووي فرتكم أكوا رك انواع نلوم طلاب
 ج١١ 2



 ببذ 5
 للا زوق هدام اني دلال ازغلا كابا وحب اوب وأ .اهإ © :مامطلاب يسر ةرقطاا للامم
 ةشئام تاسرأف < لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ربق دنع نحيصأو نبهذ ال تلعف
 ا ةارلا كقلليف» رع ءارغ لخدف < كيفكأأ انأ : لاقف صاعلا نب ورمح يلإ

 كاد: لهلف ؛هرعا لاق 73 جيوذألا ار كعينرر لدا ولد« يملا قيل اان لاق

 نار: لاقي ءاكع هنو ادد اب موثلك مأ: لاق نم هلاك .اهكلابأا قبر نوكياكنأ

 اهنق را ةلفزاط كار ةللاقمأ 0 اها( ناهللاو>يرأبلاةكلبا غر للقع .ةيضراخ“(يلإو ةللبدرا

 9 ردحلا نم وندأ نأ يل نذأتأ : يلع هل لاقف < ةحلط انفو عفان

 باحصأ ىتف تجوزت دقل كاذ لع امأ : لاق مث <« هنم اندف <« معن : لاق

 نادل ار رت ةيبظ ةغياإإ اق هأ هيكاط نع جرخأو * لسو هيلع ىلا لضادمم
 كاد :ا عراب ما ةعللةا لك هداحلا عليمن :ةسوؤتن نأ كرف 4ب1ةعئرارأل ني. ةبععر قش

 أ وزع ةتدخلا تم زف !اناكق © هانت جرخ نإو نمابف لخد نإ لجر

 ليقف همأف ماوعلا نب ريب زلا اهبطخ مث ها مك 1 رظني هلاك ب6 هأيند

 ا ابلمارق يف ةراشالإ هعبالةيحوز) لفل :دتلاتف 9 نوعا

 853 ترنكوإرا كحك *+ ل وقيرو# هطغاضءاشف الإ 0 :تلاقف 9 لو : اهليقف
 ةفراع يفإ : تلاق 9 كلذ فيك : اولاق اقح يجوز : تلاقف ةحلط اهبطخ م -ناكو

 تلال نإ 6 ماس مير نإو 6 1 لكخد هخد نإ « هقنالخ

 ليتراسألف [غيازفغ تلنذأ نول ركع تانغ نإو « اند[ تكد نإوو « ىطعأ

 «!ابعلك 6 :لاق':نابأ ؛مأ لكك "نأ يلءثنذأ نإ < دمع ابأااي' : يلع« لاق“ اهب
 كيلعو : تلاق ابسفن ةزيزعاي كيلع مالسلا : لاق م ةلحلا فحس ذخاف

 ©كللذ ناك: كلاق هيشأفنيحلسملا دينمو نينم'وملا:”نيمأ :كبطخا : !لاقا السلا

 هيضيبأف هيا راوح ذحأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمع نبا ريبزلا كبطخو : لاق
 هيلعامسلا قع ةةما""لوطسرل بانو انآ كفيالخو 21 !لاق كلذا ناك: نقؤان:*ثلاق
 بجو اننمحأ تجوزت دقا هللاو امأ : لاق كلذ ناك دقو : تلاق ينتيبأف ملسو
 دشني الجر يلع مطور. الكدمر اذكه يطعي 27

 رقفلا هدعبيو ىنغتسا وه اماذإ هقيدص نم ىنغلا هندي ناك ىنف
 نوف كابات طيبا اواو ا هسإلا» دن حلال ناكوإاع ةللظ ؛كاذج اهل امه

 هداةساةلأللل نيج نما لاش لباوإل (ليطعأ جر كفأر اق اتا تعض ةنياج



 0/١ ردا اسعاد 3 نا

 مالا ريغف © بيط وهو نان وه لب < ال : لاقف لام وهو ناسي همسا : ليقف

 هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ءاجو < هب قدصت مث « ةحلط هارتشاف < املا هللا ريغو

 * ضاينلا 0 يمس كلذإف < ضايف الإ ةحلط اي تنأ ام : هل لاقف هربخأف ملسو

 ينع لأس دعق اذإ سو هيلع هللا, كض هللا كوس ناك يا لاكيدنأ ةجلد نا

 و 0 5 رخأو * .حييصفلا حيلملا حيبصلا : ىرأ ال يلام : :لاقو

 هييطواللسوراعيلع لإ لس سا وسو ةلدكر تنك :رجزات ةسللط هلا ا
 تيبأف ”يتملخأف اران ميةحلط ىلإ كاذ. :نالاقف امتدح ماكس العر يانافرع

 © كلذ لعقما هل ,لاتن ةملعات ملسو هيلع هللا ىلد يبنلا ىلإ عجرف « هيلع

 ناو < ةتحلتلا ىفتت نأ ل الإ لفتت اميز يسن, فا تالق لإ عجرف

 :. رم لتكن عش ةادد 0 مسو 0 تاق لضانساو كدر
 ( ادرى نأ نم يلإ بحأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرسسم : نال ات

 فلتأف فلي ال أ د سو هيلع هللا لص ينلا دارأف < هيلإ اهتمفدن

 تاقف 9 سو هيلع هللا خلص دسار ل وشو هيلا بح أر تناك نيل حل لاب اعأ ل

 قمنا: لاقت, نبا[ تيكن هي ةتراقا اذ ؟«ىلدبلإ د اييرت ر < دما اباحنيو لولا

 : ةحلط لاق < يلإ تدرف ةحلط ىلإ اهودر : لاق نالف : اولاقف 7 هذه لحر
 هللا ىلص هللا لوسر ةلحر عجرت ل هريغ النواب ف ادا تيشلشع وابل ىقاو
 دحأ ام : لاق هنأ رمت نع يلماحلا قي رط نم ظفاحلا ج يلِإ سو هيلع

 محملا اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت 6-5 0 قحأ
 نا نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو ريب لاو ةحلطو 0 نائع  ىعم 6 6« ضار

 مساقلا ىلأ ههجيشر ىف نااطلا نع 4 قيزايو نابل جرخأو * صاقو

 سلا وغ يبأ عم تلخد : لاق ةحلط نب ىموم نع يزاوهألا ميهاربإ نب يلع

 ىلص هللا وشو تضع ن/لاق تراعانحأ فر لجن رك مين ولك نعرف ل

 « سلاجلا فرش نم نودلاب اضرلا هلل عضاوتلا نم نإ : لوقي مسو هيلع هلا
 اف. ةخاظ ,ةبحص, :7ملاقيرياتخلا نما لو نحو دياب ليئارلعا ركب ب امان

 جرخأو * ًادحاو اًثيدح الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي هتمعس

 ةب راج يو ةشئاع ىلإ ركب ,يلأ. تنب مونلك مأ بطخ رمع نأآردلاخ يأ نبا. نع
 رم ينيدكبت : لاقف ةشلاع تيان © فاذ اهغليف 8كننع اهب بهذملا نيأ.: تلاقن
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 ببدل 2”

 تاعفل هسفن ينعي رمشاعلا 1 يلعأ نإلا تقلع ..ولزواا «يزدملا قري لزماقو يبأ نبا

 ١ لع لا لص ننال هلا روق رو ناك نإ لاق ماوعلا نب ريبزلا نع ضيا جرخأو

 ىف ناد اليك رابو كى ةكاربلا لست ا الذب ايقياصعر يفق ماألا( كرات ملا هبناق

 نتن لما ايقنإلا < نفرمألا ةنلمال ها هيلع فتحا ون 5 ةكربلا ا مهتلست الفالركلا يأ
 نس يلع قفدو < .نازتعي ريطات 0 تاطخلا نب لازم زعاو مهللا « هاربا يظل ما

 نب نع دكا قروي كاطقس يوزع ةسأطا لذغاو .«يزيبرا كتر اك هلال بأ

 * ناسحإب مهل نيعباتلاو راصن آلا ني رجابملا نم نيلوأالا نيقياسلا هب قلحأو < فوع

 نع حلاص يبأ نب ليهس نع ىموم نب ملاص نع يدع يأ قي رط نم جرخأو

 < ةنملا يف ةحلط : لاق سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأ ةريره يأ نع هيبأ
 هنعأ عليش 00 : + ئاع ل1 لاح ك4 هلث لطف قو يقتات

 يف ثيدح ريغ ىور دقو © ةحلط دلو نم ىحلط يبموم نب حلاصو « ظوفحم

 : لاو كما ندع مين ىلأ قب رط نم ظفاحلا كف # ظوفحم ريغ هدح ةليضف

 يضرأ يف برش دارأو. « هايإ هتمساقف لام فوع نب نمحرلا دبع نيبو ينيب ناك

 : سو هيلع هللا ناصر ىدلاب لاقف ب اديو هيل نإ (لس وبلا أىلإ فاكس هجينف

 اذه نم غلب دق « يخأ اي : تاقف ينرشبو يناتأن + بجوأ دق الجر وكشنأ
 « كاذ ناك دق : لاق 2 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هيف يكتب لاملا

 جرخأو 22 سوا هيلع هللا ىلص هللا لوسر دوش أ هل ؟ 5 يلإف : : كلقف

 ةساطظمر» 3 ةلزترإ لسمو هيلع ههنا لل هتئاان لولا :يانذأ تمس: لاقنأ لع نع

 لال جرخاو < (يذقتلاو يلصوملا ىلعي وبأ هادرو <« ةنجلا:يف ياراجب ريبزلاو

 يناس : لاق ين ار اذإ سو هيلع هللا ىلص يبنلا نك : لاق ةحلط نع يناربطلاو

 :/كاج ةييلطيب نعي ةدنسلا جا يعي رط نم ع جرخأو * ةرخآلا يف يناسو ايندلا يف

 ةرسعلا ةدزغ يفو < ريخلا ةحلط احب موي سو ةيلع هللا ىلص هللا 00

 : ,لاقاليهكا _ نب ,ةملس, نعو 7+ .دوملا,ةحلط ,نينح, مويو 4::ضايفلا ةحلط

 هللا لوسر لاقف < سانلا معطأف ًاروزح رحنو <« لبجلا ةيحانب ًارئب ةحلط عاتبا
 عوك الا نب ةملس نع ينطقرادلا هاورو < ضايفلا ةحلظ تنأ : لسو هيلع هللا ىلص

 الاوضاع ةلرفلاق يعيتلا ميهاربإ نب دمحم نع يناربطلا هاورو ٠ باوصلا وهو

 هنع لأسف « ناسي : هل لاقب *آم ىلع درق تاذ ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا



 ا رك ةفنعتولا خي رات

 هللا ىلص هللا لوسر مم“ 2 مل : نايثع 1 لاقو « يرك ذ ف تحرج ذقل

 عجد ا : ةحلط لاقو « صاقو يبأ نب دعسو ةحلط الإ دحأ موي ٍلسو هيلع
 /] نومك نما ( 0 وأو هللا دمحل «ريملا دعص لسو هيلع هللا ىلص يبا

 : لاقف لجر هيل | ماقف 6 ةباالا ) :ةماع لالا و ماع ايد ”لاجر

 لئاسلا اهيأ :. لاقف ناؤلفخأ ناب وث يلعو تابقأف 7 ءاالؤه نم « هللا لوسراي
 هللا: الص هللا لوس تنم الاف ان دان ظفاحلا جرخأو ٠ مهم اذه

 بأ: تنبأ اعمل عا ةاييما اياان هل ووو اراه ينس قلقا ا هجلا ل معن قوتي سو هيلع

 ثيدبفا اذعيئرؤوأ 1 ةلمسرالا كاتب: ننيدرغي ثيرلسح اذهل هر لات« غلاك كلا

 اهتغهاوزرو ة<ا ةشكاطؤ نعت :لقاربطلا»ةءاوزاولم# ةوويغو همة ليغ: اواخر هلاك

 هبحن ىفق دقو ضرألا ربظ ىلع يشمي لجر ىلإ رظنب نأ هرم نم : ظفلب مات

 ها <. السوم يدقاولا هاورو © روصنم نب ديعس هعبات « ةحلط ىلإ رظنيلف

 هيلخ هلا حاضر يقلاب قاكاتس: ب لان دخيل ع ةطفاحلا + سأرحل ود هان اهلل يئاكجللا

 رظنيلف قدوزالا هجو ىلع يشي ديبش ىلإ رظني نأ نحل نم لاق قلاو اذإ

 نع ظفاحلا جرخأو أ تنازع ميعن 7 هادرو « هللا ديبع نب ةحلط ىلإ

 ناينعو رمتو ركب وبأ هعمو ءآرح ىلع دعص سو هيلع هلل لص ةونلانا#ويارعلاو ا

 وأ ين كيلع امنإف« ءآرح نكسا : ”نم لول هلاك < ريب زلاو ةحلطو يلعو

 2 يتيمبلاو يدرواردلاو ةيزخ نب ركب ق1 عب طفلا اه ضاول و «اظديؤلع وأ يشل

 م« ديلشروأ :قرايصأوأا ين الإ كيلع اف ده : لاقف ةرخصلا تكرحتف هظفلو

 نع يوغبلائشاقلا + يف 5 بتر | وم.فاوزاز: <( يدتلؤتلاو لسم هاور : ظفاحلا لاق

 ب قوف سو هيلع هللا ىلص هللا وسو عم انأبتخا هظفلو ©« دي ز نب ديعس

 م« هفكي ]سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رضف انب فجر هيلع انيوتسا الف
 لوسر هيلعو 6 ديهش وا قيدص وا ين الإ كيلع سيل هنإف ارح تننا'+«لاق

 دعسو ريبزلاو ةحلطو يلعو نافعو رمجو ركب وبأو لسو هيلع هللا لص هلل
 1 نم ظفاحلا جرخأو : يعير قنا اذا لج ااطفلا ' ةيظالو نجار الع
 يأ لسو هيلع هللا لص ئنلاد لع ةيطأ اعااقاةيلخاز :فيارقيل نع يلماحما

 اا ةنلا ىف رمجو « ةنملا يف ركب وباو « ةنجلا يف يبنلا : لوقي

 دعسو « ةنجا يف فوع نب نمرلا دبعو ريبزلاو ةنجلا يف ةحلطو « ةنجلا ين ىلعو
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 ىلإ ترظن : لوقي باطخلا نب رارض ناكو * :ِدنملا ينعي بوعش هترز ذب نيج

 هاري د ةلضملا,اىلإ | ترك كي هع يق ةورملا تعنت هيمأو نلعب دقو ةحلط

 هتبرضف, ينلبقتسا < هذه. هع رم هللاو  انأ 4 نوعجار هيل

 يلع لتقو للا موي ناك الو * ىرخأ هتبرضف ضرع
 : لاقف هيدي نيب كتف برعلا نم لجر هءاح ةرضبلا لخدو سانلا نم لتق نم

 نرع هنأش لظعو دحا موي دهشت مل كنإ : لاقو يلع هربزف 7 ةحلط نم

 ككل رجلا سكن اف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نم هناكم عم مالسإلا
 < منا: : يلع لاقف 8 هللا همحري دحأ موي هثوالب و هونغ ناك امو : موقلا نم لجر لاف

 < سو ةناعبملا لصرس لاوعر هن هاه منح وسرت هنإرو هتيأر دتلف 4 هللا همح رب

 لوسرل هسفنب ةنج الإ وه نإو < ةيحان لك نم لينلاو هاثغتل فويسلا نإو

 انيز هانم الق 11000 نإ : لئاق لاقف < سو هيلع هللا ىلص هللا
 < .ةحارجلا ةيف سو. هيلع هللا لص هللا لوس. باصأو < لسو هيلع هللا ىلص, هلل
 تا لد نوع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسل دهشأ : يلع لاقف
 اور فموي 00 دعلا »لك لاق جر < ليج نع فاحصأ عم تردوغ

 هج

595 
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 نبي بغتجي نأ« .ميرنم,ةقئاط بذي ةيحاف, ىنل ةناجد وبأو < ,ةيحان يف .عيبشأل
 تدرفتاو يتتيأر دقلو < هلك كلذ هللا جرف ىتح « مهنه ةفئاط بذي صاقو

 تيزدتت  فسلاب ميطسو , تاديوفا 4 لبج أ عربا ةمرك عر مييفي رةقزرؤر مهنه

 تقحو لح ةناثللا هيف ترزك , غ 4[ عرخآ ىلإ ثيضنأ ىج ىلع تامعشاو <

 ع الاطقم ناك ا سا يضقب و “ عال اعل قككلو كولا ف

 هلا لسا نسا ىقو يتلا ةحلط عبصا 00 مزاح, لأ نب. سدق, لاقو

00010 

 شار يف اهنم عقو « ةحارح 2 ادا موي انوبأ جيرج : ةحلط ينبا

 حارجلا رئاسو « هعبصا تلشو < اسنلا قرع ينعي هاسن عطقو « ةعبرم ةحش

 ويك ٍلسو هيلع هنبا تلم رملا ,لؤسرو < + ىذعلإ هيلغي دقو .<يدم را ف

 « يرقبقلا هب عج هلحتحم ةحلطو يثغلا هالع دق هبجو يف جوحشم « هاتيعابر

 لاقو * بعشلا ىلإ سا رفد لاق كو وشل نم نجا لك الا

 ىتح هلك يدسج يف سو هيلع هللا ىلع هلا لوسر عم تحرج دقل : ةحلط
- 



 6 رك اسع نبا خيران

 لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رفغملا ةقلح عزن أل تبهذف < هلوقا تفنلن لف
 لعحف هيفب مبسلا ةديبع و اة فك ين الا كبش ركن طا سنيمللا

 تردنو هيفب مهسلا لكس ملسو 5 هللا لص يبنلا يذأود نأ هاك هفنضنب

 :ةدرع نبأ لاف اريتفلر ةؤبالا ! كييوقخ# كل رو

 اما: ةضاطنوو ال صقر هلل امان حأو :للاع:عيككرت الإ تركت وأبا دما :كتأللا

 : لسو هيلع هللا ىلص هللا للاسر "لاق 5 1 ىدحأالا ةديبع أ ةينث تردنو

 كلت شنب ي «داقناوتطانس ددلاط قل افزع اداج لأ 1 ةةلزسإل ناك أ كت
 اذإ وك ةيارصوأ ةنمؤو ةعالما نيون كل1 وأ« نمأرأ وأ نوعبسو عضب هب اذإف « رافحلا

 تتناك ةهعيلاع 181ه ةفاؤزإ«كلوزرأل طر سماد قف سال اع واف كلف

 ردك وهباطأ هالناس ةليغاول# لما اشا لوطا كاوا

 5 نيب نم موقأ يردأ امآ « ةيحان لك نم هب اوقدحأو هيلع نوكرشملا

 هرم هنا نان" نع" قلاب وا دك « هلامش نع وأ هئيع نع د ا

 ةحلطل قرع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لور ل عر يروا ىرخأو

 و اة اذإ لوقي رم ااا ادخل 65 . 2ع

 ليقف نزح" عوي# |لسولا هيلع هللا" عر هللا "3 وز ا قع :ءادع انماط نك نال

 قر كك 3 20 ا هاي ثا صح

 : ةحلطا ليقو# هسفن سرتي هلوح رودب هتيأر دقلو « هيلإ بوتن مث هنع
 هلا لوس دن ودود رفا قو اقلا# عر“ نات امل

 لوِسر هو نع ا دلل « هيهر يطخي ال ناك و« سو هيلع هللا ىلص

 نسح : ةةامر !نيخ# ]اكو 0 قارس كاكا و هيلع هلا لص هللا

 دابا -لدشل هنا لطم لا قلوبكم زكلسو دير كا اق

 لقرب نسر الزل ينل اوف نانو و ا اتا دقو

 لاج امل : ةحلط لاقو « هبحن ىضق نمم ةحلط نإ « ةحلط يلإ رظنيلف ةنجلا
 ا ا 0 0 اوعجارت 5 ةااؤرلأ كر ذر

 ىلع ينواد « عدولا تا 3 انأ حيصل © ديدجلا يف احجدم 1 0 ا

 تالت هللاوف 6 عر تاواغا ا هلطارق توف عا تناسق« 32

 مدا ع ًاعضاو هب تحرب امث « روثلا روخي م راخف <« هتقدح نع هب
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 مهب مدق يذلا وهف <« ركبب بأ لاب كلذ دعب جرخ مث « هتجاح نم غرف ىنح
 نيباو هني قا اا نيب سو هياء هللا ىلص هللا لوسر ىخا املو <« ةئيدملا

 اكرر ل ا ا 2 ل ب ا ل ا

 ثرإالا يف ماحرألا يوذ ماقم موقي ىخائوملا نآأ داع رمانة ياو الكف كك 2ريال

 خسنف ( لارا عا ركل ل رو كاز كلفت هلؤقا ل رجس كلاذأ وطال

 نم هللا لوسر عجر ام دعب عحرف «ماشلا يف هل ةراجب يف ابئاغ ردب موب ناكو ٠ كلذ

 لوسراب يرجأو لاق «كمبسشكلل :هللاقف همبس يف سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر راكفردل

 ىنعم يردبدهنأ ىلإب هذ «نيب ردبلا نمهدعنم نا اذهنم عي لوقا ) ل لاقءهللا

 اوعياب نيذلا ةباصعلا نم ةحاط ناكو « ( هرجأ يطعأو همهس ذخأ هنأ تيحةقيقح ال

 9 ار لا ورا نيكل زإ كارلا لع لقو ةيلغ اما للاللا لور

 يعج و« هللا لوسراي ءآدفلا كسفنل يسفن : مهنم لجرلا لوقي ومهسفن ًابهنورتسي اولعجو

 امو « لتق نم مهنم لتق ىتح « مهسفنأب هنوقيو هنومحي هو« هللا لوسر ايءاقولا كبحول
 هوب ل وه يف كاريال هنأ إلي ربحاذه : هل لاق« َه رخصلا ىلع سو هيعمل ىلص هللا لوسر لمح

 0 ءوي هديب سو هيلع هللا م الوعر 0 هنم كذقتأ الإ ةمايقلا

 ةنجلا يف كل هللا ىنب يذلا كنا ارم اركب تلقوا ١ك لاش“ اف
 هثب دح دق نم وهو مشه هب درفل : لاقو ىللجراألا هاور ٠ ايندلا يف 50

 كبجلت ىتح كيلإ د ءطانلاو كمل دكر قران هللا مسإ تاقوا : هيلا

 0 يدع 6 انا ةيداد ةدبطأ ل دوم ا

 6 د ل اا يلا هوم اتناع رعت لي فلاوطلادلا5يلاذ قرا

 هناا نام اةيبباهسعم انامل هكاولا ةربانوكوو راما ىلا

 كا رب را رار ورا كيرلا انمار نعام د هكركم قبال قدا

 ا 1 ا“ ملسو هيلع لبا ىلص هللا لوسر عم 0

 ورا نا ١ و يدب و« ”يلإ كاع ا تاقف « ينتاف ام ينتاف ثيح

 لذه ا ال هت فرو بن ااا رعرأ نأ ار رت ىلا باو أ انوار ًاليزكأر

 هتيعابر ترسسك دقو مس ؟ هلع هللا لص اةه' لوسر ىلإ انيهعناف ©حارجلا 3 ةدلبعإبأ

 ها لصدلا لوشُو لاقف هيتنح ويف رفغملا قلح نم ناتقاح تاخد دقو < هبجو يف جشو

 هيدي نيب اعيرص ذئموي ناكو < ةحلط ديري امكبحاص اهكيلع « ملسو هيلع



 ١ رك اسع نبا خي رات

 لقئساىتح هرهظ ىلع سو هيلع هللا لص ميار رتب علو فس اووف ةيلطملا مي رتعلا
 ةحلط ناك : هدنم نبا لاقو ٠ خيراتلا يف يراخبلا لاق اذك و ٠ ةرخصلا ىلع

 < هبجولا نسحب« طيسلاب الو. < ططقلا  دعج,لاب, سيل ,“ رعشلا نيتك" ءذأ الجر

 11 ناك ,:نةحلط نب: لمؤقمو اق وب + ةرهش نيعت الو ناك 4 عربمأ يشم اذإ

 ضي وع رك نديصلا ,بحبر © 52 رصقلا ىلإ اهناراكك قرح ىلإ توضل

 لاقو ٠ :نينرعلا, .ىيقد 6"نيمدقلا مخض  ,اعيمج' تفالا_تفتلا اذا « نيكس

 عبدأ نبا وهو 6 لباب موي مكمل نإ ناورالا هلتق 6 ارنب دوق طع داحاكلا

 اذإف «,:ىرربطل قوش يف 00 لاق ةحلط نع ظفاللا ىدءرو # ةهنس نيتسو

 للفك يالا, لذا نم حا قينأ مسوملا اذه لهأ اولس : لوقي هتمموص يف بهار
 ::'لاق' 8 دما ,قمو ر: تلقف .ء دعني دحا) يظ لهب : لاقن < انا معن : ةحلط

 < كاين لا را ومو هيف يرتع .يذلا هريشء اذه < ناطملازدتع نب هلا ١

 + هبلإ قيتتتر نأ كايف, ؟_.خايسو:ةرحبو :لخت. ىلإ هرجاهمو مرللا نم وحل
 ةتاقف 6 تكلا تملك دب اير تح و دف نانرام يبلق يف عقوف : ةحلط لاق

 هعبت دقو « 8 دمالا هللا دبع نب دمحح معل : اولاق ؟ ثدح نم ناك له

 اذه تعبتأ :.تاقف ردي أ ىلع تلخد ىتح تجرخف : لاق .« ,ةفاحق تأ نبا

 « قحلا ىلإ وعدي هناف هعبتاف هيلع لخداف هيأإ قلطناف « معن : :لاقنر"2 لخلف

 هيلعهللاىلص هللا ل وسر ىلعدب لخدن ةحلطب ركب وبأج رخف بهارلا لاق امم ةحلط هربخأف

 الف «كالذب رسسف < بهارلا لاق اياسوهيلع هللا ىلصهللا لوسر ربخأ ٌمةحلط لسأف « لسو
 ا,هعنع و دحاو لبح يف امهدشف دلي وخ نب لفوأ اههزخأ < تدلل نك ا رسأ

 * نين رقلا ةحلطو ركب وبأ يعم كلذإف < شي رق دسأ ىعدي لفون ناكو « ميت ونب

 4 سانا نوعتيا نييريخك, :سانأب دار تيلاب فوطأ انا اتيز شارح نيدو نا
 نإ| :.اولاقفرف عال ره نايغ ام و تاقف . مقنعا ىلإ مادي قتوم اش اذإق و توت

 : اولاقف 9 ةأرما هذه نم : تاقف« هبستو هعبتت ةأرعا هءآرو اذإو « أبص دق ةحلط

 ىلإ لحترا امل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دعس نبا ىورو * ةبعصلا همأ
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اف « ريع يف ماشلا نم اًيئاج ةحلط هيقل ةنيدملا

 < :هوأطتشا نق ,نيملسملا نم فهلا يومان توران )تان سرك

 اهب ماقأت « ةكم ىلإ ةحلط ىضمو « ريسلا سو هيلع هللا ىلص هلا ليس ا
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 ديالا لإ .[ج رشي معو  فتراكاو < كاليملا .نب.:رمج ,نمز, رادهاك ماشلا ىلإ

 نع. لبشلا نبا نعر كالام ,مامرالا] ىلإ ظفانحلا ددسأو .دع /نيوجابملا لعر هلغجو

 لهأ. نم لسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ لجر ءاج : لوقب ةحلط معن ناردبا

 لاوسر ,نمالند. :ىحب :«(م] وةيجاق هقفي ؛الورب هتوص) يوذ عمسل « سالااعلا ان. دي

 هنلعملا لكما لوسر هلال اأقف « ماللسرالا نءلام وه اذإف < !سو هيلع هللا ىلع هللا

 هعوربت راكلإ ال لاق ا :.لاقك ةليللاومويلا.ىف تاواص لرسم لسو

 : لاق 7 اهريغ ىلع له : لاقف ةاكزلا لَسو هيلع سا ىلص هللا روع

 الد ردم لطر دنرق نال / هينا دو لوقي وجد كل خرللا زربدأف < عوطت نآرالإ ال

 يفو © قدص نإ حافا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف < هنم صقنا

 طقساو .© قدص نإ هيباو ةنجلا لخد وا <« قدص نإ هيباو حلفا < ةياور

 دام 1 تلاع نع كيري نما ءا درو < ملوصلا رك( در داتسرالا اذه يف ةيم

 كا ال ا تر اا للا يلع 2 هيأ نع كاع ني ليم

 الا 1 لاق اك بخ ليتل عير :: لاق < ناتيغمدا نبض 0 سو هيلع هللا لص
 ظفاحلا جرخأو * ,دءاذ دار فاين ذلاو لسمو يراخلا هح ا 6 عوطت نأ

 هدي يفو إسو هيلع هللا 5 1 لومري لع تلحت .: لاق ةعلط ىلإ هزلتتسإ

 دوغ لأ اب ايك ود: لاق قل تم اه كور لاق, وأ , :يلإ اهاقلأت ير

 تل ل يلا و ل ور ع يدا وبلا سر امل

 ةحلط مهم مورلا ىلإ م اثلا نحيف نورحتي سو هيلع هللا 01 لوسر

 هاتلتف « ماشلا ديرب هاو تياطللا قو كرا نأ نعو

 هياعوشا لص هللا لوس _يناجصأ كلعم نإ نيتموملا ريما اي.: .الاقف < ةديبع وبأو ةجلط
 5 دب ز نب ديعسو

 ءااو ند ران عجرف « نوعاطلا هل لاقي رانلا قي رح لثم ىرن نا مرايخو ملسو

 ةاشلا رك ةحللم نإ ع لدم هيكل هذه: ظفان اكلات. ١ ايده خل

 لهأ نم ةأرما يرضالا تنب ةبعصلا ةحلط مأو * عرمم نم رمح عجر ,ةنس

 ريبزلا لاقو ٠ ةرصبلاب نفدو نيثالثو تس ةنس 0 موي ةحلط لتقو ٠ نميلا
 ا رشق كر تقل تاما راع ف ماتا د دجلط يراك داك ىلا

 يناا ىقوو « ني ل هل لمأو مسن سو هيلع نك هللا لوسر

 70 هعيمصأ تلم يح هدب لببلا هيضع قناو هيسفنل دئموب سو هيلع 1 ىلص



 7 رك اسع نبا خيرات

 كطشسات اذن اكو امرا ذا كيلوا ك1 2 ا ا

 نإ هللا نبع نبا كلا نطل 7 مالغاي تا نخا *كا لالا

 : امهدح ال لاق م 0 « هفلخ ناريخ الا خاناو < هب ةح6ي نأ كانت“ لا

 1 : لاقف اهرثك أ يبو اًنيغ اهنم تقفنأ : لاق 9 ةزدبلا كلت نم كعم قيام
 كرذإ لفهم هتدانك ازا[ سو ةف ماشلا ليدانم نم شالا م داثإ

 نم يأ قلاش اذا تنال ا تاقف هذه يبيحاي ذخ : لاق م

 ةشنلا 10005207 6 ا "2

 اذاما تنازل >1« يللا تربل يبتزلم مار كلن نر

 انهم ىلا قناة دأا ا نار هو رت دال كور ا رول

 ل عابت م ا ل ل ل عب

 فر باول كيت نال امو د 0 تل

 هاطعأف < :رقدلا لع ينعأ : هل لاقف لب دبع تيدح يبارعأ هيقلف © اهب" جرخف

 : ]1 لاقت كبي دعقن « المح ىلع ردقب لف اهلقي يلا ءحلا اعلا ابك ماردلا

 (ىكذلتتتا ككاو نات و ئما ل نع م ننام مر اكل

 لك يتايطعأ ام لي زج عم كتلأس 1١ ريسي يف ترظن ينكلو
 ةعئلطلا "ناو ةكاكملا "ىدزرفلا مدقوأ“ ب" ' كلذ ينكتب اناء ' كلارك نعل للا

 نعال انا« ليوا 0 عير ل مل ا ل نا يفوت دق ناكو

 كك رع ا نم قدزرفلا لخدف « و هل قرا

 لاقت هتافو ف فاتخاو 9: تومي ةحلط مكر تا « ةئيدملا اا : لوقت

 لاك 25 005- نيتنثا نبا وهو 6« نيعستو عبس 2 نب ةفيلخ

 ا عسل هنس ق١ 3502 5

 مت نب دعس نب 98 وا 7 5 6 هللا يع نإ 3 ةحلط د

 2 ىلا دولا كلا 0 ل

 عع را تر مالسإالا اا لا م ا مل وول

 فاحص نا نك مهنع ا يضر قيدصلا ر 6 أ دب ىلع زمام يذلا

 يف ”مانثلا مدقو < ضار مهنع وهو سو هيلع هللا للص يي لا قوت نيدلا قرود

 0 و 55



 بيت 7
 العن را اولعحف « هريغ ق ء 69 راثند للا ةاانعأت هب 1 < لكلا رق

 <« كلذ هلال ,كفاورطق نأ نو اوناكف « راند فلأ 2 ةحلط

 كال اقرا سناك سلطة ادلع اال نابل اراغتب" 61 ىدازارنلا نال نوفا

 هيشغو هيباب متف لام هدنع ناكل اذإ ةحلط ناكو < نانلا ةحلط 5

 هتيابأ ىلا يشأ هدرعا نكي 1 اذ وال41 لقتو_ ناجأأون1ا منيع أف. ساعلاو . هباحصأ
 اذإ كنوتأب ؛ تاركا ققركارنل اوال ماا فب هلة اف ار

 ءال'وه نم ريخ ايندلا يف ام : لاقف « كوتأي 0 ماذإو ؛يث كدنع نك

 رد و2 انحاز دك ارك جا اذان 4+ لل ىنلككت اان انور ةريقتلا | دكنع ,انوثأزو

 < ثيدحلا ' كار نين: ةعيلكا# ناككأ 3 نيل لوا لاقت“ ناسحإو مهنم فورعم

 ديز نب ةجراخو ٍبيؤذ نب ةصيبقو ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس ناكو
 » معلا هقفلا يف هيهذم نوبهذي هب اوعمتجا راش نب نايلسو تنانفا نإ نابأو

 يبأو يراصن ألا ديعس نب ىبحيو يرهزلا نم مهب ٍلعأ مدعب ةنيدملاب نكي ملو
 4 4 نإ كلام نم مهبهذمو ءالؤهب اعأ 1 نك ' 5 3 لكما دانإلا

 * مهتقي رطب يدتقيو ميههذم بهذي نك قش نب نمل دعا هوما نم و

 كيفما م ؟ةييش ناك 4 نيعبسو ىدحإ ةنس ةحلط ةنيدملا ىلع ريبزلا نبا ىلوو

 ما لااا ل للا نواس هزت كل نطحولل هازكا دب

 نا هتف ار( نراعلا دكتور كلادقل مراتا فذ حلفا !نلجفلا لقوا تاناذأ

 ل اوفا ىربلا سدا دووم يللا اريدق ةعلظ زك 1 وبلا ادفع نإ ىلود
 « اهلثم اهيلإ مخ: لاقف لعفف < لب الا هذه نم ًارشع رتخا : قدزرفلل لاقف قدزرفلا

 ل ا هلع الرف كر عال لاف خلك ةفاملا تفلح كادك زف

 اتا دخل تام نإ ىلا نإ هديقعو يددنلا أ تنأ حلطاي ظ

 : انشألا ةيفازاق

 الاطم' اب ا ال ىلع معن راتخي ةحلط

 الاقم ال ريغ يف هل نإ

 2 سا ىلا لل 0 ةكافوا ئىردلا نك + عملا قاعسإ "نب د لاق

 رف راقرلا 1 ااو الا تال" لظاتارا كك ثق" اذإف

 ىدحأ تناك و6 يلطسو يف هتددشو يراذإ كارا را بئاحنلا اوربع



 3 رك اسع نبا خيرات

 ىرتشاف راحتلا ضعب هعبتو فرصناف « .ءاتبح نبا ىلإ اهفدف <« ةرد نيثالث

 لاق :: دمحأ نب ليف لاقوألا * 1 ىلإ هتيقس فرصناو « لئلا ةنادرألل همم

 هنأ: كاذونك !ليلقلا/!الإإ :تلقع ءاذدما العوماا لع لجأوا ءاظابءاكد# تاحللللا .ةليلط

 نم جورخلاب هيلإ ةلملت دشأ ان الف « ها رفظيف ودغيل هشارف ىلع لملمتي

 ءاركلا قالخأ نم سيل فاخلا نإ < فلخلا ضراعل تو تدع

 ةارهز نم تالا نإ بع نب نفر ءالقط نب كديعا قلنا د 4 ةحلط 0

 ثدح - هقئفلا قيادملاا فوغ نإ نمكلا بقعا جل نبا قرع ذنوب كذلك

 ليفن نب ورمش نب ديز نب ديعسو نافع نب ناؤعو فوع نب نمحرلا دبع همك نع
 نأ دي ز نبديعس ن :رع هيلإ هدنس ظفاحلا جرخأو ب مهريغو ةري ره يلأو سابع نباو

 عيبا نم هعوات ارا سيلا رب كل لاق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 نقل د م نعي طظفل ا ويف 0 نود لتق نقواركا نلكرأ

 قي رط نم جرخأو * ةددعتم قرط نم هاور « نيضرأ عبس نم هقوط نيش
 :ا اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس نع ةحلط نع دمحا ماماالا

 نود لتق .نمو « ديبش وهف هلها نود لتق نمو < ديبش وهف .هلا٠ نود لتق نم

 نع ةحلظ ةياور ظافحلا دقتناو < ديبش وبف همد نود لتق نمو < ديبش وهف هليد

 نيبو ةحلط نيب لخدب .ًارمعم نإ :.نايفسل ليق : يديملا لاقف « ديعس
 تيادح ال نلف نإ يحي ليقو ٠ اذا اهنب لخدي يرشزلا تلح ا 5- كيعس

 هب ديري لجر اههنني : لاقف ديعس نع ةحلط نع يرهزلا نع هنييع نب نايفس

 مجرتملا ناكإ + حييحصلا وهو : ظفاحخلا لاق 4 ليس نب ورمح نب نهرا ذبع

 قب يعرب وقيب لقوا( قلزرطلل ور لنا هكا ىورلا تعلم دلع يعبات نم

 مييلع ةيللظت لضفوأب عزا ةيب داعم لع: شير رال نور دعامة دقق نو لإق

 موني كسقتأ ىلع هومتمدق متنأ : لاقف كلذ ىلع هوبتاعف « ةزئاجلا يف

 :.طانع نب اتعلمت لج يامل رع لضفأ يو < يبقي رط يف ةالصلل
 0 هل لاقي 5 قط ف تادرس نم نكد © نب نيعسلو عبس ةنس

 نم ابلحأ نيد ثيراوملا مسقي و « هلوق ىلإ سانلا يعتني و 0

 اهي ن6 قوع نفض دكا عاقل 177 م رودلا

 * ره هريغ حدمو هحدم دقو ةئيدملا قدزرفلا مدق : دعس نبا لاق <« اداوح



 كبش 18

 الوداد سال يكبر افإب ال ءاكتودأ ا« يولد أ مالنا: األ
 دعم 8 نوش

 : هباوج اذإف < معن : اولاق 2 هباوج حايل ًارقأفأ : تلاق

 اضيغ تييح ام 3 اضيف ضيفت اهنأالم انأ

 اضيأ يدوعو نيملابكل يذخ
 مدق ةلظنح نب كلام ينب دنا ادم نيل ت1 يلماحلاو ديرد نبا ىورو

 : لوقب هيف هبتاعي ارعش هدشنأف ةلص بلاط تاحلطلا ةحلط ىلع

 لال تل ف راو كامل ب م فك ااا عقلا تيكا ف
 ايناد ألا كاوه يف يصعأو يضمأو هيا نيعننا هلاذإو

 ايزاج كت لف موي هب يزحتل اننيب ناك ال اكيسقتو [ظافح
 القنارو 4 د1 0 ارز مع كلن ةيغو , كلج كم ةاسا ككل
 01 را و ملما# ىلراذ انس اكاها وطمس لاذ انا

 ةكولاب ان ع 556 !ةاربلز ل ىوماوم قرمطنالب قف جرت ذاق

 انتاع 1و2 اكاد« ني نسل نمو كتاطما عا كك

 كو يرد روف يافا" مكربتك قلد لفة ينلد» كلداو

 رطل ها مالا نم 12 ءاالاد ا رقذأو تشاد

 هيف جردب اعد مث + باتعلا اذه ىلإ كجرخأ ام : تاحلطلا ةحلط هل لاقف
 غاتلا و يبماحما ةياور يفو 2 كيلإ ا اعأ : لاقف توتا

 1 نع تراس راسل كنك انح# لاق ؟راسحألا هذه نم نارحح مأ

 :الر واخ ال 0 دنع ارو نبا: ةياوز "يو .تانل1 ١ نه لأ ةاظعأت

 هل انا هيلإ هعفدف ني رحمحلا 1 ىلإ ! ينعزانت يبسفن نإ « ريماالا

 دراوملا اور الإ فلخ يتب ىرأ الولاعفلا اورهدقسانلاىرأ

 دئاع ريغ عفان نم ىرت نئاكو هنوعفني نمل اوداع اوعفن اذإ

 هاذي لول لا عأ كارلا قمت :اةرمع ا هفالغا كاش قاغتلا«انناذإ
 -تاحلطلا ةخلظ اهب ةلطئاقي ىعيمدلا “تنين نب اديلوللا تاييأألا هذه, نإ :ليق» ادقو

 ويكمل انأذ اطلاع هز زبكلل حاف نب_ يافا, ةفلاق ةجلطودأب ةلاغب ىف
 هنم جرخأف « طق "يش ىلع تمدخ ام : لوقيو همتخ نم رذتعي لعحف « موتخم



 4 رك اسع نبا خيرات

 ينتلأس لب ا«/يلذف لغو اس وال كرد ضيوفاس_:ةنوداقناع ىراح
 دبع. لكو < .ضرواالا يواةكلمأ كل اره هرضقي لك ىتلأس ىلو < ةلهاب رقع

 ديرد نبا ىورو * هيلع ايش هدزي ملو لأس اب هل رمأ 3 كتيطعأال !.ةيادو

 الف < تاحلطلا ةحاط نيدصاق ناسارخ ىلإ اوجرخ ةندملا لهأ نم ًادفو نأ

 ءابيلإ ادوأفبا للا | مهتجتاا زر ان يس قضت قرن لاقل ىداوبلا طع ,ىف قا

 اح ا ىلإو « ابنع ا الوداع لح نماء سبأ زوحعب اذإو

 هيث سو 01 هلأ اه يِإ : تلاقق“ 2 كون" لزم نمله: ال لاقل هع

 مقل كلام لكلو أ الو داو اهبرقب سيل اذإف اولزنف © غئاسلا ءاملاو
 اندنع نإ « ذوجعلا اهتيأ هللا ىلع نذإ : اولاقف اهحيذيلف ةزينعلا هذه ىلإ | 5

 تارا اذ و تانضأ متنا : 0 قلد راع ىلإ اك هات 0176 علل ءاعطلا ط

 مف تذختاو « زنعلا ميذف 0 ام مدحأ ءاقف < اهتحيذل ا 0

 2و ل ني 5 لاق 6 « اهتيقس مهتدغ ا الف < مييلإ هتبرقف (ماعط

 ايم أدجام ًاديس نوتأت هللاو نذإ : تلاقف .ناسارخب تاحلطلا ةحلط : اولاقف

 : اولاقو اركحضف ؟ كيلإ هتعفد نإ ًاياتك هوغلبم متنأ له ©لودكا الو لح

 ىلع اومدق الف « اهدنع بارج ةعطق ىلع اباتك مهنلإ تعفدف « ةماركو لعفن

 : اولاقو,ز وحلا اورك ذف 4 .مهقي رط يف اوأر امو اوفلخ ام ملأ لعج ةحلط

 م« هيف اهوقو ارعئصو زوحعلا ةصقب 3 ا 2 نع يل 0

 : لاقو كحض باتكلا أرق الف < هيلإ هوعفدو كيلإ باتك اندنع اهلو : اولاق

 نبح لات زاححلا ا نم يلإ ا 1 ا امر زو نت لا ما

 تالعا لذ جورحلا دارا الذي, اهاف الإ دفوال عدب ملف < ناسارخ

 نيمطظع نيش رك ل معن : اولاقف ؟9 تلا. يذلا 0 اهوغلبم

 الفتك نيتنبللا امرا : انرب اهلج ىروسرو نا الس

 نيخ هيمعطتنت_ تاحلطلا ةجلط ىلإ توي :.املاًرلاقف ماو ةيليلعا
 ع

 < نقلل ار « معن : اولاق 2 يشب ١ يلإ غيل ونت دا تلاقز2_ناساوح

 : تلافي شع مست هنللطا لاك 0 تاق « انيناندلار ترتاق لعتا كف

 : هيف اذإف هتأرقف <« معن : اولاق 9 هيلإ يباتك مل أرتأ



 بيده 11
 ةحلط مأ د ل ولا ل هدوجأ ناك رسلالا كلذ 1

 ب 4 كالمللاب ةكفلطب رنيم كلادإلا قوة حلايب أنبا ةةخلظ ني وا طاويقنا

 دايز نب لس ثعب نيتسو تدان يفو : ةفيلخ لاق ٠ يعمسألا هرك ذ يذلا
 داي ز نب ةديبع ابا هاخا يدفي نأ هرمأف « ناتدحس ىلع ايلاو يعازملا ةحلط

 تلق تان يلا ةساط ابكي ءاقلوراوب هلأ لفرع كل اتاي ىءادنق

 1 بلغو < ةي رضملا هتجرخأف اهيلع بلغ لب :لاقيو « 0 يفب نم الجر

 ةيحالط 0 ياي نرللا ا ناقوي  دجأا طوني ليتني دايإر لوكالات دينك , هيلو اهنل نلعب لحد

 . ف رعسإ نمزفزب © ون ويتتملا دال دحاو تاحلتلا

 كايف تلا انا راك لوب سلط ني مان فان كمارو

 نر اكلي اواو اطل ىلاماء ابان وب تبيض تروا

 كنوعطقي و < ترسيأ اذإ كفوتأب « كموق نم مأالأ تيأرام : هتأرما هل تلاقو

 كا 1 ل نيكس ايضاح انو مولا ركل ٠٠ ال وع( اه اقف احتل اذإ
 هيلع لخدو * كلذ نع انتوق فعضت اهنيح انع نوعطقني و < مهقوقحب مايقلاو

 ّ 7 لقاح هلام ةيفلا هلكت لقا و قل ادا ةزع ردكلا

 ور ام انو هنا جاوا اا قل“ * ناقه تاسع لإ ىعلاا

 نإو « داج لكس نإ « دايقلا بعص « داعيملا بي رق < باطخلا ولح « باحسلا لطه

 « ردب عراس نإو « رن رخوف نإو <« ربص يلتبا نإو « رم ابح نإو « داع داج

 عرفلاو « ميدقلا فرشلا يف « نانجلا ءيرج 6« نايبلا طيلس « رفغ هيلع ينج نإو

 هيي لا 6 ان اف عو قولو 6 ءاطع ]ذنب يمصلا بسحلاو < عركلا

 : لاقف 9 لوقثام ريثك اي كحي و : لاقو هينيع ةحلط حتفف
 داحتب .ىدتراو :ءراكملا سل يذلاو ةعازخ نم بئاوذلا نبااي

 ا سيول ل اكدوا :ىرئاز ولا دير ماخاب فرك

 الملا ديلا راكي يتفق نفط "ب ٠ انوي ع رع سو نادوواكنوب" داتا

 لك نا نو اذ كيل فا[: ءاروراقو قيقا ةيلسلا هبال ولم" ةببانع _ىوتكلاف
 : يلهابلا نالحم نب ناحيس هل لاقو <« ةنس

 الد تايعإو تلج ادب قلب كاريوكا يلع
 كرصقو ©« زامحخلا كمالغو < درولا كنوذرب : لاق « كتجاح : ةحلط هل لاقف



 ؟6 رك ينعي عازات

 نكسو_قشمد ,.هنإتت لاق ها قارا هقيكاتبلأ ميبأ ةيتاز + نباهكا قتلا

 ةيقب و سايع نب ليعامسإ هنع ىورو * ةعامحو يعازوألا نع ىورو ٠ ةقرلا

 :ةللاق ياض "الا واح نعيفاراخيكلاا ءاطع نع ناسح نب ةديبع نعىورو * ةعامحو

 رفن يف ةفشح نبا تدب ف لَسو هيلع هلل ىلد هللا لوسر 0 سواح نح انبي

 مرا :دبعو ريب زلاو ةخلطو لغو ناؤعو معو. ركن," وبأ :ةبهيف © ني زجاؤملا.نم

 ءالسوب هييلغسللا قم كاد قورة سلول قطو عم الرع قو فلي اا

 م هيل ل ىلع هلل لومد بن « هلك ىلإ متم لبد لك ضي
 يل ةيملدلا) اك كلاس كارو يبت دل" غيل *تنا (:ريلاقو بعيعاف ناعيا

 هللا لوسر 00 نيا :كيياكاف نير ره ابرع رقيب ل نع قرر

 ىتح هفوقو هللا لوطي هلا يد نيب فقتل دبعلا نإ كاف سو هيلع هلا 0

 تنحل ع“ لوكا كرجل |( ىلا كدت 1 الل ا 7 كلذ نم :هبرصي

 لاس ةلاييل أ: ا راق او وتشع لولو ااوضا +: فيت ؛ يلخ نم اًئيش

 انوقتعيف ريفاصعلا نوعياش هكا فون قت نم ىضم نمو سو هيلع هللا

 مطب ال تتالل| زككم ":قرلا" ةعفاط" ذا ءامهاعلاباتك“ يقاناف اور, كبأ قاف
 ترد دق“ كاانب نبل“ لاقف هلا ةامإلا ؛هقعأ لكتلوأ ف رفا تاتسلالا

 لع هبسنو ا عضإ نادك "يشب ع ضم لاقو « تيكر ان 00

 : يناسنلا لاقو « ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاقو <« ثيدحلا مضو ىلإ ينيدملا نبا

 دحاابهقثاوت 8: تاق)“ ٠ يدع" ناو ينطقرادلا هفعضو 6 تنيدكتا ”كوزتم وه

 ( هظافلأا نم دع لعب ريفاصعلا تسدحو « لعأ ايف ليدعتلاو رجلا 17 نم

 عيدس نب ةضايي قا حض اع دعسأ نب ىلا هللا يع نب ص ةحلط د

 ءاحسمالاو برب ةازخ الاتي ”« حرفا فلل تمل هلكت

 دي زي طع الفاو وش ©. -«لئاطز ى هايطلا عا 2121 نير

 نوفورعملا تاحلطلا : يتععأالا لاق ٠ -لجلا موي ةثئاع عم ناكو « ةي واعم نبا

 هللا لع نب“ رم نبا هحلطاو 6" ضايقلا ويف يحيتتلا نادع“ ني“ هللا دديع نب ةكلط

 يأ نيا فوع نب هللا دبع نب ةحلظو « داوجألا ةحاط وهو يميتلا رمعم نبا

 وهو يلع نب نسحلا نب ةحلطو <« ىدالا ةحلط وهو يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع

 « تاحللطلا 'ةحلط وهو يعازرللا فلخ نب هللا دبع نب ةحلطو 6« ريدا ةحلط
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١ 

 بيد 1
 (نيركاذلل 594 كلذ تائيساا يق تاسحأانِإف)نسح اف ثأسأ اذإ «رإحأ نم

 لص, ىلا وفا اقناع ةمار قل نم. ةئامإلر 00 فئئاطلا ىلإ ردحمنلا هقارخأو همدع الف

 ه1, ىيحتقاو :ةبابدت مدقف « مابأ ةعناز همدقم دعب فئثاطلاب 0 هيلع هللا

 نال نوعلا يذب ع ليفطلا نأ ئاككلا نب ماشه نع : قماح ظفاحلا ىورو

 ةليللا يف ضي ناكف هطوس سأر ىلإ هلوح مث هينيع نيب ًارون هل لعج هلا
 ؛رلغأههاو ان داش موز »لعق قيفطلا «نإ ا: ليقو 1ل+اهلاةغاظملا

 هل هلا ماركا د

 زارللا يدادغبلا نيسملا نبا لاقي و نسحلا نب. دمحأ نب ال ةحلط ل«

 هاتوا ى وذو 720ه ةغباو :ةيطيضلاوإ ضو :شلن اراب أ انعدم عمج ٠.. . يقوضلا

 علضلاك ةا زباب : سو هيلع هللا ىلص ةذلإإ لروتشر لانا لاق اعزب الا نأ يلا

 ةليئا أر اق لسو هيلع هللا لكاس بلا نأ عنا نعام اع :

 2لي ربج اي ءالؤح نم : : تاقف: راث نما:ضيياراقم .مهتنلللأ طقم ةالاجرءا يب :يززبمأ
 7-7 لالثملا لاق: »* نولعفي ال ام سانلا توزع /نلخلا نم ءا[ دا لاق

 : ل امتما الر هلاط نسياةعلا بكوب © ؟ريهك ارفاش تق ضم عيلش هلط

 سعت أهر ادف

 تاع انا نيل 6. ةنط دادغبب تامو

 نر كل م اقر ايا ارا ناجل ملا تح عبرا كلام كن اب 86 ةحلط 9“

 + فاجر دج اع درذا !+ لامع ريغواب ياسحلا يس نياوو يرجتالا كفلابأ عمو

 ةحيصنلا نيدلا نإ: لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يرادلا مت ىلإ هدنسإ ىورو

 ةقرأل واير اكل و لجو رك هللا ]لاق 9 | للا لوشرر ايد نلت. ةااولاق تدل اعراك

 ةلزوسراوأ اةياعكعلو ا لذتو وع هللا ةياؤزز يفو أ !ميعماو (نيتللوملا قاب فدا نيلملاملا

 الإ ريخالو ةعاطب الإ ءالسإ ال : لاق هنأ ءادردلا يأ نع ىورو * ثيدحلا

 دم نب يلع لاق ٠ 7 نيماسمللو ةفيلخالو لجو زع هلل جصنلاو < ةعاملا يف

 ةان) هيلا داب راخغتل نم اكو يخيش اصلا ليبنلا خيشلا يترلا ةحاط : يلانحلا

 ثدحو « ةئامثإالدو نيعسو أ ةخس :كيلاتا 0 |ر فعلت! نب ' تاؤولا دنع لاق

 ىترماركبلاو,ءاضللا نئاذبغ ارك نك(. 6 ومأما ةقث. تاكو م, ايلكا يزجتالا اًغيفكم

 ٠ وادع ذيشللب فلا ناك و. اشك رباتم ىف !ققدوأ م اريعكا



 1م رك اّنع نبا خيرا

 : كحق نك هيلع راثلا دقوي وهو لوقي ليفطلا

 6دالق  نف كارا اهنانهل ١ ار مابعد تن ك0 ذب

 مها رقا ىف الينا! كتم النأ

 لعد شلال نأ ندب اكلت وعدا ورا ىلا ناب نين اذار رع النا نير

 ناكف سو هيلع هللا للص 3 لوسر ىلإ ليفطلا عجرو « اعيمج اؤملكسأف يش

 ىتح اودهاحف نيملسملا عم جرخ برعلا تادترا,!الذ مى! نضتقيا قح , ةعيدللب قم

 هنبا هعمو ةمايلا ىلإ نيملسملا عم راس مت « ابك دجن ضرأو ةحيلط نم اوغرف

 < هدي تحصو ليئسا مث 6 هدي تعطقو هنبا حرجو <« اديبش اهب لتقف < ورمج

 0 كالا .::ايزمع غلاقف دنع يس كا ةاعطي «يقآءاذإ اجاططلا قبب رع ايلعةيوطل ايلاف

 ء كادي هطوتتتي ىلا اهقوذأ الامشاو د «كاق لجلا تهلات كهييؤاككل عوج ايايعالنل

 زمعأ ةفالخ يف“ كومرتلا اءاع يؤ ميما كاويخ ةتدللا» قع موقلإ اي اقاةشارذ
 يف اهبضعب لخد قاحسأ نب دّمحمو رمح نب دم ةياور هذه : ةلوتأ 0 ادلع لتقف

 ناد: هباحصأألل .قاق.متماملا يف. قلظطلا ناك الل :ةئررقزلا لاقل ل( ليك

 نم جرخ ًارئاظ نأو < قلح دق يمأر نأ تيأر « يل اهورنعاف ايؤر تيأر دق

 « اقيثح ابلط ينيلطي ينبا نأ كيأرو هيا 3 ينتاخدأف ينتيقل كل 36 يش

 : اولاق اهعلوأ ذق ين هللاو امأ :ةلاق كما ًاريخ * ارلاق ينع سيح هتبأر 9

 يف قم جارح ياقلا نئاطلا ٠ امأو *++ ههضاقئمأو_قلح اامأب .: : لاق 2 كاذأطو
 امأو « اهيف بيغأف يل رفحت ضر ألاف اهجرف يف ينتلخدأ يتلا ةأرملا امأو 6 يحوزرف

 ليفطلا لتقف < ينباصأ ام لغم ةداهشلا نم هبيصي نأ دهجيس هنإف هسح م يبا بلط
 + بديلا كاليارلا ادلع رص غر 41 دك دعا اح رت هعبا يسوغ نال 41

 نب ليفطلا مادق + لاق :ةري هب يلأ' نع .يبارعألا. نباو : يقزولباو ظفاحلا جرخنأو
 اسود نإ 1 لوسر اي :.لاقف ءلسو هيلع هللا ىلص' هللا لوس ىلع يمودلا ع

 دها مهللا : لاقف هيدب موو لبقتساف « ابيلع هللا عداف كيو تصع دق

 + مدنم ليا هاؤو © ثالث ةقزوللا اك دف لو «نانالث فاتنات اجود
 ورمع مص ىلإ ليفطلا لسرأ امل ٍلسو هيلع هللا ىلص ينلا لا ادار هفوشو
 : لاقف يتصوأ هللا لؤبسراب : لاقف 0 هيفاود و هموق "نم داعتتل نأ . مل

 ةئيفا هذ لجرلا يحتسإ 6 تا نم  يحتساو 6 ماعطلا :لذباو « ءاليلا قفا



 تنال 1

 ةبأ يل لمجي نأ هللا عداف « مالسإالا ىلإ مهيعادف مهيلإ عجار ينإو © يوق
 : الفلات ةيارمشا زشإ يارا لاق لإ ف 1 اين مهلع يره لو نوكت

 لح يوي فلا وزي عقم نيبال لف يقلطلا هينا ع تو 0
 يف ًاشسمقو ةلنم ,ابحأب اونظديب نأر ئىشختا افاق هنو .نيغ يف ميلا + : .تلقف جايصملا

 « قلعملا ليدنقلاك يطوس سأر يف عقوف رونلا لوحتف. < مهنيد قارفل يعجو
 هانبأ اين ينع كيلإ : هل تلقف ًاريبك اًحيش ناكو يبأ يناتأف ينيب تلخدف :لاق

 دل ا دعتاو تيكا ىلإ جاتو ساب اورج لاق كبي تقلا حب كرا
 علام طق لت غاف وهذا: ةاقك كيوذ ينيد يب أي : :!لاق انهو هيلع هللا 0

 ءاج مث « هبايث ربطو لستغاف بهذف : لاق 6« تملع اه 53007 لاغت 6

 كنم تسل ينع كيلإ :اامل تلقف الا 6 5 لسأف مالسرالا هيلع تضرعف

 ككل نعي ءتلتلرالا »فر دقا للا يأذن أل تأك ف 1 و تلاق نوم تقنلو
 لن قاهر كبدي ودق: تلاقي سو هيلع هلأ . للم. دمح نيد تياقو, ةظبلعأ

 1 دا نمل ىلا عودا ناكر دف, تل يف ويلك ىلرشلا يديئشكالإ رويشفا
 أ نازفلاق هيلإ لبج . نم طب ايي نفي للقول كلود ل قدي انآلوزاكو

 4 كباض ذاب نيماض انأر 4ال.ةءامل تلقا: تبقا ىزيشلا يذ نم. ةيمضلا] لع فاما حو
 ا اا تدل انزين جال الاربع تت ىف ع تابت غ ةرامتلاف كايهن وع هلت
 :تلقفإ لسو هيلغ هللا ىلص' هللا .لوسر تئحف « ىلع اوأطبأف ف مالسرالا ىلإ اسود
 مث < اسود دها مبللا : لاقف مهيلع هللا عداف سود يتتبلغ دق عال الا زرلا

 لذأ ف مههلإ تيمي قفراو هللا ىلإ ميعداف كموق ىلإ عجرا : يل لاق

 < ةسيدملا ىلإ و.هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجاه ىتح 0

 نها لف ا هللا وشر لع: تشدق 5 « قدنخلاو ذلخأو ردن تطفو

 لي اب داب ع عع طير نع فن وشن فا لرددقم جدا كال احا

 < ربيخب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا ةوبسر انقلب ميك س هد نمل[ الحر نيناُع د

 انراعش لمجاو كتنميم اناعجا هللا لوسراي : انلقو « نيملسملا عم انل مهسأف

 عم لذأ م م من : ليفطلا لاق < رورنم مويلا ىلإ ابك دزألا راعشف 6 لعفف < روربم

 ينثعبأ| هللا لوسر اي تان <« كم هلع هلا جتف ىتح سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 دعوه هكدمأت هيلإ ةثعفا قرم ىتح ةممح نب هرمع مص نيفكلا يذ ىلإ



 1 رك ةنطشا 2 زان
 د

 أه ع دوخ م رخا نإ 3 ]دو ا ام راح لقد

 ٍِ ع

 اهاوس هق رعم اراوناو نك ا 2 لذو

 اهطانع الؤر يفقلا ١ فضا ويخ طا مورد ظن 5 ع
 لاق >:افادهو مالغلاع بش هللاوتدعاج لاك: نمقلاانده ارش وو لع ؛ ةلغتل الد

 نم: اهلك < ٍبزتلا يعابعلا الو كلتلا» يدختلاب تفأ+ام*املوق ؟:اينكز يضاقلا

 0 موق نم اهانه الو : هلوقو < بارتلا ءاعسأ نم يلث الاو « بارقلا

 مم“ رت - هتزمه كرتت دقو « ماعطلا فأنه : لاقي زمهلا هلصأو « اير
 ىورو * عترملا كانه ال ةزازف يعراف : لاق نزولا يحصل ارك" ةيلبغلا رك

 < بيلا رار عاش !ةاناقارسا للجو“ ةرقلللا ناك «باز افزع انمابدقيل حا رضيساهأزلا

 ةيلإ يشم كاك جامسا فللعا هللا قي هلقلا قوش لوب كما ليفك# د ةياليغلاب لكل

 نيب يذلا لجرلا ان « اندالب تمدق كنإ ليفط اي : اولاقف شيرق نه لاجر

 قرفي رحسلاكهلوق امنإو « انرمأ تشو < انتعامح قرفو « انب لضعأ دق انربظأ

 انإو < هتجوز نيب و لجرلا نيبو : ديغول لح رلا نيبو « دلل تيم لحرلا نيب

 لاق « هنم عمت الو :للوتت «ةلذر تعا اع ان كبرت بعز اكيلعا قذخ

 ءةبلك دلو لقطع يح رع ضسأ احل نأ تقلا ايد !(يناارازامأ يال (ءاراطلالا

 نم '”يش ينغابس نا نم قرف عطق يعد 77 يذأأ توشح دقو دحسملا ىلإ تودغف

 تحقف « ةبعكلا دنع يلصي اَمئاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذإف « هلوق
 + «تاقفا انلاح ةلد1615 + فوت هلوق ضعب ينعم سإ نأ الإ قا قاف «<- هعم أيارق

 ينعنيي اف * حيببقلا نم نسحلا يلع ىفخي ام رعاش بيبل لجرل نإ هللاو يأ لكتاو
 <« هتلبق اتسحن هي ايقأَي يانلا ناك 'نإف: 9-.لوقي ام: لجزلا اذه نم عمسأ نأ

 اذإ يتح هتبتاف < هتبب ىلإ فرصنا ىتح نتكلم 6 هتك اهلك نإو

 يذلا اذك و اذك يل اولاق كموق نإ دماي : تلقف هعم تلخد هتيب لخد

 الثل. تشكي :ينذأ "تدع ىل كت( ىدرترتل» يفوككازتامةاههاوف 4 .قبااولاق
 ضرعاف « ًاًبسح يلو 00 5 الإ ىلأ هللا نإ م < كلوق عمسأ

 التو مالسإالا لسو هيلع هللا ىلص هللا ع كوتا هالك !نضتإوف ؟ ةيوالل الأ نقع

 لدطعأ :ارهأ نالاا اذهب نم نتتتل _ ظفاا اذ داع سال اقاؤذلا:: ناش لافلاةفيع

 ف عاطم ٌؤرما يف هللا يناي : تاقف < قا ةداهش تدهشو جيا اوي



 نيد 1
 دمحم نب هللا دبع لاق ٠ كقالخب لكأت امئإف هتك أ نإ كنإف كل عنصام

 هب رادع ىه تيدحلا' اذه ليعاعسإ هتع ىاوزر,ئىذلا : تيدحلا. اذه تاور 50

 وهو < ليفطلا نه عمسي ملون "ضخ لحأ نم هبسجأ نواز .نب ناهلس نبا

 يع هو رالف : فال لاقل ةماملا موي لتق. ليفطلا نإ لاقي و < اذه

 2 ىللو نسردنملا يتب لعأر نسرونوتب نإ نياودك الا نكس م
 « نيعبطقلا اذ ىحسل 5 6 وزالإ نم يسودلا هرم .نب ليفطلا : تعيس نيرا لاكو

 ةيدقلا ةريع يف لسو هيلعر هللا لص يتلا ,قاوو,هموق .دالب [ىلإ عجرو كب لأ

 وه اهب لتقف ةماملا ىلإ عجرو <« ركب. يبأ ةفالخ يف ةنيدملا مدقو « حتتفا ف

 ينلا مالك عمسي الئل نيسطت هينذأ في لد ناكو ل( رةرسشع نتا, ةبج هنباو

 هيعمل( لص | ينل ىلع ليفطلا, مقا نر تح وبأي ا نلاق ر: د ليسو ميلع هللا لص
 * ؛ *”يش هلع يور لعأ ٍِك :. عاج بالنا لاقو <« ةري ره يبأ عم ربيخب وهو سو

 عفار نب ةممح ناك يف لاق يسودلا ريهز نأ نع اننذدد نب ىناعملا يورو

 ناكيكا ةيطرااؤالا قاقسنتمج هلا تناككوإ ؛ تاوعلا لأ نم يمودلا ثراخلا نبا

 الاجار اهرب رمل .ىلعمزلاذإف اك دعما ,اهبفي .ققتحلا دقوا .اهصعقي»ب م , اباه راباسشي

 يو ةينانكلا ةماجلا هيلإ ترظنف هل سرف ىلع جحف ؟ هاسلج ”كايضاعلل

 اهيلقب مكاؤف « :سراملا نبا هل لاقي هناك ىف نم لحر دنع هترناكو كى ساح

 كك: ارتاح ءأو نينجا كيمتد دعانا. ام ساوف 2 ركنا نم ةادلو تلاقق
 نمار ا نارا ل اني يقدصاف < :تيبتلا) ىابعلا .الوزيدو يللا يدجتلاب تنال

 تفقد كفو يلإ سانلا ا تناق : تلاق قوما يزن 6: نسود نب د

 : لاق نقرأ, اهدروأ الق < هدلب. ىلإ ىهمو هفل اهفدرأف, © كعم ينامحاف يشق. يف

 مظففإ« ادبأ لخر ىلإ يدعب نيب ربت ال كلا كك كيرره )تملع دف

 ها مرض ل ازيد زوم تارك همت اكو, اركي هلييقدلونؤو انسب روع

 اهباط يف سراملا وذ اهجوز جرخو : اولاق < سو هيلع هللا. لص .ينلا لع دقو

 : لوقي ,وهو.عجرف اهيلع ردقي لف
 اماونت دعب نإ و تطخش نإوب . , اهالق: قرر سانا يح إلآ

 اهارذ رح سراف ةيهحبب سدد ضراو حيبصلا تدك



 8 رك اسع نبا خيرات

 ليفط هعسا نم 3 د

 لك فدل هلاتناكو 6# تفسد مانق + ياكلا' ةثزانب ب دكل] لفظ. ادع

 عم قشمد راصح دبشو < بلك يف رطخو لضف هل ناكو « ديزي. نب ديلولا
 نيالا ديغت/ارساخ البلي ياما نا ارت ,يتلاسلا  يطلكلللا تلال رك
 ذب :يلا توعبلا يف ىلتنلد "ىلإ  :ريشملاب" لع * نب العاص سابعلا وبأ أ قوضرار#

 ءاص جارخف © هللا دبع اونواعيل ناسارخ لهأو . ةفركلا لهأ ضورف نم اب

 دقنو ءازذع' تيما (ز اع لاش * نربط انو زر »عاما الر نيرا
 كلاب لو وع زا عال ءانتزر 1 1 هيلإ مضناف « يال“ ةقاقتنك

 دلبلا يفو © تشد باوبأ ىلع داوقلا اوقرفو « يلع نب حلاص هيلإ مضناف ةيباجلا

 ©لتاقم فلا يدم ىف "ناار :خت فللملا ننعاةزبا(در اعلا ب دش ل را

 ةيبصعلا هللا تلأو « اهلك باوب ألا نم مولتاقو <« ني ,بش نم لقأ دمبلا اورصاحو

 قم اال ةيرككلا لهأ نإ ء ل مهضعب لتقف ةب رضملاو ةيناملا نيب

 « ةونع اهوحتتفاف'« أروشن اهيلع ااورشن' ىح سانلا عباتتو « هولع ىتح اهحورب

 منع عفري ال رابن نم تاعاس ثالث شملا ابحاباو < ةبواعم نب ديلولا لتقو

 يف ةي رضملاو ةيناملا هتلتق © ىشمد متف لبق لتق ديلولا نإ لاقيو « فيسلا

 ءلقب 1 7 مهلك سانا نمأ يلع نب هللا دع نإ ع مهند تعقو ' يتلا" ةيبضعلا

 1 اعنا فل نأ اة لب اوع ءاوج كلما ا ىفمواك لوقا عواكح

 نب في رط "نب ورع نب .لئفظلا ليقوا« ةممح نب اودع نبا 6 'ليفطلاا 3

 2 كرادلا 00 ل يلا يلوح حا“

 جرخأو 2 0 اديس اك ديس هيبإ 400 ”ئد عك فللا اك

 نا ا هبر دبع ىنتدح : لاق شايع نب ليعامسإ يلإ هدهب ظفاحلا

 يالا نإدارش مرتو تان نارك لكك رافال 1/1 لاق ليفطلا

 هذه كحلس نم : لسو هيلع هللا لص يتلا هل لاقف اهزلقتم ٍلْسَو هلع هللا لع

 »هع ادت هل لاش ناو ةفياردلا زق افأ اع ىءارشنلا" 1 ناقدإت قا
 أس رب

 ا سانا هلل لوسرابا لاقف بج نم ةولغ اهرلقت : لسو هيلع هللا ىلع هللا

 اأو 6 لك انتا ضار وب نياق عنص ماعط امأ : لاقف مهءاعط نم



 بي دبش هم

 ( ىركلاهنع يفن ناظقب 0 1 ىري. موقلا نم ناارككسسن عمجأ

 ىرعلاب اوفقي نيدلل عدافخم .ابحع اي دحلم' نم ابحع اي
 ٠ ابعطقو ةياورلا هذه ظفاحلا رك ذ انه ىلإ

 ةرمإ يلو + دوسألا يدب زيلا راكب :نب بلوصقت لاقي و 26 تلمرط 37
 ةيدصابعا (لرع 24. ةئاغالثو قيفدتو 30 ةللط بك ايلا كفل ءالأك يف :ىفمذ

 | كلت يف تامو :٠ نيعسنو عبر را

 جنات, لاجزا نم ناك ٠ . كباتأبا فورعملا روضتم وبا 36 نيكشط “<

 نبا لاتقل ىرسلا ىلإ بهذ امل هعم ناكو « قاقد هنبا مب ةجوزو < :ةلودلا
 ةدم قاقد كباتأ ناكو « ةلودلا جات لتق دعب قشمد ىلإ عفر 5 < هتخأ

 هامل لنا ا امان يتاوأ يتمذو رضا ىل عنا قات ا الف < هتبالو

 لا ا ا تلا ويتم اورام نق طوف يرحل
3 

 ٠ ىلصملا يلق ديدخحلا دحسملا دنع نِفذو 6 ةلازسمحو ني رشعو نيتنئا همس

 شيلا يلآأل ةفالخل ىشءادبةس الا يلو 2٠ يناغرفلا بنج نإ د6 جنط 3“

 : يرملا تثتراخلا وبأ لاقو . شحلا ا يفبا نوراهد شيل و نواوط نبا

 قشمد ريماو نينس :ثاللثب نولوط نب شيلا 1 لينا ل ةقاللخا) دحخملا يلو

 نيتنئا ةنس ىشمدب هيبا لتق دعب شيلا يبا نب شل عيوبو 2< فج نب جفغط

 ىلإ ًاعجار قه نم هللا لعق كعب هب ةرامخ ب شدحج م 6 نيتناهو نيناعو

 < فج نب جغط اهيلع فاختساو < ةنسلا هذه نم ةحمجلا يذ نم فصنلل رصم

 لا كا الا د انعلا ١ هع" ناو رتسم' ىلإ شن راصا الذ

 ىلإ رم لا راصو <« هلتقف شح ىلع ةيورامخ نب نوراه سنوو < رصمب هلتق لا
 ُّ تا

 خط ناكف « نيتث امو نيناثو ثالث ةنس ةرخالا ىدامح يف هي هرامخ نب نوراه

 نال ينتكملا هناا لاو و انك لدا مايأ د ما

 ب 2 1 رصع٠ ىلإ كلذ دعب جغط ىضمو « اما رب" قشمد كو

 ىلإ قارعلاب قبو « يقال فورد رجلا لطالما ها قاتلا لإ"

 6 11 رك ل ا ىلإ كلذ "دب "ةعبا عارف 61 تا 1

 نّيشنا' ةنس كترابعش نم تيقب ةليل ةرشثع ثالثل نينثرالا موي هيلع علخو

 ٠ نيتئامو نيعسنو



 ها 10 خي رات

 «يلالحلاساحسملادبعنب الاقي شاخشحل |نبا|لاقب و < سنباح نب 2 ففي رطل
 ةلاجر ىلع هايتس نيفصاموب هلام ىلع ناكل نب رنتي لهل تايلاذل اهلي ذ

 ةرخا شيج يف نيطسلف لهأ ى ةبأوأعم نب كي زي هلمعتشاو « ني رسنق لهأ
 ينئادملا دمحم نب ىلع لاق * ةياور هل لعأ الرو دنت ك5 ملا + ظفار لزق

 «يلجبر يلأرشعتا نارا يدلل اه هي والمبتع قيمر لا ناخي ثلا قدر .فوطخلا
 ايفل شع ةيبيخنو « نيواتتيدكلا لام عالعقل] بس «الننأ ناوقعرادبل قالا

 دحاو لك ليظعأت لاك 0 اوريبل دبارع ١ يقانم قرانن# قخو

 لو اذع :يزاوفلا ءانه ليني نينا دبع ”وييسمرألا دعب راجو ااسكقزا ءالجألا

 4 هل ني شيلا لورالا| لئلا قفار الى ركل ةزيغنااوب .نزلخ ةنإوترلل

 « شاخشملا نب في رط نيرسنق لهأ ىلعو <« عابنز نب حور نيطسلف لهأ ىلعو

 ىلإ ينبجو : ديزيل يراضن ألا زيشب نب نامالا لاقف "-* ةبقع' نب. ]سم' عي أهيل

 ناو “وطلال ذا نت نال كني و واق“ وكأ "كلك لا

 0 كك سر ديك نر وب 1س ميهيلإ يناسحإ دعب كد

 : رفعج نب هللا دبع هل لاقو < سو هيلع هللا يلص هللا لوسز راصنأو كتريشع

 ليس الف اولعف نإ - لاك © متم كلذ ”لبقلا كتعاط ىلإ اوجد نإ تا

 ارعاطأو ايلعأ عمسو اهنع دصت ملو ةنيدملا تلخد اذإ : ممل لاق ُث  مهياع

 و نع كودص نإو « زيبزلا نبا تحلملا ىلإ ضماو « ريخب الإ دَحأل ضرعتن الق

 < مهلتاقو هللاب نعتساف 00 مل نإف « مايأ ةثالث مبعداف ةنيدملا
 هل ءسع<

 تربظ اذإف

 < يدملا لتففا) فيفا درحف لتق هع 0 اد تمار نإف راناف مهيلع

 نب هرمع ىلإ عادولا ةينث_ نيب ام مطحاو « مايأ ةثالث اهببناو حب رجلا ىلع زبجأو

 كب ثدح ناو « ريم نب نيصح روأشو < نيسح نب ىلعب صوتساو < لوذب»

 »2 ىلا زر نيرورمح ةهحمنم لعو قشتتعت_ لع راشم ناسف نسا ا هلوف ثدح

 نب ريبزلا ةلاجرلا ىلعو « يفاهلأألا دقاو ليلا ىلعو 6 يباكلا قراخم هتريسنم ىلعو

 يلقرصنا تيك وزع تحت سرفر لع ند ني علب فقيد كو يش الا قل

 : لوقي وهو
 ىرقلا يداو ىلع موقلا فرشأو ىرسُأ شيجلا اذإ ركب ابأ غلبأ



 بيب دب 65
 دسحلا ةمعتلاب الإ علوب امو ميعنلا ىلع اهيف دي

 تاس فنا مري رجار ىلس أبا

 د كارلا تعد ني ١ اع لعب ادغ_ نإ ادع ىجيو

 ددص. .انرادو عيج , اناسيجو قا رفا نموبا تحك دق

 املا ا حلا انه ارا كراع دقو يريص كت

 هي, ةترب) ضده ىدعو - .ةيلقم نيذلا مليم كنع عد

 اسال [نودي نين[ د ةيياطل اراد الإ ليقف آلا
 اةدفيرإل نم لعد الوم اا رع ١ .لواذخي [نمرر منيل .الرشعم نم

 اوكف ام جدخ .شانلا هب الا حاصأ يذلا يدملامامإتنأ

 ارب ب ارواج نيدعللاب ىف تكامل راعانلا فأإل

 دإخ .مكنإ ١ ليق, ول دلخعابر| .مرشابتا اضرلاب, اورشبتساو
 ان ل مه ايف قبت نإ ذعر ةشع سانلا ليقتساو

 دلو: ,دلارل ىيدم ملاه) « مهتءاطو ممدو. نم. تقزر
 ا.

 دحا .هلثما قلي 1.4 ةج لا د اناا
2- 

 احا ا كاوه نوم اودحو 50 208 داعلا ثيأر ىتح

 اناديجرتقو( اونواك امو ااواانزرع مخا4, كبلط ا شاتلا :يلطءفق

 الز ماكيلاب ناسا ( كقلرب
. 

 ل صوطقه تل | و واعف 205 و

 كن سيد نكف مل نإو كنه 2 هبارقت ينغ نم ”يرما بسح

 ددع هريدل ىدؤأ لودح تحتللو فا نأ برد كا

 دب هي كل ةمولعم قلم يق كك كد يد قيما لكلا

 درصلا ةفدحدلا نتا تقفل 35 كيدل ةدعر مثدرعت

 ةنصلا كراك طل الا واو لق الور طر توخ ال

 اورج ا مرآ راوودلا طع اذا ىدتا 2 ا

 درنإإ .ةقفرو منغ كنع تردص  ةقفرف قافر مهف

 اودبع يلا كلاح نع كفنتت ىضنرأا كنإف مب رهد لاح نإ

 دقرإلو هيفا مملوق يفإ انو كيجداق شا قدص, دق



 6 رك اسكن 1 غازات

 ينفلزأ كح فات ةزلاب ناك وأ

 مهتلعج دق لاجر نود تفكأاف

 اوعمس نإو هوفخي ريخلا اوعمسي نإ
 دقف ءاقللا يف ينع كدودص اوأر

 ةئامعلا “ب وذف

 كلون ئدلا ىلفواةةماماقلا“ قي
 انتذيبب كرمه

 بدحلاو قافشوالاو دولا كب رقب

 اوبطق مهبجو وار اذإ ينود

 اوبذك اوعمسيل نإو اوعاذأ اًنش

 بذقنم كنه يبيح نكفأ اوثدحن

 بكف" قافش الآ" ةطيبافللا وو

 بتكلا هل مظعتب و © هلظفحب
 بهذلاو ردلا اييف دئالقلا مظن

 بدع «تمك؟ا اه مكين وةلوطل» , ةنأل بانا, هكا ةفلعلما نإو

 اوبلطامابت او فاه ايقاع اواو بطنك ذل نواف ياكل
 : مب رط لاق < اذه :ىوس .اهنم رك ذي مل هنكلو « ةلي وط: يو ::ظفاحلا لاق

 0 رفعج وأ لافؤ دكا دلال ةكلانإ 5: لاووشلل- طررطا ل متاع ا
 بستناف يدبملا ىلع لخد ًاحيرط نأ دحاو ريغ ينربخا : مالس نبا لاق : يربطلا

 نإ ديلولا 43 هوت يانلا# تكلا "< يدبملا“ 4 لات طعم ميك نكد[

 7 ديزب

 خولاو ينحلا كيلع قرط

 لاق * كتلصو تئش نإو < ًارعش كن. عمسأ الو < اذه لغم ”يف لوقث ال هللو
 ع نميف نأكو هدلو كفرا عيب اك ىصوملا قاحسإ لاق : رفعح زد

 مو حاطبلا حطتاسم نبا أ

 يذلا حب رط كوقب“ الكم ةقاق عيابيل مدق الف < ريب زلا نب بعصم نب هللا دبع

 : هينبا تو ديلولا يف هلاق

 اطاوط كيدي ىلع لوطي ىتح امهتغلب الو |اهمنعارصق ال
 : حب رط دئاصق ديح نمو هتلص ل هب لثمت ام ديشرلا نسحتساف

 دلاف قيقعلاف اليؤحلملا  «ةنكقملا" له اسعل# ا

 1 ل ا

 دارت“ للوالي هل اسكر وزي احاككا هنعف

 ك2 اع انشدع ذإ نزكلاب اديك < ىملس 2 /

 هدنتح د ةضعا كلت انمايأ ذإو بابشلا ةعيم قلو ذا

 ا ا ا ا ول



 بد ذه 24
 جاتعي هد هيلع جوح |او ك ةب رطع د ليسلل ل

 ج رعت. كنَع ضرأالا راس يف هل ناكل |

 دنا ,ىلا ١ كفا رجالا اذ وع" ٠ انهو انها "نم كا عرفلا ىاوط

 : هلو فيقث خو 2 لبق نم هعرفو «“ او عر هلأ قا نم دع ردا دارأ

 رذعب ةقيرطلا عدي نإو دمحي بصي نإ بياعملا يذ ةنح لاملاو

 ردقب م يذلا ٍِق لدعم و ردقا 2 هلظخ فداصب نأ دم« ءرملاو

 رك رع يتلا 5 ا فا سانا

 : ك0 7 00 ُق دا اذإو
20 

 3 فلا هلو

 ركاشل ينإو
 رقاح كاذ ها اانا لبر ؟ ىيطعت كن أل

 : لاق دينا. دلع نب مب نع رانك يا نينا نب يلع جرفلا وبا ىورو

 اال تيم ازيا تعض اهف ري 537 اك

 ترص ىتح ديزي نب ديلولب تصصخ : لاق يفقثلا ليعاعمإ نب حي رط ينربخأ

 ادم د ل ا
 نب عم الإ طق احوزم نا تل ١ تلق 2218 اموأ : لاق ةقلخ نم ع

 هيلع امو تلخدو : لاق « يلق نم كدعابي ملو كلذ 0 رن نو 1
 هبنج ىلإ هادا اعنا ل 7+ الاقفال رمال دعو

 5 يبار تاكلعأ دق نيبمؤملا ل 0ك : 7” كلقف حادقلا ينلوانو

 م موقلا عفرف © بضغو مالفلا هلوانت كيلإ هتمفد امنإ « .كعيظعأ كلذل سبل

 تببلا الخ الف 4 دعقا : لاقف موقأ تبهذف <« ناولخا ىلع تعقو ةقعاص نأكل

 ك1 2 ل 0 ا انك ارك ” نفل + لاثأ م06

 ل ل ا ل
 1 ا كش نو ةرع ا لطلاا 2: ذا كنا فكانفا قار

 لوكا ا

 بحي يل كيلاح ينو ىصقأ كيلإ ةبرقث دعب يلام فئالخلا نبااي
 هكدا وب ا وم لاو

- 

 ١١  1هيا دا 0 3 ا .
 تسل ار ةزخ أ الو لإ كسب و ىلا نكي ' اك



 مع ردك 12 كيتا ع رات

 :لاقف ابذغم قدزرفلا تفعلاف 9 ىنع كاملأ يذلا اذه نم نينمؤملا ريمأ اي : حامرطلا
 مم ,ىبا باقر [فرزرعت م يلا ضع زك رنا

 / ظ : حامرطلا لاقف

 مول تاقروو ةلذم  باقرت ' تاسخم ب تاقنا) فرعا لت

 د نم 0 لعب الف ا ان 0 ام اذإ

 ميمصلا نمي دينفلا 0 ط مم كقلاو 0

 اذه 3 نأ نحو « احس ءاحملا داق يذلا اذه نك نشسحا لاق

 ةلسلس نإ تلفأ نإ يريح لرب هللا دبع نب يدش نبا ردو ة رك ذآ حاملا

 76 لسانا لع وئام 2 ةرا 5 نم لح ىل لاق“ ةديبعوبأ لاقد ٠ ير ابوهو لاق

 حامر طلا ناك < حامرطلاو تكلا ريغ اهفالتخا هك را ماد نيسف

 ء ايسراتعب ب اغا ل[ زر اكو + نقف" اذن كك ناك و « مش انا
 ةفوكللاب فاك وعلي رابلاف اخ .كناولللا ناكأوعالو وك ير تلنصللا 1
 لاقو 1-1 قف (ققعدالاب ب طقر افويصنا انو اضل "كرو "ةعانضلا, لا 117

 ' *؛يرسلا للام ينبإ ايراد
 عركجلاا كيل ىلا فاطم اير, لوا اف نو دكسسلا نانا 1
 عقلب كئامس نم يتب لحم» 2بناج نع اًبناج رطق كالز

 عقعقتي اهنش يولد تددرف تندم اياطو كح فتكروو

 خيام ريتك إيل ركل دبع ول ريل مآ اريل سني كارلا ل لا رقما

 7 يديزولا هاور اع اضن هلو

 مظعا تلعن .اذإا كيلع راع هانم ياتو , ىلا وع رهبتازل

 جالع نب ورمس نب ديسأ نب ديبع نب ديعس نب ليعامسإ نب 26 حي رط و“
 تاصلا نأ < رازتا لا يضم ىلإ هنن يعتني < يزعلا دبع نب ةملس 2 50

 ءارعش نم مظنلا عيدب « رعشلا نسح رعاش « ينئاطلا ينقثلا ليعامسإ وبا لاقي د

 فئاطلا موي برح نب نايفس ابا ىر يذلا وه ديبع نب ديعس هدجو <« ةيمأ يفب

 « ةحاصفلا نسمح انيك ًاديع ًارعاش حي رط ناك : ينابزرملا لات ٠ هنيع علقف

 ديلولا مل نازل نتي دسم كار ةبلا(لسوتو كلللا م2 نب ديازي نب ديلولا_ ]ع دفد
 ل

 « ةيسايعلا ةلودلا 5 يلإ قبو < هحيدم يق هرعش ع رفتساو < هب صخف ةيفقأ بس



 ل 30

 نقاد ل اظنالاو + ١ اًطالا دا طفانش وف
 م اما يرما نار طلو كرر كيإروا ةنحا كاككأ

 هل وا نافاس رك ةيذور السلا
 انامل مازال ارم اال نول ظل ودل «زرمقلو 3 لااا

 قتال كاكا هكدا ل" ننااب ةرغن_ القنا

 نا حراما فاك حا اة را يما اخلا

 فاعل سفرا ااا ةفوحا ٠ طاعأو
 تارا اص 1 تيكلا ند ”ةئاطا نب نع دب كا نب 2 ةفرط د

 « ةطساولاب ظفاحلا هنع ىورو * رسفملا ةيطع نب هللا دبع نع ىور ٠ جساملا

 ارحم ةحم تاقع : لاق عيبرلا نب دوم ىلإ هدنس هنع يولعلا ىلع نع ىورو

 هو 1 الا اراقب رق يابو ضلك قل سان ع لا ؤب اطسما' وسو
 اذإ راطمألا نإ و« ادق يرصل نإ هللا لوا انك: كاف غب لا للا ني نابتع

 واق ردا: يحال ىف الطلاب نيبو قليب ناحل يذاولا# لاس ةكدعشا و تاراكك

 هعمو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف 2 ىلصم هذخأ نام يلزنم يف تيلص

 نم لشن نأ تع نيا :مات ىتح سلج اف ؛ امل تنذأف « انذأتساف ركب 0
 هفاخ انففصف سو هيلع هللا ل رول مدقتف < ةيحان ىلإ ت ريفا 9 (كللزتم
 »* هل اهانعنص ةريزخ ىلع سو هيلع هللا لص هلا لوسر انسخو < لصف

 0 ل !وااناب رايدر الكل وعاء واط يرانا فان الظلال

 توتو © يالككلا «كاهولا ادع نم هعاعم ازغنبف قاع هل دجوو « ةئاضلال

 :لاككا كولو رانك عين لتك» هنأ ارك قون © :ةئلقلع' قبل 1 نع

 ةبلعنا نب ردحج نب سدق نب رفن نب كلا نب يكح نب 26 حامرط “
 حامرطلاو ٠ بهذملا يجراخ « رادلا ينوك" أشنملاو دلوملا ياش « رعاشلا يئاطلا

 نسحلا انديس نع ثدح ٠ ةبحص هل « ردحح نب سق هدج دجو لي وطلا

 اذا هن وز زق ار وغطلا ا ءادسسلا لوبا اور انك" نك ذك قعزلا طبلللا

 ملا ركذو ٠ رعاشلا حامرطلا هدلو نم ٍلسأو ٍلسو هيلع هللا لص يبلا

 كش يارد لا ١ ؟ثوعب يذلا ةباعك ؟قتاةمدلا ايد نزلا نكلوقعي نا ذلعلا

 لاقف هيلع لبقم وهو قدزرفلا هدنعو ناورم نب كلملا دبع لع لخد حامرطلا



 كاست جرا

 نم لظيحلا مللااهبع نب .دمم .ءاجروبأ. هتياؤرب ادرفث : بيطخعا

 لح نع ثراحلا نع قاحسإ د نع ةيهش نع

 غ3
00 

 ام

 يحاسلا ساررف وبال زي وعلا _ دنع اوي 5 ب د داوط

 دينك
 هليل لام أك هم م انتعد

 ل 0 هب

 ةبافخ ااا دف سو

 ( يلا ردك ىقفاعللا كرات فل

 3 ه.صع هع ى

 : اضيا هرعش_ نهو

 ناك

 يلذعه لازي ال يبظ هلل

 ةضي رم نيعب يلق ازغ لازغ
 ىوملا را فاطعل يل هل

 ل
 :هف لوقب يذلا

 يف.هراوت « تلد معمل لا

 سجرج يف يننخ كحي و باقاي
 هب قحلاو هتيهذا 6 بهذاو 0

 ةلمحب كيلإ هبذ كانعف

 م .

 ةئايعب راو نيناع هس

 ٠ نامالغ دعاص

 اواو دل لاقف محرتملا دارط ءايآلا صعب

 :ءلا 2 هرعش نمو

 قفا بوأاقلا نيب رظدم هأ

 كاكا

 قورت نويعلل دبع فيفاجي

 قيحر نوب رولب

 قيقع نهوشح رد سارجاك

 رغثلا بنش نفقار قير بذعاب

 ريصلا ى روق دب نافحا كا

 رمل نم هناي دال ع

 نسسيتساو الار ان ضال

 يسلب وأ ي دعب كيف نسي ءاشنإ

 سطينغملا ةراحح ندد بدع

 ع
 : دارط هيلإ كف نان دعت هبلإ .لصتاال

 هباجأف

 دعاص دحو رح حن اوجلا نيب

 هتعيض ةضافو "طل ١

 ا تي نامنصالا

 هلكم ٠ قيل كل ع ردع

 افلا فيس ابراحم تدضتنا ولو

 يرظان ينوفج وني نأ حصيأ

 * دعاص

 رطل تالا

 دعاصاي ىلقلاو كرخم لجأ 3

 كدو لِكلد اذه

 نئارخ نوم الار لا لاعن

 كعاف

 تراب درو ادنأ اكنيب اه

 كمماع كوح ا 0 5 ل

 دراف كم هأوم الا ل 5

. 

 نيو حل عم[ فد
 ام 5-0-6

 لها نم ىعاش

 : يىصصاعلا ب

 وهو

 ازهم ذل



 بيده 56
 نا نا ا ا ا فنكلا ةطقس زيكا“ نمو هل هطقما 6

 نا ا و كيدكت هانا لاب ل للا

 ظعاولا يذورورملا هبوك اك نب مساقلا يبَأ نب دمحم نب 6 رهاط ي

 يَدرو م قئاناريشلا نمل د كبع نب ليعاعم| نع روصب ثدحو « ماشلا مدق

 اع كلا الر داع ا: سو هيلع هللا يلص هللا كا اعل لاف هرم 00

 نبال هز 1.51, ىنطقيو 6 ةرعاب رجا الأ ععرةرطأللا لبا عطقك نتف ةحلاصلا

 هايس ىتخا# تيزب يذلا عين ايودأ لبا هنأ عيبب “ 52- بصل و, ًاًيماوم

 مجرتملا يفوت * ملسم هاورو < ةيزخ نبا قيرط نمو يدرواردلا قد رط نم
 ا ع ا

 ل لب از فاول ريا يركن دعب دك رمال
 0 هتئأذ.يعفاشلا 0 لاق ناهلس نب عيبرلا نع

 ١ كاع ةرروجتت د م >9 0

 ٠ اضرلا يت بوححم ريغ نماوملا نأ ىلع لد طخسلاب رافكلا بج

 هر ل

 * عمسو ثيدحلاب ىنتعا - ريم ألا سارف وبأ نادمح نب نيسحلا نب ل6 دارط ذي
 لوسد ينذأ عمسوب نيتاه ينبع رصب : لاق ةريره يأ ىلإ هدنس جرخأو
 : رت وعما راسو ىل ماج قييم وار ادي دو اذا سو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع هللا ىلص يبنلا هلبقيف هاف 07 لاق مستفا : هل لوقب وهو « هقب نيع قرت

 يصر علق ىلإ .ةدلعب امنا جرخأو« < هيحأف دهبحأ نإ مهلا : كانا“ سو
 اذهام دمعاي : لاف من هقفاوف 7-5 هللا ىلص يبنلا لأ لي ربج نأ هنع ' هللأ

 قداضر 1!لاق خريغ اعهاصأ نيكل نسما لاق 2: :كلخو يف ةالثأ يذلا ملا

 0 لي ربجاي نه امو : لاق 2 تاثكلا ءالةوبب ايهتذوع الفأ < قح نيعلا نإف نيعلاب
 تاركا يلو « مي ركلا هجولا اذ < مدقلا نملا اذ < ميظعلا ناطللا اذ مهللا لق : لاق

 س,الا نيعاو نا سفنا نم نيسحلاو نسحلا فاع « تاباحتسملا تاوعدلاو < تاماتلا

 كقنأ اوذوع : لاقف < هيدي نيب نابعلي اماقف سو هيلع هللا ىلص يبنلا اهلاقف

 ركب وبأ لاك ٠ هلثم نوذوحتملا ذوعتي مل هنإف < ذيوعتلا اذهب مدالوأو مءاسنو



 4 رك انك كذا
 # نع ةيطغ نب ناسح ن ع يعازو الا نع ضن ةنبللا نع قاوزؤو ذ ىعازو الا

 لسو هيلع هللا 05 هلا ةوضرةااقم د لاق ايوع يبأأ وع ةشااع يأ با

 باذعو « مج باذع نم : عبر الا /افخ :نمر«> واح قيديتملا نم ؟دحأ غرف اذإ

 حسون نع ىورو * لاجدلا حيسملا ةنتف نمو < تاملاو انيللا نطو دعو قفا

 هتععس © نم قبح ؟ قا تمقللا» ةمالكا لوقت !اهفانثلاتيسأ :!لافا كلشازبا
 +.( ردوا ) ةقيطا اال نيلقلوا كك لع اي ليلخ ميهاربإ ىلاق : لوقي

 ضب وفتلا 500 ة_ظفللا هله نم جرختسل كلذ ]ا 9 2 هاا يأ

 5006 لاقفاشا د رمأ عم ل قم راب رخال را رع 0 1 ف وقلب

 نقبالمتلاو «يييفاشلاا لاق (:تي رباصلا نمل 1 اع نإ يذم 2

 يف هاغتباام عيمج حيبذلاهل عمجف « ربصلا كالموه دايقنالاو ربصلاوه يلستلاو ربصلاوه

 ٠ ةئامثالثوةرشع عبس ةنس تام« اًضيأ اًثدحم هوبأ مجرتما ناك* ةريذسلا ةظفللا ةذه

 عماج ماهإ "هلت ركل قفا مالا وبأ كسلا نب 1 د رهاط

 نب ا نا هت . تادروإ, ١" راك نب ماشه معدئؤر لاذع الا"

 : لاق هلأ ةريرغ»ىأ ىلإ ىدضي ا ىورو + ,مرتغو اطفال ككل

 مر - لاا ل 0 : لوقي ملسو 0 لوح تع

 اوبراقو اهددسف « هدمحرب هللا يفدمغتب نأ الإ انأ لو لاق ؟ ال1 اع ت

 نا: لوض ذأ" للنأ اع نبأ ئىزؤوتسا فلن دكا اون عدا رول ةنمفلد

 ركذأ هنإف: كنذأ لع كملت عطف“ تربك ذل: 'ةيقاكللا لاق انتر قلع هلا لك

 دحسم ماما فرعي ناكو « ةئامالثو ةرشع عدت اةدسا مجرتملا يقوم. ا كل
 : لعام (قورس

 هللا ديع يأ ىفاقلا ن هب لضفلا 7 ارفع نإ ةفالسا رب اد مخ و د رهاط 7

 ءدئالبةأو نيتسو ثالث ةنس سدقملا طه ل ٠ يرصملا يعاضقلا

 يناردنكسإالا رطع يأ نب نسحلا نب هللا دبع نب يلع: ساحنلا نبا نع ثدحو

 نم ةظفاحلا» جرخلأو #٠ ماسلا الع نإ ىمو يزاريشلا زينا دعت ايفا كور

 دكت قم ادور اللع هللا ىلص تاندملا ا ره .يلأ ىلإ |هقي رط

 يا 0 انماور «ةادعل داي ط ه1 هتعمل تيك نموا قفنم قلل 0-1

 ةياللك رد نمد < ظبوف فدن بهذ قد نيل ىلع لان يزف نهود « هراقو ىهذ

 م ظ ع



 لمنشت 4

 غئاصلا ينيب ارفسأألا ديعس نب الغلا نب وتقل نيب كيف نب 2 رهاط د

 نيل 5 او نبط اءوكبإ تاني نانملا مسماقلا تاويل نم تبدلت م

 هدنس هنع ظفاحلا ىورو < مثديغوب 2 راتلا اذه فئصم ظفاحلاو ديدحلا يبا

 سانا راد, نإ: ةلوقن /:ليتو مهيلعو هلللكا لص قش, لزوسر عمم هنأ ةري ره نأ لإ

 ةعس دلع هلأ هل را ديا اهل ركن ال هد جتا الما ينأي يذلا نيبجولا هذ

 مدعو ثيدحلاب هلبج عم ًارسع ايش ناك : ظفاحلا لاق ٠ اعنا نسل
 هتدجوف « هيف هعاعم 01 ©« يناملا حي هلط هتأرقف ًاءزح كل ا 6 هع

 183 3 كيأ نم كعاعم هنأ كيبح مل 1: ةل, تاقف ايلا نع هنأ ن

 ابيف < ينايحلا نم ةزاجإ 'ءزجلا ربظ ىلع ناكو « يفايملا نعيبأ نع الإ هتأرق كدت م
 قباو دمحم ابا هلعحف حور يللا ىلإ دمج دقو <« دعاص حور يبا هيخاو هييبا مسا

 عامس كح دق هتبأر كلذك و ؟ ًامهاط ًادعاص لعجو « دمي رابأ راصف ءآرلا
 ماما قبرا تيا هب دعما اهدنا رانيكاعلما عايش باكل هيأ قم هيخأ

 سيدارفلا باب رباقم نفدو < ةئامسمخو نيثالثو ىدحإ ةنس ىفوت'

 لاك فلاي تاكل قنراغ» يالا واس نخب للا نباح رقاط
 تاج الآب ئزازلاةبنططعي يأ لطكاف (ةنقما* عودا نمع كدت *طفادللا
 هلال وني تشع نكنت ا“ ةئث

 ملغ ملغ نع هنأ نما عوولو تنيثر 4١ ئضوأرلا مالسلا دبع نب 7 رهاط د

 1 نوريج ف اانا و دقي وا كج الملا قاع مايأ يف ىيشمألا اوحتف ال

 < هوأرقي لف دوهيلا ىلإد < هوأرقب لف ىراصنلا ىلإ اوثعبف « ةينانويلاب هيلع

 0 متل ال ا ةرانخا قشمدي : ايوتكسم هيف اذاف 6 هأارقف يقانوي“:لجري .|ةواحف

 ريطرردحالا دق عيبالا ككترخت !انويرفلاور تتم دويابملا/ عا ذما *يمضق الإ .وابخ
 1 ٠ ةمايقلا موي ىلإ

 يناربطلا مشاه ينب ىلوم بيطلا وأ, سيودنبع نب يلع نب 26 رهاط

 نارا ظلال هنع و فاو |!ان: ةريغؤتب احا ذات قب ماصع نع .ثدخي يذاقلا ناطقلا

 نع يعازو الا انثدح يبا انثدح : لاق ماصع نع يورو * امثريغو يدع نبا

 ماص نم :ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمج نبا نع ءاطع
 رع ةفاور.ادحلأا ٍلَخَأ ال < شاقنلا دمم دعس وبأ لاق * ماص الف دبألا



 4 رفا خي رات

 يبأ يناعابعشال دتقن أ نم .بوغاشإ ىشمد ني لاطلا وزو الزند انو انا مدام

 0 ٠ روصدملا رفعج
 الوصو ماركلتلا نباءايزنك«وااذلللاب ف: ه ءافوؤ _ بشن و ةيعوقل ةلركشأ

 اليلس ديدحلا نم نيلب رستم ةبصع نم يننإ مراك الا نبااي
 اليروط اذني جان الار ظرذ كشفر نتف هازل ٍ توعد ادري

 اهلعحف اههشب لبعد قرفو « دحاو هلبق يذلاو اذه تولاط نا يناب زرملا معز

 *" كلذ لعأو ءدقأ لبعدو « قالا خأ امهنم دحاو لك قيغلا

 رهاط هعما نم رك ذ

 ينبباقلا ةيقعلا ىظاودحلا يشمل 3 دوم نب ىلع نب دمحأ ب 2 رهاط د

 يدغاكلا تم نب ميحرلا دبع نب ىضن نيزووطنو نع تدح ,؟ تيدا يعفاشلا

 امهريغو ظفاحلا يروباستلا ليلع نب نسملا نب نمحرلا دبعو يدنقرمشلا

 نباهقثوو ٠ يلايحلا نباو ينيزاوملاو ناتسهدلا رمعو دهازلا رصن هنع ىورو

 هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ ىلإ هدنس هنع ىورو * يئافك لا

 قت اوم و ولا كي اف حب ةنجلا اولخدت ال هديب يسفن يذلاو : لاق لسو

 جوخ كس ماليبلاب راو نا “ ها اذإ "يش : ىلع كلدأ الأ < اوباحت

 تناك وو <لتك ولو داجو جملا ًادطاق ةئاسوراو قيتسو ىدحإ ةنس قشمد نم مجرمملا

 ١ اق نيتسو ثالن ةئنس زاحملا قب 6_0 جمأأ نم نم هدوع دعب هتافو

 نسابعلا ]نب تمجأ نيؤببع نب يلع نب ميهاربإ نب [تاكد رب نب 4 رهاظ ا

 ثياخملا_ بلطي اقر ةفاط 3٠ :لولعؤفمحلاب.كنورمملا :يشوقلا# لضفلا بأ يقلع نيل

 ُثدحو < هخويش ءاسأ مجعم عمجو يدادغبلا بيطخلا مهنم ةعامج نم هععسو

 رمك هنع كظعكيتو 0 نيتسو تس ةنس هخياش٠ نع ءزجب سدقملا ثيمب

 .٠ لليمرلا مالسلا دبع نب ىو ميهاربإ نب رصن هيقفلا هنم معو « يناتسهدلا

 موي | لعاالاب اندج ناك نلاقف 2 رانييعوشللا اوجد هدعبا تاأكيو «وظناللا لاق
 كيغ جرفلا وبا انخيغ لاقورر: ولاعب ع ىدحلا يمسف بارما يف يفوتف سانلا

 ةياك داو نينامكو نيتنثا ةنس يفوت 1 الإ هلا نه تملعام : يلع نبا

 ٠ ةقي رطلا نسح ةقث ناكو



 بيده 3
 قد جرخأو ل قرا ةالعأ "لاك هلا كل

 موي سو ل ام مب كل يا اذا رع ل الل نعل
 جرخ نيح محل اعدف < تولاط جرخ اك هلئاقملا نم رشع ةسخو ةئامثالثب ردب
 عايل اا هربا مكانكااناةرارع جبنإلا يللا "6 ميلمتناف ةافح مين ل لاقذ

 ليحل الإ 5مل او“ 121 ناحل اوباقا## راثب موي هللا "حتت "0

 لك 00 2 طة صفا تيد دقو .> ؛ اسدخو 0 ا كنا ذا

 لد" تراط؛ رعب نال هللا ذأ
 يلإ ليئارسإ وثب لام هلام فصن هعساقو تولاط ةنبا جوزتو تولاج دواد

 1 ثار الغ 6 كال هتنبا لعأو < هلتقب مثو تولاط نس

 بهو ةياور يفو مالسلا هيلع دواد ةهحرت ف

 ا ل ل رالل رعاة ملاناو 6 كوالا هر يمرر هيووتلو# رقع قر حبا
 لع الف < دواد راج كك ب يول جف ١

 ا لاقو #* ةليحلاب رو ةحلا ةعحفا 6“ هسفن رك و مدن هلتق اثق دنا

 نم لصتتلا بلاي لمحو «اهسا ىلإ ةياوتلا بلط ”تولاط نأ باتكلا لهأ عز

 كسفنب دهاجت نأ كئيطخ ةرافك : هل لاقف عسبلا أ 0 يا

 >7 ا ارا ع 06 كن. قبب كيب ازا
 « عوردلا ةعنص هملعو « روبزلا هللا هاتاو < دواد ىلع 0 م 5

 نحبس ريطلاو لابجلا هل رم
 تارا ىلارزن كدا رك د١ رغاش كلا" وهزأالا نإ "6 تولاط

 00 ىوح نب نأ نبض لامع رع قد دفنوا ءارغشلا

 ها ىف يك ! هيورعت فن

 هع اذا هعم

 3 م

 سل 0 هل تشرف دقو

 ع ممربظا نيب رخف

 هنم نيأو نيبرق الا يدانب
 اوفطأف اوبأ ةاكلا نمي ايف

 مون ناذأ سيلو منع دقف

 تلذواةن تلقح ىلا رقم ايأ

 اهنب تنفد يتلاك ينوكو

 7 ا لا كا

 انيبحلا هنم 50 م

 انوب رقألا هج نيأو نيو

 انيفدلا اويلطاو راعلا _لاقم

 اهي اككلا ةداذعلا مل و

 انوصملا يردتباف توملا  كاتأ

 اكلنا اف مهييحتل



 ة رك اسعنبا خي رات

 < .توياعلا كلي: حت ناورظعني كلذ يفلت فوتو مورترياتا نفاخ يتايلزلو. تيالعأ

 ةفافه حير توباتلا نم جرختو < ةرملا خارصك اًحارص نوعمسف « ةرملا حيصتق

 'يضتف < رونو ةملظ ناناسل حيرلا, نم جرخيو < ضرأالاو. ءاائسلا نيب. هعفرتف

 توباتلا ان الف < نورصميو موقلا لتاقيف « ناقكبنلا 0 مظنو نيملسملا_ىلع

 مهب جرخف < توباتلا ىلع هل اوقسوتساو < كلملاب تولاطل اورقأ مهيلع در دق

 روذعمو ري رضو 06 الإ هنع فاخشي و “<. هددع ل - يف اودجو تولاط

 راب لاو باملا نإ : مهفعبل اولاقف <« فلختلا نم هل دب ال ةعنص يف لجرو

 م مهل ىرجأف هك ر اعدف 6 1 انل يري نأ انل هللا اوعدان رع اليخ

 0 'كياتبم هلل نإ )1 0 2 راع ميس هل لاقي نددألا

 لتاقي نم لوما م 0 لاقو 00 0
 سلا ا 0 1 0

 ملح اا ةفرغلا  ثناكو 5( ا 1 فوتعأا نم اللقا :' لايت هليق" فذ

 ري وج ىورو + ( 'مهنم ًاليلق الإ هنم ارب رق ) « هب رق المت هلايعو هباودو

 ةثالثو ةئامثالثو فال 1 ةثالثو فلأ ةئام اوناك مهنأ سابع نبا نع كاحفلا نع

 ةياحتملا مَع "اذاكر ا عع ثالث و «ةناع الا الإ ييسرارلا ره ةردللا

 قيطلا أح لف 0 ةمامالثلا يف ٠ يو كل تولاط درف < ردب موي

 نيرللا لاق ةووتحو راحو اصل ءاولا اال( ةقاطب ال تاولا قايل: سمك كوعمإ نيذلاو
 5 - ءةس 74 5-0

 للا نذإإب يبل كيل لف نب 517 كنلاوقولم ءفكلا نوط
 نم : هل لاقو اعرد تولاط ىلإ و 0 1 4 واصلا عم هللا

 تولاط يدانم ىدانو « هلا نذوإب تولاج لعقي هنإف هلع عردلا ادم ققدما

 هعم دواد ةوخإ ناك و « يللامو يل فصن هلو ينبا هتجوز تولاج لتق نم

 عم ةثالثلا هتوخإ حرسو هدنع ل دواد زب اق! قر ةوخإ ةعب رأ مثو

 ظفاحلا جرن هز /اجنواطم لتاقلا وق دوا كم 1 0

 ندي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انأ لاق : لاق يراصنألا بويأ يأ ىلإ هددسإ

 < نحر انلق 9 انمسغي هللا لعل ريعلا تلتف جرخت نأ ملأ كلي :ىاقحي دلل

 < :انلمنفأ داش نإ سو هيلع هناي لو هناا ناو كال فيج عع دا كولو لان ربط ان

 « انتدعب سو هنلعتةئلإب يعي ئنلارانريجبأت < ماجر ر شعل تالت ا هيلا ع اذإف



 كس 2

 سر 4 تا كاماذأ بلا 0117 لس كلا 1

 كلذلف < نيدلا يف مكمن ار أريقف لا 0 2 اذريختت نأ ل

 قرا انه تزدلا ١ 11د وكم تاغ رع لالا نس 8

 ا كا تاما نا" رج لل كيما 4 داود غ6 بلا ةلراعن

 ناك دوو لك عمو انوا 2 ةوبافلاب كيب نأ نما

 6 ”تاثوأ ةراغطأ اب 5 طن ناو منتي اهف الْيإ لجأ نت 0 توباثلا

 < برحلا يف ةدشو <« شطبلا يف ةوقو قلخو 6 هل 07 « تولاح مييف ناكو

 يف هوعضوف < نيطسلف ىرق نم ةيرق يف هولعج مهيديا يف توباتلا عقو امف
 نم وه بهذ نم مص ممل 00 كك كلا #0 0 َُث

 منصلا كلا ذايرفن ب نيرارخ نيطوقات' "نما ناعقالح اهل "تاك وأ « مالا 1

 ةنذدش' كلختد الف « ءاملا ابنم ليسن ةيقنحو ّلع هاتقدخ تلاسو < توباتلل ادحاس

 ككل نر ران و ناقل روما واسعار كلارا ا كلو »اورو بتاع "كلي

 3 نادل ناي ناكل كلك اكوا لا كت خا كلب راغلا هناي

 ذرات : اولاقف ٠ « اوتاف مهيلع ناريفلا تفاط ىتح مثان وهو هربد نم جرختو هفوج

 لف هرسك اودارأو « رانلا هقرت إف هقرح اودارأف < توباتلا بيب الإ اذه

 تارا رغابوك زعموا ع البا زا سنس
 هلق“ ىرلقر الوفا نطااعاورؤالسو# رووا هتؤلاظا ١ هنو هتقاسف < هوبنسو

 هيلع ىسوم ىتق نون نب عشوي وه : لاق < ( ' 2 كاران واخ را
 : سابع نبا لاقو ٠ ءالا عب اق اتؤلاط ناك :: هنترك_ علاقتي فو ؟مؤألا

 فيا اأو هلا 4١ يبو ككاو" قنا ةعيك لل نيف .)4/ ةياكبلل خم اشالؤتابف

 تانذلع للون ةكورأع "ءكوابقوت ناولاعأ ةبانعو+ « نقوم اً عوحم لاؤلالا|اوطاتطلف

 « ةنجلا رب نم عاص هيف ناكو 6« بهذ نم تدط هيف ناكو « لولغلا يف طايسلا

 ٠ ةدجرب ز نم ةره سأر لغم تناكف ةنيكسلا امأو < هيلع رطفي بوقعي ناكو

 غو انليموتلا ةترك ا هج زاذادل هماقس عر ةنيككتلا«.ةنع سار عقر ؟ قالا
 انا الط كنك أ نيايغلا7 با ٠١ لاقتوا © ةوطلا فن ذا كد" كرناق الو :.نهاج لاقو

 كراون ولكل وفي اووف زانت < توقاي نم اهنطب و < رد نهاهربظو « ةدرهز نم

 ا( :رلوكك 216 ثوباعلا اومن للانتلا .اوداذأ اذ” اوناكف + لاقانع اعل رعأ



 3 را نبا خيرات

 دك ل 8 ني وسلا قسوم ه1 نهرا ريك ارجع قللاتو

 ميل 5 ' هللأ .ليبس يف 0 2 011 35 3 ل اولا ذِإ ا

39 

 5 اوأتاقت 5 لاقل 6 يك نإ فيد ردا راع ادا نر ليلا

 يف ممل هللا كرا دق ل يا مال كلذ 7 امِإ دال ,لاق

 بارتلا عمجي مدا نان ع نإ 0 الو ودع يبتلع لدين ال |هليباككم

 « هلايعو وه ةنس عرازلا هلكأي ام هنم هللا جرخيف بملا هيف رذبب م ةرخص ىلع
 تمظع "الف كهتشب هلاغل ره لك اياك" جلب طم هر 2 ل وك

 وخرخ © مؤادعأ مهب لزت « كحلا 2 اراك ثان مراح اوكهتناو « مهتادحأ

 هومدقف « لاتقلا يف مفاعل ايقاد هير 115 عيننلا اكان اعلا“ نجا كلو مهعلإ

 لس هدرا ايلف ©« فناليإ هل لاقب كلم ميلع ناكو « مهنه يبسف ميا

 مايل ريظو < مرؤمأ كك رف 6 ردسزا لع“ ذك تان مهنجا تلا سرا

 ا مييبنل اولاق كلذ دنعف « مهئاسنو كل ىبسو < مودع

 نأ هب مين 0 7 معسع "اعد لاق اوكا ليبس يف 1 0

 اذإف < نحدلا هيف لمت يذلا" نرقلا رظنا نأ هيلإ هللا ىوأف أكلم مهلا ثعبب

 هلأ نماداقا <" ليتات قب اعلام هناف هيف يذلا رع دانس ارجر كلغ لك

 تولاط ناكو « هيلع لخادلا لجرلا كلذ نه رظني لمحف « مبيلع هكلمو هنم

 < كلم الو هوني" طيتتلا | اذه" قفز نكسر 176 نيليف | نيا داطاس#نمأ قار ترا

 هلع لمدن زا كلا لري رار ]4 هل ماع عم ًاراخ بلطي تولاط جرخت

 ءذخأف لي وتلا اهبلإ ”ةاقنا <, ناس ووقددلا واقفا كوراجك ركأ هيكل حرا عم

 يبا كلم تاركا ةررطم ع كلل يع اذه" ناطق توا! و ناقوطقاولا دل

 ةيناي رسلاب تولاط مسا 0 ميهلع كلنا نإ يبر كد يذلا ليئارسإ

 ينب ءاظع تءاحف <« تولاط كلملا نإ : سانلا لاقف هدنع نم جرت « كرابم

 تن نموعا ينل الع كراع تراس ناقل يل ف ورا رااز كنق ركل

 :: لاقت. اذويبا لا ئرالال 13 ىف تروا كذا كما كيرذ و علا

 علا يف ةطسب هدازو ) مككلم هنأ هملعيف قبس دقن «(مُكسلع 0

 ر لجر ةطس مطوطأ 0 6 رعلاو مسجلا يف ينعب را ميدقت هيف « ( مسجل

 ع برزت ”نزشل لا نا <. تلعأب نكب 1 نفل 1



 بيد 5

 هب ربق تام الف اعارذ نيثالث يف اعازذ نيثالث زي زعلا دبع نب رمع ربق عضو

 تكل يارب ارفلا دلع ني نعت لع غلاب 6! اقبل ةنفل تافؤلث ”تداشل نإ ذو
 رمال ذاذل ا كلاتز) هاب لاقتاث هر خ مر اناا لبق يافأ لذ او

 2. نيقتملا ةيقاعلاو انافعالو !لفارألا 5 0 ع نوال داو 2 نيذلل انامخت

 * ايثدلا».قززاف.٠ تحي : اذه«! لعاذاو انف

 وأ الع ةعلا ةيض

 نب كراش ليقو لواش .ةيناي رسلاب هعساو ليئارسإ ىنب كلم. 6# تولاط .

 قاحسإ نب بوقعي نب نيماينب نب نس 0 3 نكاباج نياابازرموف نلامأ

 ةاكد ىراضراع ىهرو اعتق ىنارقلا#ا ىف كمت هلا ورك ذي يذلا وهل ميهاربإ نبا

 هزواج يذلا رمغلا نأ دواد: ةمح رت يف مدقت دقو ٠ هجابا جوز مالسلا هيلع دواد

 0 كذرألا تيلي كرا هنرا حيحصلاو 6 500 ءأ ةرطنق دنع وه امنإ

 0 لإ ) تولاطب ء :رزعاةباكعتب :  ملاعت, هلوقايف 6 0 كة داطنعق |هلاق

 كلا تكا بوب رماني بر افكار انكم لب( دبي هففرع هن
 اهل ات + لاك اع هلوق يف سابع نبا لاقد : مزجت ةفرغ نوفرتغي

 انتجرخا ينعب ٠ 0 اأو انرايد نم انج 1 1 هلل ليس ف لتاقن أ

 جر < هل لام ال اريقف تولاط 27 بكت لاقوإ تولاج ها ناكو ةقلاعلا

 هب. ىدامتو امهدجي ملو ليللا هكردأ الف 6 اعلضأ هل نيرامح بلطي هتيرق نم

 ناكو لي وعثأ ىلإ يوأف 0 هللا هرطضاو « ليئارسإ ينب ةيدم لخد لاطلا

 ينأ لي وعثأ ىلإ هللا وألا ينتاك انما يواسي ناكور تك درا» لقا رتسإلا_ فر يل

 كاقف ك4 دك ارسإ ينب ىلع 1 نوكسيل هتارامح دشتي يذلا اذه كيلإ تغفيإ كف

 ثيح هويلطاف ةبصقلا هذه لوط 7 5 كبار نق هللا نإ لدار ب

 < عيرذأ|ينامث بةبصقلا| لوظ ناكوأ « ؟سيلع كلل رق لينا ربعإ روب طاسا كيفك

 اذه دجن مل : مهيبنل اولاقو « اوغلابي ملو بلطلا يف اورذعب مل مهيلإ اهعفد الف

 : لاقف + وه نيأ : اولاقن <« نيراخلا بحاص تولاط وه : مهيبن ممل لاقن

 طا, رلاقناع امد لكك يضف ايو ةيئساف مودا وا( لؤي موباطف, < .ةخرابلاب هبأ يدبع

 ا ل الا تتداول طي نتا لاف تن ايس ىلا نم



 4. رك اسعنبا خيرات

 « ريثك عمج يف هرم نب .قزاط ثعب كاكز- نب كلل ندع نأ ماكل نب هللا دنع

 « مبوملظي و اهنوعطقي و سانلا لاوما نوذخأي بشخ يذ ىلإ ةليأ نيب ام مهف

 نب ثراملا ىلإ ريبزلا' نبا بكف < لخدتاالا ةطبار اةنيدملا ىلإ تكعن "

 < الضاف الجر مهيلع ا قيما ةنيدملا ىلإ هجوي ملأ للا هللل دع

 « ماشلا لهأ شيج نم اهوعنم « ةنيدملا اومدقف « نيفلا يف ساور نبا مهيلإ هجوف

 دب" يف ةرغو "ريتازلا نبا دق قر هرم" ةئيذلا 0 م ما موق اوناكو

 ل 0 2 ىلوتسا اهيلع للغ بأ 6« ناورم نب كلملا دبع

 0 نبا غلب الف « ريب زلا نبا ديب نوكت تاقوألا

 لهأ ىلع كلذ قشف < قراط ىلإ لاق يف جرخي نأ ساور نبا ىلإ قنكم

 الاعق اولعتتاف اوقتلا ء 4 /اطمأ بدق اقراط كلذ غلب و 2و © هاذا

 قعاوداتلا ظن: خ« جاباعيضأو لهم غدد ايفا ةوواطلا ةلودلا ناك كيذا

 نب هللا يما ناشي 2ك 0 6 « ةنيدملا نمأكا كر نيم فك أ

 ىلإ ريب زلا نبا كذلك و < ىرقلا يداو يلإ قراط م « ردخلا ربخأف ريب زلا

 ضمه < ديا عاام اءدر !ولاركفلا ايلهأ نم نيفاأل ضرفي نأ ةنيدملاب هيلاو

 ىورو * حبرلا ضرف ىمسو ضرفلا كلذ لطبف « لاملا تأي : نغالا

 نأك 3 :طرمللا# قفف كذا است كب نايلك"42) ليم ةوبأو عاقل

 رذقو ؛هللغ هنأ ليما وام وصلا اعقاب ع 1 نانا لوو اكن

 نامع ةيالو ظطخس نأ تحمي « مر 1 ا لوقي رياج ناكو

 هللا لص“ للان وشر كان لع نيف“ اخيرا ىرادرت اؤاواف كراس نإ متو

 هب انيلتبا انكلو انيلع مدقت نم ملاص نم 0 :

 ٠ ةقث : لاقف اذه قراط نع ةعرز وبا لئسو

 مدق ٠ ىصخلا ٍثاطلا فاطعلا وبأ قزاط نب فرظم نب 96 قراط

 نافل: كول قع حامرطلا انأبنأ ةماضعم نوع 3, اكفنا وح زاابجا اعقمو

 ءامسلا انتباصأف فاوطلا يف لسو هيلع هللا ىلص ينلا : انك : لوقي يلع نبا

 اله :هليفاقيإلاقزمم ] قافتتان مام كل رفغ دقف لمعلا اوفنأتسا : لاقف انيلا تفتلاف

 ٠ هحولا اذه نم الإ فكس »ند يبا وعين ذل

 ىرّتشا هنأ معزو « رمح نع كح ٠ زيزعلا دبع نب رمع كلون 6 قراط



 بيد فى

 « هلتقب مو اًقراط نجس يسوم نإ :لاقيو < لعأ هللاو اًيح ديلولا كردأو لصو
 ٠ هقلطأف هقالطإب ديلولا باتك هيلع دروف

 يدرب دينا لداطد نتا, ةيغلللا قبرا نيعت# داع لإ ةياهش ا نبا" “قاؤاط 96

 ىورو ٠ سو هيلع هللا: لص يبلا ئأد ة ىعبلا !يسمحألا هلا دبع بأ ما

 ٠ ةباحصلا نم ةعامحو يسرافلا نايلسو دوعس» نباو يلعو ناؤعو رمتو ركب يطا لع

 الزج نأ. هدعادطأ مامرالا وا ظفاملا» جيرخأو ف6 ٠ نيعياتلا نم.ةغامج .هنع :ىوازو

 7 لضفأ داهملا يأ :زرغلا يف هلجر ضو دقو ٍلسو هيلع هللا ىلص يبللا لأس
 مساقلا بأ قي رط نم ظفاحلا ىورو * رئاج ناطلس دنع قح ةملك : لاق
 اهإف رقبلاو لبوالا نابلأي كسيلع : لاق ٍلسو هيلع هللا ىلع يبا نأ .يوغبلا
 < [عوقرم قراط نع هاور 7-10 . اد لك نم ل وهو هلك رحشلا نم مرت

 يلماحملا قي رط نم انكِط هأور دقو < دوعسم نبا نع قراظ نع 1 ظوذنحاو

 لك نم مرت اهنإف رقبلا نابلأب كيلعف < ءاود هلو الإ آد هللا لزنأ ام ظفاب

 اكسل لل داخأ ىودرو ةفوكلا قواطاو ل ون كطانخ , نبا هننيلخح علاق ,* زجل

 ال اق اللاب لاقو أ بغل نيناقو .قيعتتا تفس قفار ةردحس نبا .لاقوا“ 2. غامسلهيف

 تام ليقو ٠ اًنيش هنم عمسي ملو ٍلسو هيلع هلل ىللط, .ينلا!!قزاط؛ ىأر: ”اهواد
 ةفالخ.يف' تووغ ::لوقي :ناكو. « نيناو عبرا هلل لقوا _نيناعو شالتشدكل

 ٠ ةيرس يلإ ةوزغ نم نيثالثو اب رأ وأ نيثالثو ثالث رمعو ركب يبأ

 ”نايفإر» قب تالملا نبع اءالو_[.م) اقع قب ,ناقتعاىلاومرو رمع قب 26 :قازاطأ 6
 ىلع بلغ اًقراظ نإ .: يرفصعلا ةفيلخ لاقو ٠ ربشأ ةدمخ اهياوف ةنيدملا ىلع

 هناا نيللي لاعبا نيسرراشا ةنعش دي ىلإ اعدو « نيعبسو نيتنثا ةنس ةنيدملا

 افسسل عل ع كيزيب لل نب ال ايلاو1 ناك كفو قبب هللا دبع نبال أبها جيوعساف

 هلو, :ادكش قنا: لاقو. شن نتساوي نب ءخاحملا :ىلوو نيعبسوأ ثالث, ةّتس هول

 35 انروركلل ةزأن فرت وطن شلل هع .لق/ ورع" نبا. قواك اانا ءزلم ناكل طق

 ناك نم وأ كلملا دبع لامع نم هيلإ جاتحي نم ًاددم .ىرقلا يداو ىلإ ةلبأ

 نبا ةباغ يف سق يبأ لمد أ نوفا <!نيئافلاا وبا بردك نما هلاعق» دن او

 نم :ةئاتس يف هلثقف قراط هل دصقف « ريبج كرسشلا نب رباح هالو دق ريبزلا

 ىلإ بطاح نب ثرامحلا تكف « هجو لكم ف مهنم قب نم برهو « انبات



 2 رك 1ع نبا خيرات

 «.ابكلم لف نيلقن الا /ىلإ بعويإ“ نحبلا| حاط لعب ينو اقسام ىلإ اًقزاط الوم

 55 0 دمحم لاقو * يكلم لهو يراغالاو ند 6 كا ور ىلا لذ

 قبو نئلطإلا حتف يلوت يذلا ا نيلدنأالا تيارات هياطتك +: يديد

 0 ايلاو ناك : هرم نبا !!كبقو 6 .دانان: نيرقراطفا ابشع 0 ناكو اهيلإ

 نيب و اهنيب برغملا ضنا يف ناوريقلا ربب ةلصتمألا ندملا نم ةنيدم شو ةحدط

 نب ىموم اهيلإ هلسرأ < زاحملب و قاقزلاب ىمسي رحبلا نم سيلخ اهلباقي ايف سلدنأالا

 لع _كانم قيراط اكفاحلا و يصن نب قضوم كمتاوومم ني 21 ليعور ادي ناوريقاإ رايي

 سلدن الا ىلإ رحبلا قراط عطقف « هل ضرع سعأل هيبأ ىلإ فرصناو ركاسعلا

 اننا ساو نيل دمألا لهون مديكلما ةضابلا ارق زكمضا ناغ تكا
 هيلع :تلغاام# ىلع معتلخت ,رينطت» قير. قاموم هاى :صككوا كداب ةودعلا])لط ةريطتملاو

 <« كلذب دارفنالا لع هدسخل « مئانغلا نم هل لصح امو هحتفو الدنا

 هدغوتبا ىالاط لإ -لسكاا# هظدشن لإ' ةيلقإاو لعفلابا اشم اذقلأ اق تنكر

 اهجوتم جارخو © هب. ئحلي,ىحاءهناكم ازواجتيال نأ ءزلنأي ويدمتذإ .زيغبا ااخ لا ذإ

 < نيحلشو ' ثالث, اةئس حط يف .كللذو« تاؤزيقلا "ملظا (تلختسأو تلال لااا

 قياربلا"«ءاف ؤعو !/يل انوللا وان برغل | هوجو وال يززرفلا, ةذيبعت.ي الرب ةللبخ هقنا كالو

 ىلوتسا دقو < سلدنألا ىلإ زاجلا ةبج نم رحبلا عطقو « ٍيظع ركسع يف

 هاقلتف < يسلدن الإ مورلا كللم قي رؤل لتقو « 16 راد 7 0 تالاطا

 كال وم انأءانإا : هل دال قفتءدذشن ا ليلك وأ ؟ءاوز الاض رن ةقؤاط
 <« لاومأالا نم. همدغ ناكلم هيلإ قراط لمحو :كل 7 اذئلوأ اكالبقت قو

 يف دازتسا هن الو هلبق.. نم اقراط. نأل <. ريصن. نب .ىموم ىلإ معفلا_بنن كلذلف

 55500 اها ل دوال 6 ءاقأو « قراط ىلع قب ام حنتفلا
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 6 نيعصو نططتسالال كا كلر نيعستو عبد ناداني بوو كولا دقي رو حلا

 نم هعم لعجو زي زعلا دبع هدلو لفليمالإ ىلع فلختسا َ « قراط ىلع ضبقو

 عجرو ودعلا دابجو روخثلا دسو دالبلا ةياحب موقي نم لئابقلا هوجوو ىكراسكلا

 دياولا ىلإ ايادملا نم هدعأو متانغلا نم هل لصح امي اهنم راس مث « ناوريقلا ىلإ

 تس ةئس يف اي ربط ىلإ ىفومرلض ويردقؤر ديا تاق ئقراطإ لاق ايف هعمو

 هنأ :لاقيو < كالا بع نب هنا ىلإ ايادحلا نم هم ناك اه لمخا « نيعستو
3 - 



 * دعب نيرجابملاو نيملسملا يف داهجلاو ةرجملاو  ةشدملا يف ةوعدلاو « راصنألا
 نكن ذأ لاقو < نيعم نب 5 هقتوو « تيدا فيعض مضض : متاح وبأ لاق

 0 ملعا هللاو هب 0 ل يدادغلا

 دافلا فرح ىهتا

 تر ا

 ديلولا ىلوم لاقيو < يفدصلا هرمع نبا لامقيو < دايز نب 4 قراط 3

 مدقوإل# وعن وا نحنا قت ابجي في راع لدن آلا لخذ_ ل كلما دبع

 ىذا ولا انوبحلاب اوبك نيا" لاق كر ثيلولا لغر ادفاوا + ريصنت نبأ امون عم

 فلختساو ديلولا ىلإ ةيقب رفإ نم ريصن نب ىموم جرخ نيعسنتو ميرا ةنس : لاقف
 هللا اقيلإر انيك هكر حسب وزع" المسن اوإر# دلو نيك زر" نادل دعا

 عدا : ديلولل قراط لاقف ةدئاملا هل ىدهأف قشمدب وهو ديلولا لع ىموم

 نم لجرب اذإف .اهيلإ رظنف ديلولا اهب اعدف 9 يش اهنم بهذأ رظناو هدئاملاب

 كاف, < قدموا ريمأ اب انعم  ىداطم راهن 4 لاف الا ودها هلك ال م

 نب ىموم لاول ا لاو دام قا اين كاتأ 5 هقدص ,لع ؟لدعاا اق كريخا

 نأ لع« كلاذب :لدعتاف 6 :لجرلا' قزاط جارخأف « .اهتبضأ اذكا د .لاقف ؛اريصن

 نال ا الار ع او راابخ لق »تاو اج الا يتلا مره اقتاط

 ريصن نب ىبءموم هجو نيعستو نيتنئا ةنس يفو : يرفصعلا ةفيلخ لاقو # ريصن



 نا رك اشف يلع دات
 « تدك ' بان بوك اي اذه ذأ ل ذويقرا زل <: وانو اية 1 ور كا

 رعأ 0 دا لوف اخ هل لك

 ىلإ هيلو لئاشب" لعر *ءاج لاقلامكللام نبا نتا نعرف الا كات نعيبتا

 50802 لسو هيلع هللا لص اا هيلع هللا ىلص هللا لاو

 50 0 لاق < هلثم كنإف هلتقاف بهذا : لاقن ىبأت شرألا ذخ : لاقف

 : تترد نص 3 هقثدأ ا دقو هلهأ ىلإ اياز ةيعطنا ارض يق دلذل لاق

 نبا نع ىورو اوي الإ

 00 3 0 0 : دجل 1 2 يفاشلاو هحام نا هاور 6 هاشم كنف

 8# ةقثيا , لاقفلا 2 'ةلزم تودع كك ١٠١ نيمو ا سلا ف1 راك ا

 لاف 7 ملام 5 ل ةقثلا كلذ : هنع 0 7 لاقو

 52000 6« ريص 5 : 1 3 6 ريض نم هسأر نم

 ةئاهو«قيناكوإ '؟نيعنتا ادعل حررعم قوت: :ذكع 1 اق اب 'يفذإ لكك اي ةرذكلا

 نيتئام ةنس : ليقو « نيتئامو نيتنثا ةنس : طايخ نب ةفيلخ لاقو « ةلمرلاب

 نبا لاق: هيبلاوززاضفأب كانح « نكح 1: ارواح ةنوبأم فتن ,ناكي بطعش# نإ لاخذ

 ٠ هنامز يف اهيقف 6 : ران

 ىورو ء روباسين نكس « قشمد لعأ نم 0 ىي نب 2 ةووض دج

 *:لاق ةنأ ةمثخ 11 ل يدق لاب 1 نعاف وزو * مالا هنع

 معسل ئغف ال كماربلا 106 ةرضضمو 00 كولملا دنع

 جا عييلإا1 كوش زيطاو داوم داعيريغي م ناكم ١ وعلا قاككنؤرإ

 0 ناورم ن

 عاصي ام ىلإ رظناف اوال هقارعأ ءىرمأ نم .تابج اذإو

 لهأ نما :يرضخ 1 يدنع : ظفاحلا لاق ٠ ةعرز 0 34 مضعت د

 نع ديبغ. نبا خارش نع ىوار ١*٠ يصل ءيادعجلا وه ةفيلخ لاقو <« صمح

 ةعاحأ كر هيي ركيردشتح و ةضرإ ةيقؤماذ زو ةيقكلاوب ةةابعن روبل

 5 نإ : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ينلا نع يلحابلا
 ةرم نإ دك ا ولا دب مدفأ سانلا يف

 ةالمعا : لاق لسو هيلع هللا ىلع يبنلا نأ يملسلا

 ةبدرلا اا 5

  6د 01 5 5 17
١ 



 تدب 0

 6 كلا ًأعيمج موقلا ق ةدخاو « 1 نك هيدخ ىلع ةب واعم عومد

 فلل ل قركمو ام كانك ناكسالملو ل ضنا ابأ هما محر : ةيواعم لاقف

 الو "ابكيأ ا ال « اهرحح يف اهدحاو جبذ نم دجو * لاقف 8 رارض اي

 امرا دل نع نافيا” يانغ م روك زارت راغما لاساا4 غفار كلت

 + انمي لثمت”*لقتي اوربا

 سل رض همس نم 6

 نب كلما دبع نمز يف ناك رعاش ٠ سيرصض يبأ نب 6 سيرض ا

 ص دعب اهيلع ةقطعي و شد رق يرسل يري

 ا

 علاظتملا ضمني ىتح كك , ”معودم .تاراف نوند الاكموت_ م

 عماسو كر هللا نإف كيلإ تضم ينلا بونذلاب 7

 عطاوقلا نيحاعملا ةكلا ىدياب مهلع تلاس فورعملا اوطمغ نإف

 هرم معا نم ا

 < ةلمرلا لن ٠ قشمداا لحأ نم: يشؤلا هللا دبع: وبأ, ةعببازا نب 26 ةرمض

 دامح نب ميعنو محد هنع ىورو ٠ ةعامجو يعازو الاو يروثلا نايفش نع يورو

 +2لاقان ريع نبا غنام عفان نع دبعم نب ةريسم نع ىورو » ةعامجو يدقاولاو

 ماقث الو ودب وأ رضح يف ةثالث عمتجا ام : لسو هيلع هناا لالا ىلإ لاق
 ديعسنب ىبحي نع يعازو ألا نع يورو * ناطيشلا مهياع ذوحتسا الإ ةالصلا مهيف

 : لاق لسو ل اوي شوا نط هبل كل عاكف نب دلينم نو
 مامرإلا -تلأس: 8: ةعرز وبأ لاق هجاه نبا هاوز ٠ كسوق كيلع تدر. ام لك
 ايأدن انلق 2 ةيلعت يو ىلدسملا !؟نانديعسل' ام ::لاقف كيدحلا» انه نعادمجا

 نإ هللا دبع نع نايفس نع ىورو * معن ١ رنات لع هل نام هال نأ اتاك

 مرحم محر اذ كلم نم : رفيع ذبل يبنلا نأ رمع نبا ربا
 رهو فرب طال انف !لعيق زوم عباتي ال داما بأ لان ع

 دانساالا اذهب ثيدحلا اذه نع داق مامزإلا لكلا كل -يدحلا لأ دعا اطغ



 مو [1270

 قبتسم دحلا نأ عدن أو ابنه 2 لجو نم ناك امىلع ىسنن تريخ

 "امل لاقو

 براحم نحشذ ان برخلاب و انقل ناوعلا برملا وش نحو

 بواضتفي) اتئاذغار هللا هاناطدلاب#ءاباصلهاكاك اا نادت عقر طقم

 نيتابككلاز كلف ,كيفوتاا اناوسا: ,_ دلئابق .!!يباورأر انافار أ كلذف

 قيرط يف فوع نب نمحرلا دبع عم نحن, انسب :ديزي نب بئاسلا لاقو

 كارتعملا نب «حايإر هلفستو 4 ايرارطلا نحر رد العا 8 وف ني حلا

 نمح را ديع لاق 12 اذه 6 لاقف هتفالخ مايأ ف 6 م ا 4 انينغي

 كيلعف ًاذخأ تف عناق رمح لاقف « انرفس 0 وبان <باي 017

 يلكلا 96 نب محا ىفر ىانكللا 6 7 0 2

 : هل لانا اع يل َكمص ٠ هل لاقف هب داعم ىلع نا كفو لآ اص يق م

 كيال دا فل لاقت كاد دل لاقت 24 يعم ىلا دعا شلل ينيفعت وا

 « الدع 0 4 ا لوقد 4 ىوقللا كد دش 4 ىذملا كيعل نك هللا و هنأف

 ايندلا نم شحوتسي « هناسل ىلع ةكملا قطنتو « هبناوج نم علا رحفتي
 3 ةعفللا رس ْرَغ 4 ةركفلا لي وط هللاو نك 3 هةشحوو ليللاب نئتنأيو « امترهزو

 امي ماهطلا . نمد لكر راطتق لم نتياثللا نم ةصطق < فيشر تطاخم“ هيك نك

 نحنو 3 هان وعد اذإ انيحيو 6 هامل اذإ انب رقي 4 ١ كل أنيف ناآكأو 6 ندخ

 مست نإف « هتنيم هكر الورك ةعملاتكل هي دتنن ال « انايإ هني.رقنو ,كلتم هبايق معد

 عمطي ال « نيكاسملا بحيو « نيدلا لهأ مظعي « موظنملا ها كلا لتسيول

 ُِق هتبأر عل هللاب بقت 3 هلدع نم فيعضلا قمل خل 6 هلطاب 2 ي وتلا

 هتيخل 0 ضباق وهو « هموجحل تراغو « هلودس ليللا يلا دقو هلاوحأ ضعل

 يف لوقي وهو «نيزملا ءاكب ىببو « ميلسلا لملمتي 5 لملمتي « هبارحم يف
 يل: كينادايا/< اتوب ايام :ا نلوقك دبل نع معي < عر اييعتلان جور ادم هئاكب

 3 ي ربغ يرغ 4 كينيح انا ال 4 ثا تابيه 2 ل يل 5 2 تضصرع#

 ةكرطخو « لاح اكشعور ء!ازيشكة يزف“ تناك خر ال ااؤلن.كتراذق

 تاعاف“:+ لاق ةفلعيؤطلا .ةفخوو افلا انقذو كي تالا القوش م 16 ونلف



 تنده سَ

 لجز نم تيقلو « ةرشع مهنم تاتتف تاجرتف 6 يمرف أورقع ىتح مقل اواذبو

 هتذخأ ىتح يتقرافي ام يقناعم وهو « مدلا خر تدجو ىتح عقانلا توملا مهنم

 لاقي ١ هاكلل ىلا ايدل فرك يذإ هلل دمجلاف « ةيجان, لك نك حامرلا

 لت هتاءاشليا#ا *لاقف ةيلوزيكعأ كاره لفك ل عت رفعج “نبا تلأنم 2+ انقأو نبا
 قتلا و روان كت« ناج تي ةالقلابا كاطيعا قب ربع ادئموب كلر دقو: ةثاللث الإ

 لعتي الاه هنعف 0 ل 1ةيؤا رع ناكل دقو 16] ضيف قب هللا دبعب ةلوخلا كلت يف

 كمد ناك" ام. لالخ د] ل اتفادل نعل نبااي ينع هيلا : هللا تلا“ 0

 رلى داش يتصل ا رتكت مج قي .نالاسايلإ تمعأ !هللاةودعاي
 : اللا ار رابتر لاقو "< فانا ءروطما 8( فحم نبا: يقوفك !١١ شيرت

 عاقلاو عزجلانيب ليخلاتلاجذإ يبمرف يمدقم الول لعأ موقلا

 ما اقوم بارت هاما ىداع اك# "نها كسل لا تنم انن نازام

 يعارلا ةقيرقك“ هتماه قالفا  هقرفم فيسلا ا دق سرافو

 قالا "وبلا تاع نات انكلو ١ قلمك لوب ورغم كيقاألاو
 يعادلل توملا دنع نوعاري الو ةيحاض شيكلا نوب رضي وم موق

 عادعد ريغ ايعس ناك مهيعسو مهْواقل دوحم نينارعلا مش
 عام قح فرع ل ااومدلع .كقأ فوزرعملابب7 نوعي الو

 ديري ( هب راهماق راه فارج افش ّلع ) : ىلاعت لاق ًاعئاش ديري عاش هلوق
 | ل

 قرغلا هتاجنم ىلإ قوتب ا 2١ مكسيتالب يك كيلإ قات بلقلا
 < يعارلا هذختب ريغص حدق ةورقلا يعارلا ةورقك هلوقو « اَقئات قات هلوقب ديري

 ظ 7 ميلا :كل دفا اضيلا راض لاكي

 ولت اك دبا اهييذل ةيسارعا» ل ةململم ايي يي وم تتار انل

 قفتخت رسللا حابك ةيارو ةدنبم تايفرش٠ اودرجو
 اوقل نيذلا ل ا لاتقلا ير مل نك نأ عرب لك اردوعدق

 قلع كناع عيجن نم هلبو مهترمش ضاخ تح ين ربه تحرك أ
 قارا 2 ١ اهاعالكب يذلا( انثأ رأ ةمركمُو ,مايأك ةءويأ تلق

 قفشلاعلطي يتحبرضلا اورواعت تدلو امو يأ 4 يدف الم



 نوع كك مائغ نبا عران

 ايعبا؛ : يدقا ولاول اف لذي تاب ا ىلع اهاطعأف « هيلع :كْنم :انفارغ دق

 نب. نمعم ىدييغ 5 ل 1 انعا نأ معز يذلاو ؟ تنثأ كلذو ناليغ م

 : كلذ يف رارض لاقو « 2

 لطاروع. تعش (نع ذإ ايو ا اص ناليغ م ًاءانع هللا ي:ج

 لشاببملابه ني اغلا تزرؤ دقي ل هارتنل )هد 7 نوح زج

 للصافملا ب ىدإ كم تيزي امو ىو قضي اف اريج زهانإ هاجم دف

 لذاخت مهني : دييادر الو نش. بايراقتتلاس اساواد :ةوغد اند

 لصاملا قلبت نيس رمز نيك . وشر دحمان ضل تايد

 لتاقأ ىيفن دعي سفن» يأ| نعو.. ,. هلصن .تدرجف , ينيب إب ثق
 لك اينالو يلوا رحنا ابر ل ل ب
 لاقت” ىوتارلا كاقد دلل 1 ناليغإرايزنإ لقد

 : لاقيف 2 ركحلا ابأ لجقر نمو : كد تاعج ردبب يوق فا رتكأ نمت .انو دا

 ةبقع لتق نم ©« فاسي نب بيبح : لاقيف 7 فلخ نب ةيما لتق نم < ءارفع نبا
 يل يمسيف 2 اًنالف لعق نم <. مياقأألا نب تباث نب مصاع : لاقيف 7 طيعم يبأ نبا
 اهيلإ انل ليبساالا:ةغينم قهفي مييظايلم يف اوماقأ نإ . : "تلق دحأ ىلإ ءاعجارج .الف

 انعم. تأ حني ايبصإ اكهتيفم افطر ناشف [ [١١ قارب ةفؤصتعتاع "ال مق

 ىلتق اننرك ذب نعظلاب انجرخف <« نوروتو» موقف «ةددع 3و رثكأ ريثك ددع

 م يغ# < ميعم حالس الو حالس انعفاور 6 ميعم عانس الو لوك انعمو <« ردي

 : يسفن ينأةطاققا# نياوما!دفيتكلت او اجره ىح مط انقل. شارف «اتيقعلاةءاّو يرحب نأ

 ليجخ مزقلا+لغ ركلات: ةيلولاءاذب دلال ةلزكأ كالو © اردو هعمتو تاهو
 يننإإ ليلا لاف اف ططن واح !!ىولظن  تردأذ هيف ركن بجو ينرأ : لوقي

 ركف هسافل لاغي كطبف بك هاروايقاتنا اكلها ةيدعل ا اقيقلما/ كقلعا نك

 < مانيمأف 0 اندج و لاب هل 0 هلع ني ف لبجلا ىلإ انيهتناف < هعم ل

 اورياطتف مهيلع ليملا انّقأف « ركسعلا نوبهني نوداغ موقلاو ركسعلا انلخد مث

 نم رباك الا ىلطأ .ىاسسيو رف كايت هس يدا كولا ليسن ووالعت اعله لك

 تراك افا < ايوه دق ابنا اذحأ ىرأت الفل ةيحاالا مةلعق أر ولشلو# سوألا

 انل اوريصف < ناسرف نو انوطلاخت اولبقأف اهنيب راصن آلا _تعادت ىتح ةقان نلح
 ١ ١ 17 حج



 بيب ين

 ا ايل هإتق نيد لاقو 3 ولم مود ةاخ نب لعس اخ ذاعم نب هر

 :٠ دم كلاذختم | يه ع ل ار كاي 6 نيعلا رولا نه كحوز نوكو

 تالسا عار كانراه اء كاجو" غل ةاكعلاب طب زلم ٠ اهاططا نب رعر ةلاوعأل

 ىلإ دحأ 2 راظل يذلا وهو 5 كارل 6 ملا تاك 3 م امنإ

 نيل قم قلاع اةيكم انوا قيس دلاج لعأو هفانرا ولف لا اوه

 ناوكلودك مكئازو نسي نيملطتملا ع اولخد َ « لبحلا ىلع ةامرلا نم نقب نم

 نصح نب ةتييع رارض عمو قددخلا ىلع ةليا باطخلا نب رمح هقفاو دقلو <« كلذ

 هيلع نم هللا نإ مث <« ةحارملا مهيف ترثك و « نيبولغم اوعجر ىتح لبنلاو
 هيف ناك ئه 0ك ناكل 6 ةماللبسإ نسحف 26 محستف 0 لسأف مالس الاب

 مث ءالب ارك دوو رة 0 جرار 3 كللذ اينعايسأف لاتقلا ةتنهاكم م

 دلك را كل ردلا قانا ةلطاسلا نطاوملا كلت يف هلل مبسفت أ ملدباو مهتقفاومو

 1ك ٍلسو هيلع هللا ىلص دمحمب انيلع نمو « مالسوالاب انيكك ايدو
 جرخ ىتح 5 ًاهقم رم ١ 8 نياك 6 ماشلا لزن نويف دعس نب دمحخ

 لزؤتو نئادملا مف رضح : يدادغبلا بيطخلا لاقو « ًاديبش لتقف ةماهلا ىلإ
 هل .٠ ةاكم نبأ لاقو 6 ةياودر ملسو هيلع هلإأ ىلص ينلا نع هلو 43 ماشلا دالب

 ناكو 34 ةديبع يبا 2 تر : الباك ا نبا لاقو 6 ثددح هل ارسلو رك

 هلا ردا عجل
 (2) متان ريغ كنع لقرحلا نأب  هتيقل. ام اذإ ركب ءابأ غلب

 ( 8! لان وعلا هزي مز المل !لزيشعو :٠ ١ ءاريغ قيود ةتلاإ ىلا ,كيقن
 سود دالب ٍيثو < فئاطلا قوف ٍثو ةارشلاب رارض نك: يرذالبلا لاقو

 ىعسف 4 رهزألا هنأ هل لاقب ه]تق لك هولعقيمأ سود هيلع تلاؤف ) دزاقلاو

 تدانو هنع مهتعف دف مههوجو فب مأ تماقف « فابلا ىلع قفرشلا كانذ عفو

 4 ني دما كي اقنعة أ ادن نةدطا فاططا, ا معا هلع الفعال دوهف انابلغوت

 < مانثلا يف قاغ وعون مالسإالا يف الإ . يخأب سيل : :لاقفةصقلا فرع هتمنلك 'الف



 سا رك اسع نبا خيران

 اقف < ريعةنالجو اني نأ لع ري يلا "وعر نا ع ف

 قاع : ممألا نوراه لاقو +. ةفوكلاب رم ةفالخي تامل: اح بأ نبا

 < دسا ىنب نم ىح ىلع اوراغاف « ليخ يف ةيبررس يف ارارض دلاخ ثعبف < شيج

 لفق اذف كب اهيل يعرف هاما هوطعاو هباسيشلا داتا رس عر ل مااا
 ءاجف 14 ةراجملاب اييضرا ذأ ري كسي كلاي زل نتا

 + ارامل يرحل نر 0 نا
 نضال ن1 دع 10 جر عيبرلا نع ظفاحلا يورو

 :اازلاقو اولواس/:مانلأف < لدتج وبأوراوض مهما بتارشلا اواسط ا

 كلذف : رمج هيلإ 056 <« مزعي لو 20 ا لهن ) لاقف اري

 ىلع اوعمتجاف. سانلا عمجو < اوهتناف ينعي 9 ( ثوبتنم 'متنا لبق ) مهنيب و اهني
 نواف اذه لثم اهيلع لوات,.نمو < ..سفنلا ' اونملضي.و :ةردلح نينا اهيف اوب رضي: نا
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 لالحابأ اومعزإ نإفز < مدا نأ |ةدبعب هنأ لا رارع عكف يلعن ناقل

 قس ةاابلك 0 مهيلإ ثعبف « نينا مثدلجاف ءارح امنأ ولعن نو مهلتقاف

 90 اومدنو موقلا دحو < نينامت نينا“ مهدلحف « مارح : اولاقف داهش الا الا

 كحلا لاقو ٠ ةدامرلا تثدجف <« .ثداح ماشلا نعال كف نادل

 سانلا رمت عمج < رارضو لدنج ا لا

 نم :نكلسلاو اوكار برش يفرز ودجر نأ اوت اف 4 تدلا كلذ يع راسا

 « هتيد لاملا تيب ىلعف دحلا اذه نم دح نه تام نإو 6« فذاقاا دح هاا

 ٠ لعأ هللاد قيدصلا ركب يأ ةفالخ يف نيدانجأ موي لتق ًارارسف نإ : ليقو
 بدبح نب ورم نب ريخك نب نسادرم نب«بالظفلا# نب 3 رارض د

 حوتف ةديبع يأ عم دبشو « ةكم حتف موي ٍلسَأ ٠ ةبحص هل ٠ يرهفلا

 يكذذلا وهو «:عاب رملاذخنأب هوبأ ناكورك ,براحت ينب:لع راعتفلا موي زارثمأ ناكو 6 ماشا
 كاد ووكر ببقسلا [6[5 ايه اج نإ ل ينب سيئر وهو ميلس ينب ازغ

 ةرتفج بلع انام كان 0 « هنودبعي بقس مو نك مقلم لك راغأر هنأ

 دهاشملا مبعم مضحو <« مرعاشو شي رق سراف رارض ناكوي كلف شر ساده نيا

 قلق هطينلا وهو_«1ةرغشت نيك ليثملا "نضرخ وامل ابتليت ,لتاتب نان كان ١



 انيق -

 1 11 6 رجالا ملقا دارو ةكدطتم قرط قي ظنا ورز اهلان لع
 ال دمعت وع يوتيلا" ركلملا' قلك قر راع. نما ءاورزاا "ةاويلع" ىذتكو
 حرجلاباب دأو : لاق مث « هنم دبالو : ظفاحلا لاق « كاحفلا طقسأف ناهلس نع

 0 علا وحلا دخلا لاقزا»“ تاتلساي .ناادككأ ليدقلاو

 هيلع هلل لع ينلا"كردأ "نم نيبسودلا_اسفيلح 1 ةرأألا نب دي زارصا و“
 لا قب ناوعاع رثست قاحسإ لاق ليف الطابق فتك دز و سو

 9 الع الا ووالا ني زارلا فاز وأ هواومتم

 3 8 ةمب زخ 5 قف نإ! كلام رون الا" نب 2 رارسذ د

 00 1 الاجر ديول لولا ءيطاطملا لام (كينلال لعب عفارذولا ةطتمردل

 ناك لقال“ شم حتف دبشو ها ىلع ان !كاوموإلا دبشو. «:ادصلا

 لو مث“ ةفوكلا نكسو < يرصبب مورلا تل موي ديلولا نب دلاخ ةرسيم ىلع

 دمحأ ماموالا قد رط نم ظفاحلا جرخأو ٍلعأ هاو ايبا يضانوةر ناكل لا

 «اوالا يعلو عد * لاقنا علك وهو هب م سو ةيلع هللا ىلص يننلا نا رارض نع

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ حوقلب يىلهأ ينفعب : ظفلب يوغبلا قيرط نم ةياور يفو
 تدان لقتل يفد < نللا يعاد عد : لاقف « اهتبلحف الحا نايف لسو

 قيل 59 ,ارئاغبا < نيران وارتما قلك وير نبللا. .يعاذ عد :لاقف اهدبحأل

 ناقل لسأت مالسرالا ىلع كعبابأ كدي ددما : هل لاقف سو هيلع هللا ىلص يبلا

 را ل راك ايفعاو .نأ تب ايقلاا .ترغو. حادقلاة سكرت

 لاحلا قولا ضي يالا ىوتغي ذيل ىبجلا نق رككاو

 ا ةراالا ةو  (هق دنا لضيجر تافلاقاو

 الينا لأ ٍلهأ كيو رمت يهل« نيفاراالا وب كير لاكن

 : ظفا يفو « رارسغ اي كتقفص تنيغ ام : سو هيلع هللا ىلع يبا هل لاقف
 تعطق ىتح لاتقلا دشا لتاقف « ةماهلا دبش هنإ : ليقو * نيتره عببلا جير

 : ادق ولا الاقو "ل تان ؟ىد ةليلعا» ءاطتو ؟لداقيلو ويحل لفجف © اهلي رواقانم

 تنبأ اذهو < تام مويب دلاخ لخدي نأ لبقف < اًحورخم ةمايلاب رارض ثكم



 "5 رك اسعنبا خيران

 الق ٠١ قطابلا :كرتلؤا ىلا ىلإ «بينم: عيش 6 اانناعأب ,اكانب رتموا « ًاضاينأب كلا

 تمزع : مل لاقو مهنم ناك ام هقوخو هعار مهمالك نه كلذ ةب واعم مهم

 . م دعق ا

 دم نب ماشعت .هاور ايف نكاذ هل. +٠ . ىحرألا لمن نب. 6 كاحضلا :ع

 : لاقف تومرضح نم لجر ا : لاه كاها نب ناجح ع يبكلا كنالاووا

 اذإف هانحتفف باب هيلع جرد اذإف < ديزي نمز يف تومرصحب ًاريفح انرفح
 اهنم لجر لك ىلع < بهذ نم حئافص هيلع راسعس نم ريرس ىلع نالجر
 اذه“ ا يشل لوقف نار : ة!اياكسلا ين حتر دهم ناطق ةح

 ىعشو « عاطنف 0 «ةكْبْلع منأب رهدلا نم يع اشعي !لييخرت يخأ

 ٠ ىثعألا ةعيب ر وخأ لوقي يلو « عامح انرعأ لكو« عاطنف
 ناعفلا (لهأو :ىدللابر لهأ دونم هامألا_ب ستتاز» ىلإ (ىكيلشت دل

 العصا تدكشيني قاف ياك ةللأ لف نب كاضملا' نع ها يرد رد ةناكار_ لا

 «يمخيلا ةدوقلاذلانلا#: ا: بهفب .كاقفا لمشلا “قه ورك ندر: كالا1 فيعني طفلألا

 لاق ؛!يدقكتفا ةوساإلا: وازع غلاقوأ ف« يسال ةةلوالا كملاق_ ؛! يشب | قلقم

 ء..بةقللي_ ؟ىللخ اةطفيع التيار

 لهأ نم يقكلا نيو هيرب ماج راو عال ناكوتك ع كاحضلا د

 نب رمح نب مصاع ىلإ ها ا م ل6 مات هنع ىورو * ان دخم ناك -ذ انيطغاتب

 كيلا قال مادوالا معن : سو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر لاق : لاق ٍباطقللا

 ٠ مجرعملا قب أع نم يعن + ةانساالا“ انين ليوخ كيب اكلي نع: + طئاقلاللاق
 ٠ ةئاعالثو نسا عبس ةئس يفوت

 : لاق ىسوم نب ناملس نع ىور * اثدحم ناك ٠. يزفاعملا 26 كاحضلا 6

 هللا  ىلص ؛قللاتيبأ رق جال رف هاتوا ىبز ةئلسأ هدام فزت الباك ي ينالت
 يف < .امل وطالب ةيللا| نان: 2دقيحلا: قييم نان لح الأن لوطي لسد كةللع

 <« درطم رهو <« ديشم رصقو « زتبت ةناجيرو.« اهلك اال لعب رون ةيهكلا برو

 ماقهو « ريك للحو « رك ايخاللو هونج ايف ةجوزو «© ةحضان ةرمكو

 ٠ ةيبم ةيلاع ةنج يف « ةرنحو ةمعنو « ةرضخو هيك لف لةجبلس قاف يف « دبأ ف

 : موقلا لاقف« هللا ءاش نإ اولوقف : لاق < هللا لوسر اي اهل .نورمشملا نحن :اولاق
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 أميز دياةاقمو طاجفا < !ةوضسةنتاو. هده الط أطعت ا اعف ٠ :تعزفلال (') دقطلا* كتريخلا اندافبتالو

 ملف < هقنعاوب رضا : لاق نأ كلاي لف < هعرذ هب قاضو « همالك نم ناك
 اندو هتفش ىلع اضاع الإ يرضم الو« هفيس الاس ماق الإ ينال هياتغا قتل

 ةب واعماي هللاو امأ : لاقف فيس نب رماع نب ةعرز نب ريفع ماقف « ةيواعم نم

 أنم عظفتستو ٠ زيفكلا عيظفلا لوقلا ىلع انريغ نم ظيغلا مظكت كارنل انإ

 « كرما يف كيلع نعطن مل هللاو انا كلذو <« شيرق نم عمسي ا١ ديري « ريسبلا
 انفويس نأو < غارمض انلاجر نأ ٍلعتسف < كيلإ اهانففد دق سمألاب كنأكو
 نطلويسح ءاقن ع كاءدعق مث «/ر عاشم اك ناور ف ءاو دا ءلوبخ قوق مراوص

 6 كموق :نيبو انني «نمآو < :كسفن نم .انفصنأل,ةي فاعماين +: لاقق“ يعالكلا مسارش

| 

 اهب مهتدرونو « حاطنلا 5 8 مهنحطدنل 1 « حافصلا مهدانب تاعك الإو

 كارد انقأ هللاو الإو < لعنلاب لعنلا وذح انريغب انلباقف < حابملا ةينلا ضوح

 نم لذ هب ةادةلار نم عوضأ كعغدن ىنتح 6 :انموعب :كوغص انتفلو « انلدعب

 : لاقف' حابصلا نب عال نبال قب جفا نب ادب ةك اند 5 قيما

 « اًناوعأ قحلا 0 0 « كودع ىلع اذن نوكتا كشفن .نم انفصنأ اذهايب

 ةانالرزم اال طال رتل تلقت اهداؤلاع ”كلامأ نت |: ةشاؤلالا و '« .ناوخإ "هللا ي)
3 2 

0 

| 
0_0 

 اند م 3 ارورق ( للعم ع نحب يزد 5 حبصل و اددكتو 55 قتلت 1

 نيب[ 4 2 ”ادلظ اهفودتلا نإ هنلاأو يزال >1 لاقفا .يدارملاب بينج نادي

 سأب لهأل انإو « ةدعم اويخ نإو < داجنأل انلاجر نإو « دادشل اندعاوس

 يلو نأ لاكن كعدنتف « ان الم كيلع عمج نأ: لبق قع ءااناوم نم لمع اف ةدجغإ

 نعل ةيياقي راب :تازلآغ «!هقلادلبإ بو لق نت_لفان ءانول, د غاع بل نما! سال اذه

 سالاجا كلتلاري كاران كايإ + اق كفرات : دعو ىاحل ني لاوبا نم كيف

 ناضل ها شاور كلذ تما ككل الا كيل عنأو ب اه ةدؤلتتلا ارسل ع تسلا « هزتفشفلا

 قاده رتكمأ |! نحلل" ها او < كروط بغشلاب عقو < كروغ هنم غلب و « كروب

 كراوخ عمسل ىتح 6:!اكغيشن ١ نأبا ليقع نم» كعلظأ لع عب راف « اعمجو أرفن

 ةلواوبأ الالو هايف[ قلاب نالدملا' نيابة رقم انوا اياك انما قم فتي ال. نم

 < ميظع انيف هرطخ نإف « هلوق اني رك نم لمتحاؤ < هقح انكم فذعأ
2 . - 

 انيشم < كردق زواجنو < كروط ودعت نأ الإ تيبا نإف< ثيدح كالملاب هدبعو



 ”/ رك اسعنبا خي رات

 رارفلاب الد كئلوأ نآل < مهنم تعلل هلال اقا ىيدتما اق ميك « را بابقلا لهأ

 « رامزإل مهامحاو < راز ينب رايخ نم نذإ توا لاقل راح الا انم مهترحجحا نيح

 «.نقبلار ءاعار.هكتلو) ننال 16+ مبتك/ تلد: لاك «ةدين ينب م راجلا ةمذب مهافوا

 تن أف: لاق« ةةلفيلا بن وعقدي نالؤ اع كفيضلا[نووشسنالاعا وكت لال لقول ملح أت
 70 لاق رك هناا فيقث « رادذلا عاّمجاو 6 كاتو الأم ىلطلا لهأ نم نذإ

 يلهأ نم نذإ تنأف : لاق 6 دوت ةيقب « دودجلا ماثأ « دودحلا راضق كتلوأ

 عمج كتئادااف ولك ٠ لاق كنك ر الم نب ليذه « م ركملااو ةسيل ةعنملاو « معنلاو ءاشلا

 نورضح نلو 0 هلا, <> نوزع الو: نولي, الو © كرعلا» رود ««كنطللا

 5 رثدلا معنلاو « ربقلاو رسقلا لهأ نزاوه نم نذإ تنأف : لاق

 + ”تبالكلا_شغوي., لايلاقلا مط هايتاوكبا ىلع العم_ كييكاو تاير عا ع ل

 نم « رتاوبلا فويسلا فالحأو « ربابملا كولملا يلتاق نم نذإ تنأف : لاق

 ( ني رداغ ماناتقو « نيب راه أنعم 2 < مهنم تقلا 'هينر لاق ك# هوم 1 بضع

 « روصنم نب ميلس < ءآرتقلا ةبقلاو < ءآرجلا ةيارلا لهأ نم نذإ تنأف : لاق

 داو أ لعاةنذإب تنأف لاق 9 عرتلا علطوو «.ىمللاب لكلا كئلوأ هلك كلا
 « دي قايساب ج الزع < لزياق ائذ نبا انأ : لاقف « اًئيش نولقعي .ال نيذلا .نيناثلا

 ةاعرط عطر لعب يكل منال ىلا رتل اتاك, تلقا وأ نإ

 1 بائذألا متنأو تايضألا اوناك و :« ابيفااع زابندلا مه 0 "0 داعلاو

 دمحم . 6١ ةنحتلاو لدكفلاب يي ةئالبلا زي ماا« ةقومنلا# منابوا كالا ] ناو

 ايمن كا ريافو اعأ هلاوحبباو عمو |« .ةريومتد اغار هاوروطف 6 لسو هيلع هللا ىلص

 «شرفتاو لاو ا هل اهداحو « 0 دمياط فيلا لإ اوزرجو ©« فويسلا هنود

 موبلطي لف ردب موي اشيرق اولتقو < ًاهرك مالسرالا يف اولخد ىتح ااضيقر ا ياكعو

 فدقتو « ادمح هيلع انمعشتو « ادقح اذيلع كاذ لمحت ةبواعم اي تخبصاف « راثب

 موي كانعنمو كانرصن نحنو « رازن كين نع كرش 5 راحبلا جل يف انب

 رلا ىتتلا ماموالا ىلع كانرثاو 6 ني رجاهملاو راصن الا ىلع كانرصنو « نيفص

 تنادااس ىو ايلعج ا يخاجل زو الإ ترا ال يبنلا مع نبا« ”يفولا ”يشرلا
 انم :تابول غل فوع اان لن ترركينأف ©« كل ندت مل نحن الواو « رشاعملا كل

 هببعلا كانتا ىيذرك از 15 يسفر ىيمش رك نادل لنا ل كعلل



 بيده 5

 لأ شو هيلع هللا لص يبلا نع زباج نع ءالتع“ نع مي رج نبا انربخأ أ لاقق : هللا

 ةفرح ثيدحلا للط ا و 1 ينغ ىلإ ةقدص فورعم ا كاران

 كحالم نايك نإو <« بهذت ىتح هت ناك كلت ةناعا(خاط نك نإ" 6 سنلافملا

 هدااسل 1 اراك غلبو كرايم غلب 38 2010 ةكض

 ةثادح ىلع وهو « هسيك أ ام : اولاق يك ذ خب كا ناك نإف « هيدي نيب اودعقف نايبص

 ةءارق نسحي ام : اولاق الفغم خيشلا ا نإو « بضغ سيك هل ليق نإ هنس

 مل ينعي < احيصف 00 مل مصاع اأ نإ : نيعم نب ىبي لاقو ٠ هباقك

0 
 يبأ قع تدخر 4:1 كلما دنع نب نايلس نوه نفاسم نبي 26 ١ كاحلضلا د

 مدا ل نادنيساو ألا كج ىلإ ادي هلاك هيقنلا .كباثأ نب .نارنلال]ةفينخ

 نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نارم نب نايلس  ينثدح. ياش اي .: يل لاقف

 تاوينكلاا ةمئقألا م ىلص هللا لوسر ينملع : لاق دوعسم نب هللا دع

 ريلا «لدتاكك قادما ةمحرو ينلا اهمأ كيلع مالسا < تابيطلاو كا

 هرلغ درعا نأ ةبعأو_ هيل الإ هلا اال نأ "كيعأتاع نيحلاضلا : هللا دابع ؛لعو انلع
 نا قيل ام وعدت م « هلوسرو

 ٠ يريمخا ةاّزمإ 3 ند از سلاف يذ نبا همالس ب ردنا نب د كاحضلا د

 نك ل سعلز راتبا تاكو ناانملا# رق ب بح ناخب نشكل لاذ

 اع ل106 نجلا 11و واو واكمل "دعو هوبأ نك( يريطارك ف1: نل

 نه :لاقف 2 لجرلا نمم : لاقف هيلإ رظن ني> ةيواعم هفرشتساف ةي وأعم

 « ًنكعم ةئ داعم ناكل حاي رال ها < حا.رلاب نيبعالملا <« حابصلا ناسرف

 تمل الاعب لشن ورب يلق هو وح ا تور) ء«لاقو# لوقا قش لع دلت يرتب
 4 ايئاع مهيدقلو 6 اغار منع ادرك ا ينلاو 21 كرما باعكلا الاول 6 مهنم

 « ةياولال ل تتانكل © ةيئايول او" انوككلا" يوذ <. ةساررتخلا لكلا نم نو طيران لاق

 «.رهابا زعو 6 رهاق كلمو <: رخاز رحب. مهيلع ومطأل .ينإو < مهتم تسل : لاق

 اهدار 3 هي ةازمح | م نذإ خر لاق « خذاب ل هادا عرفو

 نعد دبا | نول « وقل كلن نافا فدأ !(ييجاكارانلاد لكلا "نعال

 < بركلا يف نيمعطملا « برعلا ناسرف نم نذإ تنأف : لاق « دب رشلا الإ مهنم قبب



 م 200

 لاو ةبيش 5 نب ركب و 00 | مامرالا هنع ىورو دع مث ريغو يروثلاو

 نا نا نع ,ىور و *# ةعامجو يراخللا 508 نب يلعو

 ليش  ناكنفاوأ هيلكس دليم كلل ع نأ ةشئاع نع مساقلا نع يحمملا

 70 هلا هعاو قيشل يذل 6 نعألا ا قلن ةنقح دخأيف 0 نم

 يرانا 310غ عطرا يقدروا انا كفن ينثملا نب دمت نع لسمو يراخبلا هاور

 مضاع ابأ ةلدعلا: قاحسإ نب هللا دبع لاثو « ةثامو باي ىدحإ ةنس مصاع

 ةرشع يتنثا ةئس تامو « لوألا عيبر فب ةثامأو: نإ قينعو نيعثتا, ةكسي دلو ا تعوذ

 نما نمت نينا لول ء[قنلا تدق رانل ال دعتطلا كو الشلا نيارمال رك نو نال

 : يراخبلا لاقو ٠ ري رمل اعبي ناكو < ةباعث نب لهذ ينبا ىلوم ناكو <« ةرصبلا

 : مجرئملا ماع وبأ لاقو *© قودض وه :. متاح وبأ لاقو « نابيش ينبلىلوم ناك
 : لاقف « هوذأو هيلع سانلا عمتجا دقو مارملا دحسلا يف ةفين> ابأ تيار

 بسم ديت ةفينح ابأ اقل اقف هيأة ونقف اه يطرشب انذقأت نخأ انه ام

 هنع تمنقف: © ؛اهأرقف كمت يتلا ثيداح الا هذه يلع اركان عرج 0 سال لاكن

 هللا ونت يلع اق امنإ : هل تلقف 9 يطرشلا نيأ : يل لاقف < هئاذحب تفقوو

 دقو #:اذلك و لغتك انفع ب_شسادلا : ىلع“ لامحأ نأ 'اورلنتا ::/ناقف "6 .هب.. ”يضيتشلا

 : لاف هلع نفلا ف يكل فيندالا نيكل مصاع وبأ ناكو * اذه يلعلاتحا

 تددشف « ةلبقلا نع ىننأ ينعنُ ابيقاال] تايزعلااجالع تناذم نراك ارا تجي

 .٠ ابلع اين زله ةيزفلا هنأ وحطت غل[ لا رسعا ادد وزني نار شلاونأ قد

 هللا ىلص يبلا تدادجلا قابل خذو هنأ يدنع سلدملا تالاح لقأ 1+ كلوش ناكو

 : قارولا يلع نم تادمح لاف« ةا انو يف ون ىنلالك لقي ميلاع 'ظ هت هيلع

 مباع نأ لخا[ول رياالطجا »فر اطياف لهل ورأ وا اضف هق يلا م) درمقأ ىلإ انبهذ

 باع دي لاقؤير# اةقترللا قف ىبحي ناكو « هيلإ اوجرخا 9 ةايملا يف

 بلط نم : لوقي ماع نب ام قاكمو اقيم قليلا فرعتكاا لاو لادن قنا ودة ماهي

 ذبا قاقؤرلاو لأ ركل وكتب لأ فاطر رجل علو ضل يلا وللا

 هتب وسف « هنع طقسف نادليط هيلعو ليبنلا ماع يلأ عم يشمأ تنك : دواد

 كمحر نك ند فلقد ةقييف فو سا كا هعرستإ اك يلإ تفتلاف « هياع



 بيك 5"

 اننب# أيهما هتزانح عبتت ال نأ ا لاق) ناك(م 6 ريفيصع يبأ 5 ا انينعيرإد (ىف

 تفقوف ةريبك . زوي يهو اهتلحار ىلع يدعسلا سوال تنب تابقأ هترفح يف يلد

 كلت سلا اذلي د الرز 110 بك لعق تلقوا نع رفيع بى اوملا . نمأ : تااقور "يلع

 الا لان للا ول ىف رع ايبلاحلا لإ انيستا مك ناشد هوو

 انإو < نفك يف علك دلو ننتج يؤ لع انف كل رادإ مللي !ت تلاق مث « هتافو دعب ةيلع

 كل م نأ « كدقفب انعشيو كلتزوع انالتبا يذلا هللا | انناك قوججخار هيلإ انإو 1
 م

 داشرلا ليادو: 6 كاليبس ريخلا ليدس لعجي نايف ك خخ موي كل رفغي نازك كبف ف

 جبع دلي اش ايلا نإ !اننانلإ افلم د قلاقق ىانلا:اىلإ ثرطظن غب ”كاليلد

 < هبيطو ءانثلا ندمل لهأ وهو « اًقدص نودنمو « اقح نول أقل انإ و « هدابع ىلع هدوهش

 ىلإ رامضملا نمو « ةدم يف ةايحلا نمو <« ةدع يف ل 0 57 يذلاو امل

 ادودوم تشع دقل <« كلحأ ءاضقنادنعكامع عفر يذلا « ةياهن ىلإ راث آلا نمو« ةياغ

 « داهعلا عيفر < سلا لضاف < للا ٍمظع تن تدك[ شعل < يف ا ديدن ام فيلو« نيج

 كمل دابلا نم تيبلا ع رق « دامرلا عع « ألا ملس « جر ملا عينم « دانزلا يراو

 نإو« 22007 رقسانلا نمو < اًقوطعلمار الا لعو « بدا يندنك

 ةيراستعا أرأو <« نيعهمجيمكلوقل اوناك ناو 6 ًادفوأ ءافاملا ىلراو « ادوية

 :.لاقف اهلوقل ًارضاح ناكو ةفوكللا ىلع ريبزلا نب بعصم ناكو ٠ كايإو هللا انمحر

 ايت 2 سيل عاقل للنار ادعيه لاككرلل ففأ ةأرما طق موللاك تياوراع

 , لكانت 6ك بر وداخل هل وو ة/ ايمو تففل: ٠ ءاسلا كنت لوز كامأ

 فطام عضرلالا لع. لتضأ الاوء اقبح ) قفا مر تكس إل نذإإ ضاقن

 احلا نرحب الفحول تنيينكا لك + يام تسرك .٠ قركششلا» كفا ذيبان
 ةهعتاعا لاخلا 5 لاق ٠ كبش عبد نت اباجتو ' ةحرج 5 يذلا 5

 دعس ةبسل ناعت نب ئحب لاقد نيتسو عبس ةكيثلا,» ةلاوقعتا "لاقو * زيعشاف دست

 هلل رار كك ربق قلاو هلو عزت شتقا ثدكلاب# ةرانعاوب نولنإا نوع لاقل“ قيقا

 56 ثلاكاَم اورب رف ناسصأ كاذب هاب كيلا له هل حعسف دق هتبأر

 يحد مصاع بأ الهم نيب كاحتضلا نبا نلخغ“«نب. »6 كاحضلا

 ا خية ديعسو يعادل لعب دنيا كيما م ليننلاب فورعملا

 هبعشو ولن نب كلامو جب رج نبا نع يورو ٠ قارعلاو زاجحلاو رصمو صمخب ععمو



 8 ا نبا خي ران

 كرس ىلع سانلا علطت ال : لاقو ٠ ينام يتب امو « مخ ايندلا نم ىغم ام : لاقو

 بعصم عم ةفوكلا فنحألا انيلع مدق : ريمع نب كلملا دبع لاقو ٠. كنأش حلصي

 كك 1 سارا راع عم ناك« هنف اهعنأ الا مذت ةادخ هل از نفذ قالا

 :ارجلا دفعا ند او ام قست راكب خاب < ةدحولا 'ىلان « نقذلالئام « نائسألا

 ةزيخ مانعم ةايئضا هلق: :فارطا يهاربإ لاق ٠ هسفن نع الخ كت اذإ ناكف

 قا نالوا بس فقبل نيعنعلا قختابلاو © نسال رغص ليسا هير

 تبهذ نيعلا روعأ ناك هنأ مثيلا رك ذو ٠ اهتبحاص ىلع اهءاببإب .امهنم ةدحاو لك

 يف ةبدتق نب هللا دنع (لافاؤزإ ٠ :قّيشياب 3 نيتيلرالا قزتلم دوو يدق ناكم يقنع

 ليئضلا < ءاهرول كمأ نإو < ليئضاكنإ هللاو : هل لاق تاتملا نإ : فدحألا ثيدح

 نلت ربا لاق دست الا ناكرتلا د كريز « ناو ودلال نال لهل تاع مسجلا فيحنلا

 : هلوق ْى

 ميحو الو د د ةىدج ينتعضرأ ةب رفازلا نبا نأ

 موصخلا كطصاااذإ يلوص الو .ياطظع صقنت رف يننمتأ
 تناك دقو « هدسج ماظع دري لو فورالا تت تمت اذإ يه هناكسأ ةمالعو دارنا

 ورع :يف .ء!رعشلا هلأ لاق« اضعلا يار هنود او يغصلاو ساولارأ مافت, يسرا
 :, ةزياشأ ]نبا

 ا 0 نإو ةشتول نب اخضبلا , اعين نأ اهنا ام رغلبم نم

 اقف رطرلاقو لكن ألا هييتص ناك رشي ل كاشي
 نقلل ردك اك ب اخ 7 هيردلمتي لخبللا .ىرتشلا قدموا

 مسجلا فيطللا وهو اهرسكل مثريغ هاورو شاشخ نم ءاخلا حتفب نوي رصبلا هاور

 1 الا هدب 1 ىرتك يف حدف سأرلا ريغدلا

 ةطقاستملا ءاسنأا نم ءاهرولاو < اهردص لع يني يذلا دقفالاو < همدق 'نبظ ىلع ثم

 0 < ايلح يا اديب فضيالا نادين ةيدش نب بوقعي لاق ٠ اجوه دا

 يلعو ناؤعو رمعو اي يبأ ةيطخ ثععم : لاقو « ةيلهاجلا كردأ اًهدق انقاطيدا

 نينمأوملا ل ةشااع نم د الو رخأ قولخم يف نم مالكلا تلمح اقنئذطب ءافلخلاو
- 

 ءادر متع سدل أفيس رة تراب ٍف نارا وك يش فه لا امام امد



 بدم 15

 دق ميظع هرطخ ن المك نأ يلاولل يغبذي الون لاق < مبعسل وفعلاف "قحا ىف

 « يبضغي نأ هلك ىئغبتي الو« ريبدتلا نسح ىلع دسحت ةالولاو ٠ ةازاحنا نع مظع

 هنأل 0 نأ هل يبني الو « ةمادنلا» فيسلا حاقل ةردقلا يف بضغلا نأآل

 عدد نأ هل يغبذي 0 «. هدي ري ام: ريغ ىلع ههاركعسا 0 ليلا ردقي ال

 عفتن موس[ بيطار 0 يف هرظن ىلع هئمال ةيعولا راما كيياقلا

 ةائب اكتم | باكي ال نمل مالولا مرح 1: [لاقؤأ؟اةنغ_ىنشيس الا الفاو ميدحللو « هب

 يللاولا.ةسايس .سأر.::لاقو ٠ اليبس .لاتقلا ريغ ىلإ دجو ٠١ لاغقلاب هودع

 ةلا] فنرم ادد حم روما, انج رطل 164 بريل مل ذا قت ادلل: ليلا 3: تالث لاش
 ةحلصم يف داهتجالاو « ءافعضلا ةمحرو « ءالعلاو علا بح : ثالث لاصخ ييلاولا

 ناوع الاو ءارزولا عفتني الو« ناوعالاو ءارزولاب الإ ناطلسلا ر 1 9 الو: ةكاكلا

 : لاقو ٠ فافعلاو . يأرلاب الإ ةحيصنلاو ةدوملا عفنت الو « ةحيصنلاو ةدوملاب الإ

 ايلضب او رج تأ اعالج | 5 قانلمأ. ةماقلساتلا نع 5 كولملا ىلع رومألا تعا
 الفم فوري عدذ ريغ مو ارزوو مهارعأ نوكي أ رخآآلاو « ناوعألاو ءآرزولا

 ؟ لمعلا تحيا الو ناوقلا قدح لفلم نما لاول كله وذ : سيل : لاقو ٠ ءايح

 ءاملاب ضصغ نكلانكا ةداطبا تاتسنك هع مؤارزو مهني زو ةالولا ةيلح : لاقو

 حير نإف « ظالغإ هظالغإ الو « ايش يللاولا مش ندعت ال : لاقو ٠ هنأش حلصي ملو

 ًاهاج تبصأ نإ : لاقو ٠ ةطخس الو سأب ريغ يف ةظلغلاب ناسللا طسي ةزعلا

 كقالخأ يف اهب فرعت يتلا كلاح نع ًاريغت كلل كلذ ثدحي الف ناطلسلا دنع
١ 

 ٍِط

 انور كلا ساد ةودفم هلك علا ةريطلاور يمتاير دزذلا هلق كلا

 لل ود نمل ىلحر نع رق 005: ناملاو ةافحتلملا نك: ايفا لا اقرا
 عمسلاو هل ةعاطلا ناطلسلا قح نم ةيع'1 ىلع بجي و« ركشلاو هل يظعتلا

 كايام::لاقزو ؛ معزوم يف داهت+الا ناطل.لا ىلع ةيعزلا قح نمو « ةحصانالاو

 كاوراملاب / نوبؤتيا“ نا «رداماءاما بر ++ لاقوي-“ 'ملخلا ا دا*رتلا هتك للف "كفعلاو

 كت هنإ م < هب نا 0 يو < لا ناككوب“ ءافولا أ

 :ايكزنر رك حلالا لمصر وا رع ناله العا ودها ناك دعبل نكن ابأأي :!لاق
 ركتلا يف هسقت وأ( هتدانإز هيحأ كل تماكطا نم قاري تاكا و

 مدلاو محللا ةروص الإ قبي ملف هدآئوف فصنو فصن ىتنفلا ناسل



 3 5 ء نبا خي رات

 لفت مث« ركسش باستكاا وأ < رجأ يف هجرخت ىتح كل
 كلن :لافلنا# عشنا كذا وار بيقكعيسأا ااذإ الابل عيأ

 اليك اف دطخ .: ل قا: قوت احا رتن رك وداع ايدنلك قلم ع انهأ ند ةاسلم : اأن
 1 هقم لك اد هوعد :لاقلجرهدنعر ك ذاذإناكو ٠ ي ددعنم موقي طاذلط ءارشب (ادحنلا

 <« قرشم هجوو < قاط رشبب هقاتف رذعم كيلإ رذتعا اذإ : لاقو ٠ هلجأ هيلع يتأي و

 اذإ ةزاجلا : راظتنا نييف 'سيل ةثالث : لاقو ٠ مع هتعيطق نم نوكي نأ الإ
 رظتنت مل لزن اذإ فيشضلاو « لربك هيد طولا اذإ لخطر نودع

 « حاصلا ةاشلاب اوقانل ثالث .يقاالإل ةب وبحم ةان لاو قفرلا : كاقو +] ةيلكلا“اه]

 لعتو < لومي نم كملع لع : لاقو ٠ كيأ ”فكتلا مكسنتو « كتيم جارخإإ لحعتو

 0 : لاقو ٠ تملع ام تظفحو < تابح ام ب كللذ:تاغعف مدخل

 ةزثك 1, لاقو ا كسؤاتسو كلغ ةلامللو «|كطريضحت ااسلو ًاعلذورفلاو كالا :كقللزدا

 وه نم شيع ن نما اشلع سانأا ن ويح لاقو < ىلقلا يف 0 تست, ةماوطفتا

 ؛ءاضوا ءلاصرلا الانزال ات انس ىتدقياال | نا هك نيانز]ة] ونبأ و كديفتع سن

 ربصت مل ترحض اذإو « اًقح دئت مل تاسك اذإ كنإف « رحضلاو لسكلاو كايإ

 هللا .ةردق ركاذاف سانا لظ ىلإ كافاقت ككل دقا اذإ : لاقو. :٠ قح بلع
 أ ام ءاقب و مهنع مل تيتأ ام باهذو <« كنم مل هللا ماقتناو <« كتب وقع

 نباطإس ,: 0 هيف شلل كلف ل داب اكل ناش ينبني .ال.:لاقو ٠. كيلع

 دد“يسلا نم : لاقو ٠ ملاع بيبطو « راج رهو « ةُماق قوسو « لداع ضاقو « رهاظ

 ه0 قات ايلا نجيح ول الر اقورر د (ةرعشان ادباج مكسب كال دلا عزل دعا
 نإف هل هل عسوأ لجر هات اذإ ناكو ٠ هرسي امب دحاو لك اضر ليك

 انسلاحم اوينح : هئآساجل لاقو ٠ هل عسوي هنأك ربظأ ةعس هل نكي
 ةءورملا نم نو ٠ هنطب و هجرفل اًقاضو نوكي نأ لجرلا ضغبأ ينإف ماعظلاو ءاسنلا

 يأ.: هنع هللا يضر:رمج هل لاق! ٠ هيهتشيإ وهو ماعطلا:لخزلا كتي نأ ,ةثايدلاو

 « هيلإ ماغطلا بحأب امه ام : رمع لاقف ةأكلاو دبزلا : لاق ؟ كيلإ بحأ ماعطلا

 ةسنا ىف. اللا نانوكحر:ال ءاككلا ذل ىلا ناار نمر ينال امل عصب, دلكفللاو
 حلصأ  *:ه] لاقف .ميسحت نمانأ. يف .هملكف زيباولا, نب بعصم_ىلإ نق أو + خصال

 اوسبح اوناك نإو « مهجرخيو مهعسي قاللاف لطاب .ىف اوسبح اوناكن ب ريمأألا هلل
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 لآ ١ كلاألا ىلا : لاقو ٠ قيفراريخ قيف 1 يفايعتس كالا نقد 1

 يف الو « دوجبالإ لام يفالوى ربخمالإ رظدميفالو « لعفبالإ لوقيف ريخالو < قطنملا
 ةحصبالا ا الو « ةينبالإ د الو« عرويف الإ هقفيف ال و<ءافوب الإ قيدص

 مليغفير ال ضنا, ولما: لاقفر 2 لغفأ اهب ىطاملاو تعبملا هؤايلج ركواذت و -نمأو

 اهيابل أل ميقلت لاجرلا ةثداحمو « هععم نمدب عفتني قطنملا لففو « هبحاض٠ دعب ال تمصلا

 ثروي و < بولطملا دعابي < نيتلاخلا رش عزجلا : لاقف <« روبصل كنإ : هل ليقو

 : لاقو ٠ ةدئاع الو كلذ عم ةدئافال ع« امدنو اعلم رظا]لع اون اي املا

 « ةدوملا تنثي فاصنرالا : لاقو ٠ ًاريصح بجو: لازلا ةبيهو « اثبج ثروت ةبقاعلا ةبيه

 فاصنرالا : ةبحلا نهب بلتجت لاصخ ثالث : لاقو ٠ ةدوملا لوطت ةرشعلا مرك عمو
 ان لال كف نإيع لاف وإ١ رتدوللا لع ةاوطنالاو.ى|ةديشلا يف: ةاشاوملا رع ةرتشاعملا نق

 0-10 يلاع ناك نإو .اهتلق ىلع .اهنم هل سيل ام يعدملاو اهلهأ اهملاظو

 كلل ىبدص| كِيلع ,مدقا:اذإف دبب .امأ/: هلا قبديط ىلإ بتك و. .٠ لذأو انه لقأل

 «فلاخلا دلولا نم ريخ هقناولل عال نيزك ريبلا#ا ميسا ةلدن كني نكيلف قفاوم

 (٠ حااص ريغ لمع هْنِإ كلهأ نم سيل هلإ): هنبا يف حونا لوقي هللا عمست ملأ

 الز ك1 قيالتملا رو رثك نير 0 اال نكمل ذا نفطناهلا كيللقو
 بوندلا| ةلق_ يف ضي زكا الو «.ربلا :يفإ مييجيشلا الو« فرشلا يف :بدألا 'يبنللا

 : لاقو ٠ كلمح نك ناطينعات هيلإ رمت تدل ليف كر ف روطأ نت[ ل كف

 كصقني مل هيلإ تحتحا نإو « ةدوملا يف كدزي.ل هنع تينغتسا نإ نم ناوخ,الا ريخ

 قيدصلا قح نم :لاقو + كدفر هتنوعمىلإ تحتحا نإو< كدضعترث وك نإوو « اهنم

 : لاقد ٠ ةوفملا ٍلظو « ةلادلا رظو < بضغلا لظ : :ر يجر هل لعشاق

 ءاخرالا نق نك طسبإف كلر ما رد تدك رو اههلعاقرب منِإ ةقيق رة رهوج ءاخإ الا

 ال ىتحاضرلاب و4 كملظنمىلإ رذتعت ىتحمظكلاب و « هقوف ام ىلإ لصت ىتح ةلذبلاب
 « يلاقثلا جاتفم باتعلا : لاقو ٠ ريصقتلا كيخأ نم الو 4 لضفلا كسفن نمرثكتست

 رف ماي قو 6 نمل نيو كاسل

 قيني , فءاس امرأ كيلو .. :نيقلخ ضعي .يبازر ىليلخ امءاذإ
 قيدص نيش قبأ نانتناع رو يت جي فرن شرم

 سل وه : لاقف : يل لاقف 7 مردلا اذه نم. : لاقف اًمهرد لجر دي يف ىأرو



 1 رك 2 1

 فازات كك عا اكل 3 لئاق يفأ ريغ « متلأس ام ؟سيطعأ

 « ةدحاو ةيد ابندب ىطاعتن برعلا ن نإو < ةدحاو ةيدب ىذق سو هيلعمللا ىلص ينلا نإو

 م كذا را الك الا ار كيسسبلا عطار ماك طررعل# وللا أو
 : لزق ناتو ةلولكت زهيد كحال اولاق < كسفنأ ىلع متئش ام لب الإ

 ةيهلاو ع 211111 'يلد نم فيا رش : ةث الث نم ثوفصتني ال ةثالث

 + اخإ ذالؤ « ةدؤطيولخعا ينال و ةهقحار قولك لو ةءوواظ (تارالككلىأسلا :«كاقو
 تزكنال يأ كراك, ىذكلا دانا وأي :ةبنبألا لاقوع انيستا هلح ال وفلان رولا

 دمحأ ىلع يناد هما هل لاقو ٠ ل هربظن الف اذاكر :لاكملا لعجا لب « ادبأ

 كلدأ الر ة:هل. لاقت ب4 ملليقلا نع. قلفك "وأول وول لالا قلاخ : هل لاقف ةبقاع

 'يذبلا ناسللاو « ةعفنم الب مذلا باستك ١ : لاق .ىلب : لاق 2 ءادلا اودأ ىلع

 قلخلاب كيلع : لاقف ةنؤم الب ةءورم ىلع ينلد : لحر هل لاقو ٠ ”يدرلا قلخلاو
 « 'يذبلا ناسالا ءابطأالا ىبعأ يذلا ءآدلا نأ رعاو ء ا فكلاو « حيسفلا

 ٠ نوملاعي ال امم هيف اولاق « نوهرك ام سانلا ىلإ عرسأ نم : لاقو ٠ يدرلالعفلاو
 . .ةيالعلا ايف .ةيل طحت نيه تالاف لمنحال نأ اك لاف ة#ةروزاا امل الو للكو

 الا دعاك واع يملا« كأمكك له .ةاقير أ ةلاقوت اف ركقاو ةفملا اميل ااهكيشرل ؟ةزأكو

 ”ومسلاو 6 كنود وه نم فاصنإ : لاقف 9 ةءورملا ام : ءاكحلا ضعبل ليقو ٠ رشلا

 © خراتابدأ» لاف ف ةوذملابام+ شايله ناجم نير فلو رم طن ىلإ

 قرطأ 26 :ةلاقحالاو قتلا +لاقف ةءورملا“ قع امد تفل كعتسو, ف عطاق ناسلو
 : لاقو ةعاس

 هلا اف ليملا تاب 1. الأ 1 اذإو

 درع مرو الإ ىتفلا قالخا ريخام

 دنع ]لاو « نيدلاولا رب ه6 بئاونلال ع ربصلاو“ نيدلا يف ةفعلا : لاقف اهنعلئسو

 نيدو اول م ميلا بو شقد لاذ هرقل ورعاه ةلكعللا
 كادت 5رلا "عم ءاحبلا : ,اضيأ لاقو ٠ هذقح جرطات

 الذب ل ةيراكي كافزع  «ةيبكتن ريغ دن نعو

 الضاف امام نكي ملاذإ عاطتنت ال .ةءورملا نإف
 لقعلا :لاقو ٠ عضاوتلا الإ ةءورملا حلصي الو < لقعلا عموهو مزحلا ةءورملا :لاقد



 ان 8

 * هل لاقو ايدل هيلإ تفتلاف < هلزأم غاب نقع هجمتاو نخر ؟لخرلاهت

 نم اذهو « لاجرلا نم يل رصنأ رحلا تدجو : لاقو ٠ لخد ُث«نآلا كبسح

 | :رارعاشلا || وق ىعف

 الا مقتني خلا ردق 2 نكلو لح وذ تاركخإ

 5 امو د تو كلاب فيقوم

 يدع اهتورثب ىنغتسا الو 2 ايقاع ملتلازو

 ميظعلا ثدحلا كباصم ريفف ١ اًهحسو هل ءانغتلا,ا الأ اب

 لاقف <« تكاس:فدحأألاو أو هيلع داعأف « هنع تكف همعشف لجر هءاجو

 تدس م : لجر هلا لاق! يلُق يناوه الإ درلا نم هعنمي ام هافبلاو : لجحرلا

 نو كلانا كك ىيعتا الاب اما ةليرم اننا كتبا "ةلز::1 قانا«! هنييعر دارو 2كم

 دقو ىتدلا سلاح ترضح مت يب نم لحر لاف كسا الياف ما

 ميركل ملم ني :ينلاقو 2"هللع ا مل 0 موق هدنع عمتجا

 خليل 6 نلف ريخال ٠ يغبلا ا أم * مرحلا عنم

 < .هئاخ/ا) ناملا نما نم.« الج داع. دق ؛ له بر < دهز نم رقتفي نو .كلبم

 ام كولا يخت ا نئانعضلا !ثوويا هتاف حاملا“ اوعات' < .هناغأ .ةيلعب ىظعت نم

 < كيلإ رذتعا ..نم رذع اوابقاو« كيل لد شمل اوما ملل[ هند

 كلا. هن ا نكاح ل او كاع نإ , كا ملأ

 4م رورتجمتلا ربك وأ ٍلعاو “< كلا 2 ءاقحو كلانآ إو < كدم فصنني نا

 ءانلاو كةرضلا كر ةعيطقلا حبق أ ام « ممذلاب ءافولا مك نق موش لهاجلا ةييصو

 كنم ىوقأ ةءاسإالا ىلع ننوكت ال.« دولا دعب ةوادعلا سقأو « فطللا دعب
 <« كايند نم كل نأ معان (للاخل ىلإ كدم عرمأ لخببلا ىلإ الو « ناسحرالا 0

 ناك اذإو 6 كر ية زاخ 0 الاؤ قح يف قفنأف 6 تداصأ ام

 <. كل هفرع. نأ قحلا فرعا « زي دج ل ةققلا ا سانلا يف ردغلا

 غلبأ مالك كل ام : يميحتلا لاق ٠ لقاعلا ةلص لدعت لهاجلا ةعيطق نأ معاو

 تدهش : رعاشلا ةمرلا يذ وخا ةبتع نب ماشه لاقو ٠ هتظفح دقو تمقف هنم

 رك« نيتيد ةدحاولا ةيدلا لدب اوباط دقو « مد يف موق ىلإ ءاج دقو فدحألا

 انأ : لاق !ويكين الف « ع كاذ : لأقف < نيتدب 5غ : اولاةف « اوكتحا : لاقف



 ا رك اش نبا خي رات

 تل ا
 ايدل لاك انوأ ةقاقل نيكاوابرانأ ؟ وك هر رفا, جوع طل قب القل نر كالا

 قاموس عياكاو ركود رمل يفرق هنأ قدرنا راس ل
 انيلإ دمت ال هّللاو « انناوج نيب اهب كانضغبأ يتلا بولقلاو « انقتاوع ىلع اهب كانلتاق

 ردك" نيفظفلمل 5 ْنِإو « ريح نه عاود كيلإ اطال الإ 6( ةاوخ' خرم 1

 ٠ ماضر 1 مابحو ماطعأ مد امفأ ينإف : ةي ءاعم هل لاق» ٠ كوفع نم وفصب انولق

 ::ةي والا لافتا زحل هلا ع ووسا 1 ناك نم لكشف ةيوادم دنع (موب ناكو

 نإ كفاخأو « تبذك" نإ هللا فاخأ : لاقف# 3 الاانا ساما ةعماإلالاي

 يفر يلع نو قياس قنلف !(ىطخي نأ 0 ا يعل ونا كفا

 خب .هيلعا ئهتأؤ: هئلادححتتف ءاققق « نلعفيل هيلع مزعف « قاف كبف دفا الط هلل

 هيلع ميلا أويةللغ لقتل حناكوأ سانلا .هيلإت تحبس نشل اجيطسي "اذه نانا لاق

 لييولا نبا: انف اوةيعنب ةؤإ حبو طخ سس كإ قيال دةهااراشل

 كلذ نيب وهو « ةرذق ةفيح هارخااو « ةرذم ةفطن هلوا نم لاب ام : لاقف ءافح

 « ربتعم نيب ربتعيل الإ نهرك ذأ ام يف ثالث : لاقو ٠ رخفي نأ ةرذعلا ءاعو

 انوكتي وساحل /نيبد"تادج :اللو ةديلا بما اضأ هلله نانيلبتلا تقي راهقلا مل
 الو ظفل يفو « ريخي الإ يددع نم موقب نأ 3 اطحخأ ا امز:«:يلولد ا دراارق

 وبا الغلا ف فذ يفض ذللأخال اق. « بلطف اابلاب وع هقلاظيف ال سيم نر عااكللا

 نعل لفلان داناقأ ةيايئااط عيضأت هلو لك قعدطفأ أل يلا فج هاخيإ
 لظأ ال ياا. لاق '9:لو ؛ هل ليق ٠ طق ةجاحنع تددرام : ةفيبأ لاهوت: هلال
 ناك ن نإ د عاونأ 2 ها كازعأ الإ ظففلتل ينعزان ام : لاقو ٠ لاحملا

 كاضتت لم ناك نإو « هنع يردق تعفر فود ليقول هرالق هل كفرغ شوف

 سد لإ ولك روف عفادم ريغ هموق داس لاصخ عب رأ هيف خا نم“: .قاقوأغ هع

 كلل 1 يلح تسل : لاقو ٠ هعاي ءايحو « هدشرب لقعو 6« هنوصي تسحو «ه

 نأ للا لضف ن مل : لاقو ٠ هيلع ربصت لذلا وه : لاق + للا ام : هل ليقو ٠ ملاحت

 ٠ توفعف 0 ةاماظ اذإ ا ننكل# هدي عقت ا تاوكق اذإ ىتح لظن

 ىلا دفع لإ نكي اهل خلا نإ 4 بضغب تح لجرلا لح قيقا : لاقو

 هاف ريفوكم رهاهف هلكت ىلدةيربكاا نجلا نالاقف
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 بيده 8
 وهو « ءاملا مظعمو رحبلا نم ج ولخم نال ًاحياخ جيلخلا يهس هئمو باذتحالاو

 نانا ما ةمبرص ىلع انأو هل كوس ثلا نال كل اع

 ع عوطقم كاذ ةي رصف « عطق اذإ لبخلا مرص نم« هب قئاوو هيلع عطاق

 ةدعالا ١ لوك كاد ا ل

 ا له ةوعد هموق اعد تاكو
 نينثالاو دحاولل له يهو ةي زاجحلا ةخللا يفلدتا ناكل له يفد « 3-2 عطق يأ

 نم مهنف 6 تناوملا عم يف ةغللا را كلنا درتو وكر عمجاو

 عضاوملا يف مس مهتغلف زاححلا لهأ اماو « نممله لوقيب نم مهنءو « نمله لوس

 يلو اديك انه نرلؤتت طخ لكمأو مين شبو « ةرك داتا هيلو

 ىلإ مله : : ةيميمتلاو ةيب زاححلا نيتغللا ادع يفلعأالا تدب يور دقو ٠ نمملهو 0

 ل ٠ زاجحلا مندل ذا لانو «اولو كك 0 اوملهو 78 ا

 لاقو * ( ( انيلإ 3 عنا دل َنيلئاَقلاَو ) هعمأ كرابت 110 2 ءاقونا# 37 50

 فلكتأ اليفإ : لاقف 9 مهفرشأ الو مهتسأب د تّدنلاو 4 كك 2 رسل هرب

 دل نا تراكم اوهركأ < ماو لو ام عيضأ الو« تيفك ام
 « هنم هسفن ىلع اناطلس م يع :اولعأ كلااز»ام داق كهعألا انل نفط *«ةرحرل لكقو

 ناكو 9 دبعمنب #0 لاق 6 كان ولولا كانفرش : موي مق 5 لا كلاقو

 1 ناو وصلا اركت كنإ : : هل ليقو ٠ هل ةريشع ال ناك و هلي نم ةلجر

 عضل ناك و « لّيللاب هتالص' ةماغ 00 0 ءانغأ يلإ لامر الملا

 تانك ننال الاوقنا © لطحا: ا هيلع هعبصأ عضيف هنم أس رق حابصملا

 أ 01 ل ا ار ل را

 نم ًادحأ ظقوي ف ةدراب ةليل يف ةبانج ةنياطا لمرات أ“ نقر نائل
 ىَح ىشف رحشو كوش ىلع فأ ىتح ءالا بلطي قلطناف < هددج نم الو -هنالغ

 ل ا ل رسكف جاثلا دجوف امد هامدق تلاس

 * كب انملع ام هللاو : اولاقف هباحصأ ربخأ حبصأ الف اهسلف « نيتديدجب نيتوذحم
 اوك ا فا ات ذك الوعل تتفاؤا# هل اولا عجو هيخا نبا كش
 8 يل نه مهللا هئاعد نم ناو و00 شا يف ”ارظنأا ا نات فرقا

 لثل هسفن دهجحأ نم هللا محر : لاقف ةزانح هب ترمو ٠ ايندلا تابيصم يلع هب نوهت



 | 86 رك اسع نبا خيران

 <« كقح ُِق ةريصل مهتنا نم كا ناك دق هلل راف“ يغبلا كلذ 0 خمجوتيل

 يار يسأو هقح لهي كنا ةيسلا عال ةفئاط كنع دع مهمظعأو

 نال هللا ماو ) ةفوكلا 1 ةملعتم لوق او را هب كاتأ يذلا اذه نإ

 الإ تلق ام : يلع لاقف ؛ ىلو هلا تالا نورك لو ينال

 انتايطعأ من : لاق 2 ب رمللا نم اوساق ام كنا وخإ هب نردَح يش نم لهف « فرعن ام

 ماعلا | لها انما انص دقف « انع, كلذع يف اهفرصنل 0 مو لاملا , تدب.

 ع من هايإ مهتقفاومب و اولاق امب و« موقلا جححمب مربخأف ىلع مماعدف « مهيف اممسقاف

 امأو 2 لفتح مان ينم تسد ىاتلا هدا ان نت لكك ل ل

 ( هراد نحص 2 م سلاج وهو ليلب هيلإ لسرأ داي ذ نإف ثاانلا مويلا

 0 ا را ا
 نظر: لاق ارهاق ١ لاذ دماعتاال ايدي مايكل اير نأ تع كفر ةيرص سا

 ىلإ لسرا نا تدراف « مهم رحو مهئاسن 3 موفلخ دقو مودع مدابحو مثرغن يف

 يف نع كني ربلك_ يتب د يحال اونابف_ةلناقملا ينم :ةفارع ىف ناك يمر للا

 هل > نفح الإ لاق كتييل» نمززف ,ميلاقرر اير انوولل مرد لع نمردحا

 دابجملا نم كمن < كل سيل كلذ نإف :. لاق « < يلوقتل + لاق 9 ةعرتس لع تنأو لولا

 هللا لوسر لع 0 نع هباعك يف هلا | حف ىلوأالا امأ : ثالث لاصخ كلذ نه

 ليف د را اي و هللا الإ هل ! ال لاق نم سانلا .نم لسو 4ك ملا لح

 « مهتالغ نم 0 مهحلصيام هلحأل فلخف ا ا عا ا همد نقح

 5 0 ا 0 نوميقي

 جيلا انابنما لوط | تايلر تن اقل لاقر فس لإ, يرصنا ع هدم لق ضيا 1

 لج رظنإف حلا كينان هلا كري زلت < ندا لوا دار الف: لات < ا

 لاق ٠ ريخ الإ ثدحي ملو فرصناو لخدو ريمأألا ىلص : لاقف عجرف  رمأ ثدح
 هيف ينضرتعت هانعم ةجولخم هيف ينعزانت : فنحأالل دايز لوق : اي رك ز نب ىناعملا

 ع ينندحتف راردعمالا :نع 4 ةعاتجمإلا تل قلعت تيل ةج رعنم ةضراع

 عاطتقالا جالتخالا لص و )م ةريخلا ىل ىلإ ةيد ؟وملا ةيمشأا ىلإ ةححلا ىلإ فارخنالا



 بيل |

 دبعب رق © سانلا لوقي ام عمسني هترركلالة ىذب: ركديللا عاود: يرتي#

 قا لزن» يف نيملسلاب مي انريمأل نتتمعلاهلءا:اوسافل لاق وفود

 « لوح هلو اضارغأا موذختا م < مهيحاون نم نيملسملاب اوفاطأ دقو هوجونم ودعلا ءاج

 ةءلا امهر ةردللا انقب دبعلل دبعلا لاقف < ددس مهللا « قفو مب 15 الرق ننام الاب لمخل

 هعنميف هربظ فلخ اهلعحيف خسرف ةضيغلا نيب و هديب اهنإف ليحرلاب ةعاسلا يداني نأ

 هيتيحان امهب هللا عنميف ىرسلاو ينميلاهيتبنحمب ثعب اهب هربظ عنتما اذإف « اهب هللا
 هات رتخكرا) ىدان تاادخاس يدنا ركن « دحاو بناج نم هودع قلو

 < حبصأو اهبلق يف لزنف ةضيغلا أ ىتح' مهتايار ىلع نيبكم نوملسملا لّتراف

 « ةعبرأ لوبطب اوبرضف «دحاو هجو نم الإ اليبس هيلإ اودجي لف ودعلا ءاتاف

 هع ةلفال لققو هقتفف لبط ىلع هسفنب لمحو اوك نفت كر

 اذان ونا سل لطصا نأ 3 نكنالا لك لع "نإ

 «اومزبنا مهلوبط تاوصأ مجاعألا دقف الف « اهتلمح لتقو ةعبرأألا لوبطلا قتفو
 لو اذهو « حتقلا ناكو طق هلثم اولتقي م لاق مواتقف مهفاتك" أ نوملسملا ب 71

 لهأو رتشألا هاتأف لمجلا موي ةرصبلا له أ ىلع ربظ ايلع نأ يناثلا مويلاو« نايا

 اناتاق انك ن نإ « انطعأ : ارلاقف لغقلا يف :نيخاو لؤنملا هب نأيطا ام دعب ةفوكلا

 انك هكا اروكس ا أبوح انبكر دقف نونم'وم مهو مانلتاق نيح ةرصبلا لهأ

 كلي الدر فلو بقل ازمأ هحلظفانلا 1# رص تاق هولك مكرتلع اننريظو ًارافك مانلتاق

 ةجاح ال هنإ : يلع لاقف « مهيلع ربظ اذإ رافكلا يف هيبن كحو هللا كح كلذو

 مطولا علطيسهن مخ نخد لإ فلو شو مكناوخإ برح اوحيت تأ 5

 قطني رف « ةفوكلا لهأ لاق ا مربخأف طهر يف فدحأالا ىلإ لسرأف « ملق اهف
 نإ هللاوف 2 انيلإ فلسا الذال نضيطخملا ريما لاق هنإف فنح الا ريغ دجلا

 : لاقف < كنم الإ معلا انملع الو « كب الإ ملا عبتت الو ؛ كدنعل انع باوجلا
 « لقف ةمهتلل عطقأو « ةجحلا ذليل نوكتلا كم نع تاو نيكل نا نسسللا
 ناك امنِإ « سو هيلع هللا ىلص مههبن ةنسو هلا تاعك اوفلاحتوا اوأطخأت انف ملعإ :!لاقف

 < مهيرارذلو عماج مل زفكلاو « رفك راد عراد نيذلا:رافكلا ىلع ةهيتغلاو ' يبسلا

 لقا قحلا ةداهشو « ديحوتلاب اهيف ىداني نايإ راد انراذ امإو 4 كلذك انساو

 مانأ انتحح ةيئاثلاو « يغبلا لدأ ءامسأ ةمواعم م ئاعسأ ةفئاط تغب امإ و « ةالصلا



 ١ رك اسع نبا خيرات
 ىتح بضغف الجر ملكي لجد ىلإ اي * دي رشأ.مل ءآلا سانلا

 ' رظكلاو حلاو تمصلاب كيلعو هللا قتا اذهاي : هل لاقف حيبق مالك مكن

 م اوله ىلإ فل ارابكال + للاخ: تعج أالا نأ ةيفب ما أ هيناقآ غرس
 + ىوغأ الد: لجيل هل لاق“ علا مهنم ملت ٠ انلقلا الإ : كفل مك رحل هنه طعنت

 عمتسم نب كلام لاقو « هنزو الإ ذا ها لي لل :ةنايفسلا تب

 قاعملا لاق ٠ تدبش::اذإ .اًيئاغ دقتفأ الو < تبغ .اذإ دهاشلاب عقتتأ ام : انهنحذلل

 : لاه قفا راقب لأ لا انينرك فو

 بئاغ ةبيغل عزجن لف تبأ» ببآ ةبوأب حرقت لف تلحر
 بتاع ىهدلا ىلع نابضغ لك ىلإ اضرلا لمحت ىعنلا ت كمت ان[كقلد

 بعاوكلادودخ نعاهنمرهدلا الح . امنأك ًارهز مايألا كب تداعف

 :هلففحلالا عمو ةيففررعاشلا6ق اق

 اهوردعلا# هدمت  ةقانطيتس اج ناعنل) ' ني دقارإ كراضإل داما الانا

 لاقو « هعبتب فرشلاو كفؤتشلا نكتفي قوبل ذلا راك ©١ ةلاوفلط نب دلاخ لاقو

 زيمأ:اي ؛كضغد نأ .:. (الاقف ؟نفعجألا نع قربعلأ د: اذه. كلا كلما اوبع جزرلالته

 انريغأَو : لاق ةدحاوب تئش نإو « نيتنثاب تئش نإ ه <« ثالش هنع كيريعبأ نيكولا

 عضخ هب لزن اذإ كينونرلا « لبي الو « “صرحي ال نأ : لاق.ثالثب ةنغ

 : لاق رشلا قوتي و « ريملا يتأي ناك :.لاقف نيتثئاب هنع ينربخأف : لاق« كلذل
 ىناعملا ةياور يفو « هسفن ىلع اًتاطلس سانلا مظعأ ناك : لاق ةدحاوب هبع ينربخأف

 ريغ اانمعتو -اعإ أر. نم !نطغأ» ففسح الا ناك « باشملا .لاق :لدلاغل نأ أ ايروكا: نبا
 لجرلا نوكي دقو < هنع ابنك و هيلع اهلمح دارأ ايف هسفن ىلع اًثاطلس ءافلخلا

 متو: ريح ملو 6 هيئواسللاو نقلاجملاب انريصبب لكروكي الو هلت. لع ناطلينلا ميظع

 < نسح ىلعالإ ةنطلسلا لمخي الو « هنم يواسملاو نساحلاب رصبأ دحأب عمسي

 ىلع تتيناطلسلا ايظغي لسرلا:نوكتي دقو: نلاقي يليق نعرزالا ءايتكسو الو

 كلاذ؛ اهل, ؤبغه د الفن! اةديلخ ا نزكحجير الو يواسملاو 3 اذه مريخ

 6 :ةيفلاسلا ةهمايأت ولك اذ” انأ, افلا لات: ءامتنم . ةةازتساي نوب ديرك ني الفي لعايلاح اق
 لبق ال ام هءاحف ذورلاورب مجاعألا عونج هل تعمتجا 00 حيتق موي هنإف

 « هقنوب نأ هل عرضتو هبر اعدو ةررتساللا ءاشعلا ىلصف « ةعيضم ل زنمب وهو هب هل



 شلح لدي

 «ديسلا هللاو اذه 9 اذه لثم اونوكت نأ متي رحت مب : لاقف « ءاملا هنم بذعتسن رهنب

 ناك : لاقفةصقلا هذهرشبنب قاحسإ ىكحو * دعب اهععمأ تلز انف : ففنخأالا لاق

 لف هنع ثحبي نأ بحأ هرمأ نم هيلإ عفر ناك امع هل لقا ومع لع ”ةفق ناني ولم ونأ
 لاك - كج ام” نيدمثوللا .ليطأ ايا, لاف .ففيحأالا» ماقفا < مالكا هنقلع ب لطعي ب

 9 ًاريخ الإ هنم رن لو تالماعو قحلا نطاوم يف سو هيلع هللا لص هللا وسلا

 < ةماعتلا موقلح لثم يف الإ انماعط انيتأي ال « نفاع نيب و ةخبس نيب سانأ انو

 لاقف « هنس ةثادحل هنع هفوع ام ام 75 كاذ هنم يحأف « انمهزدو انزيفق ادل دعأف

 كانا ل دعا كليف تسألوا كاادإف فح ولج وبا ناكو «نححبأ ان نيلحا هل

 اك را يلق لا نفترلا نينا لاف ةرياطلا ومب هيلغ ضعي

 دنع كلذ هدازف < تفلخ نم ةجاح الإ يتجاح امو « زئاوحلل تايشعلاو تاحورلا

 م مدقل 3 ةنس هدي فيجا لعجو هعم نمو ىبوم ابأ نع ريح رمت

 جرخ ىتح فرش فدحأالل لزي لف 4 هيلإ هنم ناك ام فرعف < ىموم يبأ ىلإ هعجرأ
 هتمدقم ىلعو ناسارخ ىلإ رهاع 0 ::«طابخت نب ةنيلخ. لاقور 1 اندلا نم

 [نتح ًالازبكي» خو ةويع لبقو .احللص .اهحتفاو ميمزوف ةاره لحأر لف ؟.تفيحبألا

 روب باج ةرط] نها ناسي رهط لها هل. يجف دك الرا :ةقلدلفف
 ةالاتق اولتتقاف <« طق هلثم اوعمجي م عملا اذه ناكو «هاشناقوط مييلعو ناقلاطلاو

 يح الانزال « نقيس روع ةنالف ناويقلتبملا ميخافو نيك رشملا هللا نيو ادي
 اهقطن لف, مزراوخ أ ث © فلأ» ةئاعب زأ لع. هوحلاصف .خلب .ىلإ :ذوزلاورم نم

 نا 111 لانو يقال ماقف م ىدلاب ميفسيف يق ب عوير دكررذوزور عبدو

 : لاقف هئواني ناكو بابحلا ماقف < تقدص : لاقف حاطلاو حلاعلا مهن 0

 * ل تباالا 2 ديس كلك ب دق نيلجاو و دل لاقف ؛ 8 الف 00
 ليقو ٠ هن عمسيو فنحألا رواشي نأب هرمأب ىسوم أوما وع يعكر
 2 نم ننعم تالكب :يئلاقق 2 :راقولاو 0 نم تينو) امن تيقد ار كتي الإ

 ل نم راك ا, نمو دب تنعم جزم نم ةنسأ ان وتب مهم اطلع نإ

 نمو 6 هر لق طقس نراك نمو كر يطتس رك | سمالك كا نمو ع هن |ةتارع
 في رش 57 ام : نسحلا لاقو * هبلق تام هعرو لق نمو « هعرو لق هأءايخ لق

 باعول : يلاقف 7 كموق تدس مي: هل ليقو ٠ فيجألا نم لضفأ ناك موق



 ١ رك اسع نبا خي ران

 سأر ناك ايلف < بمجيلم الإ ينغ هيتأب الف. ةليلو موي لك يتيتأي ةنس ةعبادلاب هذنعرمم
 زيمأا اي ال: كاقا 9 يعانصعر | تاعسح م يردت لع كدخأ اي : لاقفأ اعد: ةقثنلا

 « يلع قفانم لك انرذح سو هيلع لاهلك اذا قرط نإ 00

 ميعن يبأ قب رط نم هاور اذكم 1 تناول هللا دمحاف اليك كت نأ تل

 :.لاقهنأر ريق اهوكيدا و دلع لا للراحل امير طايل هلاالوو 6 : لي مطعم ]6 ليفأللا

 ناار انو ةنسح كتينالع كرا 50 كتولب دق يف ولالا : رمح اق

 قفانم لك ةمأألا هذه كلبي امنأ ثدحتتت انك نإو < كتنالع لثم كري رش نوكت

 « هموق ديس ناكو « ةقث يعبات يرصب فنحألا : ملام نيدمحأ لاق * يلع

 نب رمح 42 كاشفا شلاَو ةضي هل ا أريصق يمد تحلا زو ناكو

 عنص قفانم هلعل تلق قطن ل6 كترردزا كتبأر ا ل اب كحيو : باطخلا

 لاف م06 زيد ةكس هسح ٠ كتسدح كلذلو كتدمح كتربتخا الف « ناسللا

 نيب ون يحل: عرقا ةدفع لي هللا ديع- لانو دع -شتلا هلأ اذه : رمخ

 ذلا سلي لعجف نيصيق اهعطقف رشع ينئاب رخالاو رشع ةعسب بوث : نيب رصب
 ينئاب هذخأ يذلا سبلؤلاةملختةعبذملا “عتق .اذإ < ىخأ قب قلفلا يف ردع" ةعللب ةذكلأ

 فنحأ اي : لوقي و هحسمي و هصيق ىلإ رظني و هلأسي ذخأف رع ىلع لخدف « رشع
 الأ قلك زاد انام نو رع : هيادختأ : ناتنديف هاذه ؟ةغلضف را 2

 الإ تملسأ ذنم تبذك ام : فيحألا لاقو 8 عت. اهف هلضف ناكو ةتسب ناك

 * نمثلا يثلث تاطجلا» دم ليام 2 بون رع يل رمح نإف ةدحاو ةرم

 هيلع اومدق الف < فنحالا مههفو رمح ىلإ ةرصبلا لها نم ادفو ىموم وبا دفواو

 يناو لا دللغا يلا اال قارس الادأوك ةقامتبا ةلفاسن+ غن [لاراط رك

 لزانم اوازن رصم لها نإف نينم'وملا ريمأ اي دعب امأ : لاق مث هيبن ىلع ىلصو هيلع

 لزانم اولزن سراف لهأ نإو « رصيق لزانم اولزن ماشلا لهأ نو « هباحصأو نوعرف
 داود و زيعتلا نعت دما قوائم كايف و كتنملا رابكلا تفز بك

 ةقعز ةخبس ضرأ يف أولزن ةرصبلا لهأ نإو « غلبت نأ لبق ممرامث مههتأت « دالبلا يف

 رحاالا ثرطلاو “جاها رخت قاابزم» فهر كد ايار اعتق “للقات

 شمنأو « انتسيسخ عفراف « ةماعتلا يرم لثم يف الإ ءيش انيتأب ال « ةالفلا يف

 ال رمو « انزيفقرثك أوعانمهرد عضو «"الاجرانلاجريفو «الايعانلايعيفدزو « انتسيكر



 بسم |

 لازنلا نب ةدابع نب سعاقم وهو نيصح نب ةيواعم نب سبق نب د كاحضلا د

 رحب وبأ ميت نب ةانم دي ز نب دعس يقلك هرم نيت راخلا نا قددع نانو رك قا

 نب رمح نع ىدرو . هرب 5 ( اسو هيلع هللا ىلص يبنلا رصع كرذأ 6 يحيمتلا

 + منع هللا يضر واسلام نبا نئاعلاو يلعو ناؤعو باطحلا

 «اريمأي لع عم نيفص دبشو « .امهريغو ريب الا نب ةدرعو يرصنلا نسملا هنع ىورو

 كر هتفالخ يف ةب 2 كرف 6006 0 اهم ةعارإ قل مدقو

 هللا دبع نع هيلإ هدنسب ظفاحلا جرخأو 4 را اد نا ا

 تآلث“ املاق*نوعطنتملا"كلح الأ : لاق "سو هيلغ هللا لص يبلا نأ دوعسم 'نبا
 ىلإ امكن هناوغز نب او وه جرخأو 7 ك1 كمال ةياور ىو فارع

 0 سو هيلع هللا ىلص مساقلا وبأ يليلخ ينثدح : لاق ءادردلا بأ نع فدحألا
 اور قا نال هللا هعفر الإ ةدحس هلل دحسي دبع نمام : لاق

 < صمح حسم يف رد 1 الا عاج نا #* ةئسح ايم هل نمو ةيادر

 و قل لا نا كر ا اك 52د تدب دحسم فا لقد

 000010 20 ا | كل اجفلل قف دعما قب لتقلاو هب كتالي
 : لوقتو هصقرت ماك

١ 0 

 لاقل قلبا نا امو اذ! وطب كحال هلا
 هلثم نم كنايتف ىف

 نم الجر كعب ]سو هيلع 0 لا نإ : لاقي و« ًاعيمح نيلجرلا 0

 :"فيحالا لاقف مالسإلا يف م كحال حز دعت ل
 مهللا : لاقف لسو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ مغابف « ريخلاب رمأتاو ريح ىلإ رعدية

 نم يدنع ا 10 5 ع فلا كلذ 0 0 ناكف < فدح الل رفغا

 نم اهضعب قرط نم ظفاملا هاور حو هيلع 00 ينلا ةوعد نم ينعي تلد

 لاقو 6« ةبحص هل سل لا : ينيدملا نب 0 0 مل ماموالا قي رط

 : لاقق رتست عمفب باطلا نب رمع ىلع مدق هنأ فنحألا ينثدح : ريبزلا نب بعصم
 نم لجر لاقف « ةرصبلا قر ٍيثو رتست كيلع حتف دق هللا نإ نينمؤملا 1

 انفع يشل ابك يذلا "ففعل مب اذعااذلإب قسوم يطأ الا قناوطلابلا

 ينل :فنحأألا لاق « انب اوم اوناكد قو مهتاقدص ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 : رك 1 عاطل
 كاحضااناكف“كجر اي كاحضلا دنءاوفا وتف «صمح لهأ يف له رشو ناعبلاو «نيإبشق

 نيناُم ريغ ناورم.ركسع يف نكي ملو « اَهلأ رشع ةثالث يف ناورمو الأ نيثالث يف

 ني رشع جرملاب اوماقاف < سانلا رئاسل نوءب راو « دايز نب دابعل مهنم نوعب را « ًاقيتع

 ريب زلا نباو قح ىلع كنإ : ناورمل اموي دايز نبا لاقف < نولتتقيف موي لك نوقتلي موي
 ناسرف كاحضلا عمو «ةدعو ادع علل رثك | مثو «لطاب ىلع هيلإ اعد نمو تاكقاط

 لهأل كلذ هلا شد دك مديكي الاودي امام لاتطل كنإو

 كاخضلا حببصأف < رظنن ىتح برحلا عضوو ةعداوملا ىلإ مهعداف“ ةعدخ برملاو قمل

 دقو « ريب زلا نعال عبابي ناورع نأ نوعمطي مو لاتقلا نعاوكبمأف ةيسيقلاو

 “ مهيلع تر راغأ دق ,ليخلاب الإ هاجم ا كلاشملا ف ةناجصأ ناوفدوملا

 ابأ ا.,سابلا معدلق 6+ ةدع ربع ىلع مهو مجوشغ دقو 7 ىلإ سانلا عزف

 دن يرودعل نع < نينا قا انا يسن كاملا لات ل نك سر |

 : لاقو ناورم لحرو كاحفلا ربصو اوربصو مهتايار سانلا مزلو اولتتقاف <« سيك

 سيق تربصو « نيتفئاطلا ىدحإال ر ءاالا 0- قد ورريظ ملوي 2 هللا حبق

 دنع سقب لح ام ىلإ ليقع ينب نم لجز رظنف < اهدنع نولتاقي اهتايار ىلع
 اذإف < ابعطقب لع ي هنعن راضرتعاو« تايار نغابتعلا .ءبللا .:,لاقف لعقلا نهاجابإر

 يمال نط كراكو ال ل ا ا يل ل اك
 ط وم يف اهلتقت مل ةلتقم لخارج رع : سيق عاتق و: رج نب دنت لاق « مهنع كسمأف

 نافوعل ناب كانا غلب امو < نيتسو عب رأ ةنس ماق ةيقازلا كلت سوك رو شالت

 لا ايسيدل 22 1 « ريبزلا نبال هعم نم عياب ةفالخلا ىلع هسفنل عياب دق

 <ةئاجشات و كاحضلا لعتف ًاديدش ةلاعق اولمستاف < طهار جلركإو اهقتلاف هعبتا نع هبحاص

 هات ةيركك نا اورم ىلإ هسا ىلا الور 4 تعجز كولا منكر قب نم لجر هلت

 هيدا بريصأ ةيئاكملاب كفا لحأ تورقا سم ربت نحب ناآلا : لات

 : لاقف اًبيطخ ماق كاحضلا لثق ناورم نأ ريب لا نبا رغلب املو < ةرئاجي هلتاقل رمأ

 ىلع ىيلكىل ماب ملاوي د يك ايو يل را نإ

 ةيشيعلاب رايستيف. نيالا زثم قي رضلات نإ هوك فلاح يو ناك ا

 ٠ ةوبلا ةثاروو ةفالخلا لطي أكنأ ع ندع نم انادض كاد ىريف قيقدلا نم

 +4 مال نبل ةيويتلا ؟ئادوطا حا لل نريضرورالا يت ا



 ا /

 ِي ير الف « هوتأف ريبازلا» نبالباعد نمت ..داّبِسْالا ارم ىلإ كاحضلا بعككو « مانلا

 هعم جرخو ةيمأ يبل ل هأ عب ابيل ريم زلا نب كال ب رخ ناورع كلذ

 ؟ قالا نزف 000 دار ياام مههقل تاعرذااب انك لف 2 هرم

 يبل عيابت 2 اذن كسفبا تيضرا 1 ناحبس : ناورمل لاقف انذار اب هوربخاف

 اي ل ١ ل ناك نال دبع ينب خيشو شيرق ديس تاو كح

 كيفك أ انأو كيفن ىلإ وعدتو عجرت كا 1: ا د كالا ام ناو

 مدقو < دعس نب ورمحو ناورع عجرف 6 دحا مهنم كفلاخي الف اهيلاومو [ثيرق

 لكي كلجملا للا ابك ىف 1

 ةب رحي هنعطف هريسم يف موي لجر هل ضرعف « هلزنم ىلإ عجري و هيلع لسإو موي

 اا ا حر تا

 ىلإ بكري ملد ماقأو هلزنم ىلإ عجرف « ةب رخلا تيثأف عردلا هيلعو هرهظ يف
 < هنع افعف هنعط يذلا لجرلاب هاتأو هِيلإ رذتعاو هلزنم يف كاحضلا هانأف < كاحضلا

 : موي هل لاقف < موي لك هيلإ بوك رلا نم هتداع ىلإ عجل كاحضلا نم ليقو

 0 كسفن عذدتو ران عشت سار خيش 0 كل للك

 اا دا رب لإ ياوعةعاقعاو ةعاطلا 00 ل ا لإلا

 تزخأ : هل اولاقف مايأ. ةثالث هسفنل اعدف كلذب رتغاف < كسفن ىلإ عداف < فلاخم

 ا! 16 21 هيلا هيلا تل رح نم هيلح ىلإ انتوعد © لحجر اندويعو انتعي

 اننا د راكد هدسفأف ريبزلا بال ,ءاعدلا ىلإ داع كاحضلا كلذ ىلا 1 هيلع

 « نوصحلاو نئادملا لزني مل ديرت ام دارأ نم : دايز نبا هل لاقف < هيلع مهب واق ريغو

 1 كلذ ناك و « دانجالا كيلإ ممضاو قشمد نع جرخاف ليملا هيلإ عمجيو زربتي

 ناورمو © قشمدب هللا ديبع . قب و جرملا لزنو كاحضلا جرفت « هل ةديكم هللا ديبع

 هللا ديبع يعكف < ناسح دنع ةيباجلاب دب زي انبا هللا دبعو دلاخو « رمدتب ةيمأ ونب و
 ناو د 1 كلا رح دف كاحضلا ىلإ رش م كمي ىلإ غذا نأ نادر لإ

 سانلا عمتحاو ةبتع نب ماه يبأ ةنبا يو ديزي نب دلاخ ءأ جوزتو « هوعيابف ةيمأ

 ناورم ىلإ بتك و جرملا لزن ىتح هللا ديبع جرخو « هوعبابف ناورم ةعبب ىلع
 مهريغو هيلاوم نم نيفلأ يف نب راوح نم دايز نب دابع لبقأو « فال ةسمخ يف لبقأف

 لمار اي كاملا جرخأ د لل اينما ىلا كد

 نم رفز هيلع مدقف "0 ل ىلإ هادم كن و < لاجرو. حالسإ ناورم



 0 رداع نبا مم راث

 سانلا نم هعم نم لع ةعببلا ضم ذهتأ/ هنأ» ينظم ”ليغاقشإب حنو

 انغاو عيبا ةوتتلا# ع سؤ ليكن ارزل هلل لواقع 619 ميو ارد ةسفلاةدوزشلب
 ناثلا اكتب ار ا ديالا اقلب ناتج طفلا دكار لما 0

 رفز هعبتو ريبزلا نبا ىلإ اعدف صمحي ريشب نب نامنلا تاغ لو ناكو « ماشل

 0 رمزا قا ىلإ اعدف قشمدب كاحفلا اههعبت 0 ني رسنقب وهو ثراحلا نب

 كل لذك نب كلام نب ناسح غلبف 6 بلكو ا نعجن ن2 ميلكا :

 اباتك كاحضلا ىلإ 2 فعاد لوو نب دلاخ ماا هاا ويطل كف

 هتقرافمو هفالخ 2 و ريب زلانبا هيف مذي و « هددع ثءالب و ةيمأ ينب قح هيف مظعب

 نب ةفغاب ىلإ باتكلا ىطعأ م ٠ برح ينب نم لجر عنابي نأ هوعديو < ةعاملا

 هأرقاف ا ىلع يلاتك كاحضلا أرق نإ : هل لاقو هتخسن هاطعأو بيرك

 اة موا امو كاملا" نإ اك اك نس 6

 ا ناد انك 2بطلا ارجل: ل131 0م

 موي تاذ جرخ ء امايأ اوذكف « رادلا لخدف كاحضاا لزنو دلاخ ا مالكو

 بلك نم لحر هيلإ ماقف < همتجشف ةيواعم نبا رك ذ مث 6 حبصلا ةالص سانلاب لصف

 قرتفاو « جرخي ]ف ةرامرالا راد كاحضلا لخدو < فويسلاب سانلا لبقأو اصعب هب رضف

 نولاببأل قوقابلا و« ارح يبا ءاؤح ديل دق وو < ةمارولال هكر: قر تدلل رمأتلا

 قفط فيلا ىلع نايفس ين ةمع رب كلوا ا 0 نمر الأ

 2 ناورم ةات اق“ ل ينب ىلإ كاحضلا ا « يلايللا كلت يف تامو

 نعل و مهيلإ رذتعاف ةيواعم نب ديزي انبا انا كيعو قااخو تسمو

 كلام كت نا ىلإ محرم يا هنو 0 2 در 9 هدنع مهئالب

 مدقف ناك كا اوكف« 0 0 هيلإ ريش 1 ا
60 

 ةبح وتم تايارلا ا الف < اهيلإ ا كاحضلا هجوتو ةيباحلا لزن ىتح

 سانلا“مزعأ لدار ةعيبأ ىلإ اشوف: للرو قم هم نمو ىحلسلا لعمأ نإ كنا لذ

 « هتخأ ا لك نع ناسا هل ع تك

 ا "١ طفت لرجل تايارلا فرضت 3: اواف" 2 لعفت انامل لاق

 3 ع هدبعب كاحضلا ىلإ سكف كلذ زيبزلا نبا غلب و < سانلا هعباب و لعفف

 ىلإ مهلسرأو ملأ ها مم ناك نمو ةيمأ يفب نم 3 نك نم جرخأو



 بي كبش 1

 نأ نع خب راتلا يف ؛يراخملا ي قورو 7” ًادعاق ىطخي
١ 6 
 دحس كاحضفلا نأ ما

 * اودحسي ملف هءارو دوعسم نب هللا دبع باحصأو ةمقلعو ؛ ةبطخلا يف ص يف

 هللايف كضعتبأ يكل ::هللاقف' هللا ف كبحأ نإ : هل لاق نذؤملا نأ ظفاخلا ىدزو
 لح واكو أ مالفلا مت لع ذخأت أي اي كنال : لاق 9 ملو : لاق
 كاحضفلا نأ 00 كا ىجحي نب دمع و ءادلاو . طظفاحلا 2 ناك

 ا علغأ دال قدرا 1 رف « رننملاو ربقلا نيب ىلصف دحسملا أف ةنيدملا مدق

 دق عال هو نيك كر 0 0 2 لة قرم

 نام علاق د خت بو معن : لاق 9 كدرب عيت ن1 ا ا

 هعفدأ ىتح قاطنا : 0 انيد ةئامثالث غلب ىتح هدير لزي م /ِ ل ا

 لدي ينل ةياراج ايأ :”لاقف عرملا دبع نب بطي و- تدب'ى أ ىح قلطناف كِل
 كتبأر نإ ل 0 ىدتراف ءادرب هيلإ تجرغن « يغأ هيدر

 هذخأف« ةسلاف هذ هفاطع عيبب نأ لجرلاب حيبقو « كبحأو يئادرب 5

 اي زك افلا ل دو د رادو ناك و ةناصأ لام لوأ ناكف < هغابق نسحلا وبأ

 : ةب واعم لاقف ةب واعم ىلع

 رطصاقتمهموق يف بسج ىلإ ' هتددر ىح كاحضلل تلواطن

 2 نأ تمانع لا | 00 اننأ انموق ملء دق : كاحضلا لاقف

 يرونيدلاةبيتق نبا لاق اذك < ناسرفلا نحنو ةساسو ةضار متن أ ديري « اهناسرف نحنو

 اهروبظ مزلن 5 ةعاوربلا »ع قرك, ءالبك ' وغو ل ىرأو : لاق

 ا ل لا دك كالا" لسا 0و + ريما ربط سلط زو 5
 ىورو #* ةديعبلا كلا ىلإ مهعم هأوه ناك نمو ميعبت نمو ةيمأ ينب ةماع

 هسفنل ةعيبلا ىلإ اهريغو سيق م نك ملا نأ دانزلا كَ نع دعس نبا

 عمسنو فرعن انك يذلا اذه : يربفلا رفز هل لاقف « ةفالخلا ىلع ذئموي مهعبابف

 اهملع لتق ىتح هتعاط يف جرخو ريب زلا نب هللا دبعل عياب امِإ : نولوقي ريب زلا ينب نإو
 ” تاكو ايد كو 0 رتاو ك13 لونك نك او. < نولوقي هللا لطانلا": لاَ

 هيلع تأو ىبأذ « نيكلاو دقو اننم نع كو 0 ةفيلخلا مدي مئاقلاو انريبك تنأ
- 

 طهار جرم موي مييقلف نمي 3 ل ل رك هيلإ تع « اه 07 لخد” يح

 نبا ةباور هله 0 عارصل كولملا نأ اودع. ال , فرش 0 نبا لاق ام 0



 3 ركاب ,نبا خي رات

 7 مك *# هيلقب رعي كل هناسلب ا نلوقي الف همحر لو وأن ملل

 ةثيدملاب ضل ءانعاك لاق كاحضلا نع هدنع» نر اها ليغ يبل

 جوزال ىفحأ هنإف كي الف تضفخ اذِإ : لسو هيلع هللا ىلص يبنلا امل لاقف

 5 0 ايه نيالا بأ كرد سانا نانا يدا ولا

 ىنعي يربفلا كاحضلا ريغ ثيدحلا اذه يوار ينعي سق نب كاحضلا نا هنع

 مثيلا نب سيق ىلإ بتك . كاحفلا نأ نسحلا نع ظقاملا, جرخأو * ..مجرتمل

 ديلع هللإ للصا هلا يمر تع فافردعي راهأ كيلر مااا مات داعب 0 دي احن ل

 « ناخدلا عطقك 5 < لظملا ليللا ع ايتك/ راقف ةعاسلا يدي نيب نإ : لوقي سو

 يسمي و « ًارفاك يسمي و انمْوَم لجرلا حبصي « هند اهيف تو ا باق اهيف 5
 0 ناو.« 000 نم ضرعب ا مبق الخ ماوقأ عيب “ أرفاك حبصي 9

 * انسقن ال لاتحت ىتح انوقبست الف انءاقشأو انناوخإ ,متنأو تام دق ةيواعم نبا

 لع لع يدا رع فلا هلل يا نبت ادسغلا ناك : واكب رب دلا) لاك

 اعد مت هل عباب و ريبزلا نبال اعد دق ناكو « ديزي مدق يتح هتفالخب ماقو ةب واعم

 تدب يفو < ةي واعم ةطرش ىلع ناكو ٠ طهار جاص موي 27 ناورصص هلتقف هسفن ىلإ

 * سا سر ل كر جولس اىبطخم ىدوشلا لهأ عمججا ةمطاف هتخأ

 كلذ : دعس نبا لاقو ٠ نيعسو# نم تارا عب دأ ةنس, لثق : طايخ. نب ةفيلخ لاق

 1 انتياور يف : يدقاولا لاق ٠ نيتنسب لسو هيلع هلا ىلص يبنلا ةافو لبق

 هكدا ا ا , غليي مل مالغ كاحضلاو ضبق لسو هيلع هللا ىلص هللا
 ىلص يبنلا لبق دلو : متاحو 0 لاقو , ©« ةبحص هل : يراخبلا لاقو « هنم عمو

 ةباحصلا ىلت يتلا ةقبطلا يف ةعرز وبأ هركذو < اهون وأ ةنسب سو هيلع هللا

 : لسم لاقو ٠ تيبب ماكاو فيس اع! م ايفا ردا داوس نع كاضأ تك و للا

 ناك : يبعشلا لاقو ٠ لسم نم مهو اذهو : ظفاحلا لاق ٠ ادد, كاحضلا ند

 ما تلاحيشلا نأ يمصم نع ضال 0 إلا سد د

 نآرقلا نم هعم نإ : لاقف 7 كد ثالذ تلسفا - هل لشن ساعار لصف رحب نا"لبق هلع

 هل ىلص ينلا دبع يف مالغ أ ينغلب :يمعم لاق ن رارقلا ل امنإف يعم رسل ام

 لعاالاو كاحشلا ناك كلو +0 سنك | ملتحي ملو يلهي ناكللسو هيلع

 نيملس» موق مامإ مويلاك رأ مل : هل لاقف ةرجت نب بعك ماقف « ًادعاق بطخ ةفوكلا

 و
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 هاو دوو يبأ نع ىورو ٠ قشمد ىلع زيزعلا دبع نب رمش هلمعتسا * اندملا

 5 مهريغو يعازو لاو يدع نب ىلع نال هدعا/ يورو ىءاام رثغف ةرب ره

 ذللا لور لق: لوقا ةريا ره ابأ تععم : .لاق هيلا بيطحلاو ظفاحلا دتسسأو

 نم ةمايقلا موي دبعلا هنع هللا لأسي ام لوأ نإ ا لسو هيلع هللا ىلص

 ظفاحخلا هاورو 8 درابلا ءاملا نه كو ورنو كمسج يصل ما تلا لاق !نأ يعنلا

 حصأ لأ : دلل راقد * نأ. :ةماخقلا م "-ِ ا لدا نإ ظفلب هاورو « ايلاع

 لاق + هطددععم قرظا نمياةظفلل اذا هاوارزور_ 7 !ادزرايلا :ءاملا:نعإ كوراو. كمسح

 ٠ ةالولا ريخ نم 0ك نياضل قد مدر كاعتفلا لق يئازوألا

 لوسواو كاف ةلراف هنأ هيبأ نع ىور * يمليدلا زوريف نب 26 كاحضلا <

 قلط : سو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف نانخأ يدنعو قلعاطلا يلإ ا

 بعوتساو هجام نباو. تبيبلاو دمحأ م اموالاو يذمرتلاو دو راع أ 0 اهتبأ

 نيبلا رك مور كاحضلا ناك * هقرط ظفاحلا

 يشرقلا ةبلعت نب بهو نب اريك الإ دلاخ نب "سقا| نب 2 كاحضلا 4

 ةبديصال : لاقي و < اريسي اًئيش سو هيلع هللا ىلص يلا نع ىور ٠ ٠ ةبحص هل ٠ ي رهغلا

 +0 0 نأ يرازذفلا للسبب بدبح نع ىور ٠ هل

 طئاح يلب ام بهذلا رح يف هراد تناكو <« هرمج رخآ ىلإ اهنكسو < قشمد حنف

 موعد ا < .ةي وأعم عيا نام ديجق 6 ىدرب ىلع ةفرشم ةنيدلا
 يتثدخ : اربخلا ىلع وهو. لاق, ةيرواعم نأ ةحللم نب دمع ىلا طفلا ديساو + | نلهلا

 هللا ىلص يبلا نأ ربعللا دنع سلاج كاعضلاو هسفن_لع لدع' وهو نسق: نب, كاحضلا

 بيطحلا قي رط نم هاورو « شيرق نم لاو سائلا ىلع لازيال : لاق ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ مجرتملا نع ظفاملا جرخأو * يدادغبلا

 وف يد يعم كرشأ نفذ كي رش ريخ نأ : لردلا ىلاعتو كرات هللا ك 02

 لاما نم لبقي .ال,كلاعتا هللا نق جل اخت هه دما وصاخأ سانلا اهيأ اي < ب رش

 : لاق مث ٠ اعوفرم انه 000000 محرالو هلل اذه اولوقت الار هد لصاحب كلا

 ةيللعا نب نعمل ل 500
 للامعأ اوصلخأ نياتلا.لبمأ) :: لوقبا قاكيردن أ هظفلو ء كاجتملابرإع اقوقؤم ىملدنالا

 نع افع وأ ةيطع ئطعأ .كدحأ .اذإف < صلخ ام الإ لامعألا نم لبقي ال هللا نإف هلل



 ّ رك اغتيل حرا

 كمطلا نامل: ننازك للم كييف نط ناار ءالكلا ن د أ ناب لوف

 قبادب ليملا ضرعي وهو ناهلس ىلإ لجر ءاج : لاقو * مالكلا نسحي نأ ردق

 : هل لاقف انلام ذخأف اناخأ رمعو كله انابأ نإ نا لاقف لجر هيلإ ماقف

 : لاق طوسلا مالغاي < كلام كيلع در الو« كاخأ راجأ الو« كابأ هللا محرال

 يف نحللا كرات ناك ول « هللا اوعد : لاقف هللا مساب : لاق برض طوس لوأف
 :اكلللا نع نب كويلو ادام نفت ونو وال يك طلال

 برثي مل افع وأ باقعلا دشأ ل بقاع لان ام اذإ ملح
 بتكن كل اص نم 0 ا ا

 بضغم إح ةبسح لح لضفأو  رداق كنإف وفعت تافاؤ اسأ
 كتطتقملا» قائشملاو فلا + وذلؤأر اذ: طا هز لكم ع ند هك مهتفن

 بلهملا ل / لخدأ امل : لاقف ةزع ريفكل تايبأالا هذه يرفصعلا ةفيلخ ىورو

 ينعي تاركا هدشلاف 0 ماق كالملا دبع نب دي زب ىلع ةرفص قا

 لبق هل ناك نم « كلذ ىلإ كل ليبس الف محرلا كب تظأ م ديزي« ل اقف ةفادقتما

 ا لك لسا تيل شدو يلف مد بالا لآ
 0 تنور رضلسو نمش هلو اهل اكيشلا؟ كلم كلل دبع نب اليكي نأ نشل 20

 1 ةاشأو نيتنس

 قشمد »دف ؛[يورملا لازال ؤوضم الأ: ىلؤف يدانملا "للا دبع نب ل6 داع

 0 |اق يكح ىلإ هدنس ني نك انعتىال[ روصب و اهب ثدحو

 . نإ طن 000 ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا : سو هيلع هللا لص

 فما انام لاو ا نع ناك ام ةقدصلا ريخو هيف دازو ايلا ظفاحلا

 . 9 هاك لا

 ةلثاو كود0 يرصنتلا بشوح يبأ ن نحرلاا دنع قب د كاحضلا د

 مماقلا تععس : لاقو ++ نيعبادلا نما هريغو ودكم نع يورو ٠ عقسأألا نبا

 نضخي :ةلتاو كياذ :”لاقو يغب ردا لغش هلوأ وحنلا إعت : لوقي ةرميخم نبا

 :-لاقو ةعرو'وبأ ادعت وار «ائااقلا 7 لخأ اهزجأ نم د افلا عا وأب قانا دن كانك
 ٠ ميحد هقثوو © لاح مطو فرش تب لهأ نم وه : بوقعي لاقو + تبن ةقث وه

 لهأ نم ٠يرعشأألا هذرع لاقب ه بزرع نب نمحرلا دبع نب 6 كاحضلا 9“



 تاح ا ف رح

 كيما يف يك

 نال ربا راب دف 0 نك" زاد خدر جوخ قيد دي" ةلاحفلا

 ثلا رس ىلا نع رد 1 فل !ىلوأراو 9: 0ع ناك < يفالوطلا يرقملا
 5 ل رفا نم لاق سو

 ثيدحلا عمم ٠ يداي ارتس آلا يدييألا دع رن[ نيسملا نب 26 كاحيضلا ع

 يعن ونأ همع اورو نانكلا ليعامسإ نم ناجرحيو دا ا مولا

 مدل ةكاتلا تاع: ناحرج كالا ىف تساولا نب ةزمح لاق ٠. هنباو يذايارتس الا

 هل نم نيقب 0 نيتئامو نيناممو 0

 2 كل 0 0 ة 5

 يع رع هج 0 ءاسأاقأ ع ىررا#+ نيلاحملا نين

 ردم ا( نلت ادعت يلع 0 نم : : لسو هيلع هللا د هللا لوسر لاك لآق

 :لاق 2 ةريتللابا اي كتكارم نم بام * داي ل لاق هياقي واهم ع ىورو. * رالا نم

 « ةءغر قحلا نع ناعما 2“ فرعي اب فرعيال امج مهتفف و « فدح دعب مِتَقَأ

 امتيضمأ ضاوقلا تافهرملاب لات كا ذىلإ مهتريصم : لاق : ةبهر عدتبملا عضخو

 عم "دلال ىوقلا كار دنع لاب كلم تطبض ينكل : لاق مزحلا هعبتب مزعلاب

 4 ارفع رودصلا ىل كلف ميرو ل وك ةرتح ءادآو < ةماعلا ىلإ يددوت

 9 752 لاك 2 فقدم : لاق كم نس سا انأق ءاعوط ةيتحالاةتداقلاو

 نيا دنع ع : ناملس لاقف هئسحو تمصلاو هلو مالكلا كاللملا دنع نب نايلس



 من لر رس و

 ناردب نباب فورعملا يلينحلا ىتشمدلا يودلا دم نبا
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